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Skúsenosti univerzity v oblasti čerpania fi nančných prostriedkov
zo štrukturálnych fondov  EÚ  a iných fi nančných zdrojov v rámci EÚ

a perspektívy získavania ďalších doplnkových zdrojov

 Koniec roka je tým časom, kedy sa zvykneme zastaviť a bi-
lancovať tak doma v  našich rodinách, ako i  na našich pra-
coviskách. Bilancujeme nie len rok predchádzajúci, ale  za-
mýšľame sa i nad rokom nastavajúcim. Zároveň si dávame 
predsavzatia, ako zdolať to nezdolané v roku predchádzajú-
com. Pre univerzitu bolo vždy dôležité sústrediť všetko svoje 
úsilie na  naplnenie jej kľúčového cieľa, ktorým je udržať si 
vysoký štandard poskytovaného vzdelávania ako aj výsled-
kov vedecko-výskumnej činnosti a zabezpečiť jej ďalší rozvoj 
v súlade s jej dlhodobým zámerom.
 Podľa hodnotenia nezávislej ratingovej a  rankingovej 
agentúry ARRA za rok 2012 sa univerzite darí dlhodobo 
udržať si nadpriemerné výsledky vo všetkých oblastiach jej 
hodnotenia nielen v  skupine vysokých škôl s  poľnohospo-
dárskym zameraním, ale i medzi ostatnými fakultami v rám-
ci Slovenskej republiky. Sme na to právom hrdí. Je za tým 
obrovské úsilie celej akademickej obce, pracovných kolektí-
vov a jednotlivcov. Sme však vzdelávacou inštitúciou, ktorá 
vychováva absolventov v  regulovaných povolaniach. Také-
to vzdelávanie si vyžaduje vysoké nároky na priestorové, 
materiálno-technické a  personálne zabezpečenie. Vytvárať 
podmienky na takéto vzdelávanie, ktoré je v úzkom spojení 

s  vedecko-výskumnou činnosťou univerzity, je absolútnou 
nevyhnutnosťou, ak má univerzita úspešne obstáť v procese 
komplexnej akreditácie v roku 2014 ako aj v procese medzi-
národnej evalvácie, ktorá nás čaká v roku 2015 a uplatniť sa 
minimálne v európskom výskumnom priestore. 
 I  z  uvedeného dôvodu vždy bolo, je a  bude pre univer-
zitu nevyhnutné hľadať ďalšie zdroje na budovanie, resp. 
obnovu jej výchovno-vzdelávacej i  vedecko-výskumnej in-
fraštruktúry. Nakoľko na naplnenie týchto cieľov a zámerov 
sú národné zdroje nedostatočné, vedenie univerzity podria-
dilo všetko svoje úsilie príprave a uchádzaniu sa o  projek-
ty zo štrukturálnych fondov EÚ. Máme maximálnu snahu 
projekty vzájomne prepájať s  cieľom vytvoriť synergický 
efekt v procese vzájomnej spolupráce jednotlivých pracov-
ných kolektívov, partnerských inštitúcií a  podnikateľského
prostredia. Nemálo úsilia musíme vynaložiť i v  procese za-
bezpečenia udržateľnosti už implementovaných projektov.
 Máme za sebou prvé úspechy, ale aj neúspechy v podo-
be neschválených projektových zámerov. Nie vždy sme sa 
dozvedeli dôvody smerujúce k ich zamietnutiu. Máme za se-
bou aj prvé úskalia náročnej implementácie, náročných pro-
cesov verejného obstarávania, z nášho pohľadu stresujúcej 
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INFORMÁCIE PROREKTORKY MOJŽIŠOVEJ O: 
- vypisovaní záverečných prác na akademický rok
 2012/2013, nedostatkoch pri vypisovaní zadaní a s tým
 spojené problémy. 

INFORMÁCIE PROREKTORA NAGY O: 
 - výkone asanačných prác a bioklimatických meraní na
  pracoviskách ŠPP v Z. Teplici vypracovanej ústavom
  hygieny zvierat a životného prostredia. 
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a nie vždy objektívnej   administratívy jednotlivých žiadostí 
o  platby, veľakrát bez jednoznačnej metodiky pre ich rea-
lizáciu. To všetko v  turbulentnej dobe personálnych zmien 
na Agentúre Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ, tak na poste 
generálneho riaditeľa, ako aj na postoch riaditeľov jednotli-
vých operačných programov. Cez to všetko aj vďaka podpo-
re akademickej obce a absolútnemu pracovnému nasadeniu 
oddelenia projektovej spolupráce našej univerzity máme čo 
bilancovať.
 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 
v roku 2012 pokračovala v implementačnom procese  schvá-
lených projektových zámerov v rámci Operačného progra-
mu Výskum a  vývoj a Operačného programu Vzdelávanie. 
Zároveň pružne reagovala na novovyhlásené výzvy a hľada-
la možnosti získavania ďalších doplnkových zdrojov s cieľom 
revitalizovať infraštruktúru univerzity formou modernizácie 
technického, prístrojového a  laboratórneho vybavenia, sta-
vebnou adaptáciou priestorov účelovo využívaných pri vy-
učovacom procese a  pri vedecko-výskumnej činnosti, ako 
aj  skvalitnením informačno- komunikačnej technológie.

Operačný program Výskum a vývoj

 V rámci Operačného programu Výskum a vývoj, opatrenia 
2.1 a výzvy Podpora centier excelentnosti univerzita v roku 
2011 ukončila odborné aktivity projektu INFEKTZOON – Cen-
trum excelentnosti pre nákazy zvierat a zoonózy v partnerstve 
s Parazitologickým ústavom SAV, realizáciou ktorého získala 
v  rámci zazmluvnenia sumu 1  293  088,98 EUR. Projekt bol 
ukončený v  novembri 2012. 
 Stavebne zveľadené priestory v 3 pavilónoch areálu uni-
verzity (pavilóny P1, P2 a  P3) a  zriadené pracovisko INFEK-
TZOON dislokované v 5 odborných sekciách bolo vďaka 
nenávratnému fi nančnému príspevku vybavené unikátny-
mi prístrojmi pre realizáciu špecifi ckých vedeckých činností 
v oblasti výskumu zoonóz a iných infekčných chorôb zvierat 
prenášaných zo zvierat na ľudí s cieľom etablovania vedec-
kých poznatkov na medzinárodnej úrovni. Zriadenie Centra 
excelentnosti – INFEKTZOON dáva univerzite teoretický zá-
klad v ďalšom vedeckom smerovaní pri zapojení sa do budo-
vania univerzitných vedeckých parkov. Participácia univerzi-
ty v spolupartnerstve s LF UPJŠ, NbÚ SAV v Košiciach a TUKE 
na budovaní univerzitného vedeckého parku posunie vý-
sledky vedy a výskumu na kvalitatívne vyšší stupeň v medzi-
národnom porovnaní, prispeje k aplikovateľnosti výsledkov 
v praxi a zvýši mieru spolupráce výskumno-vývojových inšti-
túcií so spoločenskou a hospodárskou praxou. 
 V roku 2012 pokračovala univerzita v implementácii pro-
jektu v partnerskej línii s  Parazitologickým ústavom SAV 
v Košiciach, ktorý zaujal pozíciu hlavného partnera - názov 
projektu Centrum excelentnosti pre parazitológiu. Zazmluv-
nením nenávratného fi nančného príspevku a  podpisom 
zmluvy o partnerstve získala univerzita sumu 55 679,07 EUR 
bez povinnosti spolufi nancovať aktivity projektu z vlastných 
zdrojov. Finančné prostriedky boli smerované do zariadení 
a vybavení a do personálnych výdavkov za účelom spolupo-
dieľania sa na naplnení špecifi ckého cieľa projektu, ktorým 
je vytvorenie infraštruktúry vybudovaním laboratórií pre 
výskum funkčnej morfológie parazitov, laboratória pre mo-

lekulovú biológiu,  laboratória pre výskum antihelmintickej 
rezistencie a laboratória pre výskum parazitických dvojkríd-
lovcov. Výsledkom projektu je vytvorenie centra excelent-
nosti a jeho napojenie na európske vedecko-výskumné pra-
coviská. 
 Univerzita v  roku 2012 pokračovala taktiež v implemen-
tácii projektu Centrum excelentnosti biomedicínskych techno-
lógií, ktorý realizuje v  spolupartnerstve s Lekárskou fakultou 
UPJŠ v  Košiciach (hlavný partner), Ústavom materiálového 
výskumu SAV v Košiciach (vedľajší partner), Technickou uni-
verzitou v Košiciach (vedľajší partner) a Ústavom fyziológie 
hospodárskych zvierat SAV v Košiciach (vedľajší partner). 
Po úspešnom ukončení procesov verejného obstarávania 
tovarov, prác a služieb univerzita začala realizovať dodávky 
jednotlivých zariadení,  vybavení a  spotrebného materiálu 
formou predfi nancovania v  celkovom objeme 402  099,88 
EUR. V schvaľovacom procese je žiadosť o platbu – predfi -
nancovanie v celkovom objeme 260 000,00 EUR. 
 UVLF ako vedľajší partner participuje na 5 odborných 
aktivitách projektu a  prispieva k  naplneniu strategického 
cieľa projektu, ktorým je vytvorenie centra excelentnosti na 
výskum a vývoj moderných biomateriálov pre klinickú prax 
a dobudovanie infraštruktúry formou predklinického testo-
vania biokompozitov na zvieracích modeloch. Realizáciou 
daného projektu získava univerzita vo fi nančnom vyjadrení 
sumu 924 320,00 EUR. Finančná čiastka bude smerovaná do 
zariadení a vybavení, personálnych výdavkov, publicity a in-
formovanosti. 
 Univerzita v roku 2012 pokračovala ďalej v  implementá-
cii projektu Pokročilé implantáty s naočkovanými kmeňovými 
bunkami na regeneráciu a rekonštrukciu tvrdých tkanív v part-
nerstve s  Ústavom materiálového výskumu SAV (hlavný 
partner) a Lekárskou fakultou UPJŠ v Košiciach (vedľajší part-
ner). Realizáciou odborných aktivít tohto projektu, ktoré sú 
smerované do zvieracích in vivo experimentov je posúdenie 
využitia kalcium fosfátových biocementov ako substrátov 
kmeňových buniek a nanokryštalických implantátov a bio-
cementov s  následným využitím v  humánnej medicínskej 
praxi. Participáciou na danom projekte získava univerzita 
fi nančnú čiastku 94 450,00 EUR bez povinnosti spolufi nan-
covať projekt z vlastných zdrojov, ktorú smeruje do obstara-
nia zariadení a vybavení, spotrebného materiálu a zároveň 
fi nancuje personálne výdavky odborného tímu.
 V rámci identického Operačného programu Výskum a vý-
voj,   opatrenia 2.2 Podpora aplikovaného výskumu, vývoja 
a  transferu technológií univerzita v  roku 2011 pokračovala 
v implementácii projektu Tvorba a vývoj diagnostického po-
stupu pri liečbe traumou poškodenej miechy. V danom projek-
te zaujíma UVLF pozíciu vedľajšieho partnera projektu, hlav-
ným partnerom je Neurobiologický ústav SAV v  Košiciach. 
Zapojením odborného tímu Kliniky malých zvierat UVLF 
do aktivity – testovanie terapeutických prístupov po expe-
rimentálne navodenej traume miechy u miniprasiat získava 
rozpočet univerzity a  príslušné pracovisko Kliniky malých 
zvierat UVLF fi nančnú čiastku 282  525,81 EUR bez povin-
nosti spolufi nancovať 5-timi % z vlastných zdrojov. Finančné 
prostriedky budú smerované do zariadení a vybavení, spo-
trebného materiálu a personálnych výdavkov. 
 V rámci identického Operačného programu Výskum a vý-
voj,   opatrenia 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl 
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a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepše-
nia podmienok vzdelávacieho procesu realizovala univerzita 
v roku 2011 investičný projekt IKT 5.1/02 pod názvom Zvý-
šenie kvality vzdelávania rozšírením a modernizáciou IKT sietí 
a zariadení na UVL v Košiciach. Celkové oprávnené výdavky 
projektu predstavovali čiastku 5  077  054,83 EUR, z  ktorej 
univerzita reálne čerpala fi nančný objem 5 033 358,63 EUR. 
Odborné aktivity projektu boli ukončené vo februári 2011 
a  na implementovaný projekt v  roku 2012 nadviazal jeho 
schválený nadstavbový projekt s  názvom Zvýšenie kvality 
vzdelávania rozšírením a modernizáciou IKT sietí a  zariadení 
na UVL v  Košiciach II, ktorého realizácia prinesie univerzite 
5 941 299,13 EUR, a zámerom ktorého je obnova stavebných 
objektov v  Účelovom zariadení v  Rozhanovciach (zateple-
nie obvodového plášťa a výmena okien),   vybudovanie dá-
tového centra v pavilóne č. 5 vrátane nákupu IKT zariadení 
a  stavebné činnosti v  pavilóne č. 3. Aj  v  tomto prípade zo 
zazmluvnenej sumy získava univerzita 95 % a  povinne spo-
lufi nancuje aktivity projektu 5-timi % z vlastných zdrojov.
 V rámci identického Operačného programu Výskum a vý-
voj,   opatrenia 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl 
a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlep-
šenia podmienok vzdelávacieho procesu bola univerzita 
úspešná v  schvaľovacích procesoch ďalšieho v  poradí 3. 
nadstavbového projektu pod názvom Zvýšenie kvality vzde-
lávania na UVLF v Košiciach rekonštrukciou výukových priesto-
rov, dobudovaním infraštruktúry a IKT v rámci Výzvy OPV a V 
– 2011/5.1/04 – SORO. Strategickým cieľom tohto projektu 
je odbornými aktivitami nadviazať na predchádzajúce 2 pro-
jekty a modernizovať a rekonštruovať priestory pavilónu č. 
P 19 vrátane jeho vnútorného vybavenia, dodať zariadenia 
a  prístroje do experimentálneho zverinca v  pavilóne P 19 
a modernizovať IKT siete v areáli UVLF. Zazmluvnená suma 
celkových oprávnených výdavkov v tomto projekte je v čia-
stke 3  762  335,88 EUR. Projekt je v  štádiu výberu budúce-
ho dodávateľa tovarov, prác a služieb, ktoré sú obsiahnuté 
v schválenom rozpočte projektu. 
 V rámci Operačného programu Výskum a vývoj, opatrenia 
2.2 Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu tech-
nológií a výzvy na podporu budovania kompetenčných cen-
tier univerzita uspela v hodnotiacich kritériách v roku 2011 
v pozícii vedľajšieho partnera projektu – názov projektu 
Kompetenčné centrum pre biomodulátory a   výživové dopln-
ky (Probiotech) spolu s Ústavom fyziológie HZ SAV (hlavný 
partner) a v roku 2012 naštartovala implementáciu projektu 
procesmi verejného obstarávania, ktoré zatiaľ nie sú ukon-
čené z dôvodu dolaďovania technických špecifi kácií jednot-
livých zariadení a vybavení. Cieľom projektu je vybudovanie 
kompetenčného centra na výskum a vývoj potencovaných 
probiotík, biomodulačných prípravkov a  funkčných potra-
vín, patentovanie uložených kmeňov mikroorganizmov pre 
preventívne a terapeutické použitie, testovanie prípravkov, 
ktoré budú experimentálne overené in vivo a následne pa-
tentované (ako nový preventívny alebo terapeutický prípra-
vok). Projekt sa nachádza v počiatočnej fáze realizácie, v štá-
diu prípravy je vypísanie verejnej súťaže na obstarávanie 
tovarov, prác a služieb podľa schváleného rozpočtu projek-
tu, v ktorom zazmluvnená suma pre univerzitu predstavuje 
899  999,88 EUR, z  ktorej univerzita získava 95 % vo forme 
nenávratného fi nančného príspevku a povinne spolufi nan-
cuje aktivity projektu 5-timi % z vlastných zdrojov.

Operačný program Vzdelávanie

 V rámci Operačného programu Vzdelávanie, opatrenia 1.2 
a výzvy Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja 

vedomostnej spoločnosti vďaka úspešnému schvaľovacie-
mu konaniu univerzita od roku 2010 implementuje projekt 
pod názvom Nové študijné programy a vzdelávanie na UVLF, 
cieľom ktorého je rozvoj a podpora interných ľudských zdro-
jov na UVLF, tvorba vzdelávacích študijných programov pris-
pôsobených aktuálnej potrebe vedomostnej spoločnosti na 
UVLF (študijný program vzťah človek – zviera a jeho využitie 
pri canisterapii a hipoterapii a študijný program neurovedy). 
Špecifi ckými cieľmi projektu sú spracovanie a akreditácia no-
vých študijných programov na UVLF a vzdelávanie interných 
ľudských zdrojov na UVLF. Zazmluvnená suma oprávnených 
výdavkov projektu predstavuje čiastku 1  049  997,98 EUR, 
z toho nenávratný fi nančný príspevok tvorí 95 % a univerzita 
spolufi nancuje aktivity projektu 5-timi % z  vlastných zdro-
jov. Realizácia projektu v  roku 2012 pozostávala z príprav 
študijných materiálov odbornými pedagogickými kapacita-
mi a z príprav akreditačného spisu. Zároveň boli realizované 
kurzy výuky anglického jazyka a kurzy výpočtovej techniky 
– počítačové zručnosti, účastníkmi ktorých sú pedagogickí 
zamestnanci UVLF a manažment UVLF. Ukončenie realizácie 
aktivít projektu je plánované na apríl roku 2013.
 V rámci Operačného programu Vzdelávanie, opatrenia 1.2 
a výzvy Podpora inovatívnych foriem vzdelávania na vyso-
kých školách a rozvoj ľudských zdrojov vo výskume a vývoji 
univerzita uspela v roku 2011 v schvaľovacom konaní s pro-
jektom pod názvom Univerzita veterinárskeho lekárstva a far-
mácie v  Košiciach zvyšuje kvalitu svojho vzdelávania, cieľom 
ktorého je pripraviť východiskovú pozíciu pre kontinuálne 
celouniverzitné zvyšovanie kvality v  oblasti vzdelávania. 
Projekt je realizovaný v  4 etapách, ktoré pozostávajú z vy-
budovania infraštruktúry vhodnej pre zvyšovanie kvality vy-
sokoškolského vzdelávania, z tvorby pilotných vzdelávacích 
modulov, zo zavedenia informačného systému WiKi a z im-
plementácie systému priameho merania kvality vysokoškol-
ského vzdelávania. Zazmluvnená suma oprávnených vý-
davkov projektu predstavuje čiastku 583 441,33 EUR, z toho 
nenávratný fi nančný príspevok tvorí 95 % a univerzita spolu-
fi nancuje aktivity projektu 5-timi % z vlastných zdrojov. Do 
priamej realizácie zadefi novaných aktivít projektu vstúpila 
univerzita v  januári 2012, doba implementácie projektu je 
nastavená do decembra 2013.

Výzva Programu cezhraničnej spolupráce CBC MR – SR 

 V rámci 4. výzvy Programu cezhraničnej spolupráce CBC 
MR – SR (Maďarská republika – Slovenská republika), opat-
renia 1.2.1. participovalo Oddelenie projektovej spolupráce 
UVLF na príprave projektu, ktorý podporuje spoločný rozvoj 
infraštruktúry vedy, výskumu a inovácií pod názvom Zefek-
tívnenie úrovne diagnostiky infekčných chorôb s výskytom lo-
kalizovaným v maďarsko-slovenskom pohraničí. Projekt  bol k 
termínu uzávierky spracovaný v elektronickom systéme IMIS 
a bol hodnotený po formálnej a odbornej stránke na úrov-
ni Spoločného technického sekretariátu VATI Nonprofi t Kft. 
Budapest Hungary. Výsledkom hodnotiaceho procesu bolo 
ofi ciálne stanovisko o schválení projektu s jeho evidovaním 
v  zásobníku projektov, nakoľko fi nančná alokácia 4. výzvy 
Programu cezhraničnej spolupráce CBC MR – SR nepokry-
je požadované fi nancovanie schválených aktivít projektu. 
Podľa informácií Spoločného technického sekretariátu, Re-
gionálnej pobočky Košice pre program cezhraničnej spolu-
práce MR – SR pravdepodobne nedôjde k  vyhláseniu plá-
novanej 5. výzvy Programu cezhraničnej spolupráce v roku 
2013, čo by umožnilo presun plánovaných nevyčerpaných 
zdrojov a pokrytie fi nancovania projektov, ktoré sú súčasťou 
zásobníka projektov. UVLF v projekte zaujíma  pozíciu hlav-
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 6. Hodnotiaca správa Univerzity veterinárskeho le-
  kárstva a farmácie v Košiciach z priebežného hod-
  notenia kvality poskytovaného vzdelávania za aka-
  demické roky 2010/2011 a 2011/2012
 7. Návrh na zloženie komisií pre obhajoby diplomo-
  vých prác v  študijných programoch spojeného
  prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia
  všeobecné veterinárske lekárstvo a  hygiena potra-
  vín  v akademickom roku 2012/2013
 8. Návrh na zloženie komisií pre štátne skúšky a obha-
  joby záverečných prác v  študijných programoch
  prvého stupňa vysokoškolského štúdia kynoló-
  gia a bezpečnosť krmív a  potravín v  akademickom
  roku 2012/2013
 9. Diskusia
 10. Rôzne

Uznesenia VR

Vedecká rada schválila:
 1. Návrh na zloženie komisií pre obhajoby diplomo-
  vých prác v  študijných programoch spojeného
  prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia
  všeobecné veterinárske lekárstvo a hygiena potravín
  v akademickom roku 2012/2013.
 2. Návrh na zloženie komisií pre štátne skúšky a obha-
  joby záverečných prác v  študijných programoch
  prvého stupňa vysokoškolského štúdia kynoló-
  gia a bezpečnosť krmív a  potravín v  akademickom
  roku 2012/2013.
 3. Návrh na menovanie:
  a) doc. MVDr. Máriu Goldovú, PhD. za profesorku
   v študijnom odbore 6.3.7 infekčné a parazitárne
   choroby zvierat,
  b) MVDr. Radomíru Nemcovú, PhD. za docentku 
   v študijnom odbore 4.2.7 mikrobiológia,
  c) MVDr. Evu Čonkovú, PhD. za docentku v študij-
   nom odbore 7.1.18 toxikológia.
 4. Návrh na začatie inauguračného pokračovania
  u doc. MVDr. Anny Ondrejkovej, PhD., v študijnom
  odbore 6.3.7 infekčné a parazitárne choroby zvie-
  rat.
 5. Návrh na začatie habilitačného konania u MVDr.
  Pavla Naďa, PhD., v študijnom odbore 6.3.10 výživa
  a dietetika.

Vedecká rada zobrala na vedomie:
 1. Odovzdanie diplomu docenta doc. MVDr. Norber-
  tovi Žilkovi, PhD., v  študijnom odbore 4.2.15 imu-
  nológia, doc. MVDr. Jánovi Venglovskému, PhD., 
  v  študijnom odbore 6.3.11 hygiena chovu zvierat 
  a životné prostredie a doc. MVDr. Daniele Takáčo-
  vej, PhD., v študijnom odbore 6.3.9 súdne a verejné
  veterinárske lekárstvo.
 2. Hodnotiacu správu Univerzity veterinárskeho le-
  kárstva a farmácie v Košiciach z priebežného hod-
  notenia kvality poskytovaného vzdelávania za aka-
  demické roky 2010/2011 a 2011/2012.
 3. Poďakovanie rektora členom vedeckej rady za ich
  celoročnú prácu.
 4. Pozvanie rektora na predvianočné stretnutie do
  Golden Royalu dňa 14.12.2012.

ného partnera a  výskumný ústav veterinárskeho lekárstva 
Maďarskej akadémie vied, Budapešť, zaujíma pozíciu ce-
zhraničného partnera. Finančná participácia je nasledovná: 
celkový rozpočet 800 000 EUR, rozpočet pre UVLF je 500 000 
EUR (spolufi nancovanie 5 % = 25  000 EUR)  a  rozpočet pre 
Maďarskú akadémiu vied je 300 000 EUR.

Perspektívy univerzity pri získavaní ďalších doplnkových 
zdrojoch

Výzva OPV - 2012/1.2/05 - SORO
Na základe priebežne vyhlasovaných výziev Agentúry MŠV-
VaŠ SR pre ŠF EÚ v rámci Operačného programu Vzdelávanie 
– Výzva OPV - 2012/1.2/05 - SORO univerzita v  aktuálnom 
čase pripravila podklady k  žiadosti o  poskytnutie nená-
vratného fi nančného príspevku. Projektový zámer bude re-
alizovaný prostredníctvom dvoch aktivít, a  to inováciou 
študijných programov na univerzite a tvorbou spoločného 
študijného programu veterinárne vedy v akvakultúre pre 3. 
stupeň VŠ štúdia a jeho akreditácia.

Výzva OPVaV - 2012/2.2/08 - RO 
Na základe aktuálne vyhlásenej Výzvy OPVaV-2012/2.2/08-
-RO v  rámci prioritnej osi 2 – Podpora výskumu a  vývoja, 
opatrenia č. 2.2 Prenos poznatkov a  technológií získaných 
výskumom a vývojom do praxe  pripravuje univerzita podkla-
dy do spoločného projektového zámeru v spolupartnerstve 
s UPJŠ, NbÚ SAV v Košiciach a TUKE s cieľom vybudovať uni-
verzitný vedecký park – MediPark Košice. Uvedená výzva je 
2. krokom v schvaľovaní pôvodných  projektových zámerov. 
Cieľom projektového zámeru je vybudovanie biomedicín-
skeho univerzitného vedeckého parku ako špičkového ná-
rodného a medzinárodného centra pre aplikovaný výskum 
a  transfer jeho výsledkov do praxe v  oblasti bimedicíny. 
Univerzita v tomto projektovom zámere plánuje fi nancovať 
stavebné aktivity – prístavbu kliniky malých zvierat (pavilón 
P 40) a vybaviť pracovisko MediParku Košice špeciálnymi za-
riadeniami, diagnostickou  a  IT  technológiou. Na uvedený 
projektový zámer bol univerzite z úrovne hlavného partnera 
– UPJŠ Košice vymedzený fi nančný objem 8 227 788,14 EUR.

Rekapitulácia zapojenia univerzity do čerpania doplnkových 
zdrojov

 I keď univerzita  nebola úspešná pri všetkých podaných 
projektoch, doposiaľ v uvedených  projektoch  zo  štruktu-
rálnych  fondov  EÚ v horizonte rokov 2008 – 2012 získala 
v rámci zazmluvnenia sumu 19 964 192,89 EUR. 
 Objem investícií smerujúcich do obstarania zariadení a vy-
bavení za všetky projekty predstavuje  sumu  12 062 547,74 
EUR,  stavebné  úpravy vrátane stavebného dozoru predsta-
vujú  sumu  5  661  695,78 EUR. Rovnako refundácia perso-
nálnych výdavkov v sume  1 533 640,76 EUR ako aj výdavky 
na spotrebný materiál v sume 587 617,67 EUR predstavujú 
hodnoty, ktoré výraznou mierou pomáhajú zabezpečeniu 
vedy a vzdelávania na našej univerzite.

JUDr. Silvia Rolfová, kvestorka
Ing. Tatiana Takáčová, vedúca odd. projektovej spolupráce

Skúsenosti univerzity v oblasti čerpania fi nančných

prostriedkov zo štrukturálnych fondov  EÚ

a iných fi nančných zdrojov v rámci EÚ a perspektívy

získavania ďalších doplnkových zdrojov
dokončenie zo str. 3

dokončenie zo str. 1
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INFORMÁCIE Z VEDENIA

20. 11. 2012

INFORMÁCIE PROREKTORKY MOJŽIŠOVEJ O: 
 - zasadnutí Riadiacej a implementačnej rady projektu
  AIS 2 v dňoch 14. a 15. 11. 2012, 
 - začatí výstavy PRO EDUCO 2012 v dňoch 20. – 22. 11.
  2012 v Spoločenskom pavilóne, príprave stánku,
  informačných materiálov a účasti študijného oddele-
  nia. 

INFORMÁCIE PROREKTORA LEGÁTHA O: 
 - úspešnom vykonaní verifi kácie grantov VEGA, KEGA a
  APVV ako aj zahraničných grantov pre potreby
  MŠVVaŠ SR za účelom prípravy dotácie na rok 2013, 
 - zasadnutí 41. valného zhromaždenia členov SAPV
  4. 12. 2012 v CVŽV Lužianky. 

INFORMÁCIE PROREKTORA KORIMA O: 
 - uskutočnení prednášky pre žiakov ZŠ Janigova – čle-
  nov Klubu mladých chovateľov spoločenských zvie-
  rat, ktorú mala MVDr. Jana Takáčová, PhD.

INFORMÁCIE PROREKTORA NAGY O: 
 - realizácii opatrení uložených ŠVPS SR v rámci schva-
  ľovania pokusného zariadenia v priestoroch kliniky
  vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat.

27. 11. 2012

INFORMÁCIE REKTORA O: 
 - návšteve stálej pracovnej skupiny AK SR pre lekárske
  vedy, zubné lekárstvo a farmaceutické vedy na uni-
  verzite dňa 22. 11. 2012,
 - účasti na zasadnutí VR UPJŠ v Košiciach dňa 23. 11.
  2012,
 - účasti na sneme Slovenskej lekárnickej komory Slo-
  venskej republiky dňa 24. 11. 2012,
 - spoločnom stretnutí zástupcov univerzity a IBM Slo-
  vakia dňa 26. 11. 2012. 

INFORMÁCIE PROREKTORKY MOJŽIŠOVEJ O: 
 - bankete študentov 6. roč. ŠP VVL konaného dňa 24.

  11. 2012, 
 - vyhodnotení Študentskej kvapky krvi 2012 – 94 dar-
  cov z UVLF v Košiciach, z toho 22 prvodarcov. 

INFORMÁCIE PROREKTORKY ONDRAŠOVIČOVEJ O: 
 - konferencii Deň akademickej mobility a internacio-
  nalizácie, ktorá sa konala 20. 11. 2012 v Bratislave za
  účasti ministra školstva, generálnej tajomníčky pro-
  gramu CEEPUS  a riaditeľa ACA, 
 - implementácii  zákona o pobyte cudzincov, 
 - vyúčtovaní programu Erasmus, čiastky poskytovanej
  MŠVŠ SR do 1. 12. 2012,
 - konferencii ESN, ktorá sa bude konať v dňoch 30. 11.
  – 2. 12. 2012 v Košiciach.

INFORMÁCIE PROREKTORA KORIMA O: 
 - metodike výpočtu podielu jednotlivých pracovísk na
  výkonoch v rámci bodového hodnotenia tvorivých
  pracovníkov UVLF za roky 2009 – 2011 vo väzbe na
  odmeny. 

12. 12. 2012

INFORMÁCIE REKTORA O: 
 - stretnutí s vedením a zamestnancami ŠPP, n. o., v
  Z. Teplici pri príležitosti „zatvárania chotára“ dňa 30. 
  11. 2012,
 - účasti na zasadnutí VR VFU Brno dňa 3. 12. 2012 a  VR
  TU Zvolen dňa 4. 12. 2012,
 - účasti na 63. zasadnutí SRK v Nitre dňa 6. – 7. 12. 2012.

INFORMÁCIE PROREKTORKY MOJŽIŠOVEJ O: 
 účasti na odbornom seminári MŠVVŠ  SR na tému Podm-
ienky štúdia študentov so špecifi ckými potrebami  28. 11. 
2012 v Bratislave. 

INFORMÁCIE PROREKTORA KORIMA O: 

 - účasti na zasadnutí komisie č. 3 KEGA, kde boli schva-
  ľované nové projekty so začiatkom riešenia v roku
  2013 a výročné správy riešených projektov.

Sprevádzkovanie bitúnku v Zemplínskej Teplici sa stalo realitou
pokračovanie na str. 6 

 Rok 2012 sa okrem iných významných aktivít v  oblas-
ti rozvoja a zvyšovania kvality výchovno-vzdelávacieho 
procesu na UVLF v Košiciach niesol v  pokračovaní úsilia o 
zlepšenie  priestorových a  materiálno-technických pod-
mienok na zabezpečenie praktickej výučby. Výraznejšie to 
v tomto období pocítili niektoré klinické pracoviská priamo 
v areáli univerzity ako aj na účelových zariadeniach, ako to 
už bolo doteraz priebežne prezentované. Do užívania boli 
dané nové a zrekonštruované objekty, priestory, zariadenia. 
Zlepšovanie podmienok pre výučbu v areáli univerzity aj na 
účelových zariadeniach je nosnou oblasťou, ktorej vedenie 
univerzity venuje už niekoľko rokov mimoriadnu pozornosť 
a ako ukazuje prax, darí sa jej to aj úspešne realizovať. Ide 
o  proces zabezpečovania vysokej kvality poskytovaného 
vysokoškolského vzdelávania so zámerom umožniť maxi-
málne prepojenie teoretickej výučby s aplikáciou nadobud-

dokončenie zo str. 1
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nutých poznatkov v praxi. Ide o proces nevyhnutný, rešpek-
tujúci potreby a požiadavky modernej vzdelávacej inštitúcie.
 Aj záver roka 2012 sa niesol v znamení ukončenia jednej 
významnej aktivity. V  Zemplínskej Teplici sa podarilo spre-
vádzkovať bitúnok, ktorý bude poskytovať priestor a  pod-
mienky na realizáciu praktickej výučby v  oblasti hygieny 
potravín. Táto problematika predstavuje významnú súčasť 
štúdia a  profi lácie absolventa UVLF hlavne v  profesii ve-
terinárny lekár. Výučba niektorých študijných predmetov 
z oblasti hygieny potravín ako hygiena a technológia mäsa, 
prehliadka jatočných zvierat a mäsa, veterinárno-hygienický 
dozor a pod., sú nevyhnutné súčasti štúdia na to, aby absol-
vent mohol vykonávať dozor nad hygienou produkcie potra-
vín, aby získal odborné vedomosti v oblasti výkonu potravi-
nového dozoru nad výrobou potravín živočíšneho pôvodu, 
manipulácie s  nimi a  ich uvádzaním do obehu, oboznámil 
sa s  prevádzkou, technologickými procesmi výroby, hygie-
nickými podmienkami pri spracovaní potravín vo výrobných 
potravinárskych podnikoch. Treba si však aj uvedomiť, že 
problematika hygieny potravín v  oblasti spracovania živo-
číšnych komodít, technológie výroby a  kvality mäsa a  mä-
sových výrobkov, problematika HACCP a správnej výrobnej 
praxe sa dotýka štúdia a profi lu absolventa aj ďalších študij-
ných programov na UVLF, a to bezpečnosť krmív a potravín, 
a trh a kvalita potravín. Realizácia časti praktickej výučby tej-
to odbornej problematiky si preto podobne ako u klinických 
disciplín vyžaduje taktiež realizáciu výučby v  podmienkach 
prevádzok, medzi ktoré nezastupiteľne patria aj bitúnky. 
Pretože prevádzky potravinárskych podnikov sú pre praktic-
kú výučbu v oblasti hygieny potravín také potrebné, ako pre 
výučbu klinických predmetov klinické pracoviská, vedenie 
univerzity hneď po zmene užívateľa bitúnku v Zemplínskej 
Teplici  zabezpečilo zachovanie kontinuity jej prevádzky 
a realizácie praktickej výučby vo vlastnej réžii. Doterajší stav, 
keď sme pri zabezpečovaní praktickej výučby jednotlivých 
študijných predmetov z tejto oblasti boli odkázaní len na ex-
terné prevádzky, sa týmto mení. Vlastný bitúnok tak okrem 
iných externých prevádzok umožní zabezpečiť výkon vý-
znamnej časti praktickej výučby pre viaceré študijné progra-
my a študijné predmety.
 Uvedenie bitúnku do prevádzky je len konečný stav, 
ktorému predchádzal náročný a  dlhší proces napĺňania 
požiadaviek a  podmienok požadovaných pre schvaľovanie 
potravinárskych prevádzok, pre splnenie priestorových, 
technických, technologických, materiálnych a  iných nevy-
hnutných hygienických podmienok na požadovaný druh 
a rozsah činností ustanovených súčasnou legislatívou – zá-
kona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a nariade-
nia vlády SR č. 359/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú požia-
davky na niektoré potravinárske prevádzkarne. Celý proces 
sprevádzkovania začal po ukončení nájmu predchádzajúce-
ho prevádzkovateľa bitúnku v auguste 2011. Vedenie UVLF 

už od začiatku vyslovilo záujem vykonávať v objekte činnosť 
rovnakého druhu a rozsahu. Intenzívne sa do celého procesu 
sprevádzkovania od začiatku vložilo vedenie ŠPP v Zemplín-
skej Teplici, ktoré túto aktivitu uviedlo aj v návrhu dlhodo-
bého zámeru rozvoja UVLF. Na jej pleciach ležala celá oblasť 
zabezpečovania vzniknutých personálnych, prevádzkových, 
priestorových, materiálno-technických a  technologických 
požiadaviek pre opätovné sprevádzkovanie bitúnku.
 Spočiatku to vyzeralo, že to bude proces rýchly, keď sa 
po ukončení nájmu a prebratí objektu od predchádzajú-
ceho prevádzkovateľa vykoná zmena užívateľa a  nebude 
problém so schválením činnosti prevádzky pre vlastníka 
objektu – UVLF. Na začiatku realizácie zámerov nikto netušil 
reálny stav objektu a  jeho vybavenia a čo nás čaká na ces-
te splnenia náročných legislatívnych požiadaviek na opä-
tovné schválenie prevádzky. Realita sa však ukázala v inom 
svetle. Objekt bol totiž od predchádzajúceho prevádzko-
vateľa prevzatý v  stave, ktorý nespĺňal požiadavky na pre-
vádzku bitúnku. Úradnou kontrolou vykonanou pracovníkmi 
príslušnej RVPS boli zistené nedostatky, ktoré neumožňovali 
pokračovanie prevádzkovania bitúnku len administratívnou 
zmenou užívateľa. Posúdenie reálneho stavu priestorov ob-
jektu a jeho technologického vybavenia preukázalo, že v ob-
jekte bude potrebné vykonať viac. Zjednodušene a mierne 
by sme mohli povedať, že objekt bol zanechaný v zlom hy-
gienickom, technickom a  technologickom stave. Podrobný 
popis aktivít a činností vykonávaných za účelom  uvedenia 
objektu do prevádzkyschopného stavu spĺňajúceho prísne 
legislatívne kritériá za celé obdobie by bol dlhý. Už uvede-
nie len tých najdôležitejších umožní získať predstavu o zlo-
žitosti a  náročnosti celého procesu a  pochopiť, prečo trval 
oproti pôvodnému zámeru dlhšie. Hneď na začiatku začali 
problémy s  predchádzajúcim prevádzkovateľom, ktorý na-
priek tomu, že bol opakovane vyzvaný na vypratanie svojich 
zásob, nedodržal termíny, ani sám zásoby neodstránil. Kon-
trola objektu preukázala, že v mraziarni boli zásoby vedľaj-
ších živočíšnych produktov (viac ako 2 tony), surovina, ktorá 
už podliehala senzorickým a zmyslovým zmenám a prísluš-
ným zástupcom orgánu príslušnej veterinárnej správy bola 
posúdená ako materiál určený len na likvidáciu v kafi lérii. To 
bolo nakoniec zabezpečené vedením ŠPP. V dôsledku znač-
ného znečistenia a  zamorenia priestorov hlodavcami bolo 
následne nutné vykonať opakovane dôkladnú asanáciu ob-
jektu spočívajúcu hlavne v mechanickej a chemickej očiste 
podláh, stien, technologických zariadení, v odstránení uhy-
nutých tiel a  exkrementov hlodavcov. Nasledovala opako-
vaná deratizácia a  dezinsekcia na zabránenie opätovnému 
zamoreniu objektu hmyzom a  hlodavcami, dezodorizácia 
objektu v  dôsledku prítomnosti odporného zápachu v  ce-
lom objekte z rozkladajúceho sa živočíšneho materiálu a od-
padu z kanalizácie. Okrem toho bolo treba vykonať likvidáciu 
starých kostí z kafi lérneho boxu a odpratanie odpadu z oko-
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lia veľkého kontajnera v kafi lérom boxe, odpratanie starého 
kontajnera na živočíšny odpad v  kafi lérnom boxe (hrúbka 
vrstvy odpadu bola cca 50 cm, vyviezlo sa cca 56 fúrikov), 
odstránenie nepotrebného nábytku, obalových materiálov, 
nepotrebného zariadenia a odpadov z objektu bitúnku. Boli 
vykonané stavebné úpravy, opravy technologických zaria-
dení s  následnými očisťovacími prácami, nátery zárubní, 
dverí, stropov a  častí technologických liniek po vykonanej 
chemickej očiste. Rekonštrukčné práce a  opravy sa týkali 
podláh, stropov aj stien. Vymieňali, opravovali a utesňovali 
sa dvere, adaptovalo sa sociálne zázemie pre personál, vete-
rinárny dozor a študentov, kompletnou revíziou prešla elek-
troinštalácia, plyn, rozvody vody, chladiarenská technológia, 
kúrenie aj odpad. V dôsledku predchádzajúcich problémov 
s vodou bol zabezpečený prívod vody z nového zdroja. Ako 
z uvedeného vyplýva, žiadna časť objektu od príjmu zvierat 
až po expedíciu, od podlahy po strop, resp. strechu neunikla 
pozornosti. Okrem týchto rekonštrukčných a  adaptačných 
stavebných a technických prác bolo potrebné pre činnosť bi-
túnku technologicky zabezpečiť aj niektoré nové zariadenia, 
prístroje a  nástroje. V  neposlednom rade bolo nutné riešiť 
aj personálnu otázku na zaistenie činnosti bitúnku odborne 
spôsobilým personálom.
 Je potrebné však spomenúť a oceniť aj významný podiel 
niektorých pracovísk UVLF a  ich zamestnancov na uvede-
ní bitúnku do prevádzky. Boli to pracovníci ústavu hygieny 
zvierat a životného prostredia – prof. MVDr. M. Ondrašovič, 
CSc., MVDr. R. Hromada, PhD., a  MVDr. J. Harkabus a  ich 
aktivity a pomoc v oblasti odborného poradenstva a koor-
dinácie, ako aj priameho výkonu mechanickej a  chemickej 
očisty, dezinfekcie, deratizácie, dezinsekcie, dezodorizácie, 
ako aj spracovania písomných dokumentov potrebných pre 
schvaľovací proces – program kontroly škodcov a program 
čistenia a dezinfekcie. Ďalším pracoviskom bol ústav hygie-
ny a technológie mäsa a hlavne doc. MVDr. P. Bystrický, PhD., 
ktorý ako odborný garant poskytoval počas celého procesu 
odborné rady a pripravil niektoré potrebné dokumenty  pre 
schvaľovací proces (predovšetkým plány HACCP a správnej 
výrobnej praxe). Nie je možné na tomto mieste nespome-
núť, že na časti uvedených činností sa v rámci svojej nástup-
nej praxe podieľali aj študenti 1. ročníka ŠP VVL a HP so svoji-
mi pedagógmi, čo im poskytlo možnosť oboznámiť sa už na 
začiatku príprav na svoju profesiu aj s jednou z oblastí, ktorú 
zahŕňa profi l absolventa tejto profesie. V celom procese za 
plnením vytýčeného cieľa ako súčasti aktivít zameraných na 
rozvoj a zvyšovania kvality výchovno-vzdelávacieho proce-
su na UVLF – mať funkčné a prevádzkyschopné zariadenie 
umožňujúce získavanie praktických zručností vo vybraných 
oblastiach hygieny výroby potravín –  sa ukázala ochota po-
môcť a schopnosť dobrej spolupráce medzi uvedenými za-
riadeniami, pracoviskami a zamestnancami UVLF.
 Na záver celého uvedeného procesu bola tak v novembri 
2012 prevádzka potravinárskeho podniku – bitúnku prevádz-
kovaného ŠPP Zemplínska Teplica schválená príslušnou 
RVPS, čo umožnilo ešte na záver zimného semestra realizo-
vať praktickú výučbu. Prvými študentmi, ktorí symbolicky 
pokrstili náš bitúnok, boli študenti zahraniční. Veríme, že v 
letnom semestri akademického roku 2012/2013 sa už bi-
túnok stane neoddeliteľnou súčasťou našich výučbových 
zariadení a prispeje významnou mierou k vyššej kvalite vý-
chovno-vzdelávacieho procesu na UVLF.

doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD.

prorektor pre klinickú činnosť a styk s praxou

 Dekan Farmaceutickej fakulty v Hradci Králové Univerzi-
ty Karlove v  Praze prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., 
pozval v dňoch 9. - 10. novembra  2012 zástupcov farma-
ceutických fakúlt Slovenskej a Českej republiky na  tradičné  
každoročné pracovné stretnutie, ktoré sa konalo  v Orlických 
horách.   Na stretnutí sa zúčastnili dekani a prodekani Far-
maceutickej fakulty UK v  Bratislave, Farmaceutickej fakulty 
Univerzity Karlovej, Hradec Králové a Farmaceutickej fakulty 
Veterinárnej a farmaceutickej univerzity Brno.  UVLF v Koši-
ciach reprezentoval rektor prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., 
prorektorky prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., prof. Ing. Oľga 
Ondrašovičová, CSc., a prorektor prof. MVDr. Jaroslav Legáth, 
CSc.  
 Hlavným programom pracovného stretnutia boli disku-
sie z  oblasti výchovno-vzdelávacej a  vedecko-výskumnej 
činnosti. Zástupcovia jednotlivých škôl podrobne hodnotili 
a komparovali záujem o štúdium farmácie na ich školách, po-
čty študentov, inovácie študijných programov a vzťah vzde-
lávacieho procesu a potrieb praxe so zreteľom na prenos zís-
kaných vedomosti do farmaceutickej praxe. Ďalším bodom 
programu bola otázka postgraduálneho vzdelávania far-
maceutov, kde bola navrhnutá štruktúra tohto vzdelávania 
pokrývajúca jednotlivé oblasti uplatnenia sa farmaceutov.  
Bohatá diskusia sa rozprúdila pri hodnotení spolupráce škôl 
s výučbovými lekárňami, kde študenti absolvujú lekárenské 
praxe. Spornou zostala otázka akreditácie výučbových le-
kární a defi novania minimálnych kritérií, ktoré takéto lekár-
ne musia spĺňať, aby získali štatút výučbovej lekárne. Bolo 
konštatované, že systém kontroly lekárenskej praxe je veľmi 
dobre prepracovaný a realizovaný na Farmaceutickej fakulte 
UK v Bratislave a na UVLF v Košiciach.  Študenti na obidvoch 
školách absolvujú lekárenské praxe len v lekárňach, ktorým 
Slovenská lekárnická komora udelí štatút výučbovej lekár-
ne, vedú si podrobný denník lekárenskej praxe a ich činnosť 
v  lekárni je pravidelne  kontrolovaná zo strany univerzity. 
V  ďalšej časti bola venovaná pozornosť  zameraniu vedec-
ko-výskumnej činnosti na jednotlivých školách, možnosti 
uchádzania sa o fi nancovanie projektov z európskych a do-
mácich zdrojov, aktuálnym trendom vo farmaceutických 
technológiách, prístrojovému vybaveniu škôl a modernizácii 
materiálno-technického vybavenia. Po ofi ciálnom programe 
rozhovory pokračovali v  neformálnom duchu aj na spolo-
čenskom stretnutí. 
 Zástupcovia farmaceutických škôl deklarovali potrebu 
vzájomnej komunikácie a  spolupráce vo všetkých diskuto-
vaných oblastiach, ako aj pri tvorbe jednotnej koncepcie 
rozvoja farmácie v  Českej i  Slovenskej republike. Je nepo-
chybné, že takéto stretnutia na úrovni rektorov, prorektorov, 
dekanov a prodekanov otvárajú ďalšie možnosti spolupráce, 
umožňujú riešenie spoločných problémov a prinášajú zaují-
mavé podnety. 

prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.

prorektorka

Pracovné stretnutie
zástupcov farmaceutických škôl

Hradec Králové 2012
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 Dňa 24. novembra 2012 sa v Kongresovom centre Tatra-
landia v Liptovskom Mikuláši uskutočnil XXII. snem Komory 
veterinárnych lekárov SR. Ako hostia sa snemu zúčastnili aj 
zástupcovia ŠVPS SR – ústredný riaditeľ prof. MVDr. Jozef Bí-
reš, DrSc., a riaditeľ IVVL MVDr. Jozef Pokorný, zástupca Ko-
mory veterinárnych lekárov ČR MVDr. Milan Snášil, CSc., ako 
aj zástupcovia odborných združení a asociácií veterinárnych 
lekárov.  Za našu univerzitu sa snemu zúčastnil doc. MVDr. 
Oskar Nagy, PhD., prorektor pre klinickú činnosť a styk s pra-
xou. Zasadnutiu snemu predchádzal predsnemový seminár 
KVL SR organizovaný v rámci systému vzdelávania veterinár-
nych lekárov 23. novembra 2012 v dvoch sekciách – sekcii 
malých zvierat a sekcii hospodárskych zvierat. Nosnými té-
mami sekcie malých zvierat bola problematika zriaďovania 
špecializovaného pracoviska, manažment začínajúcej praxe 
a fi nančný plán, ako aj oblasť komunikácie s klientom. Sek-
cia hospodárskych zvierat bola zameraná predovšetkým na 
oboznámenie sa s aktuálnou epizootologickou situáciou 
v chovoch zvierat.
 Samotný snem KVL sa niesol v znamení hodnotenia čin-
nosti KVL za uplynulé obdobie, ktoré v správe prezídia pre-
zentoval prezident KVL SR MVDr. Ladislav Stodola. Násled-
ne boli potom prednesené správy jednotlivých komisií KVL 
a  bol schválený aj plán hospodárenia  na ďalšie obdobie. 
Súčasťou prednesenej hlavnej správy bolo aj uvedenie akti-
vít uskutočnených v predchádzajúcom období v rámci spo-
lupráce medzi KVL SR a našou univerzitou. Úroveň vzájomnej 
spolupráce medzi KVL a našou univerzitou bola hodnotená 
pozitívne a  bolo konštatované, že táto spolupráca je pre 
veterinárnu profesiu a  jej pozdvihovanie v  povedomí spo-
ločnosti veľmi potrebná a  vzájomne prospešná. Prezident 
KVL poďakoval za doterajšiu spoluprácu a vyslovil záujem ju 
naďalej rozvíjať, pretože KVL je považovaná za významného 
spolugaranta zabezpečovania kvality vzdelávania veterinár-
nej profesie. Komora predstavuje významnú súčasť zabezpe-
čovania kvalitnej prípravy absolventov pre prax. Významnou 

XXII. snem Komory veterinárnych lekárov SR

úlohou KVL je aj možnosť podieľať sa na riešení odborných 
problémov veterinárneho školstva posudzovaním úrovne 
veterinárnej výchovy a  vzdelávania a  možnosť pripomien-
kovania a  podávania návrhov opatrení k  jej neustálemu 
skvalitňovaniu. Významným aspektom našej spolupráce je 
organizácia odborných praxí našich študentov u  súkrom-
ných veterinárnych lekárov, mnohí členovia komory sa zú-
častňujú vzdelávacieho procesu ako členovia skúšobných 
komisií pre štátne skúšky, obhajoby záverečných prác, pre-
zentáciou vybraných prednášok pre študentov a neoceniteľ-
nou pomocou zabezpečovania pedagogického procesu je aj 
pomoc súkromných veterinárnych lekárov pri organizovaní 
praktických cvičení. Na druhej strane bol spomenutý aj po-
diel pedagógov z  univerzity na ďalšom vzdelávaní členov 
komory svojimi odbornými prednáškami ako aj praktickými 
prezentáciami a  ich zapojenie sa do vzdelávacieho progra-
mu súkromných veterinárnych lekárov zaraďovaných do Ka-
lendária KVL SR. 
 Rokovanie snemu za UVLF v Košiciach pozdravil prorektor 
Nagy, ktorý vo svojom príhovore zhodnotil a ocenil doteraj-
šiu spoluprácu s komorou a jeho členmi pri výchove veteri-
nárneho lekára a príprave absolventa na vstup do praxe ako 
aj pri zdôrazňovaní dôležitosti postavenia veterinárneho 
lekára a pri zvyšovaní povedomia významu tejto profesie v 
spoločnosti. Informoval účastníkov snemu o činnosti a akti-
vitách našej univerzity v období od posledného snemu ako 
aj o plánoch do ďalšieho obdobia v smere naplňovania úloh 
vyplývajúcich z  poslania a  zámerov ďalšieho rozvoja UVLF. 
Poďakoval sa taktiež za podiel a aktívnu spoluúčasť KVL na 
organizovaní podujatí, ktoré sa uskutočnili v roku 2012 a vy-
slovil záujem pokračovať v  doterajšej spolupráci a  ďalej ju 
rozvíjať v prospech veterinárnej profesie.

doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD.

prorektor pre klinickú činnosť a styk s praxou

 Dňa 17. 12. 2012 sa uskutočnilo riadne zasadanie Správ-
nej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a  farmácie 
v Košiciach.
 Na zasadnutí správnej rady rektor univerzity prof. MVDr. 
Emil Pilipčinec, PhD., odovzdal dekrét novému členo-
vi Správnej rady UVLF v  Košiciach Mariánovi Hreňovi na 
6-ročné funkčné obdobie. 
 Správna rada na svojom zasadnutí zobrala na vedomie:
 1. Rozvojové a  investičné aktivity Univerzity veteri-
  nárskeho lekárstva a  farmácie v  Košiciach v  roku
  2012.
 2. Skúsenosti a  ďalšie zámery Univerzity veterinárske-
  ho lekárstva a farmácie v Košiciach v oblasti čerpania
  fi nančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov.

JUDr. Silvia Rolfová

tajomník SpR UVLF v Košiciach

Zasadnutie správnej rady

 Plynutie desaťročí od založenia Vysokej školy veterinár-
skej v Košiciach a striedanie generácií sa premietlo aj do takej 
skutočnosti, akou je odhaľovanie pamätných tabúľ či búst 
našich predchodcov, ktorí sa zapísali do histórie našej školy i 
do histórie veterinárskeho lekárstva na Slovensku aj za jeho 
hranicami. Tých viac ako šesťdesiat rokov od vzniku prvej a 
doteraz jedinej vysokej školy pre veterinárske vzdelávanie 
nás priviedlo do obdobia životných jubileí prvej generácie 
jej učiteľov a vedcov. Silnej generácie výrazných osobností, 
ktoré si v týchto rokoch pripomíname najčastejšie pri príle-
žitosti ich okrúhlych deväťdesiatych či stých výročí narode-

Odhalenie pamätnej tabule

prof. MVDr. Jozefa Arendarčika, DrSc.
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nia. Rovnako tomu bolo v apríli tohto roku, kedy sme si pri 
príležitosti nedožitých 90-tych narodenín spomínali na prof. 
MVDr. Jozefa Arendarčika, DrSc., jedného zo zakladateľov 
a čelného predstaviteľa slovenskej veterinárskej fyziológie, 
priekopníka veterinárskej endokrinológie na Slovensku, kto-
rému bola 28. novembra 2012 odhalená  pamätná tabuľa na 
Ústave fyziológie UVLF v Košiciach.
 Na úvod privítala vedúca ústavu MVDr. Drahomíra Sopko-
vá, PhD., prítomných, medzi ktorými boli členovia vedenia 
univerzity, rodina prof. Arendarčika, jeho bývalí kolegovia 
a  spolupracovníci i  súčasní zamestnanci ústavu fyziológie. 
Vo svojom príhovore rektor univerzity prof. MVDr. Emil Pilip-
činec, PhD., predstavil život a dielo prof. Arendarčika, ktorý 
po maturite v Štátnom reálnom gymnáziu v Spišskej Novej Vsi 
v roku 1941 absolvoval v auguste 1945 štúdium veterinárnej 
medicíny na Vysokej škole zverolekárskej vo Viedni.  Rigoróz-
ne skúšky vykonal už na Vysokej škole veterinárskej v Brne, kde 
získal diplom veterinárskej medicíny a v roku 1946 bol promo-
vaný  na základe dizertácie Vplyv paraldehydu na utlmenie dy-
chu po barbiturátoch. Po ukončení vojenskej prezenčnej služby 
pracoval dva roky na veterinárskom oddelení Povereníctva pô-
dohospodárstva v Bratislave ako koncipient na úseku nákaz a 
nasledujúcich šesť rokov zastával funkciu okresného veterinára 
v Stropkove, Vranove a Turčianskych Tepliciach.
 Po úspešnom konkurze nastúpil v auguste 1954 na Veteri-
nársku fakultu Vysokej školy poľnohospodárskej v Košiciach 
ako vedúci ústavu porovnávacej fyziológie. Od roku  1957 po-
tom dlhých 23 rokov pôsobil ako vedúci katedry porovnávacej 
fyziológie. Po reštrukturalizácii sústavy katedier sa v roku 1980 
stal vedúcim oddelenia porovnávacej fyziológie katedry nor-
málnej a patologickej fyziológie, kde pracoval do roku 1987, 
kedy odišiel do dôchodku. Počas svojho pôsobenia na vedúcich 
miestach sa svojou erudovanosťou a vytrvalosťou významnou 
mierou  zaslúžil o vybudovanie moderného ústavu, resp. kated-
ry porovnávacej fyziológie. 
 Prof. Arendarčik vytrvalo postupoval aj pri budovaní svojho 
vedecko – pedagogického profi lu. V roku 1957 bol menovaný 
za zástupcu docenta a o dva roky habilitoval a bol menovaný 
za docenta. Kandidátsku dizertačnú prácu obhájil v roku 1962 
na tému Štúdium chromoexkrécie a aktivity niektorých hemo-
koagulačných faktorov u zvierat vzhľadom na činnosť pečene, 
graviditu, postnatálne obdobie novorodencov a gama-žia-
renie. Zástupcom profesora bol menovaný v roku 1968, o dva 
roky obhájil doktorskú dizertačnú prácu Biologická a imunolo-
gická titrácia hypofyzárnych (FSH, ICSH, LH) a endometriálnych 
(PMSG, CH) gonadotropínov u niektorých domácich zvierat a s 
platnosťou od 1. 9. 1978 ho prezident republiky vymenoval za 
vysokoškolského profesora. 
 Vysokú kvalitu slovenskej veterinárskej vedy šíril aj v zahra-
ničí počas svojho pôsobenia v Ugande na Veterinárskej fakul-
te Makarere univerzity v Kampale ako externý examinátor z 
veterinárskej fyziológie v roku 1975 – 1977 i počas  študijných 
pobytov najmä v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch  vo 
Viedni, Kodani a Štokholme, v Havane, Varšave a Krakove, na 
vedeckých konferenciách v Utrechte, Weimare, Lipsku, Olsztyne 
a Budapešti, Naí Dillí, Moskve či  na Svetovom veterinárskom 
kongrese v Madride  v roku 1959. Aktívne sa zúčastňoval na ve-
deckých konferenciách a sympóziách v Československu, absol-
voval početné študijné a expertízne pobyty v zahraničí. 
 Veľmi významná a cenná bola jeho vedecko-výskumná 
aktivita. Vo svojej bádateľskej činnosti sa zaoberal štúdiom 
niektorých hematologických ukazovateľov a ich praktického 
využitia. Najrozsiahlejšia bola činnosť prof. Arendarčika v ob-
lasti  izolácie a stanovenia aktivity hypofyzárnych a extrahy-

pofyzárnych gonadotropných 
hormónov u domácich zvierat 
so zameraním na reguláciu a ria-
denie ich reprodukcie. Hodnotné 
boli práce sledujúce endokrinné 
a funkčno-morfologické ukazo-
vatele systému hypotalamus-
-hypofýza-ováriá u prežúvav-
cov, ako aj vplyv jednorazového 
a chronického rádioaktívneho 
žiarenia na gonadotropnú funk-
ciu hypotalamo-hypofyzárneho 
systému oviec. Za štúdium hypo-
fyzárnych a extrahypofyzárnych 
gonadotropínov (FSH, LH a PMSG) dostal v roku 1971 cenu Slo-
venskej endokrinologickej spoločnosti. 
 Prof. Arendarčik dosiahol vedecké uznanie  doma i v zahra-
ničí aj preto, lebo bol svojej práci mimoriadne oddaný, praco-
vitý, náročný na seba aj svojich spolupracovníkov i študentov.  
Výpočet jeho aktivít je dlhý. Bol školiteľom 19 kandidátov ve-
terinárnych vied, vykonával funkciu predsedu komisie pre ob-
hajobu kandidátskych a doktorských dizertácií v odbore ve-
terinárska fyziológia, vydal viacero skrípt a bol spoluautorom 
celoštátnych učebníc z fyziológie a farmakológie, bol autorom 
alebo spoluautorom okolo 190 vedeckých a odborných článkov 
v domácich a zahraničných časopisoch, pričom na významnej-
šie publikované výsledky dosiahol početné ohlasy  nielen v ča-
sopisoch, ale aj v zahraničných monografi ách. V rokoch 1964 
– 1980 bol výkonným redaktorom vedeckého časopisu Folia 
Veterinaria. Angažoval sa vo výbore Slovenskej fyziologickej 
spoločnosti a Slovenskej endokrinologickej spoločnosti v rámci 
Slovenskej lekárskej spoločnosti a stal sa čestným členom Čes-
koslovenskej fyziologickej spoločnosti. 
 Za jeho prácu sa mu dostalo viacerých uznaní. Získal zlatú 
medailu prof. Adámiho, zlatú medailu VŠV v Košiciach,  strie-
bornú a neskôr zlatú  medailu Slovenskej lekárskej spoločnosti i 
viaceré odborárske ocenenia, nehovoriac o morálnom ocenení 
jeho vedeckých i pedagogických kvalít, na ktoré môžeme spo-
mínať aj viacerí z nás tu prítomní, ktorí sme ho poznali. Aj ja 
sám si z čias mojich štúdií dodnes spomínam na vysokú úroveň 
jeho vždy zaujímavých prednášok a i napriek veľkému rešpek-
tu k jeho osobe i skúške z jeho disciplíny sme my študenti vždy 
uznávali jeho erudíciu a profesionálne chápavý a spravodlivý 
prístup.
 Prof. Arendarčik zomrel na sklonku roku 1993 v Košiciach po 
krátkej ťažkej chorobe vo veku 71 rokov.  Ostala po ňom výraz-
ná stopa osobnosti vedecky a organizačne príkladnej,  stopa 
pedagóga zanieteného pre svoju prácu venovanú študentom 
i výchove mladých vedecko-výskumných pracovníkov. Nech 
táto pamätná tabuľa uchová v bronze spomienku trvalú pre 
všetky nasledujúce generácie.
 Program slávnostného zhromaždenia pokračoval vy-
stúpením prof. MVDr. Imricha Maračeka, DrSc.,  z Ústavu fy-
ziológie UVLF v Košiciach, v ktorom sa sústredil na dosiahnu-
té výsledky vedecko-výskumných aktivít prof. Arendarčika a 
ním vedeného kolektívu so zameraním na citované ohlasy 
nielen vo vedeckých a odborných časopisoch, ale aj v zahra-
ničných monografi ách. Úvodom vystúpenia profesor Mara-
ček poukázal na významné a hodnotné vedecko-výskumné 
aktivity prof. MVDr. Jozefa Arendarčika, DrSc. Jeho bádateľskú 
činnosť rozčlenil na päť  časových etáp:
1)  V rokoch 1955 – 1960 riešil fakultnú úlohu Výskum funkčných 
skúšok pečene u domácich zvierat a ich diagnostický význam.
2)  V rokoch  1961 – 1970 kolektív  katedry porovnávacej fyzio-

Foto: Ing. Štefan Grančák
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lógie pod vedení prof. Arendarčíka  v rámci štátnej  výskumnej  
úlohy Výskum činiteľov ovplyvňujúcich plodnosť  hospodár-
skych zvierat sa venoval výskumu hypofyzárnych a extrahypo-
fyzárnych gonadotropných  hormónov.
3) Od r. 1971 do r. 1975 pôsobil ako zodpovedný riešiteľ čiast-
kovej úlohy Gonadotropná aktivita vo vzťahu k cytoarchitek-
tonike adenohypofýzy a samičím  pohlavným orgánom, ktorá 
bola zaradená do hlavnej úlohy štátneho plánu základného 
výskumu Studium ontogenese a adaptace zvířat.
4) V rokoch 1976 až 1980 kolektív katedry porovnávacej fyzioló-
gie riešil čiastkovú úlohu štátneho plánu základného výskumu 
Vplyv ionizujúceho žiarenia na gonadotropnú funkciu hypota-
lamo-hypofyzárneho systému u oviec.
5) V r. 1981 – 1985 bol zodpovedný riešiteľ čiastkovej úlohy Fy-
ziologické mechanizmy ovplyvňujúce plodnosť hospodárskych 
zvierat, morfologické a RIA metódy.
 Ohlas na publikované cenné výsledky  prof. Arendarčika bol 
a stále je pozoruhodný. Na významnejšie publikované výsledky  
sú početné ohlasy vo forme citácií nielen v časopisoch, ale aj v 
hodnotných zahraničných monografi ách. V databáze Scopus 
(Citation overview) z októbra  2012 za obdobie 1996 až 2012 je 
aj toho času (október2012) dostupných a evidovaných 74 prác 
a z nich 25 citácií v tzv. karentových časopisoch. Na publikova-
né výsledky hodnotené s prioritnými údajmi a poznatkami sú 
početné ohlasy citované v zahraničných monografi ách. 
 Z dosiahnutých výsledkov prvej etapy bola okrem iných pu-
blikovaná práca: Arendarčik, J., (1959) Funkčné skúšky pečene 
u zvierat. Vet. čas. 5, 515 -526, ktorá je citovaná v monografi i: 
Clinical Biochemistry of Domestic Animals, Second Edition, Vo-
lume I, edited by J. J. Kaneko & C. E. Cornelius, Academic Press, 
New York, 1970.   
 V priebehu druhej a tretej etapy mimo iných výsledkov boli 
uverejnené významné práce, z ktorých 9 publikácií bolo citova-
ných v monografi i: Mc Donald, L. E.: Veterinary Endocrinology 
and Reproduction, LEA &FEBIGER, Philadelphia, 1975:   
1. Arendarčik, J., Maraček, I. (1973), Nuclear volumen and ce-
lular activity of gonadotropic cells of the anterior pituitary 
of ewes after bilateral ovariectomy. Vet.Med.(Praha), 18:81.
2. Arendarčik, J. (1972), Some recent fi ndings on the structu-
re, synthesis and eff ect of the hypothalamic LH and FSH 
releasing hormones and the pituitary gonadotropins (FSH, 
LH), Folia Vet. 16: 85. 
3. Arendarčik, J., Maraček, I. and Halagan, J. (1972), Synchro-
nization of estrus i sheep with medroxyprogesterone: deter-
mination of the FSH and LH activity and the estrogen con-
tent of the blood and cytological analysis of anterior lobe of 
the pituitsry. Veterinaria Spofa 14 (suppl.): 75.
4. Arendarčik, J., Halagan, J. (1971), Serum gonsdotropin 
(PMSG) of crossbred pony mares-biological and immunolo-
gical properties. Vet. Med. (Praha), 16: 536.
5. Arendarčik, J., Koppel, Z., Itze, L. (1968), On the immuno-
logical  study of serum gonadotropin hormonr and of the 
sheep luteinizing hormone. Vet. Med. (Praha), 13: 193.

6. Arendarčik, J., Lehocký, J. (1968), FSH activity in extracts 
of pituitary plasma, semen and urine of farm animals. Folia 
Vet. 12: 59.
7. Arendarčik, J., Lehocký, J. (1968), FSH activity in same ti-
ssues and fl uids of animals, Folia Vet. 12: 83.
8. Arendarčik, J., Maraček, I. (1968), Comparison of the FSH 
activity in sheep and of the LH activity in cattle determined 
by means of biological and immunological tests. Vet. Med. 
(Praha), 13: 575.
9. Maraček, I., Arendarčik, J. (1971), A histochemical study 
of the mucoid cells in the ovine anterior pituitary. Vet. Med. 
(Praha), 16: 77. 
 Uverejnená pôvodná práca: Arendarčik, J., Maraček, I. 
(1968), FSH and LH level in serum following bilateral ovariec-
tomy in sheep. Endocr. Exp. 2, 193 – 197 bola citovaná v dvoch 
manografi ách:
(1) Döcke, H.F.:Veterinärmedizinische Endokrinologie, WEB- 
Gustav Fischer Verlag, Jena, 1975. (2) Zuckerman, L. and Weir, 
B.J.: The Ovary, second edition, volume III, Regulation of Ooge-
nesis and Steroidogenesis, Academic Press, New York, London, 
1977.
 V rámci riešenia výskumných úloh  tretej časovej etapy 
výskumu sa získali originálne výsledky prioritného charakteru,  
na základe ktorých boli publikované práce: (1) Arendarčik, J., 
Praslička, M., Itze, Ľ., Maraček, I. & Halagan, J. (1976). Simulta-
neous determination of LH activity in blood serum of sheep du-
ring three synchronized oestrous cycles by Bio and RIA method.  
Endokrinologie 67, 1-7. (2) Arendarčik, J. & Maraček, I. (1968). 
FSH and LH  levels in serum  following bilateral ovariectomy in 
sheep.  Endocrinology Experimentalis 2, 193-197.
 Tieto publikácie sú citované a hodnotené vysoko pozitívne 
v súhrnnej prehľadnej  práci: Martin, G. B.: Factors aff ecting the 
secretion of luteinizing hormone in the ewe. Biol. Rev. 59, 1984,  
1 – 87.  Okrem iného uvádza výsledky týchto citovaných prác 
ako prioritné a originálne, ktoré aj biologickým testom zistili a 
opísali predovulačné a postkastračné vrcholkové zvýšenie kon-
centrácie luteinizačného hormónu (LH), ktoré bolo potvrdené 
radioimunologickými (RIA) metódami.
 Záverom príspevku prof. Maraček formou power pointu 
dokumentoval prezentované práce obrazovými kópiami 
prác citujúcich autorov monografi í a hodnotiaceho prehľad-
ného príspevku (Martin, 1984). Poukázal na pozoruhod-
né hodnotenie výsledkov tvorivej výskumnej práce prof. 
Arendarčika a  jeho kolektívu spolupracovníkov o predovu-
lačnej  po ovariektomickej zvýšenej koncentrácii LH v  krv-
nom sére  oviec. Odporučil nadviazať na záverečné slová 
pána rektora a zvážiť, či v rámci „pamätnou tabuľou v bronze 
uchovávané trvalé spomienky pre nasledujúce generácie“ 
by sa nemali takéto hodnotné výsledky evidovať, prezen-
tovať a využívať vo výchove a výučbe na našich domácich 
pracoviskách.
 Po tomto vystúpení prišla chvíľa na odhalenie pamätnej 
tabule, čoho sa zhostil rektor prof. Pilipčinec s dcérou prof. 
Arendarčika PhDr. Dagmar Múčkovou. Pred očami prítom-
ných sa spod bieleho plátna vynorila  bronzová tabuľa s po-
dobizňou prof. Arendarčika – dielo z rúk výtvarníka Daniela 
Tatarku. S hlbokým dojatím sa potom Dr. Múčková poďako-
vala škole za to, že nielenže nezabúda na otcovu prácu, ale 
že sa mu dostalo aj takéhoto uznania. Počas spoločenského 
stretnutia prítomných sa potom pokračovalo v  spomínaní 
na prof. MVDr. Jozefa Arendarčika, DrSc., významnej osob-
nosti histórie našej univerzity i veterinárskeho lekárstva.

Mgr. Ľudmila Kundríková, kancelárka
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 Doc. MVDr. Ján Veng-

lovský, PhD., sa narodil 13. 
augusta 1951 v Michalovci-
ach. Základnú školu aj stred-
nú všeobecno-vzdelávaciu 
školu absolvoval v  Sečovci-
ach. Vysokú školu veterinár-
sku v  Košiciach navštevoval 
v  rokoch 1969 – 1975. Po jej 
ukončení nastúpil do novovy-
tvoreného oddelenia zoohy-
gieny na ústav experimentál-
nej veterinárnej medicíny. Od 

roku 1992 bol vedúcim oddelenia zoohygieny. Od roku 2002 
je pracovníkom Katedry životného prostredia, veterinárnej 
legislatívy a  ekonomiky UVLF v  Košiciach. Vedecko-akade-
mickú hodnosť kandidát veterinárnych vied získal v r. 1985 
na UVL v  Košiciach v  študijnom odbore 43-06-9 epizooto-
lógia a zoohygiena po obhajobe dizertačnej práce na tému 
Vplyv mikroklímy a technológie na zdravotný stav kráv. Na 
základe výsledkov vedecko-výskumnej činnosti mu bol SAV 
v Bratislave v  roku 1998 udelený vedecko-kvalifi kačný stu-
peň II. a – samostatný vedecký pracovník. Je členom akade-
mického senátu UVLF v Košiciach.
 Počas svojej doterajšej vedecko-výskumnej činnosti sa ako 
zodpovedný riešiteľ podieľal na riešení domácich a zahranič-
ných grantov. Pracoval vo výskumných tímoch v Nemecku, 
Taliansku a Francúzsku. Bol za Slovensko zodpovedným rie-
šiteľom troch zahraničných grantov (MATRESA, CHANNEL 
a WELANIMAL). Výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti 
publikuje v zahraničných a domácich vedeckých a odbor-
ných časopisoch. Je autorom vynálezu č. 192855 Počítač 
kolónií bakteriálnych kultúr a spoluautorom 2 zahraničných 
vedeckých monografi í. Publikoval viac než 400 publikácií, z 
toho je 25 publikácií v karentovaných zahraničných časopi-
soch. Výsledky svojej práce prezentuje na konferenciách a 
kongresoch. Na vyžiadanie OECD v Paríži prednášal v  roku 
2008 v USA Florence prednášku na tému Hygienic and eco-
logical risk connected with utilisation of animal manure. Bol 
školiteľom 4 doktorandov, ktorí úspešne ukončili túto formu 
vzdelávania.
 Je zakladateľom medzinárodných vedeckých konferencií 
Ekológia a veterinárna medicína. Je aktívnym členom v Me-
dzinárodnej zoohygienickej spoločnosti (ISAH) a  od roku 
1994 aj členom rozšíreného predsedníctva a zástupcom Slo-
venska. V roku 2011 vo Viedni bol ocenený zlatým odznakom 
tejto spoločnosti za dlhodobú prácu. Je aktívnym členom 
FAO RAMIRAN – výskumnej siete pracovísk zaoberajúcich sa 
recykláciou odpadov a  ich využitím v  poľnohospodárstve. 
Od roku 1994 je zástupcom Slovenska vo FAO RAMIRAN. 
V roku 2002 bol organizátorom kongresu tejto spoločnosti 
vo Vysokých Tatrách, ktorého sa zúčastnili odborníci z 21 kra-
jín sveta.
 Je autorom web portálov www.isah-soc.org, www.rami-
ran.net a spoluautor e-learning portálu http://www.welani-
mal.aku.edu.tr .
 Habilitačnú prednášku Hygienické riziká spojené s  čis-
tením odpadových vôd predniesol MVDr. Ján Venglovský, 
PhD., 17. 10. 2012. V ten istý deň sa konala aj obhajoba habi-
litačnej práce na tému Štúdium prežívania fekálnych mikro-
organizmov v životnom prostredí a cesty ich šírenia.

 Doc. MVDr. Radomíra 

Nemcová, PhD., sa narodila 
16. júla 1959  v Hnúšti.  V ro-
koch 1978 – 1983 študovala 
na vtedajšej Vysokej škole ve-
terinárskeho lekárstva v Koši-
ciach, kde získala titul MVDr. 
Vedeckú hodnosť CSc.  (PhD.) 
získala v  roku 1991 v študij-

nom programe mikrobiológia na Univerzite veterinárskeho 
lekárstva v  Košiciach (názov dizertačnej práce: Bachorové 
laktobacily a  ich význam pre prax). Po ukončení vysoko-
školského štúdia v roku 1983 nastúpila na Výskumný ústav 
veterinárnej medicíny v Košiciach, kde pracovala až do jeho 
zlúčenia s UVLF v Košiciach v  roku 2002 ako vedecký a od 
roku 1997 ako samostatný vedecký pracovník stupňa II. a. 
V súčasnosti pracuje na Katedre mikrobiológie a imunológie 
UVLF v Košiciach. 
 Doc. MVDr. Radomíra Nemcová, PhD., sa aktívne  po-
dieľa na pedagogickej činnosti študentov UVLF v Košiciach 
z predmetu mikrobiológia. Bola a je školiteľkou 5 doktoran-
dov a 3 diplomantov. Je spoluautorkou 2 učebných textov 
zameraných na prenos poznatkov z  oblasti výskumu do 
výchovno-vzdelávacieho procesu. Doteraz bola zodpoved-
nou riešiteľkou  resp. spoluriešiteľkou 12 úspešne ukonče-
ných vedeckých projektov, z toho niekoľkých zahraničných 
(Rámcový program EÚ, Nórsky fi nančný mechanizmus) a 7 
ukončených výskumných úloh účelových činností. V súčas-
nosti je zodpovedným riešiteľom a  odborným garantom 2 
vedeckých projektov (APVV a ŠF EÚ) a podieľa sa na riešení 
ďalších 5 vedeckých projektov. Je autorkou a spoluautorkou 
45 vedeckých prác v CC časopisoch  a 221 vedeckých a od-
borných prác v   medzinárodných a domácich odborných a 
vedeckých časopisoch a zborníkoch konferencií, ktoré mali 
ohlas v podobe 299 citácií vo významných vedeckých časo-
pisoch. Okrem toho je spoluautorkou 5 kapitol v monogra-
fi ách vydaných v zahraničných a domácich vydavateľstvách. 
Podieľala sa na príprave 8 patentov a vynálezov. Je členkou  
Akademického senátu UVLF v Košiciach.
 Doc. MVDr. Radomíra Nemcová, PhD., bola dňa 11. 12. 
2012 Vedeckou radou UVLF v Košiciach vymenovaná za do-
centku pre študijný odbor 4.2.7 mikrobiológia. Habilitačná 
prednáška na tému Probiotiká, ich miesto a využitie v medi-
cíne a obhajoba habilitačnej práce Harmonizácia mikrobio-
cenózy čreva prasiat probiotickými baktériami a látkami na-
turálneho pôvodu  sa konali na pôde univerzity 24. októbra 
2012.

Noví docenti

 Doc. MVDr. Peter Lazar, PhD., bol 
dňa 3. 7. 2012 vymenovaný Vedeckou 
radou UVLF v  Košiciach za docenta 
pre študijný odbor 6.3.7. infekčné 
a parazitárne choroby zvierat. Habili-
tačnú prednášku na tému Populačná 
dynamika, legislatívny status a  ma-
nažment vybraných druhov voľne ži-
júcich mäsožravcov na území Sloven-
ska  a  ich význam pri šírení niektorých zoonóz a obhajoba 
habilitačnej práce Vybrané choroby zveri a hygiena zveriny 
sa konali 21.6.2011 vo farmaceutickom pavilóne UVLF.
 Doc. MVDr. P. Lazar, PhD., po ukončení štúdia na VŠV v roku 
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 Doc. MVDr. Daniela Ta-

káčová, PhD., sa narodila 19. 
januára 1963 v  Košiciach. V  ro-
koch 1978 – 1982 absolvovala s 
vyznamenaním Krajskú strednú 
zdravotnícku školu v  Košiciach, 
odbor všeobecný zdravotnícky 
laborant. Štúdium na Vysokej 
škole veterinárskej v  Košiciach 

ukončila v roku 1987 s vyznamenaním a získala titul MVDr. 
v  študijnom odbore všeobecné veterinárske lekárstvo. Po 
ukončení vysokoškolského štúdia bola v  tom istom roku 
prijatá do internej formy doktorandského štúdia na Katedru 
infektológie a tropickej veterinárskej medicíny vtedajšej Vy-
sokej školy veterinárskej lekárstva v Košiciach. V roku 1995 
obhájila kandidátsku dizertačnú prácu v odbore 43-06-9 epi-
zootológia a zoohygiena na tému Vplyv glukánov na vybra-
né ukazovatele imunologického profi lu u teliat. 
 Od roku 1992 pracuje na Ústave súdneho a  verejného 
veterinárskeho lekárstva a  ekonomiky Katedry životného 
prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky Univerzity 
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a kontinuál-
ne zabezpečuje pedagogický proces v  študijných predme-
toch verejné veterinárske lekárstvo, veterinárska legislatíva 
a súdne veterinárske lekárstvo v ŠP VVL. Je garantom študij-
ného predmetu základy práva pre kynológov v ŠP kynológia 
a v ŠP bezpečnosť krmív a potravín predmetu legislatíva po-
travín a krmív. Je vedúcou odbornej praxe študentov 3. a 4. 

 Doc. MVDr. Eva Čonková, PhD. sa narodila 24. marca 
1963 v Čiernej nad Tisou. Vysokú školu veterinársku v Koši-
ciach navštevovala v rokoch 1984 – 1989. Po jej úspešnom 
absolvovaní nastúpila na Experimentálne výskumne  stre-
disko VŠV v Zemplínskej Teplici, kde pôsobila ako odborná 
asistentka vo výskume. Od 1. 7. 1990 bola prijatá do internej 
formy doktorandského štúdia na Vysokú školu veterinársku 
v Košiciach na Katedru ochrany životného prostredia, Ústav 
zoohygieny. Od marca 1995 bola zamestnaná ako odborná 
asistentka na Katedre vnútorných chorôb a ošípaných UVL v 
Košiciach a v septembri 1995 prestúpila na ústav farmako-
lógie katedry vnútorných chorôb jednokopytníkov, malých 
zvierat, vtákov a farmakológie, kde do 30. 9. 2008 pracovala 
ako vedecko-výskumná pracovníčka. Od 1. 10. 2008 pôsobí 
ako pedagogicko-výskumná pracovníčka na ústave farma-
kológie katedry farmakológie a toxikológie,. Vedecko-aka-
demickú hodnosť kandidát veterinárnych vied získala v  r. 
1996 na UVL v  Košiciach v  študijnom odbore 43-06-9 epi-

ročníka  VVL. V súčasnej dobe je zástupcom vedúcich študij-
ných predmetov základy práva pre veterinárnych medikov, 
veterinárska legislatíva a súdne veterinárske lekárstvo pre ŠP 
VVL, veterinárska legislatíva a súdne veterinárske lekárstvo 
pre ŠP HP, história UVL v Košiciach pre ŠP VVL a právo a etika 
pre farmaceutov pre ŠP farmácia. 
 Podieľa sa na examinácii na postupových skúškach. Je 
členkou komisie pre štátne skúšky z predmetu nákazy zvie-
rat, ochrana životného prostredia a  veterinárska legislatíva 
v ŠP VVL a pre ZAŠ. V jazyku anglickom je garantom študij-
ných predmetov Veterinary Legislation and Ethology, Public 
Veterinary Medicine a  Veterinary Legislation and Forensic 
Veterinary Medicine. Je školiteľkou bakalárskych a  diplo-
mových prác slovenských aj zahraničných študentov. Je au-
torom a  spoluautorom mnohých vysokoškolských učebníc 
vydaných v domácich vydavateľstvách ako aj  skrípt a učeb-
ných textov.
 Jej vedecko-výskumná činnosť sa v  súčasnosti zame-
riava na riešenie úloh základného a aplikovaného výskumu, 
najmä na právne úpravy a ich aplikáciu vo veterinárnej me-
dicíne. Výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti syste-
maticky publikuje v medzinárodných a domácich vedeckých 
a odborných časopisoch. Je autorkou alebo spoluautorkou 
2 monografi í, 9 publikácií v  karentovaných časopisoch, 49 
publikácií v nekarentovaných vedeckých a odborných časo-
pisoch. Výsledky svojej práce prezentovala aj na konferenci-
ách formou prednášok a posterov. Podľa ohlasov z databázy 
WOS uvádza 14 SCI citácií a 109 citácií mimo SCI.

1985 pracoval na Ústave experimentálnej veterinárskej me-
dicíny ako vedecký pracovník, odkiaľ  prešiel v  roku 1987 
na katedru parazitológie, chovu a chorôb rýb, včiel a zveri, 
kde pôsobil ako vysokoškolský učiteľ. V rokoch 1993 až 1999 
pracoval v  nemeckej farmaceutickej spoločnosti Heinrich 
Mack Nachf. a na univerzite pôsobil na čiastočný úväzok 
ako externý učiteľ. V roku 1999 sa vrátil  na plný úväzok ako 
vysokoškolský učiteľ a od roku 2008 je vedúcim ústavu pre 
chov a choroby zveri a rýb. Doc. Lazar absolvoval  v rokoch 
1990 – 92 postgraduálne štúdium poľovníctva na Lesníckej 
fakulte Mendlovej univerzity v Brne, v roku 1996 obhájil kan-
didátsku dizertačnú prácu na tému Dynamika rastu plodov 
jeleňa obyčajného (Cervus elaphus) vo vzťahu k reprodukcii 
jelenej zveri.

 Doc. Lazar  je  vedúcim 6 disciplín  a  členom komisií pre 
štátne skúšky a obhajoby záverečných prác  v študijnom pro-
grame všeobecné  veterinárske lekárstvo, General Veterinary  
Medicine a kynológia.  Ako autor a spoluautor sa podieľal na  
6 knižných učebniciach,  4 učebných textov, 7 publikácií inej 
študijnej literatúry, 32 vedeckých prácach publikovaných 
v zahraničných, 15 v domácich zborníkoch a časopisoch, 73 
publikovaných príspevkoch na zahraničných a domácich 
vedeckých konferenciách. Dosiaľ  bol  vedúcim  22 závereč-
ných diplomových a bakalárskych prác. Bol  zodpovedným 
riešiteľom (2-krát) a spoluriešiteľom  grantov KEGA a VEGA 
(13-krát).

zootológia a zoohygiena po obhajobe dizertačnej práce na 
tému Mycetická kontaminácia výkrmní brojlerových kurčiat. 
Na základe výsledkov vedecko-výskumnej činnosti jej bol 
SAV v Bratislave v  roku 2006 udelený vedecko-kvalifi kačný 
stupeň II. a – samostatný vedecký pracovník.
 Počas svojej doterajšej vedecko-výskumnej činnosti sa 
podieľala na riešení 12 projektov VEGA ako členka rieši-
teľského kolektívu (12 projektov) a ako zodpovedný riešiteľ 
na 1 projekte Vega, 2 projektoch APVV, 1 edukačného pro-
jektu KEGA a 1 zahraničného projektu v spolupráci s Univer-
zitou v  Gente (Belgicko) Cooperation Flanders Central and 
Eastern Europe. 
 Výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti publikuje v 
zahraničných i domácich vedeckých a odborných časopi-
soch. Je autorkou alebo spoluautorkou 1 vedeckej monogra-
fi e,  17 publikácií v karentovaných časopisoch, 47 publikácií 
v nekarentovaných vedeckých a odborných časopisoch. Vý-
sledky svojej práce prezentovala aj na konferenciách formou 
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prednášok (86) a posterov (14).  Je spoluautorkou 4 knižných 
učebníc a 1 skrípt. Pod jej vedením bolo obhájených 8 diplo-
mových prác. 
 Habilitačnú prednášku Toxicita vybraných mykotoxínov 

a ich význam vo veterinárskej medicíne predniesla MVDr. 
Eva Čonková, PhD., 29. 10. 2012. V ten istý deň sa konala aj 
obhajoba habilitačnej práce na tému Mykotoxíny z aspektu 
zdravia zvierat a možnosti ich eliminácie.

 Dňa 12. novembra 2012 sa v Sále ústavy Historickej bu-
dovy Národnej rady SR v Bratislave uskutočnilo slávnostné 
vyhlásenie výsledkov XIII. ročníka súťaže Národná cena SR 
za kvalitu. Jednou z celkovo deviatich ocenených organizácií 
bola aj naša univerzita, ktorá získala spomedzi osemnástich 
zúčastnených v kategórii C3 – iné organizácie verejného sek-
tora – Ocenenie za zapojenie sa do súťaže. 
 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a  skúšobníctvo SR, 
ktorý je koordinátorom štátnej politiky kvality SR, vyhlásil 
a organizoval už po trinástykrát túto súťaž, ktorá sa uzavrela 
slávnostným večerom, kedy za účasti členov vlády a Národ-
nej rady SR, predsedov ústredných orgánov štátnej správy, 
veľvyslancov, ako aj rektorov slovenských univerzít a vyso-
kých škôl i ďalších predstaviteľov podnikateľskej verejnosti 
a verejnej správy prevzali zástupcovia ocenených organi-
zácií v jednotlivých kategóriách ceny z rúk predsedu ÚNMS 
SR prof. Ing. Jozefa Mihoka, PhD., a  predsedu Najvyššieho 
kontrolného úradu SR doc. Ing. Jána Jasovského, PhD. Za 
našu univerzitu cenu prevzali rektor prof. MVDr. Emil Pilip-
činec, PhD., a  prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu čin-
nosť a vedúca pracovnej skupiny prof. MVDr. Jana Mojžišová, 
PhD. Slávnostného večera sa tiež zúčastnil doc. MVDr. Peter 
Korim, CSc., prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality 

a zároveň garant implementácie CAF, prof. Ing. Oľga Ondra-
šovičová, CSc., prorektorka pre zahraničné a doktorandské 
štúdium a  členka pracovnej skupiny, kvestorka JUDr. Silvia 
Rolfová a kancelárka Mgr. Ľudmila Kundríková ako vlastníci 
niektorých z deviatich kritérií (vodcovstvo, stratégia a pláno-
vanie, zamestnanci, partnerstvá a zdroje, procesy, výsledky 
vo vzťahu k občanovi/zákazníkovi, výsledky vo vzťahu k za-
mestnancom, výsledky vo vzťahu k spoločnosti, kľúčové vý-
sledky výkonnosti). 
 Národná cena SR za kvalitu je najprestížnejšou národnou 
cenou kvality pre organizácie a zároveň najvyšším možným 
stupňom uznania, ktorý je možné dosiahnuť. Súťaž oceňuje 
a vyzdvihuje organizácie, ktoré prejavili ochotu zlepšovať sa 
a vydali sa na cestu k výnimočnosti. Je založená na aplikácii 
modelov kvality, ktoré sa používajú v súťaži Európska cena 
za kvalitu.
 Národná cena SR za kvalitu je udeľovaná v dvoch sekto-
roch – podnikateľskom a verejnom. V podnikateľskom sek-
tore je hodnotenie založené výlučne na modeli EFQM (Eu-
ropean Foundation for Quality Management), vo verejnom 
sektore môžu organizácie využívať i  model CAF (Common 
Assessment Framework), čo je model kvality určený pre or-
ganizácie verejnej správy.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa v tomto roku prvýkrát zapojila do súťaže využijúc model CAF. 
Je to dobrovoľný systém založený na deviatich kritériách, z ktorých päť sú predpoklady, ktoré organizácia vytvára a štyri 
výsledky, ktoré organizácia dosahuje. Jednotlivé kritériá tvorí 28 subkritérií, ktoré sa členia na príklady. Samohodnotením 
organizácia získava celkový obraz o všetkých prebiehajúcich činnostiach, o možnostiach rozvoja organizácie a o súvislos-
tiach medzi predpokladmi a výsledkami. Efektom implementácie modelu je trvalé zlepšovanie všetkých postupov, osvo-
jenie si princípov samohodnotenia a benchmarkingu, dosahovanie vyššej konkurenčnej schopnosti, sústavné zvyšovanie 
výkonnosti, lepšie porozumenie potrebám klientov či podpora tímovej práce a iniciatívy zamestnancov organizácie.

Foto: zdroj ÚNMS

Národná cena SR za kvalitu
pokračovanie na str. 14
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 Počas slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže boli 
udelené ocenenia v troch kategóriách:
A 1 – organizácie vyrábajúce výrobky od 251 zamestnancov, 
v  ktorej prvé tri miesta a  titul Ocenený fi nalista A 1 získali 
spoločnosť Nemak Slovakia, s. r. o., zo Žiaru nad Hronom, 
Duslo, a. s., Šaľa, Protherm Production, s. r. o., zo Skalice.
B 1 – organizácie vyrábajúce výrobky do 250 zamestnancov, 
v ktorej titul Ocenenie zlepšenia výkonnosti získala spoloč-
nosť GENOR Fashion, s. r. o.
C 3 – iné organizácie verejného sektora, v ktorej titul Ocene-
nie zlepšenia výkonnosti získala Technická univerzita v Koši-
ciach a Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku 
Bratislava, n. o. Titul Ocenenie za zapojenie sa do súťaže v tej-
to kategórii spomedzi osemnásť prihlásených organizácií 
získali Gymnázium Varšavská cesta 1, Žilina a Univerzita ve-
terinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Titul Efektívny 
používateľ modelu CAF získalo Bilingválne gymnázium Mila-
na Hodžuv Sučanoch.
 Zároveň boli počas slávnostného večera vyhlásené vý-
sledky súťaže Ocenenie za publicistický prínos v oblasti 
kvality za rok 2012, kde v kategórii A – Najlepší publicistic-
ký príspevok (autorstvo novinár, publicita) nebolo udelené 
ocenenie a v kategórii B – Najlepší odborný príspevok (au-
torstvo odborná verejnosť) získala Iveta Revayová za svoj 
príspevok v časopise Kvalita.
 Tento úspech Univerzity veterinárskeho lekárstva a far-
mácie v Košiciach nás nielen potešil, ale aj utvrdil v predsa-
vzatí pokračovať v  používaní modelu kvality CAF a  zapojiť 
sa do súťaže Efektívny používateľ modelu CAF s cieľom ne-
ustále zlepšovať mechanizmy riadenia a hodnotenia kvality. 

Čo viedlo univerzitu k zapojeniu sa do súťaže, aké boli naše 
očakávania a  čo plánujeme do budúcnosti ozrejmil rektor 
univerzity prof. Pilipčinec aj v  bulletine, ktorý vydal ÚNMS 
pri príležitosti udelenia ocenení v súťaži Národná cena kvali-
ty 2012: 
 Napriek skutočnosti, že doposiaľ v zákone o vysokých ško-
lách nebol exaktne stanovený nástroj alebo model kvality, 
rozhodli sme sa vypracovať samohodnotiacu správu podľa 
modelu CAF a prihlásiť sa do súťaže, nakoľko model CAF je od-
porúčaný pre meranie kvality aj vysokým školám. Ako pridanú 
hodnotu účasti v súťaži Národná cena SR za kvalitu 2012 vní-
mame cenné skúsenosti, ktoré sme počas prípravy samohod-
notiacej správy a  celého doterajšieho priebehu súťaže získali. 
Odhalili sme niektoré slabšie stránky v manažérstve a vyhod-
nocovaní kvality a na základe získaných poznatkov ich bude-
me vedieť eliminovať a mnohé inšpiratívne podnety využijeme 
pre ďalšie meranie, vyhodnocovanie a manažovanie kvality. 
 Do súťaže sme vstupovali s ambíciou osvojiť si metodiku mo-
delu CAF, získať doposiaľ pre nás neznáme skúsenosti a naučiť 
sa, ako zlepšovať celý systém manažérstva kvality. Toto bol pre 
nás prvoradý cieľ a môžeme skonštatovať, že naše očakávania 
sa naplnili.
 Na základe spätnej väzby budeme svoje ďalšie zlepšovanie 
smerovať najmä do oblasti práce s ľudskými zdrojmi, ale aj do 
oblasti komunikácie s partnermi a zákazníkmi. Na základe zís-
kaných skúseností máme jasnú predstavu, ako tieto procesy 
realizovať a najmä, ako ich úspešne implementovať do denno-
dennej činnosti našej univerzity.

Mgr. Ľudmila Kundríková, kancelárka

Súťaž o najlepšiu prácu doktorandov

 Už tradične po siedmykrát sa v  druhom septembrovom 
týždni v  dňoch 10. – 11. 9. 2012 v pavilóne morfologických 
disciplín Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Ko-
šiciach konal Seminár doktorandov venovaný pamiatke aka-
demika Boďu. Akademik Boďa bol jedným z popredných ve-
terinárnych fyziológov na Slovensku, ktorého profesionálna 
kariéra bola spätá ako s UVLF, tak s Ústavom fyziológie hos-
podárskych zvierat SAV v Košiciach. Organizátori seminára 
z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 
a Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV po prvýkrát 
ofi ciálne privítali nového spoluorganizátora, a to Prírodove-
deckú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
 Počas dvoch dní bolo na seminári prezentovaných 44 
príspevkov doktorandov 2. až 4. ročníka štúdia z UVLF, Prí-
rodovedeckej a Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a z troch 
rôznych ústavov SAV, a  to Ústavu fyziológie HZ SAV, Neu-
robiologického ústavu SAV a Parazitologického ústavu SAV 
v Košiciach.
 Cieľom podujatia je poskytnúť doktorandom priestor 
na získanie praktických skúseností v dvoch najdôležitejších 
oblastiach vedeckého výskumu – prezentácii vlastných vý-
sledkov v ústnej a písomnej forme. Príspevky boli hodnote-

Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu - 7. ročník

né odbornou komisiou zloženou zo zástupcov UVLF, ÚFHZ 
SAV a PF UPJŠ: doc. MVDr. M. Goldová, PhD., doc. MVDr. Z. 
Faixová, PhD., RNDr. V. Sačková, PhD., RNDr. B. Bojková, PhD., 
doc. MVDr. P. Javorský, DrSc., a RNDr. Š. Čikoš, CSc.
 Komisia spomedzi všetkých účastníkov vyhodnotila 12 

najlepších prác, ktoré boli ocenené poukazmi na nákup ve-
deckých publikácií v hodnote 33 EUR.
Ocenení z  UVLF boli: MVDr. Marek Krempaský, Katedra vý-
živy, dietetiky a chovu zvierat; MVDr. Katarína Kuzyšinová, 
Klinika vtákov a exotických zvierat; RNDr. Eva Bocková, Ústav 
parazitológie; MVDr. Adela Sarvašová, Ústav parazitológie, 
Katedra epizootológie a parazitológie.
 Ocenení z  Prírodovedeckej fakulty UPJŠ: Mgr. Zuzana 
Papčová, Ústav biologických a ekologických vied, Katedra 
bunkovej biológie; Mgr. Barbora Valeková, Ústav biologic-
kých a ekologických vied, Katedra bunkovej biológie; RNDr. 
Viera Kútna, Ústav biologických a ekologických vied, Katedra 
bunkovej biológie; Mgr. Monika Balogová, Ústav biologic-
kých a ekologických vied, Katedra zoológie.
Ocenení zo SAV: Mgr. Veronika Kovaříková z  Ústavu fyzio-
lógie HZ SAV, Mgr. Miriama Malčická z  Parazitologického 

ústavu SAV a RNDr. Miriam Nagyová z Neurobiologického 
ústavu SAV.
 Príspevky zo seminára doktorandov boli uverejnené v re-
cenzovanom zborníku s názvom Vedecké práce doktoran-

dov 2012, ktorý recenzoval Dr. Zeleňák.
prof. Ing. Oľga Ondrašovičová, CSc.

prorektorka pre zahraničné a doktorandské štúdium
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Slávnostné odovzdanie diplomov absolventom doktorandského štúdia
 Dňa 6. novembra 2012  rektor Univerzity veterinárskeho 
lekárstva a farmácie  v Košiciach prof. MVDr. Emil Pilipčinec, 
PhD., na slávnostnom zasadnutí vedenia  univerzity odo-
vzdal  absolventom doktorandského štúdia  diplomy  o ude-
lení akademického titulu „philosophie doctor“ (PhD.).
 Doktorandské štúdium v  4-ročnej dennej forme ukon-
čilo 15 absolventov v  riadnej dĺžke štúdia a  1 absolvent 
v  nadštandardnej dĺžke štúdia, 8 absolventov z  externých 
vzdelávacích  inštitúcií (5 z  Neuroimunologického ústavu 
SAV v  Bratislave, 2 z  Parazitologického ústavu SAV v  Koši-

ciach a 1 z Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Ko-
šiciach)  a 1 absolventka v externej forme  doktorandského 
štúdia. Na základe počtu obhájených prác v študijných pro-
gramoch môžeme konštatovať, že úspešnosť ukončenia 
doktorandského štúdia predstavovala 83,3 % v  akademic-
kom roku 2011/12.  Potešiteľná je aj skutočnosť uplatnenia 
sa absolventov doktorandského štúdia vo svojich študijných 
odboroch. Zo 16 absolventov na našej univerzite získalo 
osem absolventov vedecké, resp. pedagogické miesto, čo 
predstavuje 50 %.  Všetkým  srdečne blahoželáme.

V akademickom roku 2011/2012 získali akademický titul „philosophiae doctor“ v dennej forme štúdia nasledovní 

absolventi:

  1. MVDr. Ján Mačanga 6. 3. 2 hygiena potravín
  2. MVDr. Martin Levkut 6. 3. 3 veterinárna morfológia a fyziológia
  3. MVDr.  Zuzana Lacková 6. 3. 4 vnútorné choroby zvierat                                                                     
  4. MVDr. Lenka Lešková 6. 3. 4 vnútorné choroby zvierat 
  5. MVDr. Jana Soročínová 6. 3. 4 vnútorné choroby zvierat 
  6. MVDr. Aladár Maďari 6. 3. 5 vnútorné choroby zvierat 
  7. MVDr. Marek Ďurej 6. 3. 5 veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia    
  8. MVDr. Alexandra Valenčáková 6. 3. 5 veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia
  9. MVDr.  Martin Rédl 6. 3. 6 veterinárne pôrodníctvo a gynekológia
  10. MVDr.  Gabriela Kredatusová 6. 3. 6 veterinárne pôrodníctvo a gynekológia
  11. MVDr. Viera Spišáková 6. 3. 7 infekčné a parazitárne choroby zvierat 
  12. MVDr. Beáta Malčeková 6. 3. 7 infekčné a parazitárne choroby zvierat 
  13. MVDr. Katarína Oberhauserová 6. 3. 7 infekčné a parazitárne choroby zvierat  
  14. MVDr. Boris Vojtek 6. 3. 7 infekčné a parazitárne choroby zvierat 
  15. MVDr.  Jana Takáčová 6. 3. 9 súdne a verejné veterinárske lekárstvo
  16. MVDr.  Magdaléna Fejsáková 6. 3.11 hygiena chovu zvierat a životné prostredie

Absolventi  dennej formy doktorandského štúdia v študijných programoch z externých vzdelávacích inštitúcií:

Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach

  1. MVDr. Renáta Szabóová 6. 3. 3 veterinárna morfológia a fyziológia

Parazitologický ústav SAV v Košiciach

  1. RNDr. Petra Rudohradská 6 . 3. 7 infekčné a parazitárne choroby zvierat 
  2. MVDr. Michaela Dolinská 6. 3. 7 infekčné a parazitárne choroby zvierat 

Neuroimunologický ústav SAV v Bratislave

  1. MVDr. Marián Maďar 4. 2. 15 imunológia
  2. MVDr. Lucia Pulzová 4. 2. 15 imunológia
  3. Ing. Juraj Kučerák 4. 2. 15 imunológia   
  4. Ing. Alena Opattová 4. 2. 15 imunológia  
  5. MUDr. Petr Novák 4. 2. 15 imunológia

      
Absolventka v externej forme  štúdia  

   1.  MVDr. Lucia Miklósová
                        6. 3. 3 veterinárna morfológia a fyziológia

prof. Ing. Oľga Ondrašovičová, CSc.

prorektorka pre zahraničné a doktorandské štúdium
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Doc. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD.,  jubiluje

Doc. MVDr. Alexandra Trbolo-
vá, PhD., sa narodila 23. 11. 1962 
v  Brne. Po ukončení gymnaziál-
neho štúdia v Košiciach nastúpila 
na Univerzitu veterinárskeho le-
kárstva v Košiciach, ktorú úspešne 
ukončila s  vyznamenaním a  Ce-
nou rektora za vynikajúce študijné 
výsledky v roku 1987. Po promócii 
nastúpila na internú ašpirantúru 
na Katedru infekčných chorôb 
a  tropickej medicíny UVL v  Ko-

šiciach, kde pôsobila do roku 1992. V rámci personálnych 
a reorganizačných zmien prestúpila v roku 1992 na internú 
formu doktorandského štúdia na Katedru chirurgie, ortopé-
die a röntgenológie UVL v Košiciach a od roku 1994 do roku 
1999 pôsobila tu vo funkcii asistenta, neskôr odborného asis-
tenta. Od roku 2005 doteraz je docentkou na Klinike malých 
zvierat UVLF v  Košiciach pre vedný odbor 43 04 9 veteri-
nárna chirurgia. V rokoch 1999 – 2007 pôsobila doc. MVDr. 
Alexandra Trbolová, ako tajomníčka a v rokoch 2008 – 2011 
ako prednostka kliniky malých zvierat. Doc. MVDr. Alexan-
dra Trbolová, PhD., zabezpečuje pedagogickú činnosť pre 
študijný program všeobecné veterinárne lekárstvo,  hygiena 
potravín a kynológia v slovenskom jazyku a pre všeobecné 
veterinárne lekárstvo (GVM a BSc) v jazyku anglickom, a to 
už od svojho nástupu na kliniku a od vytvorenia nových štu-
dijných programov. Pod jej vedením úspešne obhájilo diplo-
movú prácu 14 študentov v slovenskom a anglickom jazyku.
 Z  pedagogickej činnosti je ďalej potrebné vyzdvihnúť, 
že vypracovala podklady a osnovy pre nový študijný pred-
met veterinárna oftalmológia pre študijný program VVL a HP 
v  slovenskom štúdiu a  pre Veterinary ophthalmology pre 
študijný program GVM a post BSc. študentov. Doc. Trbolová 
prezentuje v ňom najnovšie poznatky v oftalmológii zvierat 
získané na študijných pobytoch v zahraničí, a to aj v jazyku 
nemeckom a anglickom. Je školiteľkou 3 doktorandov v zá-

verečnom ročníku doktorandského štúdia a jedného zahra-
ničného doktoranda z Anglicka
 Doc. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD., sa od roku 1993 
systematicky venuje oblasti špecializácie – veterinárna 
oftalmológia. Svoje odborné poznatky získala na študijných 
pobytoch v  USA na Veterinárnej univerzite v  Gainessville, 
na Veterinárnej univerzite v  Giessene (Nemecko), na Uni-
verzite v Mníchove. Opakovane v rámci ÖAAD absolvovala 
niekoľkomesačné pobyty vo Viedni na Veterinárnej univer-
zite na Klinike chirurgie a oftalmológie u profesorky B. Nell. 
Poznatky získané na študijných pobytoch a ďalej na sveto-
vých oftalmologických kongresoch usporiadaných v rámci 
European College of Veterinary Ophthalmologist (ECVO) 
a European Society of Veterinary Ophthalmologist ESVO vy-
nikajúcim spôsobom pretransformovala na Slovensko, kde 
založila vlastnú oftalmologickú školu, ktorej výsledkom je 
množstvo pedagogických a vedeckých úspechov, eduká-
cia veterinárnych lekárov a chovateľov plemenných zvierat 
psov a mačiek a pomoc pri výbere zdravých jedincov – bez 
genetických očných ochorení do chovov. Z  problematiky 
veterinárnej oftalmológie publikovala 122 vedeckých a od-
borných prác, vo významných vedeckých a odborných časo-
pisoch s IF v zahraničí. Pravidelne sa zúčastňuje a je aj orga-
nizátorkou oftalmologických kongresov doma a v zahraničí, 
kde je často pozývaná ako prednášajúci lektor. Do dnešné-
ho dňa má uverejnených 67 vedeckých prác a viac ako 20 
abstraktov publikovaných vo vedeckých zborníkoch. Vypra-
covala viac ako 20 lektorských a  oponentských posudkov 
na vedecké a odborné práce v slovenských a zahraničných 
vydavateľstvách. Bola a  je oponentkou dizertačných prác 
na Veterinárnej a  farmaceutickej univerzite v Brne a na  LF 
UPJŠ v Košiciach so zameraním na oftalmológiu a chirurgiu. 
V rámci vedecko-výskumnej práce bola spoluriešiteľkou 13 
vedeckých grantov KEGA a VEGA. Okrem iného sa podieľa na 
riešení EU projektu Tvorba a vývoj diagnostického postupu 
pri liečbe traumou poškodenej miechy.
 Zahraničná spolupráca doc. MVDr. Alexandry Trbolovej, 

Predvianočné stretnutie 2012

 Piatkový večer 14. decembra 2012 posky-
tol príhodný čas a krásny priestor na uvedomenie 
si atmosféry prichádzajúcich vianočných sviatkov. 
V slávnostne vyzdobených priestoroch hotela 
Golden Royal sa opäť po roku stretli pozvaní hos-
tia z  radov zamestnancov i  partnerov univerzity, 
aby   pokojne plynúci čas strávili pri  rozhovore, 
hudbe, speve či  tanci. Po úvodnom privítaní pri-
chádzajúcich členmi vedenia pozdravil hostí rek-
tor univerzity prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., 
poďakoval im za všetko, čím prispeli k  rozvoju 
našej školy a poprial im šťastné a pokojné prežitie 
Vianoc a všetko najlepšie v novom roku. Aj tento 
piaty ročník predvianočného stretnutia ponúkol 
umelecký zážitok v podobe vystúpenia sólistu Slo-
venského národného divadla Martina Malachov-
ského i detského folklórneho súboru.
 Počas večera sa o zábavu hostí už tradične postaral sú-
bor Železiar a   tancachtivých uspokojila diskotéka v  pries-
toroch kongresovej sály, čo spolu s  výbornou kuchyňou 

umožnilo všetkým stráviť príjemný večer, snáď zabudnúť na 
pracovný zhon a sviatočne sa naladiť.

(lk)



www.uvlf.sk 17

14. decembra 2012 oslávil  70 
rokov  doc. MVDr. Jozef Neu-
schl, PhD.,  dlhoročný vyso-
koškolský  pedagóg Ústavu 
farmakológie  Univerzity  ve-
terinárskeho lekárstva a  far-
mácie v Košiciach.
   Doc. Neuschl sa narodil 
v  Kunešove, v  okrese Žiar 
nad Hronom. Základnú ško-
lu  navštevoval v rodnej obci 
(1949 – 54) a  v  Kremnici 
(1954 –57). V  rokoch 1957 – 

59 absolvoval Poľnohospodárske odborné učilište v Žiari n/ 
Hronom. V roku 1959 mal pôvodne nastúpiť na Letecké uči-
lište v Košiciach. Keďže bol z leteckého učilišťa preradený na 
Vojenskú školu vo Vyškove na Morave, do školy nenastúpil a 
v roku 1960 začal študovať na Strednej poľnohospodárskej 
technickej škole v Barci– odbor veterinárny, ktorú ukončil v  
roku 1964. Už v priebehu svojho  stredoškolského  štúdia sa 
výrazne angažoval najmä na poli kultúry. Založil hudobnú 
skupinu  pod názvom Veterinár, ktorú viedol do ukončenia 
štúdia roku 1964. V štúdiu veterinárnej medicíny pokračoval 
v  rokoch 1965 – 1971 na  Vysokej škole veterinárskej  v Ko-
šiciach v  odbore všeobecné veterinárske lekárstvo. Už po-
čas štúdia pracoval ako pomocná vedecká sila na katedre 
pôrodníctva,  gynekológie a umelej inseminácie.
 Štúdium na VŠV ukončil v r. 1971 obhajobou diplomo-
vej práce na tému Štúdium histologických zmien endome-
tria pri niektorých neurohumorálnych poruchách ovárií u 
kráv. Ako čerstvý  absolvent bol prijatý do zamestnania  na 
OVZ v Trebišove, kde pracoval do roku 1972. Vo februári roku 
1972 bol prijatý na Katedru farmakológie LF UPJŠ v  Koši-
ciach, kde pracoval do decembra roku 1984. Tam spočiatku 
ako asistent, neskôr ako odborný asistent viedol praktickú 
výučbu pre všeobecnú a stomatologickú vetvu. Okrem prak-
tickej výučby zabezpečoval aj vzorové prednášky z  vybra-
ných kapitol  hlavne pre stomatológov. Aktívne sa podieľal 
na vypracovaní testov pre študentov oboch vetiev a na ino-
vácii praktických cvičení. V roku 1977 bol prijatý do externej 
ašpirantúry, ktorú ukončil v marci roku 1982. Výsledkom jeho 

PhD., je viac ako 15 rokov najintenzívnejšia s Univerzitou prí-
rodných vied v Lubline v Poľsku. Výstupmi tejto spolupráce 
sú taktiež vedecké a  odborné články, kongresy, prednášky 
a workshopy. K ďalšej veľmi významnej spolupráci patrí par-
ticipácia na vedeckých projektoch s kolegami zo School of 
Veterinary Sciences and Veterinary Medicine, Department 
of Clinical Sciences, Islamic Univerzity Iran. Výsledkom tejto 
spolupráce sú vedecké publikácie v zahraničných karentova-
ných časopisoch s IF.
 Úzko spolupracuje s  chovateľskými klubmi na Sloven-
sku v rámci sledovania výskytu dedičných očných ochorení 
u psov. V spolupráci s ECVO (European Colleague of Veteri-
nary Opthalmology) vypracovala protokol na evidenciu de-
dičných očných ochorení na Slovensku, platný vo všetkých 
európskych štátoch.
 Doc. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD., je považovaná za 
erudovaného odborníka v  odbore veterinárna chirurgia so 
špecializáciou veterinárna oftalmológia nielen na Slovensku, 

ale aj v zahraničí, čoho dôkazom je jej bohatá prednášková 
a edukačná činnosť. Jej skúsenosti významne prispeli k roz-
voju vedeckej a odbornej práce a mnoho z nich bolo apli-
kovaných aj v pedagogickej činnosti pri výchove študentov 
v slovenskom aj v zahraničnom štúdiu. Má veľmi dobré ve-
decké a kolegiálne vzťahy so spolupracovníkmi v zahraničí 
ako aj so študentmi. Na oddelení chirurgie, ortopédie a rönt-
genológie založila a  vybavila oftalmologickú ambulanciu, 
ktorá umožňuje pregraduálnu a  postgraduálnu špecializá-
ciu.
 Za jej doterajšiu pedagogickú, vedeckú a  klinickú čin-
nosť vyslovujeme poďakovanie a želáme jej do ďalších rokov 
veľa pevného a dlhého zdravia, radosť z práce, entuziazmus 
a úspechy doma, v zahraničí a v osobnom živote.

prof. MVDr. V. Ledecký, PhD.

prednosta KMZ a spolupracovníci

Jubilant  doc. MVDr. Jozef Neuschl, PhD.

činnosti počas externej ašpirantúry na Katedre farmakológie 
Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach je kandidátska dizertačná 
práca  z oboru 51-04-9 farmakológia na tému Vápnik a jeho 
úloha pri ulcerogénnom pôsobení fenylbutazónu a rezerpí-
nu, ktorú úspešne obhájil v januári roku 1984. Záverečnú se-
minárnu prácu z dvojročného vysokoškolského pedagogic-
kého minima úspešne obhájil v Prešove roku 1974 na tému 
Vytváranie vzťahov  dôvery medzi učiteľom a študentmi vy-
sokej školy ako účinný výchovný faktor. V priebehu 13- roč-
ného pôsobenia na Katedre farmakológie LF UPJŠ  bol 12 ro-
kov zástupcom vedúceho učiteľa ročníka a súčasne 12 rokov 
vedúcim učiteľom študijných skupín. V rámci mimoškolskej 
činnosti sa i naďalej angažoval v oblasti hudby. Z radov štu-
dentov LF UPJŠ založil a dlhodobo viedol hudobnú skupinu 
Consillium medicum. Popri tom v rámci Odborového hnutia 
LF UPJŠ v Košiciach dlhodobo realizoval lyžiarske zájazdy.  V 
období jeho pôsobenia na Katedre farmakológie LF UPJŠ v 
Košiciach patril do kolektívu, ktorý dlhšiu dobu riešil pro-
blematiku ulcerogénneho pôsobenia antifl ogistík. Výsledky 
s uvedenou problematikou publikoval vo viacerých karen-
tovaných  časopisov a prezentoval na vedeckých konferen-
ciách. Neboli však podkladom pre predloženú habilitačnú 
prácu. 
    Na Vysokej škole veterinárskej v Košiciach začal pracovať 
ako odborný asistent v  decembri roku 1984. Od uvedenej 
doby do roku 1987 pracoval na oddelení farmakológie a od 
roku 1987 do roku 1991 na oddelení toxikológie. V septem-
bri  roku 1991 sa vrátil na pôvodné pracovisko – Ústav farma-
kológie UVL, kde pôsobil až do odchodu do dôchodku. Ako 
odborný asistent na VŠV v Košiciach spočiatku zabezpečoval 
praktickú výučbu v študijnom predmete farmakológia a ná-
sledne aj v študijnom predmete toxikológia. Od  roku 1992 
do jeho odchodu do dôchodku bol vedúcim študijného 
predmetu farmakológia pre študijný odbor hygiena potra-
vín a zástupcom vedúceho v študijnom predmete farmako-
lógia v študijnom odbore všeobecné veterinárne lekárstvo. 
Bol  členom komisie pre obhajoby kandidátskych dizertač-
ných prác z  vedného odboru farmakológia, garantom pre 
postgraduálne štúdium z  farmakológie. Aktívne sa zapájal 
do postgraduálnej výchovy veterinárnych lekárov na Inšti-
túte vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach. Výučbu 

pokračovanie na str. 18
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zabezpečoval aj pri rekvalifi kácii absolventov v  bývalom 
študijnom odbore biotechnológia živočíšnej výroby. V roku 
2000 predložil habilitačný spis, pričom v  roku 2001 úspeš-
ne habilitoval a  získal hodnosť docenta v  odbore 43-02-9 
vnútorné choroby zvierat a  farmakológie. Jeho habilitačná  
prednáška bola zameraná na tému Problematika stanovenia 
strednej smrteľnej dávky (LD50)  a habilitačný spis spracoval  
na tému Vplyv niektorých faktorov na farmakokinetiku kla-
sických tetracyklínov a toxikologická testácia salinomycínu, 
bentazónu a supermetrínu. O hlbokom profesionálnom zá-
ujme jubilanta v odbore a na poli vedy svedčí skutočnosť, že 
jeho publikačná  aktivita v dobe habilitácie výrazne prekra-
čovala požadované kritériá kladené na úspešnú habilitáciu. 
V tom období  mal publikovaných  27 prác v karentovaných 
časopisoch, v ktorých bol prvým autorom v 19 prácach, 18 
prác v časopisoch nekarentovaných a 78 prác v zborníkoch, 
čím splnil aj časopisecké publikačné požiadavky pre začatie 
inauguračného konania.  
    Vedecko-výskumná práca menovaného v období rokov 
1985 – 2008 zahŕňa komplexnejšie riešenie problematiky 
miery toxikologického rizika inovovaných, resp. novozavá-
dzaných pesticídov, problematiku toxikologického testo-
vania antikokcidík a iných liečiv a farmakokinetické  štúdie  
tetracyklínov. Toto obdobie  jeho pôsobenia je úzko späté 
aj s tým, že  na stanovenie miery toxikologického rizika an-
tikokcidík v podmienkach akútnej intoxikácie zaviedol novú 
(Up-and-Down) metodiku. Tieto moderné metodické prístu-
py boli na Slovensku vo veterinárnej medicíne priekopníc-

ke. Významnou oblasťou vedecko-výskumného pôsobenia 
jubilanta bola systematická práca  pri riešení problematiky 
vplyvu exogénnych a endogénnych faktorov (vek, odstup-
ňované dávky, druh pomocnej látky, potrava) na vytypova-
né farmakokinetické parametre tetracyklínov  a ich rezíduá. 
Výsledky  vedecko-výskumnej činnosti sa odrazili aj  v publi-
kačnej činnosti jubilanta, ktorá zahrňuje celkovo až 306 prác. 
Z toho v kategórii vedeckých prác publikovaných vo vedec-
kých časopisoch karentovaných 34, v ktorých je prvým au-
torom v 20 prácach, 45 prác v časopisoch nekarentovaných. 
Výsledkom jeho aktívnej účasti na konferenciách, kongre-
soch, seminároch je publikovanie  227 prác v rôznych  zbor-
níkoch. Nezanedbateľný je aj počet SCI  citácií vedeckých 
prác jubilanta, ako aj citácie mimo SCI (nad 75). Bol spolurie-
šiteľom okolo 20 oponovaných záverečných správ, zástup-
com, resp. spoluriešiteľom viacerých grantov VEGA. Získané 
poznatky z  vedecko-výskumnej činnosti priamo aplikoval 
i do prednáškovej činnosti a  praktických cvičení. V  rámci 
inovácie predmetu možno vyzdvihnúť vydávanie študijnej 
literatúry. Je spoluautorom učebnice Veterinárska  farmako-
lógia. Špeciálna časť I. a II. diel (2008 ) a spoluautorom dvoch 
skrípt  Príručka receptúry a praktických cvičení z farmakoló-
gie (1997, 2009). 
 Pri príležitosti životného jubilea doc. MVDr. Jozefa Neu-
schla, PhD., mu prajeme  veľa zdravia, šťastia, pokoja a poho-
dy v osobnom živote.

Kolektív Ústavu farmakológie UVLF v Košiciach

Hodnotenie ARRA 2012

 Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) 
predstavila v poradí ôsme hodnotenie fakúlt slovenských vy-
sokých škôl. Hodnotenie sa rovnako ako v minulých rokoch 
opiera o verejne dostupné a overiteľné údaje o kvalite vzde-
lávania a výskumu jednotlivých fakúlt. Celkom bolo hodno-
tených 109 fakúlt, z toho 103 fakúlt verejných vysokých škôl 
a 6 fakúlt súkromných vysokých škôl, ktoré boli rozdelené do 
11 skupín podľa svojich odborov.
 V tomto roku ARRA čiastočne modifi kovala metodiku pri 
kritériách publikácií a citácií v niektorých skupinách formou 
zmeny spôsobu výpočtu a váhovania jednotlivých kategórií, 
tiež došlo k obmene výpočtu grantovej úspešnosti a zmenou 
bodového hodnotenia ukazovateľa minuloročnej novinky – 
„absolventskej nezamestnanosti“ – sa zvýraznil vplyv tohto 
ukazovateľa na kritériá atraktivity štúdia. Napriek vyššie uve-
deným modifi káciám metodiky boli výrazné zmeny oproti 
minuloročnému rankingu zaznamenané len výnimočne. Vo 
viacerých skupinách zostali na 1. mieste tradiční lídri, ako je 
Univerzita veterinárskeho lekárstva a  farmácie v Košiciach 
(poľnohospodárske vedy), Fakulta chemickej a potravinár-
skej technológie STU (technické vedy), Jesseniova lekárska 
fakulta UK (medicínske vedy).
 Jedným z najzaujímavejších zistení pre tento rok je stav 
a vývoj nezamestnanosti čerstvých absolventov sloven-
ských vysokých škôl, kde bol u väčšiny hodnotených skupín 
fakúlt medziročne zaznamenaný významnejší nárast ab-
solventskej nezamestnanosti. V priemere nezamestnanosť 
absolventov medziročne stúpla a presahuje hodnotu 4,5 %. 
Oproti minulému roku stúpala absolventská nezamestna-
nosť, v niektorých prípadoch (skupina poľnohospodárskych 

vied) stúpla dokonca až o takmer štyri percentuálne body. 
Výnimkami v tomto smere sú len skupiny umeleckých, me-
dicínskych a právnických fakúlt, ktoré ako celky zaznamenali 
aspoň nepatrný pokles nezamestnanosti ich absolventov.
 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v 

Košiciach patrí do skupiny AGRO, ktorá je „najpokojnejšou“ 
zo všetkých skupín a kde oproti minulému roku nedošlo k
žiadnym zmenám v poradí. Tradičným víťazom je Univerzita 
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVL), ktorá 
nemá fakulty a u ktorej mierny pokles nastal len v plnení kri-
térií počtu profesorov a docentov na sto študentov denného 
a externého štúdia a pomeru počtu profesorov, docentov a 
učiteľov s titulom PhD. k počtu všetkých učiteľov. Zlepšenie 
u UVL možno pozorovať pri kritériách ako priemerný počet 
citácií na publikáciu či podiel študentov doktorandského 
štúdia na celkovej citovanosti. UVL taktiež jasne vedie v po-
diele zahraničných študentov na celkovom počte študentov 
(7,5 %), pričom priemer skupiny je v tomto kritériu len 2,2 %.
Lesnícka fakulta TUZVO (LF TUZVO) si udržala vedúcu pozí-
ciu v skupine kritérií „učitelia a študenti“ a najviac sa zlepšila 
aj v ukazovateli publikačnej činnosti. Najväčší prepad u nej 
naopak nastal pri kritériách „atraktivita štúdia“, kde pokles 
nastal takmer v každom kritériu; výraznejšie stúpla najmä 
absolventská nezamestnanosť. 
 Najnižšie plnenie takmer všetkých skupín kritérií má Fa-
kulta záhradného a krajinného inžinierstva SPU (FZKI SPU), 
ktorá zaostáva najmä vo vedeckej produkcii, pomere dokto-
randov k vedeckej produkcii a tiež aj grantovej úspešnosti.
 Z hľadiska kritérií v skupine „atraktivita štúdia“ sú veľmi 
veľké rozdiely najmä u absolventskej nezamestnanosti, kde 
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najnižšiu mieru dosahuje Fakulta biotechnológie a potravi-
nárstva SPU (1,6 %) a naopak najvyššiu LF TUZVO (17,5 %). 
Najväčší nárast nezamestnanosti o viac ako 9 percentuál-
nych bodov na takmer 11% zaznamenala Fakulta agrobioló-
gie a potravinových zdrojov SPU, najväčší pokles je naopak 
u UVL, a to o 8 percentuálnych bodov z 12,5 % na 4,4 %.
 Najlepšie pri plnení kritérií sledujúcich koreláciu vedec-
kého výkonu a počtu doktorandov obstála UVL, ktorá je pri 
takmer 29 % podiele na všetkých doktorandoch skupiny 
zodpovedná za 35 % publikácií a 44 % citácií v období po-
sledných troch rokov. Dobré plnenie týchto kritérií ukazuje 
aj LF TUZVO.
 Ak sa pozrieme na skupinu ako celok, medzi najväčšie 
pozitíva patrí nárast celkového počtu citácií až o  10 %. Na 
druhej strane najväčším negatívom je absolventská neza-
mestnanosť, ktorá zaznamenala najvyšší medziročný nárast 
(o viac ako 3,5 percentuálneho bodu) a dostala sa tak na naj-

Zdroj: Akademická rankingová a ratingová agentúra
www.arra.sk/ranking-2012

vyššiu hodnotu spomedzi všetkých skupín fakúlt (viac ako 
10 %). Ďalším negatívom je aj takmer 10 % pokles v celkovej 
grantovej úspešnosti.

 Po dvoch rokoch riešenia švajčiarsko-slovensko-ukrajin-
ského projektu SCOPES, ktorý bol podporený Swiss National 
Science Foundation, sme dospeli do jeho úspešného konca. 
Projekt Epidemiology of bovine diarrhea in Ukraine: Develop-
ment of a  control program začal stretnutím zodpovedných 
riešiteľov v Berne v  septembri 2010 a skončil v decembri 
2012. 
 Vedecký projekt bol zameraný na preskúmanie a vytvo-
renie podmienok na zavedenie ozdravovacieho programu 
pre vírusovú hnačku hovädzieho  dobytka (BVD/MD) na 
Ukrajine a na genetickú charakterizáciu izolátov BVDV cirku-
lujúcich na ukrajinských farmách hovädzieho dobytka (Spra-
vodajca UVLF v Košiciach, 39, č. 1-2, 2010, str. 5). Ukrajinskí 
partneri z  Ústavu experimentálnej a  klinickej veterinárnej 
medicíny v Charkove (zodpovedný riešiteľ Dr. Anton Gery-
lovych, PhD.) vybrali tri veľkochovy hovädzieho dobytka, v 
ktorých sledovali výskyt BVDV špecifi ckých protilátok, víru-
sového antigénu ELISA metódou a vírusovej RNA s využitím 
RT-PCR. Vzorky analyzovali na svojom ústave a na Univerzite 
v Berne, pracovisku švajčiarskeho partnera projektu (zodpo-
vedný riešiteľ prof. Ernst Peterhans). Na Ústave epizootoló-
gie a preventívnej veterinárskej medicíny UVLF (zodpovedný 
riešiteľ prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.) sme viaceré ukrajinské 
BVDV izoláty geneticky typizovali. 
 V  projekte bolo zahrnuté aj odovzdávanie skúseností 
s analýzou BVDV kolegom z Ukrajiny formou odborných stá-
ží. Kým počas stáže v Berne si osvojovali využitie metódy ELI-
SA a real-time RT-PCR, počas stáže na našom pracovisku sme 

ich zaúčali do viacerých molekulovo-genetických metód ako 
je PCR, RT-PCR, sekvenovanie DNA, microarray (Spravodajca 
UVLF v Košiciach, 41, č. 4, 2012, str. 10). 
 Na vedeckej konferencii v Alušte na Kryme v máji 2012 
sme referovali o viacročných poznatkoch získaných švaj-
čiarskymi a našimi odborníkmi pri štúdiu pestivírusov v  la-
boratóriách v Berne a v Košiciach. Pri návšteve v Charkove 
v  novembri 2012 sme už veľmi kriticky hodnotili výsledky 
dosiahnuté mladým ukrajinským kolektívom. Okrem toho 
zástupcovia všetkých troch pracovísk zo Švajčiarska, Slo-
venska a Ukrajiny tiež referovali o poznatkoch získaných pri 
riešení projektu SCOPES formou štyroch prednášok  účast-
níkom regionálneho vedeckého seminára. Naše spoločné 
výsledky ukázali, že principiálne je možné na ukrajinských 
farmách zaviesť ozdravovací program pre BVD/MD aspoň na 
regionálnej úrovni.
 Počas našich spoločných stretnutí sme tiež spoznali via-
ceré zaujímavé miesta. V  Berne sme obdivovali starobylé 
mestské jadro, alpské štíty pri Interlakene, na Kryme zase 
prekrásnu prímorskú krajinu a miesta spojené s Jaltskou 
konferenciou, v  Charkove starobylé kostoly,  pomníky Leni-
novi, národnému buditeľovi Ševčenkovi, hrdinom padlým v 
II. svetovej vojne. 
 Okrem iného bolo zaujímavé sledovať aj myslenie a ko-
nanie ľudí z troch kultúrnych regiónov – z Ukrajiny, Sloven-
ska a  Švajčiarska. Predovšetkým švajčiarski kolegovia boli 
prekvapení srdečnosťou a pohostinnosťou ukrajinských 
kolegov, ale aj značne ofi ciálnym prístupom k  našim náv-
števám, neobyčajnou starostlivosťou o  zahraničných hostí,  
početnými oslavnými prípitkami pri spoločenských pose-
deniach na Kryme a  v  Charkove a  bohatými gurmánskymi 
hodmi. Ako zástupcovi slovanského národa mi tieto prejavy 
boli pomerne blízke a milé. Preto som sa snažil švajčiarskym 
kolegom vysvetľovať niektoré rozdiely v spoločenských zvy-
koch medzi západnou a východnou kultúrou a čiastočne vy-
pomáhať aj jazykovým prekladom.  
 Ukrajinskí kolegovia prejavili veľkú ochotu v pokračova-
ní vedeckej spolupráce. Po vzájomnom spresnení vedeckých 
náplní laboratórií je v súčasnosti v  štádiu jednania podpí-
sanie zmluvy o  vedeckej spolupráci medzi Ústavom expe-
rimentálnej a  klinickej veterinárnej medicíny v Charkove 
a UVLF v Košiciach.

prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.

Trojstranný medzinárodný projekt končí

Uspenský chrám v Charkove



20 www.uvlf.sk

 Program Erasmus zameraný na mobilitu študentov vzni-
kol v roku 1987 ako samostatný program Európskej únie a 
je doňho zapojených viac ako 4000 vysokoškolských inšti-
túcií v 33 krajinách Európy. Slovenská republika sa zapojila 
do programu Erasmus v  akademickom roku 1998/1999, 
v súčasnosti na ňom spolupracuje 32 vysokých škôl. Kým v 
Európe oslavuje ERASMUS 25. výročie, pre Slovenskú repub-
liku je to 15 rokov existencie programu. Študenti a pracovníci 
vysokých škôl sa zúčastňujú mobilít, vysoké školy multilate-
rálnych projektov a intenzívnych programov. Program Eras-
mus umožnil viac ako 15 000 študentom a 7000 učiteľom zo 
slovenských vysokých škôl získať medzinárodnú skúsenosť, 
stal sa hnacou silou pri modernizácii vysokých škôl a systé-
mov v Európe a najmä inšpiráciou pre vytvorenie Bolonské-
ho procesu. Program svojím zameraním podporuje budo-
vanie spoločného európskeho vysokoškolského priestoru. 
Pomáha utvárať vzájomnú spoluprácu a prehlbuje dôveru 
medzi vysokými školami z rôznych krajín. Podľa slov prof. 
Ing. Oľgy Ondrašovičovej, CSc., prorektorky pre zahraničné 
a doktorandské štúdium UVLF v Košiciach: „ ...naša univerzita 
v rámci programu Socrates/Erasmus a Programu celoživot-
ného vzdelávania/Erasmus pod písala v rokoch 1998 – 2011 
bilaterálne dohody s veterinárskymi univerzitami v Belgicku, 
Rakúsku, Taliansku, Portugalsku, Španielsku, Českej republi-
ke, Grécku, Turecku, Bulharsku, Poľsku, Nórsku, Chorvátsku 
a od roku 2010 so 4 farmaceutickými fakultami v Česku a 
Portugalsku. Nadviazanie spolupráce s veterinárskymi vyso-
kými školami prispelo k výmene skúseností tak našich, ako 
aj zahraničných študentov a učiteľov, čo viedlo k vytvoreniu 
dobrých zahraničných kontaktov nielen v oblasti vzdeláva-
cej, ale aj v oblasti vedecko-výskumnej“. V prvom roku pro-
gramu (1987) malo príležitosť vycestovať na mobilitu 3244 
študentov. Do roku 2012 za 25 rokov vycestovalo viac ako 
2,7 miliónov študentov.

Erasmus – škola života 

 Pri príležitosti 25. výročia programu Erasmus sme oslovili študen-

ta 5. ročníka študijného programu všeobecné veterinárske lekárstvo 

Adama Račeka, ktorý absolvoval deväť mesačný študijný pobyt Erasmus 

v španielskej Cordobe.

 Na našu univerzitu si nastúpil v  roku 2007 s akými 

predstavami o budúcom povolaní?

Chcel som si vybrať povolanie, s ktorým sa dá uplatniť kdekoľ-
vek vo svete a pri ktorom mám nejaký kontakt s prírodou. No 
a  čítal som Herriota..., rybárčim... Takže predstavy, ako bežný 
stredoškolák. 
 UVLF v Košiciach sa do programu mobilít Erasmus za-

pojila od jeho začiatkov na Slovensku. Aké si mal ako štu-

Program ERASMUS oslavuje 25 rokov

dent informácie o možnosti štúdia v zahraničí?

Informácie o  Erasme sú dostupné pre každého na webovej 
stránke UVLF. Môžete sa tam dozvedieť, kde všade sa dá vyces-
tovať, s  ktorými univerzitami v  EÚ má naša univerzita podpí-
sanú zmluvu o pobyte. Informácie som získal aj od študentov 
vyšších ročníkov, ktorí už takýto pobyt absolvovali. Okrem 
toho som sa stretával so zahraničnými študentmi študujúcimi 
na UVLF v rámci Erasmu.
 Kedy si sa prihlásil na pobyt a čo bolo najväčšou moti-

váciou vycestovať?

Na pobyt som sa prihlásil v 3. ročníku, t. z., že môj pobyt bol 
plánovaný na 4. ročník. O Erasme som počul už ako gymna-
zista a páčila sa mi myšlienka žiť istý čas v cudzej krajine. Naj-
viac ma motivovala možnosť spoznať, akou formou prebieha 
štúdium veterinárskeho lekárstva v inej krajine, spoznať štu-
dentov z celého sveta a nadviazať kontakty, ktoré by mohli 
byť užitočné pri mojej budúcej praxi a, samozrejme, okúsiť 
život v inom kultúrnom prostredí a zdokonaliť sa v cudzích 
jazykoch. 
 Pred cestou sa zvykne chystať, v čom spočívala tvoja 

príprava? 
Z praktického hľadiska moja príprava spočívala v tom, že dva-
-tri mesiace pred odchodom som sa cez koordinátorku Erasmu 
v  Cordobe skontaktoval so študentmi, ktorí pomáhajú zahra-
ničným študentom. Títo študenti mi pomohli s  vyhľadaním 
ubytovania, poskytli mi aj základné informácie ohľadom uni-
verzity, dopravy do areálu univerzity, o termíne privítania Eras-
mus študentov atď. Veľmi užitočné bolo, že ma skontaktovali 
aj s ďalšími študentmi z môjho odboru, ktorí prichádzali v tom 
čase do Cordoby. S aktívnou španielčinou som sa dovtedy nikdy 
nestretol, mal som iba základy z gymnázia. Z korešpondencie 
s  ľuďmi v Cordobe som pochopil, že s angličtinou tam ďaleko 
nezájdem, tak som sa cez leto snažil zdokonaliť svoju španiel-
činu samoštúdiom a  počas pobytu našla uplatnenie aj moja 
znalosť ostatných cudzích jazykov, keďže som sa nachádzal 
v multikultúrnom prostredí. 
 Začiatky bývajú ťažké, zvlášť v cudzom prostredí ďale-

ko od domova. Platí to aj v prípade študenta „Erasmáka“?

Samozrejme, ani „Erasmák“ nie je výnimkou čo sa týka ťažkých 
začiatkov. Môj príchod do nového prostredia tiež potvrdzuje 
toto pravidlo. Po viac ako jedno dňovej ceste som vystúpil na au-
tobusovej stanici v neznámom meste s chybnou adresou môjho 
budúceho ubytovania. Telefonát s majiteľom bytu bola hotová 
komédia: on nerozumel mne a ja jemu. A keď som sa konečne 
dostal do bytu, čakali ma ďalšie prekvapenia. Týmto by som 
chcel aj budúcim uchádzačom poradiť, že nie je všetko pravdivé, 
čo je na internete. Ak si nie ste na 100 % istý vaším budúcim uby-
tovaním, nastúpte na pobyt radšej skôr a nájdite si ubytovanie 
osobne na mieste. Okrem takýchto nepríjemností je bežné, ako 

pokračovanie na str. 22
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Slávnostné zhromaždenie pri príležitosti

90. výročia organizovanej fi latelie v Košiciach

a Dňa poštovej známky v roku 2012

 Združenie Klubov fi latelistov východoslovenského re-
giónu, Kluby fi latelistov 54-01 a 54-30 v Košiciach, Oblastné 
riaditeľstvo pôšt v Košiciach, Slovenské technické múzeum 
v  Košiciach, Štátna vedecká knižnica v  Košiciach a  Univer-
zita veterinárskeho lekárstva a  farmácie v  Košiciach uspo-
riadali slávnostné zhromaždenie pri príležitosti 90. výročia 
organizovanej fi latelie v  Košiciach a  Dňa poštovej známky 
v roku 2012 v slávnostnej sále STM v Košiciach. Slávnostnú 
atmosféru navodili dvaja mladí fi latelisti žiaci Základnej ško-
ly umenia na Bernolákovej ulici v  Košiciach s  prezentáciou 
klavírnych skladieb.
 Po otvorení a  privítaní predstaviteľov usporiadajúcich 
organizácií privítal všetkých prítomných Ing. Eugen Labanič, 
generálny riaditeľ STM v  Košiciach, a  rámcove prezentoval 
celoročné aktivity STM. Pozitívne hodnotil takmer 20 ročnú 
úspešnú spoluprácu múzea nielen s klubmi fi latelistov v Ko-
šiciach, ale aj so Zväzom slovenských fi latelistov. V  druhej 
časti svojho vystúpenia načrtol hlavné aktivity plánované 
na realizáciu v budúcom roku s poukázaním na očakávanú 
spoluprácu s fi latelistami.
 Slávnostný prejav k  90. výročiu organizovanej fi latelii 
v  Košiciach (obr. 1) predniesol MVDr. Alexander Bárd, CSc., 
čestný predseda KF 54-01 Košice. V prvej časti sa zameral na
obdobie od založenia Klubu československých fi latelistov 
v Košiciach na jar 1922 do konca vojny v roku 1945. Poukázal 
na niektoré významné udalosti z obdobia, keď bol prvým a 
dlhoročným predsedom klubu pplk. Rudolf Brodský až do 

jeho odchodu z Košíc v dôsled-
ku Viedenskej arbitráže v roku 
1938. Pod jeho vedením sa 
pripravila a  uskutočnila prvá 
veľká  fi latelistická výstava 
v  Košiciach v  roku 1928, kto-
rá je evidovaná ako I. výstava 
poštových známok pre vý-
chodné Slovensko a  Podkar-

patskú Rus v roku 1928 pri príležitosti 10. výročia vzniku ČSR. 
K tejto výstave bol vydaný výstavný katalóg a používala sa 
príležitostná pečiatka výstavy. V tomto období dochádzalo 
medzi členmi k rôznym nedorozumeniam aj z dôvodov so-
ciálnych a nacionálnych. Tieto okolnosti boli podnetom, že 
10. decembra 1928 bol založený Filatelistický spolok Casso-
via, ktorý združoval záujemcov o fi lateliu prevažne z členov 
maďarskej národnosti. Členovia klubu čs. fi latelistov sa svo-
jimi zbierkami prezentovali aj počas Výstavy východu ČSR 
v roku 1938, ktorá sa konala v Košiciach a pri tejto príležitosti 

      

sa používala príležitostná poštová pečiatka a do Košíc prišla 
aj autopošta. Vojnové udalosti, ktoré sa týkali Košíc, ako bol 
prechod frontu v januári 1945, na určitý čas prerušili a utlmi-
li fi latelistickú činnosť. Ale už začiatkom februára 1945 boli 
v Košiciach vydané poštové lístky, o ktoré zberatelia prejavili 
záujem. V marci 1945 boli vydané Košické známky a neskôr 
hárček, čo sa dá dokumentovať aj na dobovej poštovej koreš-
pondencii. V máji 1945 začal pracovať prípravný výbor Klu-
bu slovenských fi latelistov v  nábore členov do klubu a  27. 
mája 1945 sa konalo zakladajúce valné zhromaždenie klubu 
v Levočskom dome. Päťdesiate a šesťdesiate roky minulého 
storočia boli popri všetkom pozitívnom z minulosti ovplyv-
nené aj neodbornými zásahmi zo strany štátnych orgánov. 
V tých časoch dochádzalo k častým organizačným zmenám 
a k zbytočnému, pre fi lateliu škodlivému spolitizovaniu čin-
nosti.
 V  druhej časti prejavu sa pán MVDr. A. Bárd, CSc., sa 
sústredil na roky 1965 až 1975, ktoré je obdobím mimoriad-
ne významných udalostí a fi latelistických aktivít. Dňa 30. 
mája 1965 sa uskutočnila ustanovujúca konferencia Zväzu 
československých fi latelistov, 17. mája 1969 bol obnove-
ný Zväz slovenských fi latelistov a  25. mája 1969 sa konala 
ustanovujúca konferencia Federácie československých fi la-
telistov. Vrcholné zväzové orgány prijali uznesenia, ktoré sa 
stali záväznými aj pre kluby fi latelistov tak v Čechách, ako aj 
na Slovensku. Základný krúžok fi latelistov mesta Košice sa 
v  zmysle uznesenia ustanovujúcej konferencie Zväzu čes-
koslovenských fi latelistov uskutočnenej v Prahe 30. 5. 1965 
bol premenovaný na Klub fi latelistov 10-01Košice (KF 10-01). 
Výbor klubu v roku 1966 iniciatívne a plnou zodpovednos-
ťou doriešil problémy vyplývajúce z  reorganizácie fi late-
listického života. Vo výbore Základného krúžku fi latelistov 
mesta Košice bol predsedom Július Kovács a pôsobil v ňom 
MVDr. Rudolf Polónyi vo funkcii revízora. Po reorganizácii vo 
výbore KF 10-01 Košice bol predsedom Štefan Kvič a funkciu 
revízora vykonával MVDr. Jozef Timura. Poukázal na najvý-
znamnejšie činnosti KF 10-01 v priebehu celej dekády (1965-
1975) a vyzdvihol aktivity kľúčových funkcionárov v jednot-
livých výboroch klubu v tomto desaťročnom období (Ing. Š. 
Kassay, JUDr. B. Pásztor, Ing. J. Lacko, E. Hudák,  L. Ivantsy, 
MVDr. A. Bárd, J. Lacko, Ing. P. Leukanič, RNDr. M. Blaško, Ing. 
Maniaček, st. a ďalší).
 V záverečnej časti pripomenul významné a cenné úspe-
chy v období od reorganizácie štruktúry a označenia klubov, 
keď Klub fi latelistov 10-01 nadobudol terajšie označenie na 
Klub fi latelistov 54-01 Košice s  označením KF 54-01 Koši-
ce. V tejto časti zvlášť pozitívne hodnotil spoluprácu klubu 
nielen s  inými klubmi, ale hlavne s  kultúrnymi,  školskými 
a  vzdelávacími inštitúciami, miestnymi a  regionálnymi or-
ganizáciami ako aj so zahraničnými partnerskými fi latelistic-
kými organizáciami. Poukázal na najvýznamnejšie úspechy 
v  jednotlivých oblastiach fi latelistickej činnosti najmä na 
výstavách nielen domácich súťažných, ale aj zahraničných 
vrátane medzinárodných a  zvlášť svetových nielen dospe-
lých fi latelistov, ale aj mládežníckych. Poukázal na potrebu 
do budúcnosti nadviazať na načrtnuté úspechy a motivovať 
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sa pre ďalší rozvoj fi latelie v celej šírke činnosti jednotlivých 
odborov a nielen v našom meste, ale aj v celom východoslo-
venskom regióne.
 S pozdravnými prejavmi vystúpili: Miroslav Ňaršík, pred-
seda Zväzu slovenských fi latelistov, ktorý vysoko ocenil ak-
tivity a  činnosť nielen jubilujúcich fi latelistov Košíc, ale aj 
celého východoslovenského regiónu v  kluboch Združenia 
klubov fi latelistov (ZKF) východného Slovenska. Na záver 
svojho vystúpenia odovzdal Diplom ceny ZSF za rok 2012 
pánovi Dušanovi Evinicovi za fi latelistické úspechy a za dlho-
ročné pôsobenie v čelných funkciách zväzu.
 Ďalší pozdravný prejav povedal pán Miloš Teťula, ta-
jomník ZKF, v  zastúpení ospravedlneného predsedu ZKF 
východoslovenského regiónu a zároveň tiež odovzdal cenu 
ZKF za rok 2012 pánovi D.  Evinicovi za doterajšiu úspešnú 
činnosť.
 V rámci tradičnej fi latelistickej prednášky na Dni fi latelie 
v tomto roku predniesla doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD., 
prednášku s  dokumentáciou v  powerpointe  na tému Do-
kumenty o  spolupráci Univerzity veterinárskeho lekárstva 
a farmácie v Košiciach s Klubom fi latelistov 54-01.  Spoluprá-

hockde v cudzom prostredí, že človek sa cíti sám, odlúčený od 
rodiny, priateľov. Radikálna zmena prostredia, študijných pod-
mienok – tohto si musí byť každý vedomý. Výhodou je, keď idú 
viacerí študenti z jednej školy spoločne. Znižuje sa emočná zá-
ťaž a môžu si rozdeliť úlohy súvisiace so začiatkom pobytu.
Nastúpiť sám na pobyt, ako som to urobil ja, má však tiež svo-
je výhody. Človek sa vyskúša v ťažkých situáciách a  je nútený 
komunikovať v  cudzom jazyku. Napriek začiatočným ťažkos-
tiam si však nakoniec človek väčšinou pamätá len na tie pekné 
chvíle.
 Veterinárna fakulta Univerzity v Cordobe patrí medzi 

najlepšie v Španielsku. V čom vidíš hlavné rozdiely v štúdiu 

veterinárnej medicíny v Španielsku a u nás doma?

Sú to predovšetkým menšie praktické rozdiely v systéme štúdia, 
ako napr.: všetky skúšky sú písomnou formou; iný je pomer 
prednášok a cvičení ako u nás (z jedného predmetu sú tri pred-
nášky a  jedno cvičenie týždenne); dĺžka štúdia je 5 rokov atď. 
Veterinárna fakulta v  Cordobe je zameraná hlavne na kone, 
menej sa venujú napr. exotickým zvieratám. Nedávno som spo-
znal študenta z Cordoby, ktorý prišiel na Erasmus na našu uni-
verzitu práve kvôli exotickým zvieratám. Cordoba je mestom 
knižníc, väčšina študentov sa učí v knižniciach. Knižnice sú aj 
miestom spoločenského života, spoločne strávených chvíľ od-
dychu pri káve.
 Myšlienkou Erasmus programu je univerzitné vzdelá-

vanie v európskom priestore, zdieľanie pohľadov a vedo-

ca dokumentovaná prednáškou nielen informovala o  akti-
vitách UVLF a KF 54-01, ale konkrétne dokumentovala fi la-
telistickým materiálom vzájomnú kooperáciu s príspevkom 
do ich histórie. Svojím obsahom povzbudzuje a motivuje 
súčasnú a budúce generácie zberateľov poštových známok, 
pečiatok, celín a ďalších fi latelistických materiálov venovať 
sa v rámci jednotlivých odborov fi latelistickej činnosti aj me-
dicínskemu a farmaceutickému námetu, ktorá je významná 
aj z historického a archívneho hľadiska.
 Tajomník KF 54-01 Ing. Ján Marenčik prezentoval prí-
tomným účastníkom podujatia vydaný zborník príspevkov 
Košice vo fi latelii č. 23, ktorý je venovaný k 90. výročiu or-
ganizovanej fi latelii v  Košiciach a  bol vydaný v  spolupráci 
s  Krajskou vedeckou knižnicou v  Košiciach pri príležitosti 
osláv Dňa poštovej známky v roku 2012.
 Záverom slávnostného zhromaždenia sa uskutočnilo 
spoločenské stretnutie s občerstvením a voľnou diskusiou, 
ktorá sa ukončila vianočným a novoročným vinšom.

prof. MVDr. Imrich Maraček, DrSc.

podpredseda KF 54-01 a moderátor podujatia

Program ERASMUS oslavuje 25 rokov

mostí v  rôznych oblastiach. Výraznou je však myšlienka 

spoznávania kultúr. Nakoľko si mal možnosť uplatniť aj 

túto časť pobytu?

Myslím si, že túto súčasť pobytu som využil naplno. Mal som 
spolubývajúcich zo Španielska,  Venezuely, Grécka, Talianska. 
Našiel som kamarátov zo všetkých kútov sveta, spriatelil som 
sa so študentmi na univerzite. Zoznámil som sa aj s niekoľkými 
miestnymi obyvateľmi, spoznal som ich každodenný život, kul-
túru, gastronómiu. Je to úplne iný spôsob poznávania ako pri 
turistických potulkách. Cordoba je nádherné historické mesto 
so vzácnymi pamätihodnosťami a bohatým kultúrnym živo-
tom. Pokúšal som sa stať súčasťou mesta, zapadnúť do prostre-
dia a čím najviac s ním splynúť. Samozrejme som si s kamarát-
mi trošku aj pocestoval, navštívil som Madrid, Sevillu, Granadu, 
južné pobrežie Španielska a Portugalska. Veľkým prínosom 
bolo, že som sa zdokonalil v španielčine.
 Našich čitateľov, zvlášť študentov, by zaujímalo orga-

nizačné zabezpečenie pobytu zo španielskej a  slovenskej 

strany. Náklady na pobyt si hradí študent z  fi nančného 

príspevku spoločenstva na realizáciu pobytu. Postačoval?

Pobyt z  obidvoch strán bol organizačne zabezpečený na veľ-
mi dobrej úrovni. Na referáte zahraničného štúdia UVLF majú 
s tým bohaté skúsenosti a ochotne pomáhajú. Štipendium po-
kryje bežné životné náklady ako ubytovanie, stravu, dopravu 
do školy.
 Ako by si opísal návrat do reality každodenného živo-

ta študenta po absolvovaní Erasmus pobytu?

Nebolo to jednoduché, chýbali mi kamaráti a viaceré veci, na 
ktoré som si zvykol a ktoré doma nemám. Popisuje sa tzv. „pos-
terasmus depression“ syndróm, ten neobišiel ani mňa. 
 Plánuješ ešte pobyt v zahraničí?

Veľmi rád by som ešte išiel na študijný pobyt v rámci iného pro-
gramu. 
 Čo by si poradil študentom, ktorí zvažujú možnosť ab-

solvovať študijný pobyt v zahraničí?

Vrelo odporúčam každému, nenechajte si ujsť takú príležitosť. 
 Je to asi ťažké, ale skús slovom prípadne jednou vetou 

opísať skúsenosť z Erasmus pobytu v Cordobe.

Zážitok na celý život.
S Adamom Račekom sa rozprával Marián ProkešFoto: archív Adama Račeka

dokončenie zo str. 20
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 V  rámci dlhodobej medzinárodnej vedeckej spoluprá-
ce uzavretej medzi Parazitologickým ústavom SAV v  Koši-
ciach a Poľnohospodárskou univerzitou v Plovdive (Bulhar-
sko) v súčasnosti fi nančne podporovanou projektom APVV 
SK-BG-0023-10 „Biodiverzita rýb a ich parazitov v ekosysté-
moch s významným ekologickým zaťažením na Slovensku a 
v Bulharsku“ sa v júni a septembri 2012 uskutočnili dva vý-
menné desaťdňové pobyty vedcov oboch inštitúcií.  
 Zameraním bilaterálneho projektu je výskum biodiver-
zity rýb a  parazitov rýb v  ekosystémoch medzinárodného 
významu zaťažených rôznym druhom znečistenia na území 
Slovenska a Bulharska. Zvláštna pozornosť sa venuje ende-
mickým, prípadne inváznym druhom rýb a  ich parazitom.  
V oboch krajinách sa predpokladajú objavy nových druhov 
parazitov, ktoré budú charakterizované tradičnými morfolo-
gickými a molekulárno-biologickými metódami. 
 V júni 2012 sa uskutočnila prvá pracovná cesta sloven-
ských riešiteľov projektu (RNDr. Vladimíra Hanzelová, DrSc., 
a RNDr. Ľudmila Turčeková, CSc.) do Bulharska.  Už tradične 
bola zameraná na zber taxonomicky zaujímavého biologic-
kého materiálu rýb z rieky Ardy vo východnej časti pohoria 
Rodopy. Táto časť pohoria patrí medzi najkrajšie prírodné a 
turisticky atraktívne oblasti Bulharska. Pre bohatú druhovú 
diverzitu s  výskytom endemických a  unikátnych taxónov 
bolo údolie rieky Ardy označené ako oblasť značného eko-
logického významu a  následne bolo zaradené do sústavy 
chránených území členských krajín Európskej únie Natura 
2000. Napriek tomu  tento ekosystém patrí medzi vodné lo-
kality najviac znečistené banskou činnosťou (ťažkými kovmi) 
v Bulharsku s negatívnym dopadom na všetky komponenty 
vodnej fauny. 

Spolupráca slovenských a bulharských parazitológov

 Pri návšteve tejto lokality sme sa zamerali hlavne na 
odlov podustvy macedónskej (Vimba melanops), u  ktorej 
predpokladáme výskyt nového, doposiaľ neopísaného dru-
hu nečlánkovanej pásomnice. Získali sme hodnotný mate-
riál týchto pásomníc, ktoré sme morfologicky a  geneticky 
spracovali počas pobytu bulharských kolegov na Slovensku 
v septembri 2012. 
 Druhou navštívenou lokalitou bola prírodná rezervácia 
Srebarna, nachádzajúca sa na severovýchode Bulharska. Na 
tomto neveľkom chránenom území žije približne sto rôz-

Pohľad na rieku Arda v vo východnej časti pohoria Rodopy

nych druhov vtákov, z ktorých mnohé sú chránené. Rezervá-
cia Srebarna patrí k najvýznamnejším prírodným pamiatkam 
Bulharska a v roku 1983 bola zaradená na zoznam svetového 
dedičstva UNESCO a patrí tiež medzi lokality medzinárodné-
ho významu tzv. Ramsarské lokality. V rezervácii sa nachádza 
sladkovodné eutrofi cké jazero rovnakého názvu (Srebarna), 
v  ktorom žije 26 druhov rýb,  prepojené umelým kanálom 
s riekou Dunaj.
 Jazero ako aj priľahlý tok rieky Dunaj sú nedostatočne 
parazitologicky preskúmané. Preliminárne výsledky vyšetre-
ní rýb tohto ekosystému ukázali prekvapivo chudobné spekt-
rum parazitických druhov s dominanciou akantocefalov dru-
hu Pomphorhynchus tereticollis. Tento druh háčikohlavca 
bol však zistený u viacerých, zriedkavo sa vyskytujúcich hos-
titeľských rýb, ktoré budú ďalej detailnejšie skúmané v labo-
ratóriách oddelenia systematiky Parazitologického ústavu 
SAV. Príčina veľmi nízkej diverzity parazitov rýb tejto oblasti 
bude taktiež predmetom nášho ďalšieho skúmania. 

 V blízkosti jazera má Bulharská akadémia vied terénne 
laboratórium, ktoré poskytuje pomerne dobré podmienky 
na terénnu prácu (pitvy rýb, izolácia parazitov mikroskopic-
ky, ich fotodokumentácia). Aj my sme komfort tohto labora-
tória počas nášho pobytu v rezervácii Srebarna na niekoľko 
dní využili.                                                                                      
 Okrem pracovných povinností sme pri ceste do pracov-
ných lokalít v Bulharsku navštívili aj viaceré historické miesta 
a archeologické pamiatky dokumentujúce prítomnosť staro-
bylých Trákov na tomto území. Nechýbala tradičná bulhar-
ská pohostinnosť a špeciality bulharskej kuchyne, ktorým sa 
len ťažko dalo odolať.
 V septembri 2012 navštívili Slovensko bulharskí kolego-
via z Univerzity v Plovdive (Doc. Dr. Diana Kirin, PhD., a Dr. 
Sonya Shukerova, PhD.). Informácie o tejto časti slovensko-
-bulharskej spolupráce a práce na spoločnom projekte budú 
zaradené do nasledovného čísla Správ SPS.
                            

Ľudmila Turčeková, Vladimíra Hanzelová

Parazitologický ústav SAV, Košice

Jazero Srebarna
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Záver sezóny roku 2012 v jazdeckom areáli

 Druhú septembrovú sobotu 8. 9. 2012 sa v  JA UVLF ko-
nali preteky Košický pohár. V štyroch súťažiach sa dovedna 
predstavilo 94 pretekárskych dvojíc jazdec – kôň. Úvodnú 
súťaž Cena BUDO SPORT, skok 90 cm, vyhral domáci prete-
kár Martin Vavrák na koni Fabian, ktorého mu na tento účel 
zapožičal MVDr. Rastislav Mikula. V  skoku Z + ZL (100-110 
cm), Cena jazdeckého klubu RAM, dominoval Róbert Sop-
kovič na koni Wanda z klubu Vrbov NSR Horse team. Aj keď 
trofej z tejto súťaže neostala doma, zaujímavosťou je, že na 
2. až 6. mieste sa umiestnili domáci jazdci so svojimi koňmi. 
V poradí v tretej súťaži skok L, Cena Gramm,  s. r. o., skok 120 
cm, sa najviac darilo Magdaléne Kňazíkovej na koni Nicolka 
z JSK Prešov. Najvyššiu súťaž, skok S 130 cm, vyhral ostrieľa-
ný pretekár Zdeno Kuchár, čím iba potvrdil, že jazdiť parkúr 
naozaj vie. I keď toto podujatie v poradí dôležitosti po Cene 
rektora radíme na 2. miesto, množstvo koní, kvalitný trávnik 
a tentokrát aj výborné počasie o tom vôbec nesvedčili. Priaz-
nivci a podporovatelia jazdeckého športu v Košiciach si na-
vyše tieto preteky  vychutnávali vo V. I. P. lóži umiestnenej 
v novom drevenom altánku postavenom špeciálne na tento 
účel. Jeho výstavbu podporili MVDr. Miroslav Martinček, pán 
František Fecko a TJ Slávia UVLF. 
 Novinkou tohtoročných akcií v  Jazdeckom areáli UVLF 
boli drezúrne preteky, ktoré sa konali v sobotu 13. októbra 
v  čiastočne zrekonštruovanej oceľovej hale. I  keď drezúre, 
kráľovnej jazdeckých disciplín sa v  poslednom období na 
východnom Slovensku venovali už iba naozaj najväčší zanie-
tenci, účasť jazdcov a  koní príjemne prekvapila aj samot-
ných organizátorov. Z toho dôvodu je predpoklad, že aj tieto 
drezúrne preteky si nájdu trvalé miesto v kalendári podujatí 
organizovaných  JA UVLF. 
 Keď chceme spomenúť úspechy všetkých jazdcov pôso-
biacich v  JA našej alma mater, nemožno nespomenúť vý-
sledky voltížnych jazdcov na dvoch najvýznamnejších pre-
tekoch organizovaných v roku 2012 na území SR. V dňoch 1. 
až 5. augusta v Pezinku v Areáli zdravia – Rozálka sa konali 

Majstrovstvá Európy juniorov vo voltíži. Farby našej univer-
zity, mesta Košice a  SR obhajovali aj 2 Košičanky – „veteri-
nárky“. Alena Galambošová obsadila v kategórii jednotlivci  
juniorky 28. miesto.  Vzhľadom na skutočnosť, že celá sezóna 
vôbec nenasvedčovala, že Alenke sa podarí na tento vrchol 
medzinárodnej sezóny nominovať, už účasť na ME (každú 
krajinu mohli reprezentovať 3 juniorky), bola pre ňu veľkým 
úspechom. A keď nakoniec vo svojom debute na ME skon-
čila z troch Sloveniek na druhom mieste, spokojnosť netajili 
ani tréneri. K výsledku nemalým dielom prispeli kôň Oliver 
Kinský, 10 ročný valach a lonžér Marián Pavľak. Spomínaná 
pretekárka spolu so svojou oddielovou kolegyňou Michae-
lou Turokovou súťažili aj v kategórii dvojíc, kde dopadli viac 
ako dobre. 6. miesto na koni Trouble Maker Z je výsledok, na 
aký sme v  tejto jazdeckej disciplíne boli v  nedávnej minu-
losti zvyknutí. Prísľubom do budúcna je aj 5 medailí z MSR 
v Topoľčiankach, ktoré sa konali v dňoch 28. – 30. 9. 2012. Aj 
keď zlatá medaila zatiaľ chýbala, perspektíva i predpoklady 
na jej zisk v budúcom roku tu sú.
 A  ako to už býva každý rok, i  táto sezóna nemohla byť 
ukončená inak ako Hubertovou jazdou. 19. októbra 2012 
jazdci z  košických a  mimokošických jazdeckých oddielov 
v počte 32 sa presunuli z JA UVLF najprv na Námestie ma-
ratónca mieru, kde sa k sprievodu pridali zástupcovia vede-
nia našej univerzity a mesta Košice, a potom na Hlavnú ulicu 
medzi divadlo a spievajúcu fontánu. Slávnostný ceremoniál 
oznámila fan fára lesných rohov. Sprievod sa potom presunul 
na našu alma mater, kde v blízkosti Arda ceremoniál pokra-
čoval. Líšku „ulovil“ a  teda víťazom sa stal Matúš Štefko na 
kobyle Kenay z Ranča pod Hájom. Ukázal tak, že bude dob-
rou posilou oddelenia jazdnej polície Prezídia PZ v Košiciach. 
Záver jazdy bol tradične spojený s „posledným súdom“. Zá-
bava trvala do skorých ranných hodín.

                                                     MVDr. Marián Pavľak

Mária Gomolčáková

Róbert Gulyás

doc. MVDr. Alica Kočišová, PhD.

doc. MVDr. Zita Faixová, PhD.

Mária Diškantová

prof. MVDr. Dionýz Máté, PhD.

RNDr. Štefan Mazáň

Blahoželáme jubilantom...
....oslavujúcim v mesiaci november a december životné jubileá a prajeme 

im veľa pevného zdravia, šťastia, lásky, pokoja a porozumenia, úspechov 
v osobnom i profesionálnom živote.

Katarína Kováčová

prof. MVDr. Gabriel Kováč, DrSc.

prof. MVDr. Miloslav Ondrašovič, CSc.

prof. Jaroslav Hajurka, PhD.

doc. RNDr. Martin Gavalec, CSc.

doc. PhDr. Michal Modrák, CSc.
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