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Internacionalizácia vysokoškolského vzdelávania je nevyhnutnou podmienkou pre zabezpečenie konkurencieschopnosti vysokej školy a zvýšenie medzinárodnej akceptácie. Na základe záverov z národného seminára Internacionalizácia vysokoškolského
Na národnej úrovni je potrebné:
- vypracovať stratégiu rozvoja a podpory internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania a zapojenia slovenských vysokých škôl do
medzinárodnej spolupráce,
- vypracovať metodiku hodnotenia kvality internacionalizácie vysokých škôl a jej zohľadnenie pri hodnotení činností vysokých škôl a
pri akreditáciách (nielen z hľadiska zapojenia
do výskumných, ale aj z hľadiska zapojenia
do medzinárodných vzdelávacích aktivít),
- vypracovať metodiku prípravy a akreditácií spoločných študijných programov,
- vypracovať a podporiť stratégiu marketingu a benchmarketingu slovenských vysokých škôl,
- vypracovať a aplikovať systém finančného ohodnotenia a podpory internacionalizácie vysokých škôl,
- vytvoriť inštitucionálne a finančné podmienky na mobility študentov, a to predovšetkým cestou pokračovania v Národnom štipendijnom programe na podporu zahraničných mobilít študentov oboma smermi, zjednotenia výšky štipendií v štátom podporovaných programoch, zvýšenia podielu mobility
študentov všetkých stupňov vzdelávania na viac ako 1,5 %, riešenia administratívnych a vízových problémov spojených s pobytom študentov z krajín mimo EÚ v SR,
- vytvoriť podmienky pre pokračovanie viacerých úspešných projektov (Erasmus, CEEPUS, NIL, Erasmus Mundus, Tempus, atď.).
Na inštitucionálnej úrovni je potrebné :
- vytvoriť stratégiu internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania ako súčasti dlhodobého zámeru vysokej školy,
- vo vnútorných predpisoch vysokej školy
definovať rámec pre uznávanie výsledkov štúdia v zahraničí,
- vytvárať a uskutočňovať študijné programy v anglickom a iných cudzích jazykoch,
- pripraviť a realizovať spoločné študijné
programy so zahraničnými vysokými školami,
- profesionalizovať prípravu a riadenie medzinárodných vzdelávacích projektov na úrovni
vysokej školy,
- skvalitniť služby a základnú infraštruktúru
vysokej školy pre zahraničných študentov,
- vypracovať a realizovať stratégiu marketingu vysokej školy.
Posilnenie európskej spolupráce a zvýšenie
akademickej mobility vysokoškolského vzdelávania je realizovateľné aj formou podpory spoločných študijných programov.

vzdelávania na Slovensku, konaného 13. mája 2010 v Bratislave
pre posilnenie internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania, je
potrebné uskutočniť nasledovné podstatné opatrenia na národnej a aj inštitucionálnej úrovni slovenských vysokých škôl:

Výsledkom takejto medzinárodnej spolupráce medzi Univerzitou veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach a nórskou Bodo
University bolo otvorenie dnes už akreditovaného spoločného bakalárskeho študijného
programu pre získanie spoločného titulu
„Joint Bachelor degree in Animal Science“
(bakalár náuk o živočíchoch). Spoločný študijný bakalársky program sa realizuje v zmysle
intencií Bolonskej dohody a Lisabonskej zmluvy o trojstupňovom systéme štúdia v kreditovom systéme štúdia a vychádza zo štandardných podmienok prideľovania kreditov.

zmluvy o štúdiu a výpisov výsledkov štúdia,
v ktorých prijímajúca a vysielajúca organizácia potvrdzujú podmienky na absolvovanie
časti štúdia študenta z jednej vysokej školy
na druhú.
Je však potrebné podotknúť, že internacionalizácia vysokých škôl je pritom jeden z nástrojov na zvyšovanie kvality nielen vzdelávania, ale aj vedeckej a výskumnej činnosti.
Zapojenie sa do medzinárodných projektov,
spolupráca so zahraničnými univerzitami, či
výmenné mobility študentov a doktorandov,
učiteľov a vedeckých pracovníkov zvyšujú renomé univerzity nielen
v Európe, ale aj v celosvetovom meradle, a
tým aj jej atraktivitu.
Spoločné
doktorandské študijné programy, ktoré sa začínajú vytvárať v poslednom období, sú zamerané na podporu spolupráce medzi inštitúciami vyššieho vzdelávania
a akademickými pracovníkmi v Európe a
tretích krajinách s cieľom vybudovať piliere
excelentnosti a zabezpečiť vysoko kvalifikované ľudské zdroje. Vytvorenie takýchto spoločných doktorandských študijných programov je možné prostredníctvom programu
Erasmus Mundus.
V tejto súvislosti model doktorandského
študijného programu, v ktorom sa spája vysoká úroveň integrácie s veľkou rozmanitosťou prístupov, sa javí ako ideálny základ, na
ktorom budú môcť zúčastnené vysokoškolské inštitúcie experimentovať a budovať nové modely budúcich spoločných európskych
doktorátov. V dôsledku toho primárnym cieľom je vytvoriť štrukturovanú a integrovanú
spoluprácu v oblasti vysokoškolského vzdelávania s cieľom navrhovať a realizovať spoločné doktorandské študijné programy, ktoré
povedú k vydávaniu vzájomne uznávaných
spoločných dvojitých alebo viacnásobných
diplomov.
V súvislosti so zapojením sa do prípravy spoločných doktorandských študijných programom je iba na každom z nás, či chceme prispieť k rozšíreniu poznatkov s cieľom posilniť
šírenie a využívanie poznatkov a zlepšovať
inovačný proces vrátane odborného rastu
doktoranda, a či sa chceme stať súčasťou európskej úrovne, a tým prispieť k zlepšeniu celkovej kvality doktorandského vzdelávania a výskumu.
prof. Ing. Oľga ONDRAŠOVIČOVÁ, CSc.
prorektorka pre zahraničné
a doktorandské štúdium

Rok 2010 – aj rokom pokračujúcej
internacionalizácie vzdelávania
Štandardný počet kreditov pridelený na jeden
akademický rok je 60, čo predstavuje získanie
180 kreditov za trojročné štúdium.
Podmienkou ukončenia je vykonanie predpísanej štátnej skúšky a obhajoba bakalárskej
práce. Spoločný študijný program sa realizuje
na obidvoch univerzitách. Prvá časť v trvaní 3
semestrov sa začala realizovať od akademického roku 2010/2011 na univerzite v
Nórsku, kde nastúpilo na štúdium prvých 23
študentov. Obsahom štúdia sú základy prírodných vied. Druhá časť (3 semestre) sa bude realizovať od letného semestra akademického
roku 2011/2012 na Univerzite veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach, kde obsahom štúdia bude predklinické štúdium.
Študenti, ktorí absolvujú tento študijný program, budú promovaní a získajú doklady o
absolvovaní štúdia. Absolventom spoločného
študijného programu bude udelený titul „Joint
Bachelor Degree in Animal Science“. Doklady
o absolvovaní štúdia sa budú vydávať v slovenskom, nórskom a anglickom jazyku.
Pri uplatnení bolonských odporúčaní, študenti, ktorí ukončia tento 3-ročný spoločný bakalársky program, budú po započítaní ECTS
prijatí na ďalšie štúdium, ktoré im umožní získať titul doktor veterinárskeho lekárstva na
UVLF v Košiciach.
Európska dimenzia vo vzdelávaní je podporovaná cestou mobilít vykonávaných prostredníctvom medzinárodných mobilitných programov a aj programov spolupráce. Túto mobilitu podporuje aj legislatíva, ktorá upravuje podmienky štúdia slovenských študentov na iných
vysokých školách vrátane zahraničných prostredníctvom prihlášky na výmenné štúdium,

Voľby rektora na funkčné obdobie
2011 – 2015
Akademický senát Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
v súlade s čl. 4 ods. 4 Štatútu UVLF v Košiciach dňa 18. 10. 2010 vyhlásil voľby kandidáta na rektora univerzity na funkčné obdobie rokov 2011 – 2015. Tie sa uskutočnili 25. novembra 2010 o 12.30 v aule, kde pred akademickou obcou o 14.30 vyhlásil
výsledky volieb predseda volebnej komisie prof. MVDr. Miloslav Ondrašovič, CSc.
Víťazom sa stal súčasný rektor prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.

Kým sa ale akademická obec dozvedela
meno nového rektora, predchádzali tomu
skutočnosti vyplývajúce zo štatútu.
Kandidát na funkciu rektora, ktorým môže
byť profesor alebo docent, sa musel písomne uchádzať o zaradenie na listinu kandidátov do 18. 11. 2010 do 13. hodiny a zároveň odovzdať predsedovi volebnej komisie
svoj program pre nasledujúce funkčné obdobie. O túto funkciu sa uchádzali dvaja
kandidáti – prof. MVDr. Emil Pilipčinec,
PhD., a prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc. – ktorých zoznam a tézy boli dopoludnia 19. 11.
2010 vyvesené na výveske akademického
senátu i na webovej stránke univerzity. So
svojím programom sa títo uchádzači o
funkciu predstavili členom akademickej obce dňa 22. 11. 2010 v aule pavilónu morfologických disciplín. Podľa vylosovaného poradia mali kandidáti najprv 30 minút na prezentáciu, po ktorej nasledovala diskusia.
Ako prvý sa predstavil prof. Bíreš, po ňom
prof. Pilipčinec. Ešte pred ich samotným vystúpením zverejnil predseda volebnej komisie návrh Správnej rady UVLF v Košiciach,
ktorá sa stretla na svojom mimoriadnom zasadnutí 28. 10. 2010, a ktorá vyslovila jednohlasne podporu ku kandidatúre prof.
Pilipčinca za rektora univerzity na funkčné
obdobie 2011 – 2015 v súlade s § 41 ods.
3 zákona o vysokých školách a čl. 7
Štatútu SpR UVLF v Košiciach.

Vážení čitatelia,
prajeme Vám krásne, pokojné, radosťou, štedrosťou, šťastím a láskou naplnené vianočné svi atky. Nový rok 2011 nech Vám prinesie naplnenie všetkých očakávaní a túžob, aby tak pat ril k tým najkrajším a najlepším rokom Vášho
života.
Redakcia Spravodajcu UVLF v Košiciach

Dňa 25. 11. 2010 nasledovali samotné
voľby. V pomere hlasov 16 ku 5 sa víťazom volieb a rektorom v druhom funkčnom
období stal prof. MVDr. Emil Pilipčinec,
PhD.

(Pokračovanie na 2. strane)

Zasadnutie správnej rady univerzity
Dňa 6. 12. 2010 sa uskutočnilo riadne zasadanie Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a
farmácie v Košiciach.
Správna rada na svojom zasadnutí schválila navýšenie základného imania o peňažný vklad obchodnej spoločnosti AGROPODNIK SLAMOZ, s. r. o., so sídlom v Zemplínskej Teplici, jej jediným spoločníkom – Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.
Správna rada na svojom zasadnutí zobrala na vedomie:
1. Rozvojové a investičné aktivity Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v roku
2010.
2. Skúsenosti a ďalšie zámery Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v oblasti
čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov.
3. Informáciu rektora o hodnotení vysokých škôl a fakúlt za rok 2010 ratingovou a rankingovou agentúrou ARRA.
Na zasadnutí správnej rady je predseda Ing. Ján Király poďakoval rektorovi univerzity a vedeniu školy za výsledky, ktoré boli na univerzite v roku 2010 dosiahnuté.
Na záver zasadnutia správnej rady rektor univerzity prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., pozval členov
správnej rady na slávnostné zasadnutie vedeckej rady univerzity konané dňa 10. 12. 2010 pri príležitosti 35. výročia začatia výučby v študijnom programe hygiena potravín a vianočné stretnutie so zamestnancami univerzity organizované každoročne na konci kalendárneho roka dňa 17. 12. 2010. Zároveň im
poďakoval za ich prácu počas svojho štvorročného funkčného obdobia rektora.
JUDr. Silvia Rolfová, tajomník SpR UVL v Košiciach

Z VEDENIA

2. 11.
Informácie rektora o:
➢ konaní vedeckej rady univerzity dňa 27.
10. 2010,
➢ účasti na slávnostnej večeri v hoteli
Crowne Plaza dňa 27. 10. 2010 pri príležitosti
návštevy ich veličenstiev Haralda V. a Sonje
na Slovensku,
➢ mimoriadnom zasadnutí správnej rady
univerzity dňa 28. 10. 2010,
➢ účasti na zasadnutí Vedeckej rady UPJŠ v
Košiciach dňa 29. 10. 2010.
9. 11.
Informácie prorektorky Ondrašovičovej o:
➢ konaní stretnutia doktorandov s riaditeľkou Národného štipendijného fondu dňa 8.
11. 2010,
➢ konaní informačného seminára SAAIC v
Bratislave 2. 12. 2010.
23. 11.
Informácie prorektorky Mojžišovej o:
- organizovaní workshopu klinikou vtákov a
exotických zvierat dňa 13. 11. 2010,
- účasti na výstave vzdelávania Pro – Educo
v dňoch 23. 11. – 25. 11. 2010 v Dome techniky v Košiciach,

UVLF

- organizovaní školenia pre učiteľov pre prácu v AIS,
- účasti na sneme KVL SR dňa 20. 11.
2010.
Informácie prorektorky Ondrašovičovej o:
➢ účasti na zasadnutí EFSA v dňoch 9. 11.
– 12. 11. 2010 v Parme, konaného za účelom budovania vedeckej siete pre zdravie a
pohodu zvierat.
30. 11.
Informácie rektora o:
➢ vystúpení kandidátov na rektora na
funkčné obdobie rokov 2011 – 2015 dňa 22.
11. 2010,
➢ doplňovacích voľbách do akademického
senátu univerzity dňa 23. 11. 2010,
➢ voľbe rektora univerzity na funkčné obdobie rokov 2011 – 2015 dňa 25. 11. 2010.
Informácie prorektorky Ondrašovičovej o:
➢ stretnutiach so zahraničnými študentmi
k riešeniu aktuálnych otázok.
7. 12.
Informácie prorektorky Mojžišovej o:
- vyhodnotení kampane Študentská kvapka
krvi 2010, ktorá sa konala v dňoch 18. 10. –
19. 11. 2010 v Košiciach

Slávnostné zasadnutie vedeckej rady
Zasadnutie Vedeckej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dňa 10. decembra 2010 malo pracovný i slávnostný ráz.
Prvá časť zasadnutia sa niesla v obvyklom pracovnom duchu, ako to dokazujem záznam z rokovania. O 11. hodine pokračovala vedecká rada v aule pavilónu morfologických disciplín slávnostným zasadnutím, ktoré sa už
za účasti celej akademickej obce konalo pri príležitosti 35. výročia začatia
výučby v študijnom programe hygiena potravín.
Po privítaní čestných hostí, medzi ktorými
boli dekan Farmaceutickej fakulty VFU Brno
doc. RNDr. Milan Žemlička, CSc., bývalá dekanka Fakulty veterinárnej hygieny a ekológie
VFU Brno prof. MVDr. Lenka Vorlová, CSc.,
ktorí sú zároveň členmi VR UVLF v Košiciach,
emeritný rektor našej univerzity Dr. h. c. prof.
MVDr. Dušan Magic, PhD., ústredný riaditeľ
Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR
prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., prezident
Komory veterinárnych lekárov SR a člen VR
MVDr. Ladislav Stodola, prezident Slovenskej
lekárnickej komory a člen VR UVLF v
Košiciach PharmDr. Tibor Czuľba, a po privítaní členov vedeckej rady, správnej rady a akademického senátu, učiteľov, vedeckých pracovníkov a ďalších pracovníkov našej univerzity, ako aj emeritných učiteľov, a zvlášť po privítaní prvých absolventov ŠP hygiena potravín,
ktorí boli promovaní za doktorov veterinárskej
medicíny na našej univerzite pred tridsiatimi
rokmi, sa prihovoril prítomným rektor univerzity prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD. Vo svojom
príhovore sa okrem poďakovania všetkým, ktorí sa zaslúžili o rozvoj tohto študijného programu, venoval histórii jeho budovania: Po vlaňajšom 60. výročí založenia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si v
tomto akademickom roku pripomíname ďalšiu
významnú udalosť – 35. výročie vzniku ŠP hygiena potravín, ktorého prví absolventi promovali 4. júla v roku 1980. Doteraz ukončilo štúdium v ŠP hygiena potravín spolu 1114 absolventov, z toho bolo 964 absolventov v dennej
forme štúdia a 150 absolventov štúdia popri
zamestnaní, ktorí v prvých rokoch našli uplatnenie najmä v potravinárskom priemysle, v
prvovýrobe, v diagnostických pracoviskách a
výskumných ústavoch.
V 60-tych rokoch minulého storočia sa postupne formulovala definícia hygieny potravín
v Kódexovom výbore pre hygienu potravín v
tzv. Codex committee on food hygiene, ktorá
sa potom stala súčasťou Codex alimentarius,
kedy hygiena potravín bola definovaná ako súhrn všetkých opatrení a podmienok, ktoré sú
nevyhnutné na zabezpečenie zdravotnej nezávadnosti a spôsobilosti na všetkých stupňoch potravinového reťazca.
V 60- až 70-tych rokoch minulého storočia
bol na území bývalého Československa zaznamenaný mimoriadny vzostup živočíšnej a rastlinnej výroby, prakticky celého agrosektora, a
tým aj vzostup spracovateľského – potravinárskeho priemyslu. Išlo o mimoriadne extenzívny vzostup, ktorý niesol so sebou aj určité nedostatky, ktoré sa prejavovali v oblasti hygieny nielen v prvovýrobe, ale aj v spracovateľskom priemysle a ktoré do značnej miery vyplývali aj zo skutočnosti, že v týchto oblastiach bolo pomerne nízke zastúpenie vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov. V tom čase
to bolo v potravinárskom priemysle okolo
1,5% vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Vysoké
školy boli požiadané o vyjadrenie sa k danému stavu a hľadaniu východísk vrátane podania návrhov na riešenie situácie v záujme
zlepšenia daného stavu. V zmysle uvedenej
požiadavky vtedajšie vedenie univerzity v spolupráci s katedrou hygieny a technológie potravín vypracovalo spoločné stanovisko k aktuálnej situácii a možnostiam jej riešenia na
našej škole. Jedným z najlepších riešení v danej situácii bol návrh vtedajšieho vedúceho katedry prof. MVDr. Jána Plevu, DrSc., zriadiť
študijný program hygiena potravín na našej
vysokej škole.
Hlavné ťažisko prípravy učebných osnov bolo na pracovníkoch katedry hygieny a technológie potravín, ktorí sa enormnou zainteresovanosťou a koordinačnou činnosťou podieľali
na priebehu tohto štúdia. Boli to pracovníci,
ktorí sú ešte stále medzi nami pracovne aktív-

ni, ďalej pracovníci, ktorí sú už na zaslúženom
odpočinku, ale, bohužiaľ, aj pracovníci, ktorí
už nie sú medzi nami. Im všetkým patrí poďakovanie. Nemôžeme a nechceme zabudnúť
ani na jedno ohnivko tohto reťazca, na pleciach ktorého bola najväčšia zodpovednosť. Ich
mená si uchovávame v pamäti aj v publikáciách vydávaných univerzitou pri oslavách jej výročí. Úloha, ktorá bola na pracovníkoch katedry, ktorí sa stali jednak organizátormi, ale aj koordinátormi zavádzania tohto projektu do života, bola skutočne náročná. Bolo potrebné pripraviť obsahovú náplň mnohých nových predmetov, ktoré dovtedy neboli na škole v rámci
pedagogického procesu realizované. Bolo potrebné skĺbiť riešenie problémov v oblasti hygieny s jednotlivými technológiami v zložke
prvovýrobnej a spracovateľskej. Bolo potrebné stanoviť aj priority pre výskumnú činnosť nielen tejto katedry, ale aj ostatných kooperujúcich katedier a pracovísk na univerzite.
Samozrejme, že v prvej fáze sa aj ostatné katedry významne podieľali na príprave sylabov,
ktoré museli byť odlišné aj v predmetoch na
škole už tradičných, či už to bola anatómia, alebo disciplíny, ktoré zabezpečovala vtedajšia
katedra chémie a biochémie.
Pracovníci katedry hygieny a technológie
potravín vynaložili značné úsilie pri nadväzovaní kontaktov s potravinárskymi podnikmi, ktoré v tom období umožňovali realizovať značnú
časť výučby i odborné a výrobné praxe študentov vo svojich prevádzkach. Táto spolupráca sa stala základom aj pri riešení mnohých
problémov priamo v praxi. Úsilie pracovníkov
bolo nasmerované aj do oblasti prezentácie a
prenášania výsledkov výskumnej činnosti do
praxe. Zrodila sa myšlienka, ktorej výsledkom
bolo etablovanie sa konferencie Hygiena
Alimentorum, ktorá je dnes v povedomí odbornej verejnosti ako uznávaná medzinárodná
vedecká konferencia. V tomto roku sa konal
už jej 31. ročník. Ďalšie spresňovania a inovácie učebných plánov prebiehali v prvých rokoch vzniku ŠP hygiena potravín už aj v spolupráci s Katedrou hygieny a technológie potravín v Brne, kde české ministerstvo školstva
taktiež odsúhlasilo tento študijný program.
V rámci Sústavy študijných odborov SR má
svoje pevné miesto študijný odbor 6.3.2 hygiena potravín. V ňom má v súčasnosti UVLF v
Košiciach akreditované študijné programy pre
všetky tri stupne vysokoškolského vzdelávania.
Pre bakalárske štúdium je to ŠPbezpečnosť
krmív a potravín, pre magisterské štúdium
máme ŠP trh a kvalita potravín, pre doktorský ŠP a pre doktorandské štúdium realizujeme dnes už klasický ŠP hygiena potravín. Za
obdobie svojej existencie na našej univerzite v
oblasti hygieny potravín svoje dizertačné práce
obhájilo 56 kolegýň a kolegov, ktorým boli
priznané tituly kandidáta vied, resp. philosophiae doctor. V tomto študijnom odbore habilitovalo 12 docentov, inaugurovalo 6 profesorov
a jeden obhájil doktorskú dizertačnú prácu.
UVLF v Košiciach ako celok sa za obdobie
svojej činnosti dostala do povedomia nielen
odbornej, ale aj laickej verejnosti, vybudovala
si medzinárodne uznávané postavenie, vychovala stovky odborníkov nie len pre potreby poľnohospodárskej a potravinárskej praxe, ale aj
ďalších odvetí. Naši absolventi nachádzajú široké uplatnenie vo viacerých oblastiach a sférach života. Toto postavenie nás, samozrejme,
hreje a teší, ale na druhej strane nás zaväzuje
napredovať ďalej, rozvíjať a modernizovať činnosť na úseku pedagogickom, výskumnom, v
rámci medzinárodnej spolupráce a ďalších
oblastiach. Treba vyzdvihnúť prínos mnohých
významných osobností pôsobiacich na škole,
ale aj prínos a pomoc našich bývalých

(Pokračovanie na 2. strane)

(Pokračovanie z 1. strany)
Dňa 9. 11. 2010 odovzdal predsedovi volebnej komisie prof. Ondrašovičovi svoju kandidatúru prof. Pilipčinec, a to spolu s nasledujúcimi tézami (redakčne krátené):
Zámery rozvoja v oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti

Na dosiahnutie trvalo udržateľného miesta univerzity medzi najlepšími domácimi, resp. zahraničnými vysokoškolskými ustanovizňami je potrebné realizovať nasledujúce zámery:
1. Na základe vlastných skúseností i podnetov
zo strany učiteľov bude už v tomto období potrebné v záujme zlepšenia organizácie a efektívnosti výchovno-vzdelávacej činnosti:
a) prehodnotiť ponuku povinne voliteľných
predmetov, predovšetkým v nižších ročníkoch, a
zabezpečiť ich rovnomerné rozloženie počas celého štúdia,
b) pri tvorbe rozvrhov využiť možnosť AIS regulovať počty zapísaných študentov na jednotlivé disciplíny podľa náročnosti ich náplne (možnosť vytvárať malé, stredne veľké a veľké skupiny podľa praktickej náplne predmetu),
c) zvážiť potrebu ustanovenia garantov pre jednotlivé kategórie predmetov (základné, predklinické, klinické) v študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo a hygiena potravín,
d) uskutočniť audit v jednotlivých študijných
programoch, najmä v študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo a hygiena potravín,
s dôrazom na:
- hľadanie rezerv v znižovaní výučbovej záťaže
učiteľov (duplicita vo výučbe, nadštandardný rozsah výučby, poddimenzované študijné skupiny,
neefektívna organizácia praktickej výučby vrátane praktickej klinickej činnosti a pod.),
- interdisciplinárne prepojenie študijných predmetov,
- pripravenosť absolventov vykonávať profesiu
(day one skills) tak, aby spĺňali požiadavky na uplatnenie v profesii na vysokej úrovni,
- potreby praxe.

(Dokončenie z 1. strany)
absolventov – kolegov, pracovníkov ŠVPS
SR, príslušných regionálnych a krajských veterinárnych a potravinových správ, našich účelových zariadení, mnohých potravinárskych
podnikov, ktoré nám nezištne pomáhali a
mnohé aj v súčasnosti pomáhajú najmä pri
zabezpečovaní praktickej výučby v podnikoch
a pri zabezpečovaní praxí, diagnostickým pracoviskám, výskumným ústavom, súkromným
veterinárnym lekárom, súkromným firmám a
farmám, ale aj rezortom ako je ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu a ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, s
ktorými máme dobrú spoluprácu. Bez našej
vzájomnej spolupráce by úspechy, ktoré dosiahla univerzita a ktoré boli dosiahnuté v ŠP
hygiena potravín, neboli také výrazné.
Na pamiatku tohto výročia a na znak našej
vďaky a uznania tým, ktorí sa svojou mierou podieľali na rozvoji ŠP hygiena potravín vydala univerzita pamätnú medailu, mimochodom prvú s
novým názvom a logom – Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, ktoré
sú na averze medaily. Jej ústredným motívom je
Hygiaea, či jednoduchšie Hygia, starogrécka bohyňa čistoty a zdravia, ktorej meno sa odráža v
názve tohto študijného programu, pretože súčasťou ochrany zdravia je aj starostlivosť o potravu. To pripomína aj motto z medaily – ALIMENTUM MEDICAMENTUM TUUM SIT – Nech
je strava tvojím liekom ... Medailou vyrazenou v
kremnickej mincovni budú odmenení zakladatelia ŠP hygiena potravín i tí, ktorí sa dnes podieľajú na jej rozvoji, či už sú to zamestnanci katedry hygieny a technológie potravín, či externí
spolupracovníci, štátne inštitúcie, potravinárske
podniky, alebo jej prví absolventi z roku 1980,
ktorí sa uplatnili v štátnej správe. Počet medailí
je však limitovaný a nestačí na ocenenie všetkých, ktorých práca a snaženie je spojené s
35-ročnou históriou tohto študijného programu.
Limitovaná, našťastie, nie je naša vďačnosť, naše uznanie i obdiv nad odvahou, rozhodnosťou,
vytrvalosťou a zanietenosťou, ktorú preukázali
pri zakladaní a rozvíjaní ŠP hygiena potravín
všetci menovaní i nemenovaní. Všetkým pracovníkom a spolupracovníkom minulým i súčasným patrí naše úprimné „ďakujem“.

ODOVZDÁVANIE MEDAILÍ
Rektor UVLF v Košiciach sa pri príležitosti
35. výročia založenia ŠP hygiena potravín roz-
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2. Požiadať o revalváciu univerzity po odstránení nedostatku – defficiency category 1 – t. j. po
dobudovaní kliniky koní.
3. Personálne a inštitucionálne dobudovať
študijný program farmácia a už v akademickom
roku 2011/2012 znížiť podiel externých učiteľov
a zvýšiť podiel vyšších učiteľov – zamestnancov
univerzity habilitovaných a inaugurovaných predovšetkým v oblasti lekárskych a farmaceutických vied, podieľajúcich sa na garantovaní a zabezpečovaní výučby v tomto študijnom programe.
4. Od letného semestra akademického roku
2011/2012 zabezpečiť pokračovanie výučby 4.
až 6. semestra v spoločnom bakalárskom študijnom programe animal science na našej univerzite. Navyše od akademického roku 2012/2013
spoločne s nórskou stranou každoročne organizačne zabezpečovať ukončenie štúdia v tomto
študijnom programe vrátane vydávania spoločného diplomu.
5. Od akademického roku 2012/2013 otvoriť
štúdium v akreditovanom:
a) bakalárskom študijnom programe pomocná
animálna terapia a pripraviť pre akreditačnú komisiu podklady pre nadväzujúci magisterský študijný program,
b) doktorandskom študijnom programe neurovedy.
Projekt prípravy a akreditácie uvedených študijných programov je financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ.
6. Po ukončení akademického roku
2010/2011 vyhodnotiť 5-ročný výučbový cyklus
študijného programu farmácia so zameraním na
nadväznosť jednotlivých študijných predmetov a
ich proporcionalitu a prijať príslušné opatrenia
vrátane odporúčaní ostatných farmaceutických
škôl v Slovenskej a Českej republike.
7. Po ukončení akademického roku 2012/
2013 vyhodnotiť 6-ročný výučbový cyklus študijného programu všeobecné veterinárske lekárstvo
a hygiena potravín založených na druhovom prístupe vo výučbe.
8. Záverečné práce (bakalárske, diplomové, dizertačné a habilitačné) zadávať do Centrálneho
registra záverečných prác v zmysle Metodického
usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky č. 14/2009-R o
náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a
sprístupňovaní.
9. Pokračovať v implementácii AIS za účelom:
a) zavedenia elektronického zápisu, flash oznamov pre učiteľov, tvorby rozvrhov a evidencie obhodol udeliť pamätné
medaily. Ako prvým
boli medaily udelené
zakladateľom ŠP hygiena potravín a členom vtedajšieho vedenia školy – prof. MVDr. Leopoldovi Vrzgulovi, DrSc.,
prof. Ing. Jánovi Šándorovi, CSc., prof. MVDr.
Jánovi Plevovi, DrSc., doc. MVDr. Štefanovi
Izákovi, doc. MVDr. Richardovi Hojerovi, CSc.
Významnú úlohu pri rozvoji ŠP hygiena potravín zohrali Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR, Štátna veterinárna a
potravinová správa SR a Inštitút vzdelávania
veterinárnych lekárov, ktorých zástupcom boli
odovzdané pamätné medaily. Za ŠVPS SR prevzal pamätnú medailu jej ústredný riaditeľ
prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., a za IVVL v
Košiciach jeho riaditeľ MVDr. Jozef Pokorný.
Počas 35 ročnej existencie ŠP hygiena potravín sme sa vždy mohli oprieť o podporu
Veterinárnej a farmaceutickej univerzity v Brne.
Ako výraz vďaky za doterajšiu spoluprácu odovzdal rektor našej univerzity profesor Pilipčinec
pamätné medaily dvom členom VR UVLF v
Košiciach – rektorovi VFU Brno prof. MVDr.
Vladimírovi Večerkovi, CSc., MBA, a bývalej dekanke Fakulty veterinárnej hygieny a ekológie
VFU Brno prof. MVDr. Lenke Vorlovej, CSc.
Pamätná medaila bola udelená aj tým, ktorí
svojou prácou počas 35 ročnej existencie ŠP
hygiena potravín významne prispeli k jeho
rozvoju – prof. MVDr. Oľge Burdovej, PhD.,
prof. MVDr. Dionýzovi Mátému, PhD., prof.
MVDr. Jozefovi Nagyovi, PhD., prof. MVDr.
Petrovi Turekovi, PhD., doc. RNDr. Márii
Baranovej, PhD., doc. MVDr. Veronike
Cigánekovej, CSc., doc. MVDr. Eve Dudrikovej,
PhD., doc. MVDr. Celestínovi Griegerovi, CSc.,
doc. MVDr. Ivone Kožárovej, PhD., doc. MVDr.
Pavlovi Maľovi, PhD., doc. MVDr. Monike
Pipovej, PhD., doc. MVDr. Petrovi Popelkovi,
PhD., MVDr. Ľudmile Korimovej, PhD., MVDr.
Slavomírovi Marcinčákovi, PhD., pani Anne
Bajusovej a pani Eve Nagyovej.
Veľkú a nezištnú pomoc pri zabezpečovaní
a rozvoji ŠP hygiena potravín poskytovali aj
externí spolupracovníci. Spomedzi nich sa rektor našej univerzity profesor Pilipčinec rozhodol udeliť pamätné medaily – MVDr. Štefanovi
Filovi, CSc., Ing. Karlovi Herianovi, CSc., MVDr.
Rudolfovi Hromadovi, MVDr. Otovi Orbanovi,
CSc., a MVDr. Lorantovi Voškovi.
Bez obetavej pomoci potravinárskych podnikov, ktoré s našou univerzitou spolupracujú,
si nevieme predstaviť zabezpečovanie praktickej výučby ŠP hygiena potravín. Ako výraz ocenenia ich kolegiálneho prístupu rektor našej univerzity profesor Pilipčinec udelil pamätnú medailu – spol. s r.o. DALTON zastúpenej
JUDr. Dušanom Gažovským, a. s. HUMENSKÁ
MLIEKAREŇ zastúpenej Ing. Jozefom
Hurným, spol. s.r.o. KOMES zastúpenej Ing.
Ronaldom Záhumenským, a. s. Mecom
Humenné zastúpenej Ing. Františkom Leňom,
spol. s r.o. MILK-AGRO Sabinov zastúpenej
Ing. Ľubomírom Výboštekom, spol. s r. o. DC
NORDIA zastúpenej MVDr. Petrom Žoldošom,

sadenia výučbových miestností a zlepšenia elektronickej komunikácie učiteľa so študentom,
b) zabezpečenia primeraného prístupu každému študentovi k počítaču zapojenému na internet.
10. Implementovať projekty získané v rámci štrukturálnych fondov EÚ pod názvom Zvýšenie
kvality vzdelávania rozšírením a modernizáciou
IKT sietí a zariadení na Univerzite veterinárskeho
lekárstva v Košiciach – I. a II. za účelom skvalitnenia podmienok pedagogického procesu z pohľadu možnosti využitia nových informačných a
komunikačných technológií.
11. Uchádzať sa o ďalšie projekty zo štrukturálnych fondov EÚ zameraných na rozvoj vzdelávania, resp. o projekty z národných výziev na
podporu prílevu medzinárodne uznávaných pedagógov na Slovensko.
12. Pokračovať v propagácii štúdia na univerzite v relevantných domácich aj zahraničných
médiách a trhoch vzdelávania za účelom získania čo najväčšieho počtu kvalitných uchádzačov.
Aktívne získavať nových študentov propagáciou
univerzity na stredných školách i na vlastnej webovej stránke a naďalej zachovať vysoký štandard informovanosti verejnosti o možnostiach
štúdia na univerzite.
13. Pri zahraničnom štúdiu v anglickom jazyku navyše:
a) registrovať sa v databáze univerzít, ktoré
ponúkajú vysokoškolské vzdelanie v anglickom jazyku,
b) aktívne prezentovať nami ponúkané študijné
programy v anglickom jazyku na zahraničných
trhoch,
c) využiť možnosť prezentovania našich študijných programov aj cestou programov ponúkaných SAIA, národným štipendijným fondom a
pod.,
d) spolupracovať s veľvyslancami jednotlivých
krajín, študenti ktorých majú záujem o štúdium
na našej univerzite.
14. Prehodnotiť a navrhnúť v spolupráci so
ŠVPS SR, KVL SR a SLK systém celoživotného
vzdelávania:
a) organizačne zastrešiť a po obsahovej stránke garantovať celoživotné vzdelávanie našich absolventov,
b) zapracovať a rešpektovať potreby praxe v
celoživotnom vzdelávaní a aktuálne prispôsobovať jeho obsah.
15. V záujme zabezpečenia čo najvyššej kvality poskytovaného vzdelávania a doterajších skúseností i naďalej:
a) rozvíjať štúdium na univerzite v akreditova-
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ných študijných programoch rovnomerne na
všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania (bakalárskom, magisterskom, pokračujúcom magisterskom, doktorskom a doktorandskom) s významným podielom študijných programov 2. a 3. stupňa,
b) podporovať efektívne prepojenie teoretickej
a praktickej výučby s výučbou realizovanou v
praxi podľa zamerania jednotlivých študijných
programov,
c) organizovať odborné praxe a stáže v spolupráci so Štátnou veterinárnou a potravinovou
správou SR, Komorou veterinárnych lekárov SR a
Slovenskou lekárnickou komorou,
d) pravidelne sledovať uplatnenie absolventov
v praxi,
e) udržať viac ako 15 % podiel doktorandov z
celkového počtu študentov na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania,
f) zabezpečiť rovnomerné prerozdelenie doktorandov pre jednotlivé študijné programy a oblasti vedecko-výskumnej činnosti na univerzite,
g) prijímať na systemizované miesta učiteľov,
resp. vedecko-výskumných pracovníkov predovšetkým vynikajúcich absolventov doktorandského štúdia,
h) zabezpečiť garančnú kontinuitu vo všetkých
študijných odboroch, študijných programoch a
jednotlivých disciplínach v slovenskom i anglickom štúdiu podporou kariérneho rastu aj cestou vypracovania plánov garančnej kontinuity príslušného pracoviska.
16. Na základe doterajších skúseností a v záujme zabezpečenia čo najvyššej kvality a kultúry
akademického života i naďalej:
a) zachovať korektný a tolerantný prístup vysokoškolského učiteľa k študentom vo všetkých
formách výučby vrátane skúšobných úkonov, ku
ktorému sa študenti budú môcť vyjadriť vo svojich hodnoteniach jednotlivých disciplín a ich učiteľov,
b) kultivovať prostredie areálu univerzity tak z
pohľadu úpravy a prehľadnosti areálu, ako aj budovania odpočinkových zón pre študentov,
c) zvyšovať kvalitu ubytovania a stravovania v
študentských domovoch univerzity vrátane zlepšovania možností športového vyžitia sa študentov,
d) podporovať existujúce záujmové kluby a
ich klubovú činnosť, najmä AQUA-TERRA klub,
Flóra klub, kynologický klub, klub poľovníckej ky-

nológie a chovateľský klub,
e) v spolupráci so ZO OZ PŠaV pri univerzite
podporovať športové aktivity zamestnancov a
študentov univerzity,
f) vytvárať podmienky pre organizovanie rôznych kultúrnych a športových podujatí za účasti študentov i s priamou finančnou podporou
univerzity,
g) podporovať vzájomnú komunikáciu a spoluprácu študentov jednotlivých študijných programov vyučovaných v jazyku slovenskom a anglickom, napr. podporou vydávania spoločného
univerzitného časopisu, organizáciou športových
podujatí a pod.
17. Navyše v oblasti kvality a kultúry akademického života:
a) vytvoriť informačný systém v rámci areálu
univerzity za účelom zvýšenia orientácie pre študentov, absolventov, klientov a návštevníkov univerzity,
b) zriadiť študovne v študentských domovoch
a vybaviť ich reprodukčnou technikou,
c) podporiť vznik študentskej samosprávy v
študentských domovoch univerzity, vznik študentských hliadok a vlastnú vnútornú kontrolu
vzájomného spolunažívania,
d) organizovať pravidelné stretnutia zástupcov
študentov, vedenia univerzity a riaditeľa študentských domovov,
e) podporiť profesijné aktivity študentov, ktoré
prehlbujú vzťah k oblasti ich štúdia v rámci činnosti už existujúcich, resp. novovzniknutých študentských organizácií a spolkov (IVSA, spolok farmaceutov a pod.),
f) podporiť vznik a vydávanie univerzitného študentského časopisu,
g) podporiť vznik ďalších záujmových klubov,
napr. klubu sokoliarov a klubu chiropterológov.
18. V oblasti hodnotenia kvality poskytovaného vzdelávania a vedecko-výskumnej činnosti
na úrovni univerzitnej, národnej a medzinárodnej:
a) využívať vo väčšej miere závery z hodnotení výchovno-vzdelávacieho procesu študentmi v
slovenskom a anglickom štúdiu a prijímať účinné
opatrenia vyplývajúce z týchto hodnotení, ktoré
budú zabezpečené na úrovni vedúceho predmetu, vedúceho ústavu, katedry a prorektora,
b) zaviesť univerzitný systém hodnotenia kvality všetkých jej činností založený na európskych
štandardoch,

významnou zmenou
bol vstup Slovenska do
EÚ v máji 2004. Veľmi
náročným procesom a
v hektickom tempe sa na Slovensku rodila úplne nová veterinárska a potravinová legislatíva. Pojem hygiena potravín sa v priebehu uplynulých 30 rokov tiež zmenil. Kým prví absolventi prichádzali do potravinárskych prevádzok preto, aby sa podieľali na zabezpečovaní
plynulého zásobovania trhu pre obyvateľov potravinami, plnenie kapacity produkcie malo
prednosť pred bezpečnosťou potravín.
Dôležitejší ako zdravotný stav jedinca bol zdravotný stav populácie. Dnešné požiadavky na animal welfare, prehliadky ante mortem a post
mortem a posudzovanie výsledkov veterinárnej prehliadky jatočných zvierat by v minulos-

ti asi vyvolali úsmev. Nepoznali sme ucelené
národné programy na úradnú kontrolu potravín a národnú kontrolu cudzorodých látok formou rôznych druhov monitoringov. Chýbali vykonávacie normy v podobe dnešného potravinového, či krmovinového kódexu. U živočíšnych krmív sme netušili, resp. ignorovali skutočnosť, že môžu byť hrozbou pre zdravie zvierat a ľudí. Podobne sme nemali predstavu o
nových potravinárskych technológiách a učili
sme sa a verili sme, že šunka sa dá vyrobiť výlučne iba z kvalitného mäsa.
Na záver si môžeme položiť otázku, aký je
profil dnešného absolventa študijného odboru
hygieny potravín a ako je pripravený pre prax?
Môžeme konštatovať, že je to absolvent akreditovanej univerzity, ktorá mu zabezpečuje získanie poznatkov a vedomosti na získanie zamestnania či už v štátnej správe, výrobnej potravinárskej sfére ale aj obchodnej a podnikateľskej oblasti. Jeho orientácia sa však už zameriava viac na odbornú poradenskú činnosť, a to
od oblasti hygieny a technológie potravín, cez
oblasť výživy zvierat, ekológie, animal welfare,
farmácie, až po uplatňovanie a zavádzanie
systémov HACCP a SVP a SLP. Pri vhodných
jazykových predpokladoch má plnohodnotné uplatnenie vo svojom odbore aj na trhu práce
Európskej únie. Na záver ešte poprial univerzite veľa úspechov do ďalších rokov.
Slávnostný charakter zasadnutia vedeckej
rady bol umocnený vystúpením kvarteta košickej filharmónie a ako už tradične zaznela
na záver tejto významnej akcie hymna
Gaudeamus.
Mgr. Ľudmila KUNDRÍKOVÁ, kancelárka

Slávnostné zasadnutie vedeckej rady
spol. s r.o. NIKA zastúpenej Ing. Jánom
Kerestešom, a. s. Podtatranská hydina zastúpenej MVDr. Pavlom Konkoľom, spol. s r.o.
RYBA Košice zastúpenej Ing. Jozefom Gímom,
Slovenskému mliekarenskému zväzu zastúpenému Ing. Jozefom Hurným, spol. s.r.o. TAURIS NITRIA zastúpenej MVDr. Milanom
Vankom.
V 35. roku začatia výučby ŠP hygiena potravín na našej univerzite si zároveň pripomíname
30. výročie promócie jej prvých absolventov.
Mnohí z nich sa výrazne uplatnili v oblasti, ktorú tento študijný program pokrýva, a preto boli
ocenení pamätnou medailou – MVDr. Peter
Blaško, MVDr. Helena Bodorová, MVDr. Miroslav Bradáč, doc. MVDr. Pavel Bystrický, PhD.,
MVDr. Mária Capková, MVDr. Erika Čulenová,
MVDr. Helena Dittrichová, MVDr. Valéria Hovorková, MVDr. Elena Jandová, MVDr. Dušan Koncový, prof. MVDr. Mária Levkutová, PhD., MVDr.
Daniela Očipová, MVDr. Antónia Pastieriková,
MVDr. Pavol Rajzák, MVDr. Imrich Šprocha.
Za prvých absolventov ŠP hygiena potravín
vystúpil s príhovorom riaditeľ Krajskej veterinárnej a potravinovej správy v Prešove MVDr.
Pavol Rajzák. Bol to príhovor, v ktorom si na začiatky výučby spomína ako prvý absolvent: V
roku 1975 nastúpili na vtedajšiu Vysokú školu
veterinársku v Košiciach prví študenti novokoncipovaného odboru hygiena potravín. Začali
študovať odbor, v ktorom nikto pred nimi nemal
žiadne praktické skúsenosti a poznatky, ale
mali elán, chuť do štúdia a pred sebou predstavu, že novonadobudnuté vedomosti budú vedieť zužitkovať v praktickom živote. Z tých, čo
vydržali až do konca a úspešne ukončili štúdium, sa stali prví „čistokrvní“ hygienici, ktorí začali budovať jej novodobú históriu. Boli to hlavne bitúnky a mäsokombináty, v ktorých prví absolventi začali dvíhať úroveň veterinárneho hygienického dozoru.
A bol to zároveň príhovor dlhoročného pracovníka štátnej správy:
... ďalším prelomovým obdobím bol r. 1995,
kedy NR SR schválila zákon č. 152/95 o potravinách a výkon potravinového dozoru sa
pre pracovníkov veterinárnych správ preniesol
aj do obchodných prevádzok. Boli to práve naši inšpektori potravinového dozoru, ktorí vniesli do uvádzania potravín na trh predajom novú,
kvalitatívne vyššiu úroveň. Túto skutočnosť vedia oceniť aj bežní spotrebitelia – podobný pohľad na predaj potravín, aký vidia na trhoviskách a stánkoch v susedných krajinách, u
nás už nenájdu. S príchodom veľkých obchodných reťazcov na slovenský trh sa zmenila štruktúra a spôsob predaja potravín. Na túto zmenu musel nadväzovať aj kontrolný
systém a orgány potravinového dozoru museli na tieto zmeny reagovať. V roku 2002 došlo
k fúzii orgánov SPPI a ŠVS SR do ŠVPS SR a
vytvoril sa systém kontroly potravín od žľabu
po tanier konzumenta. Nakoniec poslednou

Rektor univerzity prof. Pilipčinec preberá ocenenie z rúk ústredného riaditeľa ŠVPS SR prof
Bíreša.
Foto: MVDr. Ladislav Pačaj

(Pokračovanie na 3. strane)

Zasadnutie vedeckej rady
Zasadnutie VR Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dňa 10. 12. 2010 otvoril a viedol jej predseda a rektor UVLF v
Košiciach prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., podľa
nasledovného programu:
1. Odovzdanie diplomov docenta a diplomov
PhD.
2. Návrh na udelenie akademického titulu PhD.
3. Návrh na zloženie komisií pre štátne skúšky a
obhajoby diplomových prác v študijnom programe farmácia v ak. roku 2010/2011
4. Návrh na zloženie komisií pre obhajoby diplomových prác v zahraničnom štúdiu v ak. roku
2010/2011
5. Diskusia
6. Rôzne
7. Uznesenia VR
8. Záver
Na zasadnutí vedeckej rady bol rektorom univerzity odovzdaný diplom docenta MUDr.
Adriane Liptákovej, PhD., zo študijného odboru
4.2.7 mikrobiológia a MVDr. Natálii Kovalkovičovej, PhD., zo študijného odboru 7.1.18 toxikológia.
Diplom PhD. si prevzal MVDr. Ján Pošivák z
vedného odboru 43 05 9 veterinárne pôrodníctvo
a gynekológia, MVDr. Ľudovít Černek a MVDr.
Vilém Kopřiva z vedného odboru 43 07 9 infekč-

né a invázne choroby zvierat, MVDr. Ľuboslav
Lorinčák z vedného odboru 43 01 9 veterinárna
morfológia,
VR schválila návrh na:
a) udelenie akademického titulu PhD. pre
MVDr. Vandu Holovskú z vedného odboru 15 10
9 mikrobiológia, MVDr. Daroslava Franka a MVDr.
Lenku Buričovú z vedného odboru 43 04 9 veterinárna morfológia, MVDr. Antona Dostála, MVDr.
Janu Pukáčovú, MVDr. Martina Bodnára, z vedného odboru 43 31 9 hygiena prostredia a potravín, MVDr. Viktora Bulecu, MVDr. Janu Koščovú,
MVDr. Mariána Brnu a MVDr. Máriu Szmolniczkú
z vedného odboru 43 11 9 veterinárna fyziológia,
b) zloženie komisií pre štátne skúšky a obhajoby
diplomových prác v študijnom programe farmácia v ak. roku 2010/2011,
c) zloženie komisií pre obhajoby diplomových
prác v zahraničnom štúdiu v ak. roku 2010/2011.
VR zobrala na vedomie:
a) pozvanie rektora na vianočné stretnutie so zamestnancami univerzity organizované každoročne
na konci kalendárneho roka dňa 17. 12. 2010,
b) poďakovanie rektora členom vedeckej rady
za ich prácu vo vedeckej rade počas jeho štvorročného funkčného obdobia.

(Pokračovanie z 2. strany)
c) pripraviť zodpovedne podklady pre komplexnú akreditáciu tak, aby bol udržaný status
univerzitnej vysokej školy,
d) zaviesť motivačný systém odmeňovania
tvorivých pracovníkov založený na ukazovateľoch, ktoré sú používané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre určenie výkonov a ktoré sú používané Akreditačnou komisiou pri začleňovaní vysokých škôl,
e) zvážiť vytvorenie organizačného útvaru pre
hodnotenie kvality.
19. V oblasti akademickej mobility:
a) udržať ju minimálne na tejto úrovni pre študijné programy 2. stupňa a rozširovať ju ďalej
pre študijné programy 3. stupňa,
b) udržať si mobilitu učiteľov vysielaných i
prijímaných na doterajšej úrovni.
20. V oblasti podpory kvality doktorandského
štúdia:
a) naďalej podporovať všetky formy vedeckovýskumnej práce študentov na univerzite, predovšetkým pri príprave študentských vedeckých, bakalárskych, diplomových a dizertačných prác s previazaním na prax, prednostne
na odskúšanie inovácií a nových postupov,
b) umožniť absolventom zahraničného štúdia doktorandské štúdium na našej univerzite,
navyše pre zahraničných študentov vytvoriť
možnosť zapojenia sa do vedecko-výskumnej
činnosti nielen v rámci prípravy diplomových
prác, ale už i v rámci študentskej vedeckej a
odbornej činnosti, výsledky ktorej by mohli prezentovať v anglickom jazyku na ŠVOČ,
c) prijímať systémové opatrenia na zvyšovanie kvality absolventov doktorandského štúdia
v jednotlivých študijných programoch, predovšetkým:
- zadávať aktuálne témy dizertačných prác z
hľadiska riešenia najzávažnejších problémov
praxe aj v spolupráci s ďalšími vedecko-výskumnými inštitúciami doma a v zahraničí, výrobnou sférou a Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky,
- uchádzať sa o projekty z národných i zahraničných výziev zameraných na podporu
špičkových celonárodných doktorandských
programov vytvorených na princípe spájania
tých najlepších kapacít v rámci krajiny a ich
prepojenia na zahraničie,
- organizovať letné školy pre doktorandov,
resp. umožniť im účasť na letných školách v
zahraničí,
- vytvárať podmienky na vedecko-výskumnú
mobilitu mimo rámec programu SOCRATES/ERASMUS, resp. CEEPUS II s možnosťou absolvovať časť dizertačnej práce v zahraničí,
- umožniť obhajobu dizertačnej práce vo svetovom jazyku,
- zahájiť činnosť Internej grantovej agentúry
aj za prispenia finančných prostriedkov zo školného,
- pripraviť motivačné kritériá na zvýšenie kvality publikačnej činnosti študentov doktorandského štúdia.
21. Posilniť internacionalizáciu univerzity najmä cestou:
a) zapojenia do výučby i odborníkov zo zahraničia, prednostne z partnerskej Bod?
University v Nórsku,
b) podpory študentov a zamestnancov univerzity pri zvyšovaní ich jazykovej vybavenosti,
čiastočne financovanej aj z prostriedkov štrukturálnych fondov (projekt Vzdelávanie),
c) posilnenia integrácie univerzity do štruktúr
pôsobiacich v rámci EÚ v oblasti veterinárskeho lekárstva, hygieny potravín a farmácie, predovšetkým v rámci EAEVE, VetNEST a EAFP
(European Association of Faculties of
Pharmacy).
Zámery rozvoja v oblasti vedecko-výskumnej činnosti
K trvalo udržateľnému miestu univerzity
medzi najlepšími domácimi, resp. zahraničnými
vysokoškolskými ustanovizňami by mala prispieť aj snaha univerzity byť v zadefinovaných oblastiach vedy a výskumu medzinárodnou, resp.
národnou špičkou.
Na dosiahnutie uvedeného cieľa bude potrebné:
1. Integrovať atomizovanú vedecko-výskumnú činnosť na univerzite, zlepšiť organizáciu jej
riadenia a zvýšiť jej efektívnosť, predovšetkým:
a) ustanovením odborných garantov pre jednotlivé oblasti vedecko-výskumného zamerania
univerzity,
b) stanovením vedecko-výskumných zámerov a prioritných cieľov v jednotlivých oblastiach vedecko-výskumného zamerania univerzity
vrátane nástrojov na ich dosiahnutie,
c) inventarizáciou prístrojového vybavenia a
metodík podľa jednotlivých oblastí vedecko-výskumného zamerania univerzity a ich použitia s
ich následným zverejnením akademickej obci
za účelom vyššieho stupňa integrácie a organizovania vedecko-výskumnej a odbornej činnosti a spolupráce mimo tradičné univerzitné
štruktúry,
d) administratívnou podporou prostredníctvom oddelenia projektovej spolupráce vytvárať podmienky pre vyššiu grantovú úspešnosť v
národných a medzinárodných grantových agentúrach.
2. Úspešne implementovať projekty zo štrukturálnych fondov EÚ na budovanie centier excelentnosti vlastných alebo v partnerstve.
3. Uchádzať sa o ďalšie projekty zo štrukturálnych fondov EÚ zameraných na rozvoj vedecko-výskumnej činnosti, resp. o projekty z
národných výziev zameraných na dosiahnutie
excelentnosti a podporu prílevu medzinárodne
uznávaných vedcov na Slovensko.
4. Podporovať budovanie centier excelentnosti a unikátnych vedeckých pracovísk nielen v oblasti veterinárnej medicíny, resp. biomedicíny, ale aj v oblasti farmaceutického vý-
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skumu.
5. Podporovať budovanie spoločných interdisciplinárnych pracovísk univerzity s inými
vzdelávacími, resp. vedeckými inštitúciami aj v
súvislosti s implementáciou projektov zo štrukturálnych fondov.
6. Prednostne sa uchádzať o vedecké projekty z iných mechanizmov mimo EÚ so 100%
financovaním (predovšetkým nórsky a švajčiarsky mechanizmus a iné).
7. Podporovať aktívnu domácu a medzinárodnú vedeckú spoluprácu na základe bilaterálnych a iných dohôd s inými univerzitami, s
dôrazom na spoluprácu v rámci 7. rámcového
programu EÚ.
8. Podporovať projekty zamerané na potreby
spoločenskej praxe.
9. Vytvárať materiálne a personálne podmienky pre rozvoj a budovanie ďalších špičkových
laboratórií typu laboratória biomedicínskej mikrobiológie a imunológie a laboratória gnotobiológie.
10. Vytvoriť podmienky pre mimodotačné financovanie vedy a výskumu, a to hlavne v
rámci spolupráce s malými a strednými podnikmi pri budovaní kompetenčných centier a
centier pre transfer poznatkov vedy a výskumu
do praxe.
11. Podporovať a koordinovať kariérny rast
vedeckých a pedagogických pracovníkov za účelom zachovania kontinuity a rozvoja súčasných aj perspektívnych študijných programov a
odborov.
12. Za účelom rozvoja vedy v jednotlivých
vedných oblastiach i naďalej zabezpečiť knižnú elektronickú databázu CAB, ako aj databázy
kníh a časopisov z vedného odboru farmácia.
13. Podporovať činnosť redakčných rád vedeckých a odborných časopisov a ich vzájomnú spoluprácu. Zaviesť stimulačné prvky v
podpore publikačnej činnosti a činnosti redakčných rád.
14. Zvážiť vydávanie vybraných častí
Spravodajcu univerzity aj v anglickom ekvivalente.
15. Po vzniku edičného strediska ako samostatného účelového zariadenia prehodnotiť organizačnú štruktúru ÚVIK-u.
16. Podporovať a umožniť aktívnu prácu v
medzinárodných organizáciách (predovšetkým
EAEVE
–
European
Association
of
Establishments for Veterinary Education,
VetNEST – Veterinary Network of Students and
Staff Transfer, WAVES – Wild Animals Vigilance
Euromediterranean Society, ACRU - Association
of Carpathian Region Universities a SAAIC –
Slovak Academic Association for International
Cooperation).
17. Vytvárať podmienky pre zapájanie sa študentov všetkých troch stupňoch vzdelávania do
vedecko-výskumnej práce v rámci študentskej
vedeckej a odbornej činnosti s možnosťou
prezentácie svojich prác na celouniverzitnej
študentskej vedeckej a odbornej konferencii s
medzinárodnou účasťou.
18. Podporovať a zvyšovať publikačné aktivity akademických pracovníkov univerzity, predovšetkým v odborných a vedeckých časopisoch i cestou Internej grantovej agentúry
UVLF v Košiciach ako aj uplatnením štatútu
Ceny rektora za najlepšiu vedeckú prácu s cieľom podporiť všetky vedecké aktivity, ktoré
majú dopad na štátnu dotáciu pre našu univerzitu.
Zámery rozvoja v oblasti rozvoja školy a
styku s praxou
Zabezpečiť rozvoj univerzity a garantovať jej
kvalitu bude možné iba neustálym skvalitňovaním výučbového a vedecko-výskumného
prostredia univerzity s vytváraním jedinečných
výučbových a vedecko-výskumných pracovísk
v oblasti veterinárskych a farmaceutických vied.
Na dosiahnutie uvedeného cieľa bude nevyhnutné venovať sa nasledovným prioritným oblastiam:
1. Urbanisticko-architektonickým projektom,
ktoré budú vychádzať zo spracovanej urbanisticko-architektonickej štúdie ako predprojektovej dokumentácie a ktorá bude na univerzite
základom pre budúce územné rozhodovanie v
oblasti riešenia:
a) dopravného systému,
b) odpočinkových zón a zón zelene,
c) osvetlenia,
d) umiestnenia sochy koňa ARDO.
2. Strategickým investičným projektom zameraným predovšetkým na:
a) dokončenie výstavby pavilónu č. 18, polyfunkčného objektu pre kliniku koní a kliniku prežúvavcov,
b) priestorové dobudovanie kliniky koní, kliniky prežúvavcov, kliniky ošípaných a kliniky vtákov a exotických zvierat,
c) prepojenie pavilónu č. 27 s pavilónom č.
17b za účelom vytvorenia režimu operačných
sál pre kliniku malých zvierat do času realizácie
prístavby pavilónu č. 40, budúceho chirurgického a pôrodníckeho pavilónu kliniky malých zvierat,
d) adaptáciu pravej časti pavilónu č. 4 pre potreby ústavu biológie, zoológie a rádiobiológie
s vytvorením dvoch mokrých a jednej suchej
cvičebne,
e) adaptáciu pavilónu č. 13 s možnosťou čo
najväčšieho obnovenia jeho pôvodnej podoby
aj za účelom vytvorenia malej historickej auly
pre akademické slávnosti univerzity a múzea
histórie univerzity,
f) adaptáciu pavilónu č. 5 vrátane výmeny
strešnej krytiny pre potreby oddelenia informačných a komunikačných technológií a ústavu súdneho a verejného veterinárskeho lekárstva a ekonomiky,

g) adaptáciu pavilónu č. 24 na univerzitnú lekáreň,
h) zateplenie pavilónu farmácie,
i) dokončenie výmeny okien na pavilónoch č.
1, 2 a 3,
j) vybudovanie novej kaskádovej posluchárne
pri pavilóne morfologických disciplín pre katedru anatómie, histológie a fyziológie,
k) adaptáciu výučbových a ustajňovacích
priestorov pre budúci bakalársky študijný program pomocná animálna terapia v areáli Pri
Hati vrátane dobudovania kanalizačnej prípojky
na hlavný zberač,
l) vybudovanie centrálneho zverinca pre umiestnenie pokusných zvierat, najmä hlodavcov.
3. Znižovaniu prevádzkových a energetických nákladov univerzity, ktoré budú vychádzať
z komplexne spracovanej energetickej štúdie a
tieto budú zamerané na dosiahnutie úspor v
oblasti:
a) využívania energetických médií pre rozvod
a nákup elektrickej energie, plynu, tepla a vody,
b) úpravy, rekonštrukcie, resp. rozšírenia hlavných elektrických rozvodov, prípadne vybudovania transformačnej stanice,
c) nákupu elektrickej energie a plynu z alternatívnych zdrojov.
Prostredníctvom dátového centra univerzity
budú vyhodnocované profily energetickej náročnosti podľa jednotlivých objektov univerzity.
4. Prehodnoteniu podnikateľských aktivít univerzity s prihliadnutím na ich ekonomický výsledok.
5. Prehodnoteniu strategických zámerov účelových zariadení, a to existujúcich i novovytváraných predovšetkým z pohľadu znižovania
ich prevádzkových nákladov a zvyšovania ich
príjmov z podnikateľskej činnosti. A navyše v:
a) Školskom poľnohospodárskom podniku, n.
o., Zemplínska Teplica, bude potrebné:
- reorganizovať zabezpečenie praktickej výučby najmä z pohľadu jej efektívnosti a dodržiavania podmienok bezpečnosti pri práci so zvieratami pri súčasnom voľnom ustajnení,
- zabezpečiť vnútropodnikovú dopravu na
presun učiteľov a študentov z farmy na farmu,
- ukončiť rekonštrukciu zvyšnej ubytovacej
časti na bunkový systém.
b) Účelovom zariadení pre chov a choroby
zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach bude potrebné:
- implementovať projekt zo štrukturálnych
fondov EÚ na zateplenie administratívnej budovy, prestavby a dovybavenia učebne,
- prehodnotiť a optimalizovať počet zamestnancov úmerne k poslaniu účelového zariadenia v oblasti výchovno-vzdelávacej, vedeckovýskumnej, k podnikateľskému zámeru a očakávanému hospodárskemu výsledku,
- dobudovať rozrábku diviny podľa noriem
EÚ.
c) Študentských domovoch bude potrebné:
- získavať prostriedky z platených reklám na
financovanie potrieb študentských domovov,
prípadne hľadať ďalšie zdroje doplnkového príjmu,
- zabezpečiť termostatickú reguláciu kúrenia,
- zabezpečiť komplexnú výmenu elektroinštalačných rozvodov vrátane rekonštrukcie výťahov v súlade s platnou legislatívou a bezpečnosťou prevádzky,
- revitalizovať F-klub a adaptovať ho v súlade s požiarno-bezpečnostnými požiadavkami s
ohľadom na charakter jeho budúcej prevádzky,
keďže pôvodná bola nevyhovujúca,
- zriadiť predajňu občerstvenia v priestoroch
študentského domova,
- vytvoriť viac časového priestoru pre prístup
študentov do telocvične.
d) Jazdeckom areáli bude potrebné:
- realizovať obnovu a rekonštrukciu budov
(ustajňovacích priestorov a jazdeckej haly) opravou striech a fasád,
- vybudovať vlastné hnojisko alebo nájsť obchodného partnera na jeho bezplatnú likvidáciu.
6. Rozvoju ľudských zdrojov a vytváraniu
lepších pracovných podmienok pre efektívny
výkon práce:
a) udržaním garančnej kontinuity pre všetky
akreditované študijné programy a disciplíny,
b) obsadzovaním voľných, resp. uvoľnených
miest pedagogických a vedeckých pracovníkov prijímaním záujemcov minimálne s titulom
PhD., prednostne úspešných absolventov doktorandského štúdia v internej forme,
c) personálnym a materiálno-technickým
dobudovaním študijného programu farmácia
internými zamestnancami univerzity,
d) implementáciou projektov zo štrukturálnych fondov do výchovno-vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti univerzity ako nevyhnutného atribútu udržateľnosti projektov,
e) maximálnym využitím prístrojového vybavenia univerzity ako nevyhnutného predpokladu odborného a vedeckého rastu zamestnancov univerzity,
f) vytvorením univerzitného systému finančného ohodnotenia kľúčových osobností univerzity podieľajúcich sa na organizácii, riadení, zabezpečovaní a výsledkoch v oblasti výchovno-vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti
univerzity, nevynímajúc tých, ktorí sa podieľajú
na vypracovaní a implementácii projektov zo
štrukturálnych fondov EÚ.
7. Rozvoju styku s praxou, najmä so Štátnou
veterinárnou a potravinovou správou SR,
Komorou veterinárnych lekárov SR a
Slovenskou lekárnickou komorou pri:
a) zabezpečovaní odborných praxí študentov,
b) celoživotnom vzdelávaní absolventov univerzity,
c) príprave návrhov právnych úprav.

Voľby rektora na funkčné obdobie 2011 – 2015
Tézy programového vyhlásenia, ktoré som
predniesol ako kandidát na rektora na funkčné
obdobie rokov 2007 – 2011, vychádzali z hlavnej myšlienky, ktorou bola zmena. Preto bolo
potrebné splniť množstvo úloh, aby dnešné tézy mohli hovoriť o novej hlavnej myšlienke – o
kvalite. Uplynulé roky si vyžadovali reagovať na
to, aké zmeny prinášala doba. My sme patrili k
tým, ktorí zmenu očakávali, a zmeny realizovali.
Teraz teda môžeme vsadiť na kvalitu. Tieto programové tézy na obdobie rokov 2011 – 2015 ju
ponúkajú.
Dňa 18. 11. 2010 odovzdal predsedovi
volebnej
komisie
prof.
Ondrašovičovi svoju kandidatúru prof.
Bíreš spolu s nasledujúcimi tézami:

Vážený predseda akademického senátu, vážená akademická obec, milí študenti, predstupujem pred Vás, aby som predstavil svoje programové vyhlásenie a zároveň Vás požiadal o
Vašu priazeň pri uchádzaní sa na funkciu rektora Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach pre nasledujúce funkčné obdobie. Kandidovať na funkciu rektora tunajšej univerzity som sa rozhodol na základe nasledovných skutočností:
• mám enormný záujem na ďalšom napredovaní Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie ako univerzitnej vysokej školy vo svetle
najnovších vedeckých, praktických poznatkov z
veterinárskej medicíny, farmácie a príbuzných
odborov, metód a postupov vzdelávacích programov doma a v zahraničí
• vedecké, pedagogické, odborné poznatky z
oblasti veterinárskej medicíny a farmácie, skúsenosti z organizačnej a riadiacej činnosti, ktoré som získal na rôznych pozíciách na
Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie
a mimo univerzity doma a v zahraničí mi umožňujú ich selektívnu implementáciu na univerzitnej pôde za účelom jej skvalitnenia a rozšírenia
vzdelávacej a výskumnej pôsobnosti na národnej a medzinárodnej úrovni
• funkciu rektora chcem využiť na užšie a efektívnejšie prepojenie veterinárskeho vzdelávania, vedy a praxe na národnej úrovni a vo väzbe na zahraničie
• riadiť vzdelávaciu, výskumnú činnosť a akademický život na univerzite v duchu hodnôt
demokracie, tolerancie, humanizmu a vedenia
pracovných kolektívov a študentov k tvorivému
a nezávislému mysleniu, zdravému sebavedomiu a k národnej hrdosti
• využiť pozitívne stránky univerzity (národná
a medzinárodná akreditácia univerzity a študijných programov vo všetkých troch stupňoch
vzdelávania, národná jedinečnosť poskytovania
veterinárskeho vzdelávania zapojená do medzinárodného trhu vzdelávania, personálne, priestorové a technické zázemie pre realizáciu vzdelávania a výskumu, atď.,) a zamerať sa na odstránenie slabých stránok (systém riadenia a organizácie vzdelávacieho procesu a výskumu,
úspešnosť v získavaní finančných prostriedkov
z národných a európskych programov, efektívnosť a transparentnosť využívania finančných,
koordinácia spolupráce s praxou, akademický
život na univerzite, atď.,)
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach je toho času jedinou inštitúciou svojho druhu v SR, ktorá ako monofakultná univerzita poskytuje univerzitné veterinárske pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie. Zároveň je
jednou z inštitúcií v SR poskytujúcich univerzitné farmaceutické vzdelávanie. Študenti študujú
v akreditovaných študijných programoch v prvom a druhom stupni vysokoškolského vzdelávania (kynológia, bezpečnosť potravín a krmív bakalárske štúdium resp. VVL v jazyku slovenskom, anglickom, bakalárske v jazyku anglickom; hygiena potravín, farmácia) a v treťom
stupni doktorandské študijné programy. Je zapojená v programoch celoživotného vzdelávania. UVLF je začlenená medzi univerzitné vysoké
školy na základe výsledkov komplexnej akreditácie. Univerzita je súčasťou siete európskych a
svetových veterinárnych fakúlt a univerzít napr.
VETNEST, EAEVE, WVA, WAVES.
Pre nasledujúce funkčné obdobie z pohľadu ďalšieho napredovania Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v oblasti
vzdelávacej, výskumnej, vývojovej a ďalšej
tvorivej činnosti pri jej internacionalizácii,
kvalite a excelentnosti akademických činností a kultúre akademického života považujem za potrebné:
• Pripraviť vedomostné, personálne, materiálno-technické a ekonomické podmienky na prechod z monofakultného systému univerzity na
viacfakultný (fakulta veterinárskeho lekárstva,

fakulta hygieny potravín a ekológie a fakulta farmácie- podmienka úspešne zvládnuť reakreditáciu študijného programu farmácia).
• Prehodnotiť a revidovať Študijný poriadok
UVLF s cieľom zabezpečiť na vyššej kvalitatívnej
úrovni a vysoko efektívnejšie odborne, personálne a materiálno-technické podmienky pre výučbu všetkých študijných programov v 1. až 3.
stupni štúdia.
• Podporovať kvalitu a excelenciu akademických činností ako základného predpokladu konkurencieschopnosti UVLF v Košiciach vo všetkých aktivitách na národnej úrovni a v rámci
Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania. K tomu využiť objektívne merateľné prvky
a výsledky, ktoré sa použijú adresne a transparentne pri hodnotení a financovaní jednotlivých
pracovníkov a pracovísk. Z pohľadu riadenia univerzity pristúpiť k systémovej zmene v efektívnom využívaní poradných orgánov rektora pri
tvorbe a zodpovednosti zásadných koncepcií
pre rozvoj univerzity a odstrániť prvky formálnosti, napr. doterajšie poslanie Kolégium rektora.
• Cielene získavať akademických pracovníkov
z odborníkov s domácimi a medzinárodnými
skúsenosťami vo vede, vzdelávaní a praxi, nadaných študentov a absolventov študijných programov pre zapojenie do edukačnej, vedeckej a
ďalšej tvorivej činnosti na univerzite. V tomto
kontexte vytvoriť podmienky pre získavanie špecializácie akademických pracovníkov v súlade s
pravidlami European Board of Veterinary
Specialization.
• Pokračovať v internacionalizácii všetkých
činností univerzity s cieľom posilnenia postavenia UVLF v rámci Európskeho a ostatného priestoru pri poskytovaní vysokoškolského vzdelávania. Za týmto účelom aplikovať harmonizáciu
študijných programov medzinárodných veterinárskych univerzít a fakúlt, rozširovanie možností štúdia v anglickom jazyku, mobilitu študentov
a akademických pracovníkov, podporovať jazykovú znalosť akademických, administratívnych
pracovníkov a študentov, medzinárodné študijné programy, medzinárodnú spoluprácu vo veterinárnej edukácii, výskume, vývoji, praxi, internacionalizáciu hodnotenia dokladov o vzdelaní a
pod.
• Kontinuálne zabezpečiť inováciu študijných
programov na základe odporúčaní reevaluačnej
komisie EAEVE, TAIEXom z roku 2005, najnovších vedeckých a praktických poznatkov, potrieb
praxe, národnej a európskej legislatívy, strategických programov Európskej komisie,
Európskej platformy pre zdravie zvierat a bezpečnosť potravín, OIE, WHO, FAO, WTO, EMA,
atď. pre veterinárske vzdelávanie v oblasti zdravia zvierat, hygieny a bezpečnosti potravín, verejného zdravia, pohody zvierat, farmácie, atď.
• Posilniť, zefektívniť a integrovať vedecký výskum a vývoj na univerzite a dosiahnuť vo vybraných oblastiach veterinárskych a príbuzných
vied, farmácie takú kvalitatívnu úroveň, aby sa
univerzita zaradila medzi uznávané vedecké a
pedagogické pracoviská doma a v zahraničí a
tým sa umožnilo plné zapojenie do Európskeho
výskumného priestoru. Pri naplňovaní cieľa je
potrebné zohľadniť a využiť vedecké kapacity
univerzitných pracovísk, úroveň dosiahnutých
výsledkov, národnú a medzinárodnú spoluprácu
vo väzbe na materiálno-technické zabezpečenie, dodržiavanie podmienok správnej laboratórnej a hygienickej praxe, podmienok excelencie,
aplikácie moderných technológií (biotechnológie, nanotechnológií, genomiky, proteomiky), zapojenie talentovaných študentov, diplomantov,
doktorandov, atď. Zahájiť koncepciu etablovania
univerzitného diagnostického centra aj s možnosťou využitia priestorového, personálneho potenciálu a prístrojového vybavenia ŠVPÚ v
Košiciach a jednotlivých pracovísk UVLF tak,
aby sa zhodnotilo celé zázemie laboratórnej diagnostiky a vytvorili sa optimálne podmienky pre
ďalšie napredovanie a efektívne využívanie (efektívnejšie využitie laboratórnej techniky a personálu v laboratórnej diagnostike, vyššia možnosť nákupu vysoko špičkovej laboratórnej techniky, predpoklady podnikateľskej činnosti z tejto
oblasti, tvorba spoločných výskumných programov včítane programov pre diplomové a doktorandské práce, lepší prienik do veterinárnej, potravinárskej, farmaceutickej a poľnohospodárskej praxe, predpoklady budovania výskumnovývojových, výrobných a konzultačno-poradenských jednotiek). Do stratégie výskumnej činnosti aplikovať všetky prvky pre jeho zefektívnenie a napredovanie (napr. odporúčania EAEVE,
skúsenosti iných univerzít, vedeckých inštitúcií)
ako je organizácia a riadenie výskumnej a vývojovej činnosti, určenie vedeckých priorít a nosných programov, spolupráca vo výskumnej činnosti, integrácia a spoločné využívanie výskumných kapacít, hodnotenie a financovanie výskumnej činnosti, zriadenie fondu univerzitných
grantov pre doktorandské štúdium.
* Profesionalizáciu a vedomostný potenciál
univerzity realizovať okrem akademických pracovníkov zvyšovaním úrovne vzdelania a poznatkov aj u riadiacich a ostatných zamestnancov v oblasti ekonomiky, administratívy, informatiky a jazykovej vyspelosti. V tejto súvislosti
zvláštnu pozornosť na vzdelanostnú úroveň venovať pracovníkom laboratórií a obslužnému
personálu.
* Pre uchádzačov pre štúdium na UVLF organizovať a realizovať prípravné kurzy s cieľom odstránenia regionálnej nerovnosti stredných škôl.
Za účelom zníženia percenta študijnej
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neúspešnosti a pre úspešné ukončenie štúdia zabezpečiť poradenstvo a doplnkové konzultácie
počas štúdia a hľadať individuálne cesty pre ukončenie študijného programu. Hľadať ďalšie
cesty motivačných mechanizmov pre dosiahnutie vynikajúcich študijných výsledkov a rozšírenia
sociálnych štipendií. Pre mimoriadne nadaných
študentov vytvoriť podmienky k tvorbe individuálnych študijných programov. Podporovať mobility študentov a akademických pracovníkov v rámci medzinárodných študijných programov a dohôd. V tomto kontexte hľadať ďalšie finančné
zdroje na rozvoj odborno-záujmových aktivít a vedecko-výskumnej činnosti študentov.
* Cielene zvýšiť prepojenie výučby organizovanej na UVLF s výučbou realizovanou v praxi v
rámci blokových cvičení a stáží na pracoviskách
Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, klinických pracoviskách Komory veterinárnych lekárov SR, veterinárnych obvodoch, poľnohospodárskych a potravinárskych závodoch, farmaceutických a ďalších organizáciách. V tejto súvislosti
pre ďalšiu orientáciu výskumu a vzdelávania vo
veterinárnej medicíne a farmácii zintenzívniť spoluprácu s veterinárskou praxou (organizácie
ŠVPS SR, KVL SR), vedecko-výskumnými inštitúciami, prvovýrobou, potravinárskym a farmaceutickým priemyslom, ministerstvami, záujmovými
organizáciami, mimo vládnymi organizáciami,
atď.
* Zapájať v širšej miere akademických pracovníkov, študentov, obslužný personál do tvorby,
zverejňovania a používania elektronickej multimediálnej formy výučby a všetkých činností univerzity. Pre dosiahnutie cieľa je potrebné naďalej
posilňovať, integrovať a zefektívniť v rámci UVLF
existujúce informačné zdroje a pripraviť podmienky pre ich ďalší rozvoj. Súčasťou integrovaného univerzitného informačného systému je jeho
širšia implementácia na klinických pracoviskách.
• Reálne prehodnotiť vzhľadom na existujúce
finančné prostriedky a aktuálnu potrebu (personálne, historické, priestorové špecifiká univerzity
a Slovenska v oblasti potravinových a spoločenských zvierat) rekonštrukciu existujúcich klinic-
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kých priestorov a urýchlene zrealizovať začatú výstavbu Kliniky koní v súlade so závermi
Edukačnej komisie EAEVE a skúsenosťami na zahraničných klinikách. Ako potreba v tejto činnosti vystáva urýchlené kreovanie Klinickej rady ako
poradného orgánu s príslušnými kompetenciami
a zodpovednosťou. V tomto kontexte ako neodmysliteľná súčasť skvalitnenia praktickej výučby
a výskumu je postavenie, materiálno-technické
podmienky a kompetencie účelových zariadení
UVLF v prospech univerzitných činností vrátane
Študentského domova a jedálne. Aktuálne je pripraviť podmienky ako alternatívu vo výučbe klinických disciplín možnosť mobilných veterinárnych nemocníc. Na účelových zariadeniach vytvoriť organizačné, odborné, materiálno technické podmienky pre realizáciu pedagogického procesu a výskumu s prvkami aplikácie aktuálneho
vedeckého a odborného zázemia, moderných
technológií, zdravotnej bezpečnosti potravinového reťazca a platnej legislatívy. V tomto smere sa
vyžaduje prehodnotiť vykonávanie súkromnej veterinárnej činnosti zo strany zamestnancov mimo
UVLF vo väzbe na prebiehajúcu novelizáciu zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a v zásade licenčné podmienky určiť vnútorným predpisom UVLF.
• Zaviesť motivačné mechanizmy pre všetkých zamestnancov so zvláštnym akcentom pre
mladých pracovníkov a študentov doktorandského štúdia. Dôraz bude kladený na spoluzodpovednosť všetkých organizačných štruktúr a jednotlivcov UVLF za získanie, rozdeľovanie a efektívne využívanie finančných prostriedkov. K tomu
sa využijú mechanizmy optimálneho pomeru
medzi decentralizáciou a integráciou v riadiacej a
rozhodovacej činnosti na UVLF. Väčší priestor pri
rozdeľovaní finančných prostriedkov presúvať na
pracoviská (decentralizácia financií- predpoklad
efektívnejšieho využívania a lepšia možnosť kontroly rektorátnymi pracoviskami). Predpokladom
ďalšieho získavania financií pre činnosť UVLF zostáva viaczdrojové financovanie. Z tohto dôvodu

je potrebné stanoviť novú stratégiu získavania finančných prostriedkov z MŠVVŠ SR, iných rezortov, grantových agentúr a európskych podporných fondov.
• Prehodnotiť odmeňovanie pracovníkov z pohľadu výšky miezd medzi jednotlivými skupinami
pracovníkov a pracoviskami (odmeňovanie ako
nástroj zvyšovania pracovnej výkonnosti, transparentnosť v odmeňovaní, odstrániť zneužívanie
mzdových prostriedkov na podporu presadzovania určitých skupín pracovníkov a názorov, atď.).
Pre uspokojenie pracovníkov a pracovných kolektívov v mzdovej politike analyzovať príčiny neadekvátneho odmeňovania a hľadať finačné zdroje, aby odmeňovanie pracovníkov na UVLF sa dostalo na porovnateľnú úroveň s ostatnými univerzitami a vysokými školami na Slovensku.
• Dbať o kvalitu a kultúru akademického života, ktorá vychádza z dodržiavania právnych,
mravných a zvyklostných pravidiel tak u zamestnancov a študentov UVL. Zlepšiť komunikáciu,
dostupnosť a prenos informácií z oblasti pedagogickej, výskumnej, ekonomickej a ďalších činností univerzity pre celú akademickú obec. Dôraz dať
na slobodné názorové spojenie akademickej obce vrátane študentov vo všetkých druhoch pracovných povinností a mimopracovnom živote.
Podporovať a rozvíjať športové, kultúrne a ďalšie
mimouniverzitné aktivity študentov a zamestnancov UVLF. Potrebné je zlepšiť všeobecnú komunálnu hygienu v priestoroch areálu UVLF (napr.
budovanie zón oddychu, verejných toaliet), podmienky stravovania a autodopravy.
Akademický senát UVLF v Košiciach teda vybral kandidáta na rektora na funkčné obdobie rokov 2011 – 2015. Následne sa výsledky volieb
posielajú ministrovi školstva, ktorý ich predloží
prezidentovi SR. V jeho právomoci je menovanie
rektora, funkčné obdobie ktorého sa na našej univerzite začína 1. februárom 2011.
Mgr. Ľudmila KUNDRÍKOVÁ
kancelárka

VETERINARY LIBRI 2010

Blahoželáme jubilantom

Na predajnej výstave Veterinary Libri 2010 konanej v spolupráci s firmou SLOVART
G.T.G. v dňoch od 15. 11. do 19. 11. 2010 v priestoroch študovne ÚVIK boli prezentované knižné novinky v anglickom jazyku v celkovom počte 135 titulov. Zaujímavosťou boli
knihy z farmácie a chémie, ktoré by mali obohatiť a rozšíriť vedomosti študentov zo študijného programu farmácia. V počte 82 boli prezentované knižné tituly zahrňujúce problematiku klinických aj neklinických predmetov veterinárnej medicíny. Monografie vám
dajú odpoveď na všetky dôležité otázky a určite obohatia váš odborný profil.
Knižničný fond je priebežne aktualizovaný, dôkazom čoho sú každoročne organizované
predajné výstavy, ktoré umožňujú študentom a zamestnancom UVLF objednať, poprípade si hneď zakúpiť vybraný titul knihy. Táto skoro 20-ročná spolupráca s distribútorom
Slovart G.T.G. je už tradíciou a hlavne prezentáciou svetových knižných noviniek z veterinárnej medicíny a farmácie v anglickom jazyku. Hoci sa výstava už skončila, stále je tu
možnosť si knihy prelistovať, poprípade zakúpiť v predajni ESAP ÚVIK.
MVDr. Monika GARČÁROVÁ, ÚVIK

Posledné dva mesiace v roku oslavujú významné životné jubileá naši kolegovia:
doc. Ing. Ján Laca, CSc.
Valéria Klimová
prof. Ing. Štefan
Vilček, DrSc.
Mária Ihnačáková
Jozef Rybár
Mária Borovská

Stretnutie s Mikulášom
Deti zamestnancov UVLF v Košiciach museli byť tento rok veľmi usilovné a dobré, keď ich Mikuláš navštívil ako prvé už 2. decembra v popoludňajších hodinách. Alebo mal Mikuláš tentoraz toľko veľa práce, že
sa bál, že to nestihne a začal svoje stretnutia s deťmi už v taký skorý
čas? Kto sa zúčastnil tohto stretnutia, ktoré zorganizovala Rada ZO OZ
PŠaV UVLF v Košiciach v Bábkovom divadle na Alžbetinej ulici v
Košiciach, hneď pochopil, že najpravdepodobnejšou bude tá prvá úvaha. Prítomné deti obdarovali Mikuláša vlastnoručne nakreslenými a z
domu donesenými obrázkami či vystrihnutými a pomaľovanými snehovými vločkami, odvážne ho „zasypali“ pesničkami a básničkami, len aby
predviedli svoju šikovnosť a pracovitosť, a aby mu preukázali svoju náklonnosť. Neodradil ich pritom ani čertovsky šantiaci čert, ktorého vystrájanie miernil milý anjelik. Ich odvahu a usilovnosť Mikuláš potom aj
patrične odmenil balíčkami sladkostí.
Ktovie, či tie deti sú také odvážne od narodenia, alebo v nich tú odvahu vyvolal príbeh Libuši Lopejskej Kozliatka a vlk, ktorý im pred stretnutím s Mikulášom pôsobivo zahrali herci bábkového divadla pod režijným vedením Františka Dolejšiho.
MVDr. Vladimír MACÁK, PhD.
Foto: MVDr. Vladimír MACÁK, PhD.

XX. snem Komory
veterinárnych lekárov SR
Dňa 20. 11. 2010 sa konal XX. snem KVL SR, na ktorý boli pozvaní aj zástupcovia Univerzity veterinárskeho lekárstva a
farmácie v Košiciach. Našu univerzitu na tomto významnom
podujatí reprezentovala prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu
činnosť prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. Zo strany KVL SR
ako aj UVLF v Košiciach bola úroveň spolupráce medzi týmito inštitúciami hodnotená veľmi pozitívne, keďže za ostatné
štyri roky došlo k výraznému kvalitatívnemu posunu. Vzájomná spolupráca sa neustále rozvíja a má niekoľko
aspektov. Prezident KVL SR je členom našej vedeckej rady, čo umožňuje sprostredkovanie informácií z pôdy
univerzity medzi členov komory, ako aj možnosť vyjadrenia názoru komory na akademickej pôde. Členovia
KVL SR sa naďalej aktívne zúčastňujú edukačného procesu, či už ako členovia komisií pre štátne skúšky a
obhajoby diplomových prác, alebo v rámci výučbového procesu vybranými prednáškami a organizovaním
odborných praxí a stáží pre študentov UVLF v Košiciach. Ako jedna z mála veterinárnych škôl máme organizovanie praxí našich študentov u privátnych veterinárnych lekárov zabezpečené zmluvou s komorou, ktorá bola uzavretá v roku 2008. Na druhej strane pedagógovia z UVLF v Košiciach zabezpečujú odborné prednášky pre vzdelávacie akcie členov KVL SR a naše vzdelávacie akcie sú pravidelné zaraďované do kalendária
KVL SR.
Za UVLF v Košiciach rokovanie snemu pozdravila a predniesla krátky príhovor prorektorka Mojžišová (na
fotografii). V príhovore zhodnotila doterajšiu spoluprácu s komorou a súčasne zdôraznila záujem UVLF v
Košiciach o vzájomnú komunikáciu s KVL SR. Zarezonovala otázka postavenia veterinárneho lekára v
spoločnosti a pripravenosti nášho absolventa zvládnuť profesiu po ukončení štúdia. Na záver prorektorka vyzvala členov KVL SR na aktívnu spoluúčasť na organizovaní podujatí v rámci osláv nadchádzajúceho roka
veterinárnej medicíny 2011.
J. MOJŽIŠOVÁ

Prajeme im veľa zdravia, šťastia,
úspechov a splnených snov!

Stretnutie slovenských a českých
farmaceutických vysokých škôl
V dňoch 11. – 13. 11. 2010 sa na pôde Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach stretli zástupcovi slovenských a českých vysokých škôl zabezpečujúcich výučbu farmácie.
Okrem hosťovskej univerzity reprezentovanej rektorom prof. MVDr. Emilom Pilipčincom, PhD., prorektormi prof. MVDr. Janou Mojžišovou, PhD., prof. Ing. Oľgou Ondrašovičovou, CSc., prof. MVDr.
Jaroslavom Legáthom, CSc., doc. MVDr. Petrom Korimom, PhD., zástupcami katedry lekárenstva a
farmaceutickej technológie, a katedry farmakológie a toxikológie, to boli zástupcovia Farmaceutické
fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno – dekan doc. RNDr. Milan Žemlička, CSc., a prodekani PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., a doc. Ing. Jiří Dohnal, CSc., MBA, ďalej zástupcovia
Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Prahe – prodekani doc. PharmDr. Tomáš
Šimůnek, Ph.D., doc. RNDr. Miloslav Polášek, CSc., a doc. RNDr. Jaroslav Dušek, CSc. Farmaceutickú
fakultu Univerzity Komenského v Bratislave zastupovali dekan prof. PharmDr. Ján Kyselovič, PhD.,
doc. RNDr. Ingrid Tumová, CSc., doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD., prodekani fakulty, a doc. PharmDr.
Pavol Mučaji, PhD.
Hlavným dňom spoločných rokovaní bol piatok 12. 11., kedy sa reprezentanti týchto škôl stretli v
zasadacej miestnosti pavilónu farmácie. Témou rokovania bol univerzitný farmaceutický výskum a
možnosti vedeckej spolupráce medzi vysokými školami zabezpečujúcimi farmaceutické vzdelávanie,
spolupráca v rámci riešení vedecko-výskumných projektov, diplomové práce, doktorandské štúdium
a pod. UVLF v Košiciach ako najmladšia z týchto škôl, čo sa týka výchovy farmaceutov, využila toto prvé stretnutie na jej pôde aj na to, aby predstavila kolegom svoje zrekonštruované priestory, posluchárne a laboratóriá, kde sa zabezpečuje výučba študijného programu farmácia. Popoludní pokračovalo stretnutie rozhovormi o modernizácii a harmonizácii výučby na slovenských a českých vysokých školách zabezpečujúcich farmaceutické vzdelávanie v zmysle smernice EÚ 2005/36/EC.
Stretnutie všetkých farmaceutických škôl malo okrem týchto pracovných rokovaní aj spoločenský
rozmer, kde pokračovali rozhovory v neformálnom duchu. O rok sa tieto vysoké školy stretnú opäť,
tentokrát na Farmaceutickej fakulte v Hradci Králové. A práve z tejto fakulty ako prvý praktický výsledok stretnutia prišla ponuka na doktorské štúdium.
Mgr. Ľudmila KUNDRÍKOVÁ, kancelárka

Doktorské studium na Farmaceutické fakultě
Univerzity Karlovy
Vážené studentky a vážení studenti závěrečných ročníků studia farmacie na Univerzitě veterinárního lékařství a farmacie v Košicích,
vaše magisterské studium se chýlí ke zdárnému konci. Pokud máte zájem o vědeckou činnost, zvažte, prosím, možnost doktorského studia některého z dvanácti akreditovaných oborů
doktorského studia na Farmaceutické fakultě
Univerzity Karlovy v Hradci Králové (FaF UK),
která je, jak možná víte, špičkovým vědeckým a
pedagogickým zařízením v České republice.
Doktorské (tzv. postgraduální) studium je nejvyšší možná forma vysokoškolského vzdělání, jehož cílem je příprava vědeckých a výzkumných
pracovníků. Forma studia je možná prezenční
nebo kombinovaná (distanční), přičemž standardní doba prezenčního studia je u většiny oborů 4 roky. Nejdelší možná doba studia (v kombinované formě) je 8 let.
Základem doktorského studia je samostatná
experimentální práce pod vedením školitele.
Tato činnost má vést k získání originálních vědeckých výsledků, které musí být publikovány v
mezinárodní odborné literatuře a shrnuty v disertační práci. Je žádoucí, aby část studia probíhala v zahraničí. Kromě vlastní experimentální
práce skládají doktorandi 3 – 5 dílčích zkoušek
(včetně zkoušky z cizího jazyka) a obvykle se také podílí na výuce pregraduálních studentů - nejčastěji formou asistence při praktických cvičeních. Zakončením studia je státní doktorská
zkouška a obhajoba disertační práce, po nichž
se absolventům přiznává akademický titul „doktor“ (Ph.D. za jménem).
Studenti v prezenční formě studia pobírají
doktorandské stipendium – v prvním ročníku 6
050 Kč měsíčně, ve 2. roce studia 7 300 Kč a ve
3. a 4. ročníku – po složení státní doktorské
zkoušky – 9 800 Kč měsíčně. Toto je ale pouze
základní (minimální) výše stipendia ze státních
prostředků, které je dále v různé míře z fakultních i mimofakultních zdrojů navyšováno. Běžné
je zapojení doktorandů do výzkumných projektů
kateder, což je právě zdroj tohoto možného dodatečného finančního ohodnocení. Přímo pro
doktorandy je, například, určena Grantová agentura Univerzity Karlovy (GA UK), která opět umožňuje pro studenty, kteří připraví zajímavý výzkumný projekt a získají potřebné finance, výrazné navýšení stipendií (až o 80 tis. Kč/rok pro
hlavního řešitele). Mimořádná fakultní stipendia
(v řádu desítek tisíc Kč) jsou pak určena autorům
kvalitních vědeckých publikací v mezinárodních

Stretnutie študentov veterinárnych škôl v Bruseli
V dňoch 15. – 16. novembra 2010 sa v belgickom Bruseli uskutočnilo stretnutie študentov veterinárnych univerzít a fakúlt členských štátov EÚ. Našu
univerzitu na stretnutí zastupovali Boris Vojtek a
Andrej Récky.
Predmetom stretnutia bola iniciatíva EÚ pod názvom Európsky veterinárny týždeň, ktorého kľúčovým
sloganom je ZVIERATÁ + ĽUDIA = JEDNO ZDRAVIE
(www.one-health.eu). Cieľom tejto kampane je propagovať myšlienku partnerstva a komunikácie, čo sú
dva kľúčové princípy stratégie EÚ týkajúcej sa zdravia
zvierat na roky 2007 – 2013, ktoré vychádzajú zo zásady, že „prevencia je účinnejšia než liečba“.
Stretnutie pozostávalo z odborných prednášok prezentujúcich činnosť organizácií, akými sú OIE
(Medzinárodný úrad pre nákazy zvierat), DG SANCO (Generálne riaditeľstvo Európskej komisie
pre zdravie a ochranu spotrebiteľov), FVE (Federácia veterinárnych lekárov Európy) a ich spoločného projektu JEDNO ZDRAVIE. Prvý deň stretnutia bol zakončený prehliadkou historického
centra mesta Brusel a spoločnou večerou všetkých zúčastnených. Počas druhého dňa stretnutia
boli prezentované predošlé konferencie Európsky veterinárny týždeň 2008 – 2010 a zároveň aj
hlavné body Európskeho veterinárneho týždňa 2011, ktorý sa bude konať 19. – 20. mája 2011. V
závere stretnutia si študenti vytvorili pracovné skupiny a ich úlohou bolo predložiť návrhy na
možnosti prezentácie kampane JEDNO ZDRAVIE, ktoré následne prezentovali zástupcom EÚ.
MVDr. Boris Vojtek a Andrej RÉCKY

časopisech. Výjezdy doktorandů do zahraničí finančně podporuje program ERASMUS, Fond
mobility Univerzity Karlovy, či příspěvky ze sponzorského daru fakultě od firmy ZENTIVA.
Úspěšní absolventi doktorského studia již nemusí absolvovat rigorózní řízení – státní doktorská zkouška a disertační práce jsou uznávány jako rigorózní práce a rigorózní zkouška pro získání titulu PharmDr. (před jménem). Absolventi,
kteří doktorské studium řádně ukončí do konce
5. roku, jsou navíc osvobozeni od všech poplatků s rigorózním řízením spojených.
V posledním lednovém týdnu roku 2011 plánujeme uspořádání fakultního informačního
dne, věnovaného doktorskému studiu. Přesný
termín bude zveřejněn na webové stránce fakulty a všichni zájemci jsou srdečně zváni!
Doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D., proděkan FaF UK pro vědeckou činnost
Tomas.Simunek@faf.cuni.cz
Informace podává a přihlášky přijímá:
Vědecké oddělení FaF UK
Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové,
Česká republika
Ing. Martina Doležalová (vedoucí), E-mail:
Martina.Dolezalova@faf.cuni.cz
Andrea Kadeřábková (referentka pro doktorské studium), Andrea.Kaderabkova@faf.cuni.cz
Tel.: 00 420 495 067 285
Akreditované obory doktorského studia na
FAF UK: Farmaceutická analýza, Farmaceutická
chemie,
Farmaceutická
technologie,
Farmakognosie, Farmakologie a toxikologie,
Klinická farmacie, Sociální farmacie – lékárenství, Toxikologie přírodních látek, Patobiochemie
a xenobiochemie, Bioorganická chemie,
Bioanalytická chemie.
Termín pro podání přihlášek pro akademický
rok 2011/2012: 30. duben 2011
Více informací o jednotlivých studijních oborech a podmínkách přijetí naleznete na webových stránkách fakulty: www.faf.cuni.cz/studium/doktorske

Ardo sa vracia!
Na koniec zimného semestra pripravila pre
akademickú obec Univerzity veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach, najmä pre
jej študentskú časť, hŕstka nadšencov vydanie prvého čísla študentského časopisu
Ardo.
Pre názov sa inšpirovali menom sochy slávneho koňa, ktorý je momentálne „vo výbehu“
mimo UVLF v Košiciach. Jej autorom je najvýznamnejší český sochár na prelome 19. a
20. storočia, predstaviteľ monumentálneho
realizmu a zakladateľ novodobého českého
sochárstva, Josef Václav Myslbek. V roku
1979 odliali v ČKD Blansko dve totožné bronzové sochy Arda, typického predstaviteľa ušľachtilého oldenburského plemena, jeden exemplár je dodnes majetkom UVLF v
Košiciach. Aj touto cestou sa pomyselne vracia tento atribút na našu univerzitu.
V redakčnej rade študentského časopisu
Ardo si dali za cieľ osloviť širokú čitateľskú
verejnosť. V predvianočnom období „uvarili
punč“ z článkov o živote študentov, informácií z diania na univerzite, rozhovorov so známymi osobnosťami, z rád či receptov.
Veríme, že novému periodiku sa bude na našej akademickej pôde dariť a bude mať podporu. Kolektívu autorov prajeme dobré nápady, entuziazmus a radosť z písania.
Čitateľom prajeme zaujímavé a pestré čítanie.
MVDr. Marián PROKEŠ
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