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Vážené kolegyne a kolegovia, vážení študenti,
na prahu nového roku 2015 po dvoch funkčných obdobiach vo funkcii rektora chcem Vám
poďakovať za spoluprácu, za vytrvalú a obetavú prácu, oddanosť a zanietenosť, ktorú ste
venovali našej univerzite, za všetko, čo ste v rámci svojich možností a neraz aj za nimi urobili
v jej prospech, v záujme jej rozvoja a šírenia jej dobrého mena. Vám i Vašim rodinám, rovnako
ako aj cteným čitateľom prajem v novom roku najmä pevné zdravie a šťastie sprevádzané pokojom
a porozumením, nech je rok 2015 naplnený optimizmom a očakávaniami, ktoré sa Vám podarí
dosiahnuť v osobnom i pracovnom živote.

Pf 2015

Emil Pilipčinec, rektor

Voľby kandidáta na rektora na UVLF v Košiciach
Akademický senát UVLF
v Košiciach na svojom
zasadnutí dňa 25. 9. 2014
vyhlásil voľby kandidáta na
funkciu rektora a súčasne
bola zvolená sedemčlenná
volebná komisia, ktorá
pripravila
organizačné
zabezpečenie volieb. Kandidátska listina bola uzavretá
dňa 27. 10. 2014, t. j. týždeň
pred dňom konania volieb.
Jediný navrhnutý uchádzač
na funkciu rektora bola prof.
MVDr. Jana Mojžišová, PhD.,
prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť.
V zmysle zákona č.
131/2002 Z. z o vysokých školách a Štatútu UVLF v Košiciach
sa na mimoriadnom zasadnutí AS UVLF v Košiciach uskutočnili dňa 6. 11. 2014 voľby kandidáta na funkciu rektora UVLF
v Košiciach na funkčné obdobie rokov 2015 – 2019. Voľby
sa konali v posluchárni pavilónu morfologických disciplín
pokračovanie
na str. 2

Univerzita znovu uspela
v Národnej cene SR za kvalitu

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky udeľoval v roku 2014 Národnú cenu Slovenskej republiky za kvalitu už pätnástykrát. Je to najvyššie
ocenenie, aké môžu organizácie získať v oblasti manažérskych systémov kvality. Je založená na aplikácii modelov
kvality, ktoré sa používajú v podobných súťažiach ostat-

UVLF v Košiciach za 100 %-nej účasti akademického senátu
v počte 21 členov. Prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., predstavila akademickej obci UVLF v Košiciach svoje tézy programu
rozvoja Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach na roky 2015 – 2019. Následná diskusia k predneseným tézam prebiehala dôstojne a pragmaticky v priateľskej atmosfére. Voľby sa konali len v jednom kole, keďže
kandidátka získala 21 platných hlasov. Volebná komisia
nedostala žiadnu sťažnosť súvisiacu so zabezpečovaním
volieb kandidáta na funkciu rektora a tiež neboli vznesené
žiadne pripomienky k spôsobu vykonania samotného
volebného aktu.
Tento rok si pripomíname 65. výročie založenia našej alma
mater a práve v tomto roku bola po prvýkrát navrhnutá na
funkciu rektora dáma, čo je svojím spôsobom historická
udalosť v živote našej univerzity. Prof. MVDr. Jane Mojžišovej,
PhD., vo funkcii rektora prajeme veľa síl a úspechov rovnako
ako aj priaznivú a tvorivú pracovnú atmosféru, aby na tejto
zodpovednej ceste pokračovala v úspešnom napredovaní
našej univerzity.
prof. MVDr. Valéria Letková, PhD.
predsedníčka volebnej komisie
pokračovanie
na str. 3

Návšteva UVLF v Košiciach
dočasnou pracovnou skupinou Akreditačnej komisie
v rámci komplexnej akreditácie

Rok 2014 bol, okrem iného, aj rokom, v ktorom sa začali
komplexné akreditácie väčšiny slovenských verejných vysokých škôl. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach mala ako termín na predloženie podkladov pre
komplexnú akreditáciu určený 2. jún 2014.
V stanovenom termíne predložila nasledovné podklady:
www.uvlf.sk

pokračovanie
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Univerzita znovu uspela v Národnej cene SR za kvalitu

ných krajín EÚ i mimo nej. Súťaž má za cieľ pomáhať rozvoju
podnikateľského sektoru a verejnej správy a povzbudiť organizácie k trvalému zlepšovaniu kvality všetkých činností.
Pre organizácie vo verejnom sektore je určený model
kvality CAF, ktorý je založený na deviatich kritériách,
z ktorých päť sú predpoklady, ktoré organizácia vytvára,
a štyri výsledky, ktoré dosahuje. Samohodnotením organizácia získava celkový obraz o všetkých prebiehajúcich
činnostiach, o možnostiach rozvoja a o súvislostiach medzi
predpokladmi a výsledkami. Výsledkom by malo byť trvalé
zlepšenie všetkých postupov, osvojenie si princípov samohodnotenia, dosiahnutie vyššej konkurencieschopnosti,
zvyšovanie výkonnosti, lepšie porozumenie potrebám
klientov a podpora tímovej práce a iniciatívy vlastných
zamestnancov.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
sa prvýkrát zapojila do súťaže v roku 2012 a na začiatku roka
2014 prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality doc.
MVDr. Peter Korim, PhD., ako odborný garant tejto súťaže
na univerzite, už na tomto mieste informoval, že sa univerzita prihlásila do súťaže CAF v kategórii C3 – iné organizácie
verejného sektora – znovu, a že vznikla komisia pre hodnotenie kvality v zložení doc. MVDr. Peter Korim, CSc. (garant),
prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. (metodik), prof. MVDr. Zita
Faixová, PhD., prof. MVDr. Igor Valocký, PhD., doc. MVDr.
Katarína Beňová, PhD., doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.,
doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., PharmDr. Monika Fedorová,
JUDr. Viera Jančíková, Ing. Milena Moňoková a MVDr. Marián
Prokeš, PhD.
Prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., rektor univerzity, sa vyjadril, čo bolo rozhodujúce pri prihlasovaní sa do súťaže, v čom
vidí jej hlavný prínos, do ktorých oblastí bude smerovať
snaha o ďalšie zlepšovanie a ako vidí budúcnosť používania
modelu CAF takto:
UVLF v Košiciach tak vo svojej výchovno-vzdelávacej, ako
aj vedecko-výskumnej činnosti dbá na kvalitu. Je pre ňu tradíciou, že sa pravidelne zúčastňuje hodnotení úrovne svojej
kvality tak na úrovni národnej, ako aj medzinárodnej. UVLF
v Košiciach sa prvýkrát zapojila do súťaže Národná cena SR za
kvalitu v roku 2012. Získala ocenenie za zapojenie sa do súťaže,
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ale najmä zistila, kde má ešte rezervy v riadení
kvality. Získané skúsenosti a odporúčania boli
využité v aktuálnom ročníku súťaže. Je možno na
škodu veci, že zákonom o vysokých školách nie
je model CAF exaktne určený ako nástroj kvality.
UVLF v Košiciach sa rozhodla využívať tento model
ako normu pre hodnotenie kvality, opäť vypracovať samohodnotiacu správu podľa modelu CAF
a prihlásiť sa do súťaže.
Ako hlavný prínos účasti v súťaži Národná cena
SR za kvalitu 2014 vnímame získanie ďalších
cenných skúseností, ktoré sme počas celého priebehu súťaže a prípravy tohtoročnej samohodnotiacej správy získali. Identifikovali sme niektoré
slabšie stránky v riadení a vyhodnocovaní kvality
a získali sme nový rozmer pre hodnotenie manažérskych procesov. Účasť v súťaži odporúčame aj
iným organizáciám, ktoré majú seriózny záujem o
zvyšovanie úrovne manažovania kvality.
Pred dvomi rokmi sme si predsavzali, že 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. Toto sa nám podarilo v uplynulom období realizovať. Na
základe skúseností získaných počas tohtoročnej súťaže máme
jasnú predstavu, ako ďalej zlepšovať výsledkovú časť vo väzbe
na predpoklady, ako jednotlivé procesy realizovať, ako ich
úspešne implementovať do dennodennej činnosti našej univerzity a ako ich správne popísať v ďalšej samohodnotiacej správe.
Už pred dvomi rokmi sme uviedli, že v budúcnosti plánujeme
naďalej využívať model hodnotenia kvality CAF v plnej miere
ako model hodnotenia kvality, čo sme aj realizovali. Z tejto
cesty nechceme zísť a samozrejme, že aj na základe skúseností
získaných účasťou v tohtoročnej súťaži budeme ďalej zlepšovať
manažérstvo kvality podľa modelu CAF.
Univerzita už po druhýkrát získala Ocenenie za zapojenie
sa do súťaže, čo je určite úspechom, keďže toto ocenenie nie
je udeľované každému, kto sa zapojí, ale tomu, kto zo zapojených získa najvyšší počet bodov. Cenou vyššou je potom
Ocenenie zlepšenia výkonnosti, nasleduje Ocenený finalista
a métou najvyššou v súťaži je ocenenie Víťaz. A tieto méty
sa bude univerzita snažiť dosiahnuť aj v budúcnosti, podľa
pravidiel súťaže najskôr o dva roky.
Pri príležitosti odovzdávania Národnej ceny Slovenskej republiky za kvalitu 2014 dňa 20. novembra 2014 boli
do Historickej budovy Národnej rady SR v Bratislave pozvaní
aj zástupcovia našej univerzity. Počas slávnostného večera,
konaného pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku, ktorý
sa osobne zúčastnil odovzdávania cien, tak z rúk predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
SR Jozefa Mihoka prevzali ocenenie rektor prof. MVDr. Emil
Pilipčinec, PhD., a prorektorka prof. MVDr. Jana Mojžišová,
PhD.
Poďakovanie patrí členom komisie pre hodnotenie kvality
i všetkým zamestnancom, ktorí sa kvalitou svojej každodennej práce podieľajú na budovaní dobrého mena našej
univerzity. Ostáva vyjadriť presvedčenie, že to tak bude aj
naďalej, a zaželať si, aby to bolo dokonca ešte lepšie!
PhDr. Ľudmila Kundríková
kancelárka
www.uvlf.sk

pokračovanie
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Návšteva UVLF v Košiciach dočasnou pracovnou skupinou
Akreditačnej komisie v rámci komplexnej akreditácie

- hodnotenie vlastnej činnosti,
- žiadosti o akreditáciu všetkých študijných programov,
v ktorých chce mať priznané právo udeľovať akademický
titul vrátane príslušných podkladov týkajúcich sa študijných
programov,
- žiadosti o akreditáciu habilitačného konania a konania
na vymenúvanie profesorov vo všetkých študijných odboroch, v ktorých chce mať priznané právo tieto konania uskutočňovať vrátane príslušných podkladov,
- podklady na hodnotenie výskumnej, vývojovej a ďalšej
tvorivej činnosti,
- podklady na vyjadrenie Akreditačnej komisie o začlenení vysokej školy podľa § 2 ods. 13 zákona o vysokých
školách a
- vnútorný predpis upravujúci vnútorný systém kvality a
podklady na jeho uplatnenie.
Na webovom sídle Akreditačnej komisie www.akredkom.
sk bol zverejnený materiál „Prehľad termínov, v ktorých AK
uskutoční návštevy vysokých škôl v rámci komplexnej akreditácie“. V zmysle tohto materiálu bola plánovaná a aj uskutočnená návšteva UVLF v Košiciach v dňoch 3. a 4. novembra
2014.
Z členov dočasnej pracovnej skupiny pod vedením jej
predsedníčky prof. PharmDr. Daniely Ježovej, DrSc., ktorá
na mieste overovala skutočnosti uvedené v žiadosti našej
univerzity o komplexnú akreditáciu evidovanej AK pod
číslom 196_14/AK, sa overovania zúčastnili Ing. Viliam
Kupec, PhD., prof. RNDr. Miroslav Urban, DrSc., prof. Ing.
Jozef Vilček, PhD., a Viktor Varga (zástupca študentov).
Okrem týchto členov AK sa overovania materiálov predložených UVLF v Košiciach zúčastnili: za oblasť výskumu 12
Chémia, chemická technológia a biotechnológie – prof.
RNDr. Jozef Gonda, DrSc., a prof. Ing. Karol Flórián, DrSc.; za
oblasť výskumu 13 Vedy o živej prírode – prof. RNDr. Peter
Fedoročko, CSc., prof. MVDr. Lýdia Čisláková, PhD., a prof.
RNDr. Igor Hudec, PhD.; za oblasť výskumu 18 prof. MUDr. Ján
Jakuš, DrSc., doc. MUDr. Ján Staško, PhD., prof. RNDr. Viliam
Foltán, CSc., prof. MUDr. Igor Šulla, DrSc., a doc. PharmDr.
Jindra Valentová, PhD., a za oblasť výskumu 20 Veterinárske
vedy MVDr. Daša Čížková, DrSc., a doc. MVDr. Ján Líška, CSc.
Spoločne s členmi AK sa overovania skutočností uvedených
v žiadosti UVLF v Košiciach zúčastnili aj riaditeľka sekretariátu AK a tajomníčka AK RNDr. Mária Holická a RNDr. Mária
Slugeňová, CSc.
Členov AK na pôde UVLF v Košiciach oficiálne privítal
rektor UVLF v Košiciach prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.,
ktorý na úvod predstavil univerzitu, pričom dôraz položil
na rozvoj univerzity od ostatnej komplexnej akreditácie
vo všetkých oblastiach jej činnosti, ako aj na organizačné
zmeny. Spoločne s rektorom univerzity sa oficiálnej časti
zúčastnili aj prorektorka a prorektori našej univerzity – prof.
MVDr. Jana Mojžišová, PhD., prof. MVDr. Jaroslav Legáth,
CSc., doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., a doc. MVDr. Peter Korim,
CSc.
Po oficiálnom úvode nasledovala pracovná časť návštevy
AK. Na úvod si jej členovia v sprievode prorektorov univerzity prezreli vybrané objekty univerzity, najmä tie, ktoré
prešli adaptáciou či rekonštrukciou. Najväčší záujem členov
AK bol o materiálne a technické vybavenie pracovísk zabezpečujúcich výučbu študijného programu farmácia. Počas
www.uvlf.sk

tejto časti došlo aj k neformálnym rozhovorom členov AK so
študentmi univerzity bez prítomnosti učiteľov a zástupcov
univerzity.
Prvý deň popoludní sa uskutočnilo v priestoroch farmaceutického pavilónu stretnutie s garantmi jednotlivých
študijných programov, o akreditáciu ktorých naša univerzita
požiadala. Stretnutia sa okrem rektora a prorektorov zúčastnili prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., doc. MVDr. Peter Lazar, PhD.,
doc. MVDr. Jana Kottferová, PhD., prof. MVDr. Peter Turek,
PhD., doc. MVDr. Mária Demeterová, PhD., prof. MVDr. Ján
Dianovský, PhD., prof. MVDr. Dionýz Máté, PhD., prof. MVDr.
Ján Danko, PhD., prof. MVDr. Pavol Mudroň, PhD., prof. MVDr.
Valent Ledecký, PhD., prof. MVDr. Igor Valocký, PhD., prof.
MVDr. Mária Goldová, PhD., prof. MVDr. Ľudovít Lenhardt,
PhD., prof. MVDr. Miloslav Ondrašovič, CSc., prof. MVDr.
Vladimír Vajda, PhD., prof. MVDr. Viera Cigánková, PhD., prof.
MVDr. Juraj Pistl, PhD., a prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc. Na
stretnutí sa členovia AK zaujímali o aktuálne otázky spojené
s realizáciou jednotlivých študijných programov, najmä
o úlohu garantov pri tvorbe učebných plánov a náplne
jednotlivých študijných predmetov.
Potom nasledovalo overovanie predložených výsledkov
hodnotenia výskumu podľa jednotlivých oblastí. Na tento
účel naša univerzita predložila pre každú oblasť výskumu
samostatne v tlačenej forme v rámci hodnotenia atribútu
výstupov samotné publikačné výstupy v poradí, ako ich
uviedla v podkladoch ku komplexnej akreditácii za príslušnú
oblasť výskumu a ukážky zborníkov a časopisov vydávaných univerzitou. Ku každému výstupu doložila skutočnosti,
rozhodujúce na zaradenie výstupu do príslušnej kategórie
(napr. vytlačený výpis z databázy Thompson MJL, výpis z
Web of Science, Scopus s uvedením príslušného časopisu
a príslušného IF). Tejto časti sa za našu univerzitu zúčastnili
prorektori, ktorí v prípade potreby odpovedali na otázky
členov AK. V rámci overovania atribútu prostredia univerzita
predložila všetky dokladované podklady uvedené v žiadosti
(kópie kvalifikačných dokladov všetkých hodnotených
akademických zamestnancov, kópie výstupov doktorandov
kategórie A a 20 grantov s najvyšším objemom finančných prostriedkov za každú hodnotenú oblasť výskumu). V
rámci hodnotenia atribútu ocenenia dokladovala univerzita
všetky podklady uvedené v žiadosti (napr. pozvané prednášky, členstvo vo vedeckých radách, členstvo v redakčných
radách vedeckých časopisov a pod.). Okrem toho dokladovala aj ukážky úspešne obhájených bakalárskych, diplomových a dizertačných prác (pre každý študijný program,
ktorý sa uskutočňoval, podľa úrovne hodnotenia – prácu na
najlepšej úrovni, na strednej úrovni a na najslabšej úrovni).
Druhý deň pokračovala návšteva hodnotením výsledkov
hodnotenia výskumu podľa jednotlivých oblastí. Po jej
ukončení dočasná pracovná skupina AK vyhodnotila
návštevu UVLF v Košiciach pre potreby AK a následne sa
stretla s rektorom a prorektormi univerzity, na ktorom prof.
PharmDr. Daniela Ježová, DrSc., poďakovala rektorovi našej
univerzity prof. MVDr. Emilovi Pilipčincovi, PhD., za precíznu
prípravu podkladov, za vytvorenie podmienok pre nerušenú
prácu a za celkovú súčinnosť.
Výsledok komplexnej akreditácie bude naša univerzita poznať pravdepodobne v júni 2015, kedy AK odovzdá
podklady pre vyjadrenie o akreditáciách jednotlivých študijných programov a spôsobilostí habilitovať a inaugurovať,
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Návšteva UVLF v Košiciach
dočasnou pracovnou skupinou Akreditačnej komisie
v rámci komplexnej akreditácie

Kolektívna zmluva UVLF v Košiciach
na rok 2015 je podpísaná

ako aj o zaradení univerzity Ministerstvu školstva, vedy,
výskumu a športu SR.
Na záver príspevku si dovoľujem v mene celého vedenia
našej univerzity úprimne poďakovať za odvedenú prácu
počas prípravy podkladových materiálov všetkým garantom
a spolugarantom študijných programov, hodnoteným
akademickým zamestnancom a osobitne zamestnankyniam
zo študijného oddelenia, z ÚVIK-u a z dddelenia právneho
a vnútorného auditu našej univerzity.

V záujme vytvárania priaznivejších pracovných podmienok a podmienok zamestnávania zamestnancov Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach podľa
§ 231 Zákonníka práce a podľa § 2 ods. 2 a 3 zákona č. 2/1991
Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
dňa 29. 12. 2014 uzatvorili zmluvné strany Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach zastúpená prof.
MVDr. Emilom Pilipčincom, PhD., rektorom UVLF v Košiciach, a
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach zastúpená prof. RNDr. Michalom Toropilom, CSc.,
predsedom Rady ZO OZ PŠaV UVLF v Košiciach, Kolektívnu
zmluvu na rok 2015. Pred jej samotným podpisom prebiehalo veľmi konštruktívne vyjednávanie medzi obidvoma
stranami. K zavŕšeniu kolektívneho vyjednávania prispelo aj
včasné podpísanie Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.
Kolektívna zmluva obsahuje celkom 29 článkov, ktoré sa
týkajú celkovej činnosti zamestnávateľa a odborovej organizácie a prílohu o zásadách pre tvorbu, použitie sociálneho
fondu a podmienkach poskytovania príspevkov z fondu
zamestnancom a odborovej organizácii v roku 20115.
Snáď len niekoľko výňatkov zo zmluvy, predovšetkým tie,
ktoré doznali zmeny v porovnaní s KZ v roku 2014:
- Zamestnávateľ sa zaväzuje zvýšiť v súlade s KZVS s účinnosťou od 1. 1. 2015 zamestnancom UVLF tarifné platy
o 1,5 % a od 1. 7. 2015 o ďalšie 1 %.
- Zmluvné strany sa dohodli, že celková výška príspevku
zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové poistenie
(ďalej DDP) alebo doplnkové dôchodkové sporenie
(ďalej DDS) v roku 2015 sú 2 % z objemu zúčtovaných
platov zamestnancov zúčastnených na DDP alebo DDS.
- Zamestnávateľ sa zaväzuje za každého svojho zamestnanca, ktorý je zúčastnený na DDP alebo DDS, a
ktorý na svoje DDP alebo DDS prispieva sumou vo
výške 3,30 € a vyššou, mesačne prispievať a odvádzať
do poisťovne príspevok vo výške 14,00 € za podmienok,
v sume a spôsobom určeným v zamestnávateľskej
zmluve. Na tento príspevok má zamestnanec právny
nárok.
- Novoprijatým zamestnancom zúčastneným na DDP
alebo DDS bude zamestnávateľ príspevok podľa predchádzajúceho odseku poskytovať po uplynutí skúšobnej doby.
Zamestnávateľ poskytne stravovacie poukážky (navyše):
- zamestnancom – ošetrovateľom zvierat na klinických
pracoviskách za každú odpracovanú dennú zmenu.
Tvorba sociálneho fondu na rok 2015 – povinný a ďalší prídel
bude vo výške 1,5 %.
Nie je však možné vymenovať všetky stránky podpísanej
zmluvy. Jej plnenie sa bude kontrolovať dvakrát ročne. Počas
plnenia podmienok vyplývajúcich z kolektívnej zmluvy sa
obidve strany zaviazali k dodržiavaniu sociálneho zmieru.
Obidve strany sú presvedčené, že plnenie obsahu kolektívnej zmluvy prispeje k ďalšiemu rozvoju našej univerzity.

doc. MVDr. Peter Korim, CSc.
prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality

Mimoriadne zasadnutie
akademického senátu
Dňa 15. 12. 2014 sa konalo mimoriadne zasadnutie
Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach.
Akademický senát na svojom zasadnutí schválil:
1. Program zasadnutia AS UVLF
2. Mandátovú a návrhovú komisiu
3. Volebnú komisiu pre voľby podpredsedu komory
zamestnancov a podpredsedu AS
4. Zvolenie doc. MVDr. Petra Lazara, PhD., za predsedu
Komory zamestnancov a podpredsedu AS UVLF
v Košiciach
Akademický senát na svojom zasadnutí zobral na
vedomie:
1. Žiadosť doc. MVDr. Slavomíra Marcinčáka, PhD.,
o uvoľnenie z členstva a funkcie podpredsedu AS
UVLF v Košiciach
2. Kooptovanie Ing. Ladislava Takáča, PhD., za člena
Akademického senátu UVLF v Košiciach
prof. MVDr. Peter Reichel, CSc.
predseda AS

Zasadnutie správnej rady
Dňa 15. 12. 2014 sa uskutočnilo riadne zasadanie
Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach.
Správna rada na svojom zasadnutí zobrala na
vedomie:
- Rozvojové a investičné aktivity Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v roku
2014.
- Skúsenosti a ďalšie zámery Univerzity veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach v oblasti čerpania
finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov.

prof. RNDr. Michal Toropila, CSc.
predseda Rady ZO

JUDr. Silvia Rolfová
tajomníčka SpR UVLF v Košiciach
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ZASADNUTIE VEDECKEJ RADY

Zasadnutie Vedeckej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dňa 9. 12. 2014 otvoril a viedol jej predseda a rektor UVLF v Košiciach prof. MVDr. Emil
Pilipčinec, PhD., podľa nasledovného programu:
1.
2.
3.
4.

5.

Odovzdanie diplomu docenta
Návrh na menovanie za docentku RNDr. Vladimíru
Ďurmanovú, PhD.
Návrh na menovanie za docentku Mgr. Ivanu Schawkatovú, PhD.
Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za ak. rok 2013/2014 na 1. a 2. stupni vysokoškolského vzdelávania
Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za ak. rok 2013/2014 na 3. stupni vysokoškolské-

ho vzdelávania
Návrh na zloženie komisií pre štátne skúšky a obhajoby diplomových prác
7. Návrh doplnku č. 1 a príloh k vnútornému predpisu
č. 26 – Zásady postupu získavania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
8. Diskusia
9. Rôzne
10. Uznesenia VR

6.

Vedecká rada schválila:
1. Menovanie za docentku RNDr. Vladimíru Ďurmanovú,
PhD., a Mgr. Ivanu Schawkatovú, PhD., pre študijný odbor 4.2.15 imunológia.
2.
Členov komisií pre štátne skúšky a obhajoby diplomových práce.

INFORMÁCIE Z VEDENIA
5. 11. 2014
Informácie prorektorky Mojžišovej o:
- konaní prednášky Evidence-based medicine dňa 24.
11. 2014 o 19. 00 hod. v priestoroch ŠD.
Informácie prorektora Legátha o:
- vydaní suplementa II a druhého čísla Folia Veterinaria
a o ich vystavení na webovom sídle UVLF v Košiciach.

- účasti na Sneme Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky dňa 29. 11. 2014.
Informácie prorektorky Mojžišovej o:
- priebehu študentskej akcie – Imatrikulačný ples študentov prvých ročníkov, ktorý sa konal dňa 28. 11.
2014 v Hoteli Akadémia (zúčastnilo sa 45 prvákov vrátane ZAŠ),
- účasti študijného oddelenia na výstave vzdelávania
ProEduco 2014 v dňoch 25. – 27. 11. 2014 v Košiciach.

11. 11. 2014
Informácie prorektora Korima o:
- začatí prípravy samohodnotiacej správy v rámci hodnotenia veterinárneho vzdelávania v Európe.
18. 11. 2014
Informácie prorektora Korima o:
- príprave a odoslaní podkladov pre špecifiká v rámci
dotácie z MŠVVaŠ SR.
2. 12. 2014
Informácie rektora o:
- návšteve pracovnej skupiny, ktorá sa v dňoch
25. – 27. 11. 2014 zúčastnila prezentácie výsledkov
vedecko-výskumnej činnosti univerzity na Norland
Univerzity v Bodø; na základe uvedeného pracovného
stretnutia, tzv. research workshopu, boli s nórskou
stranou vypracované spoločné výskumné zámery
v oblasti mikrobiológie, imunológie, parazitológie,
patologickej fyziológie, infekčných a inváznych chorôb
a potravinovej bezpečnosti; boli zároveň predložené a
diskutované grantové schémy a dohodnuté ďalšie
postupy pri financovaní spoločných výskumných projektov v uvedených oblastiach,
www.uvlf.sk

Informácie prorektora Legátha o:
- počte podaných grantov APVV na nasledovný rok;
z našej univerzity bolo podaných 12 grantov, z toho 7
v základnom a 5 v aplikovanom výskume.
10. 12. 2014
Informácie rektora o:
- účasti na zasadnutí Vedeckej rady SPU v Nitre dňa
3. 12. 2014,
- účasti na stretnutí zástupcov Komory veterinárnych
lekárov Slovenskej republiky, Štátnej veterinárnej
a potravinovej správy Slovenskej republiky, Ústavu
štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv
a univerzity v Tatranskej Lomnici dňa 5. 12. 2014,
- účasti na ustanovujúcom rokovaní Mestského zastupiteľstva v Košiciach dňa 8. 12. 2014 pri príležitosti slávnostného aktu zloženia sľubu primátora mesta Košice
a poslancov mestského zastupiteľstva vo volebnom
období rokov 2014 – 2018.
17. 12. 2014
Informácie prorektora Legátha o:
- konaní Dňa poštovej známky a filatelie, na organizácii
ktorého sa UVLF v Košiciach podieľala.
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Doplnok č. 1 a prílohy k vnútornému predpisu č. 26
– Zásady postupu získavania vedecko-pedagogických
titulov docent a profesor na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.
Začatie habilitačného pokračovania Ing. Anny Sobekovej, PhD., v študijnom odbore 7.1.18 toxikológia.
Začatie inauguračného konania doc. MVDr. Jany Kottferovej, PhD., v študijnom odbore 6.3.11 hygiena chovu zvierat a životné prostredie.
Zmenu študijného odboru a členov habilitačnej komisie pre habilitačné konanie MVDr. Anny Jackovej, PhD.
Doplnenie členov inauguračnej komisie pre inauguračné konanie doc. RNDr. Zuzany Vitkovej, CSc.

Vedecká rada zobrala na vedomie:
1.

2.

3.

Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti na
Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za ak. rok 2013/2014 na 1. a 2. stupni vysokoškolského vzdelávania.
Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za ak. rok 2013/2014 na 3. stupni vysokoškolského vzdelávania.
Poďakovanie rektora členom vedeckej rady za ich prácu vo vedeckej rade počas jeho funkčného obdobia
rokov 2011 – 2015.
prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.
predseda VR UVLF v Košiciach

Zasadnutie VetNEST 2014
Pravidelné každoročné stretnutie predstaviteľov veterinárskych vysokých škôl – členov VetNEST (Veterinary Network of Students and Staff Transfer) sa uskutočnilo v dňoch
12. a 13. novembra v Slovinsku, v mestečku Portorož. Zasadnutia sa zúčastnili zástupcovia veterinárskych vysokých
škôl z Ljubljany – organizátora zasadnutia, Viedne, Záhrebu,
Budapešti a Košíc ako riadnych členov VetNEST-u, ako aj zo
Sarajeva, Skopje a Belehradu ako inštitúcií pozorovateľských
a spolupracujúcich v rámci CEEPUS. Za UVLF v Košiciach sa
zasadnutia zúčastnili rektor UVLF v Košiciach prof. MVDr.
Emil Pilipčinec, PhD., prorektorka prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., a prorektor doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD.
Účastníci tohoročného VetNEST-u sa prvý deň stretli
v príjemnej atmosfére na neformálnej uvítacej večeri. Druhý deň sa uskutočnila pracovná časť rokovania. Zasadnutie
6

VetNEST-u otvoril a predstaviteľov jednotlivých veterinárskych škôl privítal prezident VetNEST-u rektor Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach profesor Pilipčinec, ktorý aj celé zasadnutie viedol. Po úvodnom krátkom
predstavení sa jednotlivých zástupcov zúčastnených členov
VetNEST-u prezident VetNEST-u oboznámil účastníkov so
správou z predchádzajúceho zasadnutia konaného na UVLF
v Košiciach. Následne zástupcovia jednotlivých zúčastnených partnerských škôl prezentovali svoje správy zamerané
na vyhodnotenie zmien uskutočnených od ostatného zasadnutia v oblasti študijných plánov, riadení organizácie, organizačnej štruktúry inštitúcií, materiálno-technickej vybavenosti, výsledkov dosiahnutých v rámci medzinárodných
mobilít študentov, doktorandov a učiteľov (CEEPUS, Erasmus) a informovali aj o ďalších aktivitách v oblasti spolupráwww.uvlf.sk

ce pri riešení projektov, postgraduálnom vzdelávaní a pod.
Za našu univerzitu správu prezentovala prorektorka prof.
MVDr. Jana Mojžišová, PhD. V rámci diskusií k predneseným
správam významnými otázkami bola problematika realizácií
mobilít, organizácia letných škôl, tzv. summer school s možnosťou rozšírenia tém a zapojenia sa aj ďalších veterinárnych
škôl do ich organizácie, hodnotili sa aj skúsenosti v oblasti
organizácie štúdia, zmien študijných plánov v zmysle požiadaviek EAEVE a aktuálnou bola aj výmena skúseností s prebiehajúcou medzinárodnou evalváciou a akreditáciou veterinárnych škôl v rámci EAEVE.
Súčasťou zasadnutí býva pravidelne v dvojročných intervaloch aj voľba nového prezidenta a generálneho sekretára

VetNEST-u. Účastníci tohoročného zasadnutia za prezidenta
VetNEST-u na ďalšie dvojročné funkčné obdobie 2015 – 2016
zvolili dekana Veterinárnej fakulty Univerzity v Ljubljane
profesora Andreja Kirbiša a za generálnu sekretárku prodekanku Veterinárnej fakulty Univerzity v Ljubljane docentku
Bredu Jakovac Strajn. Účastníci zasadnutia sa dohodli aj na
termíne a mieste uskutočnenia budúcoročného zasadnutia VetNEST-u, ktoré sa bude konať vo Viedni 17. až 19. júna
2015 v rámci osláv 250. výročia založenia Veterinárskej univerzity vo Viedni.
doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD.
prorektor pre klinickú činnosť a styk s praxou

Odborári rokovali na Uhrinči

Dňa 2. 12. 2014 na Chate VETERINÁR na Uhrinči sa uskutočnilo spoločné zasadnutie Rady ZO, revíznej komisie, úsekových dôverníkov, prizvaných členov odborov, vedenia
UVLF a predsedníctva AS UVLF. Jeho cieľom bolo vyhodnotiť
plnenie Kolektívnej zmluvy za rok 2014, zhodnotiť priebeh
kolektívneho vyjednávania a prípravu Kolektívnej zmluvy na
rok 2015, pripraviť návrh rokovania konferencie ZO v roku
2015 ako aj vzájomne sa oboznámiť s aktuálnymi otázkami
činnosti ZO i rozvoja UVLF.
Na tomto stretnutí sa zúčastnili členovia Rady ZO, členovia
revíznej komisie ZO, úsekoví dôverníci ZO, členovia vedenia UVLF na čele s rektorom, členovia predsedníctva AS na
čele s jeho predsedom. Okrem toho účasť na tomto stretnutí prijal člen Rady OZ PŠaV na Slovensku doc. RNDr. Blažej
Pandula, CSc. Celé rokovanie viedol predseda Rady ZO UVLF
www.uvlf.sk

prof. RNDr. Michal Toropila, CSc. V úvode okrem privítania
zablahoželal prof. MVDr. Jane Mojžišovej, PhD., k zvoleniu za
kandidátku na rektorku Akademickým senátom UVLF v Košiciach. Pri veľmi podrobnom hodnotení prijatej Kolektívnej
zmluvy pre rok 2014 bolo vzájomne konštatované, že táto sa
plní v celom rozsahu prijatej dohody. V rámci kolektívneho
vyjednávania pre prípravu zmluvy na rok 2015 boli vyjadrené predpoklady, že táto by mohla byť podpísaná do konca
roku 2014.
Vo svojom vystúpení rektor prof. MVDr. Emil Pilipčinec,
PhD., okrem vyzdvihnutia činností ZO pre rozvoj univerzity,
poukázal aj na ďalšie priority, ktoré v nasledujúcom období
budú univerzitu očakávať. Spolu s predsedom akademického senátu prof. MVDr. Petrom Reichelom, PhD., zdôraznili,
že takéto neformálne, ale predovšetkým pracovné stretnutia
sú užitočné pre všetky zainteresované strany.
Zástupca OZ PŠaV na Slovensku informoval zúčastnených
o tom, čo všetko bolo potrebné vykonať pre prijatie Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa vrátane platov pedagogických i nepedagogických pracovníkov vysokých škôl.
Na spoločnom stretnutí bolo dohodnuté, že konferencia
ZO OZ PŠaV UVLF sa bude konať 28. 1. 2015 s počtom delegátov 1 : 2, a tiež na tejto konferencii bude aj príprava volieb
kandidátov za členov rady a revíznej komisie na obdobie rokov 2015 – 2019.
prof. RNDr. Michal Toropila, CSc.
predseda Rady ZO
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Spolupráca s nórskou University of Nordland otvára
pre nás nové možnosti aj v oblasti vedy a výskumu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
a University of v Nordland v Bodø začala svoju spoluprácu
prípravou a následnou realizáciou bakalárskeho spoločného
študijného programu náuka o živočíchoch (Animal Science)
už v roku 2010. V priebehu tohto obdobia sa veľmi dobre
etablovala spolupráca v oblasti výchovno-vzdelávacieho
procesu. V rámci spoločného študijného programu študuje
v súčasnosti 68 nórskych študentov na bakalárskom stupni
štúdia, máme dva ročníky úspešne graduovaných bakalárov, z ktorých väčšina pokračuje v štúdiu veterinárnej medicíny. Vzájomné kontakty a komunikácia medzi učiteľmi
oboch univerzít, spolupráca pre príprave a obhajobách bakalárskych prác vytvorila logický predpoklad posunúť našu
spoluprácu do oblasti vedy a výskumu. Z iniciatívy vedúcich
predstaviteľov oboch univerzít padlo rozhodnutie zorganizovať spoločný workshop, ktorého cieľom bolo nájsť styčné
body vedecko- výskumných zámerov na oboch stranách,
predstaviť oblasti výskumu a ich nositeľov, čo by vytvorilo
základ pre budúcu spoluprácu v tejto oblasti.
Vedecký workshop sa konal v dňoch 25. – 27. novembra
2014 na pôde University of Nordland v Bodø za účasti rektorov oboch univerzít – prof. Pål Pedersena a prof. Emila Pilipčinca, prorektorky prof. Grete Lysfjord, prorektorky Jany
Mojžišovej a dekana Faculty of Biosciences and Aquaculture Reida Hole. Ďalšími účastníkmi workshopu boli zástupcovia pracovísk oboch univerzít, u ktorých je predpoklad
vytvorenia spoločných vedecko-výskumných projektov a
pracovníci projektových oddelení poskytujúci administratívno-technickú podporu pri príprave projektov. V úvode
8

workshopu prorektorka Grete Lysfjord a prorektorka Jana
Mojžišová predstavili aktuálny stav a budúce vízie spolupráce univerzít. Následne jednotliví účastníci prezentovali svoje
výskumné oblasti zamerané na akvakultúru, mikrobiológiu,
imunológiu, parazitológiu, fyziológiu, hygienu mäsa rýb, výživu a ekológiu. Veľmi dôležitou súčasťou workshopu bola
prezentácia potenciálnych zdrojov financovania spoločných
výskumných projektov, zapojenia sa do EÚ projektov a najmä
projektov rámci Horizont 2020, ako aj hľadanie zahraničných
partnerov pre sieťové prepojenie výskumných pracovísk. Potom nasledovala diskusia v malých skupinách a pri okrúhlom
stole boli vyhodnotené závery tejto diskusie a konkrétna
identifikácia oblastí spolupráce. Súčasťou workshopu bola
aj prehliadka výskumných pracovísk a laboratórií Faculty of
Biosciences and Aquaculture, mimoriadne zaujímavou bola
návšteva Mørkvedbukta Marine research station a fariem na
odchov lososov. V závere workshopu predstavitelia oboch
univerzít vyhodnotili toto stretnutie ako veľmi efektívne,
ktoré prispelo k vzájomnému spoznaniu sa a dalo základ
pre ďalšiu spoluprácu. Výstupom budú spoločné výskumné
projekty, prípravu ktorých zahájime v najbližšom období aj v
závislosti na zverejnených výzvach. Organizátorom ďalšieho
spoločného workshopu, ktorý sa bude konať máji 2015, je
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.
prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť

www.uvlf.sk

Hodnotenie ARRA 2014
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Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA)
Ako dopadlo hodnotenie jednotlivých vysokých škôl v skupredložila v poradí už desiate hodnotenie fakúlt slovens- pine AGRO podľa hodnotených ukazovateľov je zrejmé z takých vysokých škôl, pričom došlo k istej úprave me- buľky:
todiky, z ktorých najvýznamnejšia je
rozPredchádzajúce
Skupina AGRO
Ukazovatele
šírenie časového obdobia pri výpočte grantoumiestnenie
vej úspešnosti z jedného na tri roky, čo však
neviedlo k výrazným zmenám v poradí fakúlt v porovnaní s minulým rokom. Hodnotených
bolo spolu 112 fakúlt, resp. monofakultných škôl,
z toho 104 fakúlt verejných a 8 fakúlt súkromných
94 39 90 77 100 80,0
1
2
2
1 Lesnícka fakulta TUZVO
vysokých škôl v 11 skupinách odborov.
1
1
2 Univerzita veterin. lekárstva a farmácie 83 80 83 62 74
76,7 2
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
3
3
3 Fakulta biotech. a potravinárstva SPU 80 69 80 82 42
70,7 3
v Košiciach je hodnotená v rámci skupiny AGRO.
4
4
4 Fakulta agrobiol. a potrav. zdrojov SPU 82 60 56 82 40
63,9 4
Po minuloročnom ústupe na druhé miesto sme
6
6
5 %@JTKS@©YĜGQ ©@©JQ@IHM ©HMąHMHDQRSU@©2/4 72 51 31 54 47
50,9 5
sa opäť ocitli za Lesníckou fakultou Technickej
univerzity vo Zvolene, aj keď sme jej náskok
oproti vlaňajšku zmenšili.
(Zdroj: Akademická rankingová a ratingová agentúra)

Návšteva z Brazílie

V dňoch 9. 12. 2014 až 12. 12. 2014 sa na základe odporúčania slovenského veľvyslanca Slovenskej ambasády
v Brazílii J. E. p. Cigáňa a konzula brazílskeho konzulátu v Recife p. Joao Alixandre a po dohovore a mailovom kontakte
s rektorom univerzity uskutočnila návšteva našej univerzity,
ktorej sa zúčastnili dvaja brazílski učitelia z Veterinárskej fakulty, Universidade Federal Rural de Pernambuco z mesta
Recife – Prof. Dr. Leucio Camara Alves, ktorý je zároveň aj poradcom pre zahraničnú spoluprácu tamojšej univerzity, a Dr.
Anísio Francisco Soares. Cieľom návštevy bolo preskúmanie
všetkých možností budúcej možnej spolupráce medzi univerzitou v Recife a našou univerzitou, a to na úrovni výmenných študijných pobytov medzi študentmi, doktorandmi a aj
učiteľmi. Brazílska strana má veľký záujem o možnú spoluwww.uvlf.sk

prácu na poli pedagógie, ako aj pri riešení možných vedeckých prác a výskumných projektov.
V stredu 10. 12. 2014 sa obaja profesori zúčastnili zasadnutia vedenia univerzity, kde po prijatí rektorom prof. MVDr.
Emilom Pilipčincom, PhD., a ďalších členov vedenia prezentovali svoj plán návštevy. Neskôr sa spolu s MVDr. Katarínou
Hájovskou, PhD., vybrali na obhliadku fakulty. Navštívili morfologický pavilón, kde boli prijatí prof. MVDr. Jánom Dankom, PhD., s ktorým rozprávali o možnej publikačnej činnosti
kníh, atlasov a učebných textov, ako aj o možnej spolupráci
a výmenných pobytoch vyšších učiteľov aj doktorandov
a ich možnej vedeckej činnosti. Neskôr obaja doktori navštívili laboratórium biomedicínskej mikrobiológie a imunológie a stretli sa s doc. MVDr. Mangeshom Bhidem, PhD. Obaja
doktori zavítali aj na kliniku koní, ktorou ich previedol prof.
MVDr. Igor Valocký, PhD. , a následne kliniku malých zvierat,
kde ich prijal prednosta prof. MVDr. Valent Ledecký, PhD.,
a kde hostí sprevádzal MVDr. Michal Žilinčík, doktorand, čo
de facto pomohlo aj pri informáciách o možnostiach ďalšieho profesionálneho rastu doktorandov i o možnostiach
výmenných pobytov. Poslednou zastávkou dňa bol Ústav
vedeckých informácií a knižnicu, kde ich prijala a sprevádzala riaditeľka knižnice MVDr. Libuša Bodnárová. Večer bola
príležitosť na obhliadku večerných Košíc, ktoré zanechali na
oboch hosťoch zo vzdialenej Brazílie nesmierny dojem.
Nasledujúci deň sa Prof. Alves a Dr. Soares venovali svojej
práci, nakoľko sú obaja školiteľmi, a neskôr navštívili referát
pre zahraničné a doktorandské štúdium, kde sa zaujímali
o formy štúdia a tiež im boli podané informácie o výmennom programe ERASMUS. V popoludňajších hodinách ich
opäť prijal rektor univerzity prof. Pilipčinec, aby spolu zhodnotili poznatky, ktoré brazílska delegácia nadobudla počas
svojho pobytu na škole. Dohody medzi oboma univerzitami
by mali byť uzavreté v blízkej budúcnosti. Veríme v ich zdarné pokračovanie. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa priamo i nepriamo podieľali na organizovaní návštevy týchto
dvoch profesorov z ďalekej Brazílie.
Ate breve professores e muitos sucessos!
MVDr. Katarína Holovská, PhD.
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Návšteva delegácie z Mongolska

V dňoch 26. 11. – 29. 11. 2014 navštívila Slovensko početná delegácia Dund-gobijskej provincie, tzv. ajmak, z Mongolska. Návšteva nadviazala na v súčasnosti sa intenzívne rozvíjajúce obchodno-spoločenské vzťahy medzi Slovenskom a Mongolskom. Cieľom návštevy delegácie bolo
zoznámiť sa s úrovňou života, hospodárstvom, kultúrou,
organizáciou samosprávy na Slovensku, ako aj získať informácie o možnosti spolupráce v oblasti vysokoškolského
vzdelávania. Delegáciu tvorilo 15 členov a boli v nej zastúpení námestníčka ministra školstva Mongolska B. Urgamaltsetseg, predseda (župan) Dund-gobijskeho ajmaku S. Od-Erdene, predseda zastupiteľstva S. Budjav, námestník primátora
hlavného mesta ajmaku Mandalgobi S. Tuvshinjargal, starosta obce – somonu Delgertsogt B. Baatarsuren a 9 členov
zastupiteľstva spolu s tlmočníkom B. Tumenjargal.
Honorárny konzul Mongolska pre SR Ing. Peter Slávik
zorganizoval ich návštevu na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dňa 27. 11. 2014. Na rektoráte
ich prijal doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., prorektor pre klinickú
činnosť a styk s praxou, ktorý členom delegácie najprv predstavil našu univerzitu, pričom sa podľa záujmu mongolských
hostí sústredil jednak na dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním budúcich veterinárnych lekárov prichádzajúcich k nám

študovať zo zahraničia, jednak na kliniky a klinickú činnosť.
Z rozhovoru totiž vyplynul konkrétny a praktický záujem
zástupcov ajmaku o prípadnú možnosť vyslať na štúdium
všeobecného veterinárskeho lekárstva niekoľko mongolských študentov. A prečo práve na našej škole? Pretože ich
ajmak sa zaoberá najmä pastierstvom, ale do budúcna majú
záujem rozšíriť farmový chov dobytka, potrebujú odborníkov s naším vzdelaním a našimi skúsenosťami. Najmä keď už
začali nakupovať prvé stovky kusov hovädzieho dobytka zo
Slovenska. Prorektor doc. Nagy ako odborník na vnútorné
choroby prežúvavcov bol pre členov mongolskej delegácie
bohatým zdrojom erudovaných informácií počas následnej
prehliadky klinických pracovísk a ustajňovacích priestorov
pre veľké i malé prežúvavce. A to, že pozornosť našich hostí
počas prechádzky areálom a v stajni upútali najmä kone, je
vzhľadom na ich tradície a spôsob života len prirodzený.
Mongolskí hostia odchádzali z univerzity veľmi spokojní a veľmi vďační, plní dojmov i plánov, ako využiť získané
poznatky a premeniť ich v budúcnosti do konkrétnej formy
spolupráce.
PhDr. Ľudmila Kundríková
kancelárka

Osobné údaje – dôležitá súčasť života každého človeka
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
v spolupráci s firmou ECON CONSULTING zorganizovala dňa
24. 11. 2014 celouniverzitný seminár na tému Ochrana osobných údajov. Školenie bolo určené všetkým, ktorí spracúvajú
osobné údaje ako oprávnené osoby a pri práci sa ich dotýka zákon o ochrane osobných údajov 122/2013 Z. z., ktorý
nadobudol účinnosť 1. júla 2013 a bol novelizovaný zákonom č. 84/2014 Z. z. s účinnosťou od 15. 4. 2014. V zastúpení
všetkých pracovísk sa ho zúčastnilo celkom 60 zamestnancov univerzity.
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Riziká spojené so spracúvaním osobných údajov sprevádzajú neustále každého z nás. Cieľom seminára bolo priniesť
podrobné informácie o tom, ako ich správne spracúvať a
ako je nevyhnutne dôležité zosúladiť potreby zákona s jeho
dôslednou aplikáciu v praxi, dôkazom čoho bolo aj množstvo diskusných otázok z rôznorodých oblastí praxe jednotlivých pracovísk našej univerzity.
Ing. Eva Ráczová
vedúca oddelenia bezpečnosti a krízového riadenia
www.uvlf.sk

Návšteva ukrajinskej delegácie
Na žiadosť veľvyslanca Slovenskej republiky na Ukrajine
Juraja Siváčka prijal prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.,
dňa 11. novembra 2014 ukrajinskú delegáciu, členmi ktorej
boli odborní pracovníci pre školstvo – Vladimír Marušenko,
tajomník medziparlamentnej skupiny pre partnerstvo medzi Slovenskom a Ukrajinou, Sergej Parchomenko, radca ministra vedy a vzdelávania Ukrajiny, Michail Kolibabčuk, vedúci Centra pre slovensko – ukrajinské partnerstvo a Eduard
Bulyna, zástupca Centra pre slovensko – ukrajinské partnerstvo na Slovensku. Cieľom stretnutia bolo prediskutovanie
možností spolupráce medzi Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a ukrajinskou stranou, najmä
čo sa týka možnosti štúdia ukrajinských študentov na univerzite. Prorektor prof. Legáth predstavil hosťom univerzitu,
študijné programy a možnosti štúdia vychádzajúc z dlhoročných skúseností s poskytovaním vzdelania slovenským aj
zahraničným záujemcom o štúdium veterinárskej medicíny.
pokračovanie
na str. 12

PhDr. Ľudmila Kundríková
kancelárka

Odhalenie tabule akademika Vrtiaka

Na sklonku roku 2014 sme odhalili pamätnú tabuľu akademika Otta Jaroslava Vrtiaka pri príležitosti nedožitého deväťdesiateho výročia jeho narodenia. Dňa 18. 12. 2014 sa na
ústave epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny
stretli pozvaní hostia pri tomto ďalšom prejave úcty súčasníkov k tým, ktorí venovali svoje životy našej univerzite ešte
viac alebo menej dávno pred nimi. Rektor školy prof. MVDr.
Emil Pilipčinec, PhD., pozval manželku akademika Vrtiaka
pani Ľudmilu Vrtiakovú a ďalších rodinných príslušníkov a
priateľov, členov vedenia, súčasných zamestnancov ústavu
i bývalých spolupracovníkov, emeritných profesorov, vedúcich katedier a prednostov kliník na slávnostnú udalosť odhalenia bronzovej tabule z autorskej dielne Daniela Tatarku,
ktorý sa odhalenia aj osobne zúčastnil a poďakoval za príležitosť zachovať pre našu pamäť podobizeň ďalšej poprednej
osobnosti histórie Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.
V rekonštruovaných priestoroch ústavu epizootológie
a preventívnej veterinárskej medicíny uvítala prichádzajúcich vedúca ústavu doc. MVDr. Anna Ondrejková, PhD., so
svojimi spolupracovníkmi a uviedla ich do knižnice ústavu,
kde podobizeň akademika Vrtiaka našla dôstojné miesto.
Ešte pred zahalenou tabuľou vo svojom príhovore rektor
prof. Pilipčinec vyzdvihol osobnosť, život a prácu pána akawww.uvlf.sk

Výsledkom stretnutia by malo byť podpísanie memoranda o spolupráci pri organizovaní školení a odbornej praxe,
o možnostiach pre ukrajinských študentov a učiteľov zúčastňovať sa medzinárodných konferencií, výstav, workshopov
či seminárov.
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky na Ukrajine venuje
veľkú pozornosť rozvoju vzťahov v oblasti školstva, vedy
a vzdelávania, a v tejto súvislosti sa podieľalo na organizácii
stretnutia ukrajinských odborníkov aj na ďalších vysokých
školách na Slovensku. Okrem našej univerzity navštívili aj
Technickú univerzitu v Košiciach, Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prešovskú univerzitu v Prešove, Technickú univerzitu vo Zvolene a Univerzitu Mateja Bela v Banskej
Bystrici.

demika, ktorému sa takejto pocty na pôde našej alma mater
nedostalo prvýkrát:
História Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach je bohatá na osobnosti hodné pamäti a úcty. Nezabúdame na ne, nenechávame ich mená zapadnuté prachom
čias, ale opakovane, pri rôznych príležitostiach, v rôznej podobe
si ich pripomíname, aby ani súčasnej generácii našich študentov a učiteľov neboli neznáme. Tak ako pred piatimi rokmi, aj v
tomto roku sa stretli jubileum školy s jubileom zakladateľskej
osobnosti Vysokej školy veterinárskej v Košiciach – akademika
Otta Jaroslava Vrtiaka. V roku 2009 sme odhalili bustu tohto
v poradí tretieho rektora našej školy na rektoráte, kde sa jeho
podobizeň zaradila k dvom svojim predchodcom – akademikovi Hovorkovi a profesorovi Lazarovi. V zasadacej miestnosti rektorátu pripomína jeho bronzová podobizeň osobnosť najdlhšie
úradujúceho rektora, dekana a prodekana. Dnes, v roku 65. výročia založenia školy, odhaľujeme pamätnú tabuľu akademika
Vrtiaka na ústave epizootológie a preventívnej veterinárskej
medicíny pri príležitosti nedožitého deväťdesiateho výročia
jeho narodenia. Vzdávame mu takto hold nielen ako akademickému funkcionárovi, ale aj ako poprednému vedcovi, významnému epizootológovi svetového mena, dlhoročnému vedúcemu katedry vnútorných chorôb, neskôr katedry infekčných
chorôb, aj keď je ťažko oddeliť tieto stránky jeho osobnosti, lebo
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pokračovanie
zo str. 11

Odhalenie tabule akademika Vrtiaka

akademik Vrtiak počas svojho plodného profesionálneho života spájal v sebe so zanietením, pracovitosťou a vytrvalosťou
jemu vlastnou organizačné, výskumné, publikačné i pedagogické aktivity.
Akademik Otto Jaroslav Vrtiak patrí do generácie najstarších
učiteľov Vysokej školy veterinárskej v Košiciach, kam nastúpil už
v roku 1951 a ostal jej verný až do odchodu do dôchodku v roku
1990, a vlastne ani potom neostal nečinný. Aktívne sa podieľal
na rozvoji mladej vysokej školy tri roky vo funkcii prodekana,
päť rokov vo funkcii dekana a šestnásť rokov ako rektor. Popri
tom nielenže zakladal a viac ako dvadsať rokov viedol katedru
infekčných chorôb a všeobecnej epizootológie, ale v roku 1970
založil a 19 rokov viedol aj Ústav experimentálnej veterinárnej
medicíny v Košiciach.
Výpočet jeho aktivít by nebol úplný, keby sme nespomenuli
jeho dlhoročné aktívne členstvo v Slovenskej a Československej
akadémii vied, ako aj v Československej poľnohospodárskej
akadémii. Sedemnásť rokov bol prvým podpredsedom Československej poľnohospodárskej akadémie a členom Predsedníctva SAV, kde mnohé roky riadil činnosť vedeckého kolégia pre
vedy poľnohospodárske, veterinárne a lesnícke. Jeho vedecký
profil a zásluhy v organizovaní výskumu boli ocenené aj zvolením za zahraničného člena Maďarskej akadémie vied i Ruskej
akadémie poľnohospodárskych vied.
Ale ani tento výpočet nie je úplný. Okrem toho bol akademik Vrtiak členom komisií a vedeckých rád, členom celoštátnej
komisie pre tlmenie brucelózy i predsedom Komisie predsedníctva vlády Slovenskej republiky pre tlmenie zoonóz. A keďže
bol členom mimoriadne angažovaným, dostalo sa mu za to
uznania v podobe viacerých vysokých ocenení a vyznamenaní.
Je takmer neuveriteľné, že popri tejto organizačnej a riadiacej
činnosti bol aj erudovaným pedagógom, na ktorého dodnes
my jeho študenti s úctou spomíname a dodnes čerpáme z jeho
poznania. Ak sa nám už doteraz zdalo, že nie je v silách jedného človeka zvládnuť toľko úloh, pán akademik bol skutočnou
vedeckou osobnosťou, ktorej meno bolo zvučné nielen v hrani12

ciach našej vlasti, ale bez zveličovania možno povedať, že aj na
celom svete. Bol významným epizootológom, ktorý ako prvý na
svete izoloval chrípkový vírus typu A z káčat v roku 1956, ktorý
sa stal prototypovým kmeňom pod označením Duck/Czechoslovakia/56H4N6 a ktorý je doteraz prototypovým kmeňom vo
všetkých chrípkových centrálach.
V strede jeho pozornosti boli infekčné choroby zvierat. Študoval etiologickú štruktúru dermatomykóz, ktoré v päťdesiatych rokoch patrili medzi najrozšírenejšie zoonózy, skúmal
mykobakteriózy, pre štúdium ktorých založil špecializované
laboratórium plniace funkciu referenčného pracoviska pre celé
Slovensko. Neskôr sa sústredil na štúdium vírusových chorôb,
najmä na chrípkové a parachrípkové choroby vtákov. Kolektív
vedený akademikom Vrtiakom medzi prvými na svete popísal
súvislosť chlamydiózy teliat a ošetrujúceho personálu. Pán
akademik stál pri založení špecializovaného laboratória pre
výskum besnoty, z ktorého vzišla doteraz používaná vakcína
pre orálnu imunizáciu líšok a tiež pri zrode ďalších pracovísk pre
molekulovú genetiku, klinickú imunológiu i onkológiu. Jeho vedeckých a vedecko-populárnych prác je viac ako päťsto, pričom
mnohé z nich boli publikované aj v zahraničí.
Ak sa niektorým z Vás zdá, že som stále nevymenoval všetko, čo akademik Vrtiak založil, viedol, skúmal a realizoval, je
to preto, lebo to v tomto príhovore ani nie je možné. Našťastie,
univerzita nezabúda na nič z toho, čo akademik Vrtiak vykonal
a v histórii školy, ku ktorej rozkvetu zásadne prispel, je všetko
dopodrobna zaznamenané.
S odstupom rokov a so získanými skúsenosťami môžem
úprimne povedať, že akademik Vrtiak bol mimoriadne prezieravý človek, ktorý videl ďalej ako ostatní, a mal odvahu zobrať na
seba zodpovednosť za vážne rozhodnutia. Jeho záujem o školu
a veterinársku medicínu nebol zviazaný s výkonom funkcie, nebol obmedzený rokmi strávenými na škole. Jeho hlboký vzťah
k nim bol súčasťou jeho osobnosti aj keď už bol na dôchodku,
vlastne do posledných dní, kým nás nečakane opustil.
I keď pôsobil prísne a zodpovedne, mal zmysel pre humor
a mal zmysel pre krásu. Jeho osobitý vzťah k umeniu vtlačil pewww.uvlf.sk

čať areálu našej školy, lebo práve jeho zásluhou máme radosť
pri pohľade na Myslbekovho Arda, Patočkovu Ženu s džbánom,
či sochu Louis Pasteura od pre nás neznámeho autora. Je preto
len prirodzené, že jeho portréty stvárnili takí umelci, ako akademický sochár Arpád Račko, autor busty, a Daniel Tatarka,
reprezentant mladej generácie umelcov, autor portrétu akademika Vrtiaka na tabuli, ktorá sa o chvíľu odhalí pred našimi
očami.
Nasledovalo dojímavé odhalenie pamätnej tabule, keď
spolu zložili plachtu rektor univerzity a pani Vrtiaková, ktorá
sa s pohnutím dotkla portrétu svojho manžela a poďakovala
univerzite v zastúpení pána rektora za to, že nezabúda na
človeka jej vzácneho, ktorý tejto škole venoval všetky svoje
sily a schopnosti. Poďakovanie napísala aj do pamätnej knihy, kde sa podpísali aj ostatní pozvaní hostia, aby nakoniec
ukončili toto vzácne stretnutie čašou vína.
PhDr. Ľudmila Kundríková
kancelárka
Foto: Lukáš Rudňanský

Ocenenie pre jubilujúceho doc. Švického
Zasadnutie vedenia dňa 18. novembra 2014 malo slávnostnejší ráz, lebo začalo prijatím vzácneho jubilanta – doc.
MVDr. Emila Švického, CSc., ktorý 24. októbra oslávil významné životné jubileum 70 rokov. Pri tejto príležitosti mu
rektor prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., odovzdal zlatú medailu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, na ktorej jubilant prežil štyridsať plodnou prácou naplnených rokov na dnešnej katedre patologickej anatómie
a patologickej fyziológie, ale v troch funkčných obdobiach
aj v pozícii prorektora pre rozvoj školy a styk s praxou. Doc.
Švický si svojou bohatou pedagogickou, vedeckou i organizačnou prácou získal rešpekt a uznanie a stal sa vo svojom
odbore rešpektovanou osobnosťou. A tiež osobnosťou,
ktorú si kolegovia a študenti cenili pre otvorenosť, kolegialitu, družnosť a ochotu pomáhať. Neprehliadnuteľný bol
jeho vklad do rozvoja futbalového športu a športu vôbec na
našej univerzite. Všetci prítomní členovia vedenia popriali docentovi Švickému k jeho narodeninám veľa pevného
zdravia, osobného šťastia, pokoja i elánu, sily a energie.
(lk)
pokračovanie
na str. 14

Doc. MVDr. Jaroslav Fraňo, CSc., sa dožíva deväťdesiat rokov

Niekdajší vysokoškolský pedagóg
a vedecký pracovník doc. MVDr. Jaroslav Fraňo CSc., sa dožil 10. novembra
2014 okrúhleho životného jubilea 90
rokov.
Rodiskom mu bola dedinka pod Tatrami Kráľova Lehota na sútoku Bieleho a Čierneho Váhu. Mladosť prežil v
Turanoch, kde začal chodiť do školy,
a osemročné gymnázium v Turčianskom Svätom Martine zakončil maturitou v roku 1943. Rozhodol sa pre štúdium veterinárnej medicíny. Keďže Vysoká
škola veterinárna v Brne bola v dôsledku udalostí v Protektoráte Čechy a Morava už od 17. novembra 1939 Nemcami
zatvorená, rozhodol sa ísť na Vysokú školu veterinársku do
Viedne. Absolvoval tam v školskom roku 1943/44 dva sewww.uvlf.sk

mestre a na jeseň 1944 sa vrátil domov. Nakoľko už doma
vypuklo povstanie a jeho starší súrodenci v tom čase už
boli všetci zapojení do odboja, rozhodol sa aj on ako mladý
dvadsaťročný študent aktívne sa zapojiť do povstania. Od
septembra 1944 bol partizánom v partizánskej jednotke Za
oslobodenie Slovanov a následne od novembra 1944 partizánom 2. oddielu 3. pluku Stalin – Jegorov, ktorý operoval
v horskom priestore Belice v okrese Banská Bystrica, čo bolo
medzi Ľubietovou, Osrblím a Lopejom. V rámci tejto partizánskej jednotky sa zúčastňoval akcií ničenia vojenských
nepriateľských transportných vlakov a vykonával spojovaciu službu s hlavným štábom cez nepriateľský front. Chodil
na rozviedky a zúčastňoval sa bojov s Nemcami u Belíc až
do jej rozpustenia 10. marca 1945 v Poprade.
Jeho pôsobenie v Slovenskom národnom povstaní je
zvlášť vhodné pripomínať v roku, kedy si celá naša spo13

pokračovanie
zo str. 13

Doc. MVDr. Jaroslav Fraňo, CSc., sa dožíva deväťdesiat rokov

ločnosť pripomína jeho 70. výročie. Za statočnosť v boji za
oslobodenie Československa mu boli udelené nasledovné
vyznamenania:
– 18. 7. 1946 mu prezident ČSR udelil Československú
medailu za chrabrosť,
– 3. 6. 1947 mu minister národnej obrany udelil Odznak
československého partizána,
– 24. 10. 1948 mu československá obec legionárov v Plzni udelila Čestnú striebornú medailu,
– 29. 8. 1964 mu bola udelená Pamätná medaila pri príležitosti 20. výročia SNP.
V auguste 1968 vrátil na Prezídium vrchného sovietu do
Moskvy medailu, ktorá mu bola udelená za to, že v 2. svetovej vojne bojoval so sovietskymi vojakmi proti hitlerovským
okupantom.
Po skončení vojny pokračoval v štúdiu v Brne, kde na ústa-

Blahoželáme jubilantom...
...ktorí oslávili svoje životné jubileá, a prajeme im
veľa pevného zdravia, šťastia, lásky, životného
optimizmu, pokoja a porozumenia, úspechov a splnených snov.

ve parazitológie a biológie bol výpomocným asistentom. Po ukončení štúdia prišiel
na novozaloženú Vysokú školu veterinársku
v Košiciach. Najprv začal pracovať na biologickej katedre a od roku 1952 ako vedúci
ústavu biológie. V roku 1957 sa ústav biológie stal samostatnou katedrou pod jeho
vedením. Počas tohto obdobia sa okrem
pedagogickej činnosti venoval aj výskumu
biologických vlastností vírusov. Na katedre zaviedol vtedy novú techniku kultivácie
buniek, s ktorou sa detailnejšie oboznámil
počas štúdia v Brne. V tom období sa venoval hlavne výskumu biologických vlastností
vírusov hydiny. Bol priekopníkom v izolácii
chrípkových vírusov aviárneho pôvodu (vírus chrípky A „anatis Košice 1956“). Na základe úspešného štúdia aviárneho chrípkového vírusu bol v roku 1960 habilitovaný na
docenta a v roku 1962 obhájil kandidátsku
prácu. V tom čase popri intenzívnom štúdiu
vírusu chrípky venoval svoju pozornosť aj
iným aviárnym patogénom.
Pre svoj jednoznačný nesúhlasný postoj k udalostiam
v roku 1968 bol uvoľnený z Vysokej školy veterinárskej. Krátko na to opúšťa Košice a bolo mu umožnené pracovať na
Ústave experimentálnej veterinárnej medicíny – vysunuté
pracovisko Ivanka pri Dunaji. Tu pokračoval vo svojej vedeckej činnosti zameranej na štúdium leukózy hydiny.
Napriek tomu, že vtedajší režim mu neumožňoval publikovať výsledky jeho práce, aktívne sa zapájal do problematiky
ozdravovania chovov od leukózy hydiny. Po roku 1989 bol
rehabilitovaný a aj vzhľadom na svoje životné skúsenosti naďalej zostal v ústraní. V roku 1991 odišiel do dôchodku a aktívne sa niekoľko rokov venoval včeláreniu.
Jubilantovi do ďalších rokov želáme zdravie a spokojnosť.
MVDr. Jozef Blecha

Dňa 26. novembra 2014 sa významného životného
jubilea 80 rokov dožila naša kolegyňa
doc. MVDr. Judita Jantošovičová, CSc.,
ktorá pracovala na ústave anatómie
v rokoch 1960 až 1996.
Kolek v Ústavu anatómie UVLF v Košiciach jej
praje do ďalších rokov najmä pevné zdravie,
životný elán, šťas e a harmóniu.

Marián Lazúr
Eva Martoníková
MVDr. Eva Čellárová, PhD.
prof. MVDr. Ján Dianovský, PhD.
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Menovanie nových vysokoškolských profesorov
Dňa 19. novembra 2014 v Prezidentskom paláci prezident SR Andrej Kiska vymenoval v zmysle ústavnej funkcie
podľa čl. č. 102 ods. 1 písm. h/ Ústavy Slovenskej republiky
31 nových vysokoškolských profesorov. Medzi akademickú elitu sa zaradilo 9 žien a 22 mužov. Z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si menovací dekrét prevzala Alexandra Trbolová a František Novotný.
V príhovore prezident Andrej Kiska povedal: „Želám každému jednému z vás, aby v každom vašom študentovi ostal

ten pocit, že ste mu pomohli byť nielen lepším vo svojej odbornosti, ale že ste mu pomohli byť aj lepším a kvalitnejším
človekom.“ Ďalej dodal, že naše školstvo potrebuje zmeny,
a to aj v oblasti vysokých škôl. Dôležité je podľa jeho slov,
aby slovenské vysoké školy neprodukovali len množstvo
študentov, ale aby pripravili mladých ľudí na to, aby sa po
skončení školy mohli stať odborníkmi v tom, čo vyštudovali, a zapojiť sa tak do našej spoločnosti.

Prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD.
Dňa 19. novembra 2014
v Prezidentskom paláci prevzala z rúk prezidenta SR Andreja
Kisku menovanie za vysokoškolského profesora odbore veterinárna chirurgia, ortopédia
a röntgenológia aj doc. MVDr.
Alexandra Trbolová, PhD., ktorá je nielen na Slovensku, ale aj
v zahraničí považovaná za erudovaného odborníka v odbore
veterinárna chirurgia so špecializáciou veterinárna oftalmológia.
Po ukončení štúdia na UVL
v Košiciach v roku 1987 nastúpila na internú ašpirantúru na
katedru infekčných chorôb a tropickej medicíny a v r. 1992 v
rámci organizačných zmien prestúpila na katedru chirurgie,
ortopédie a röntgenológie. V r. 2005 úspešne absolvovala
habilitačné konanie a bola menovaná za docentku pre vedný odbor veterinárna chirurgia.
Prof. Trbolová zabezpečuje pedagogickú činnosť na klinike malých zvierat pre slovenských i zahraničných študentov v anglickom jazyku. Vypracovala podklady a osnovy pre
nový študijný predmet veterinárna oftalmológia a Veterinary ophthalmology. Je garantom študijného predmetu vetrinárna chirurgia a anesteziológia, a veterinárna oftalmológia,
a tiež vedúcou predmetu General surgery and anesteziology
a Veterinary ophthalmology. Rozsiahlu pedagogická činnosť
vykonáva v rámci riadneho aj postgraduálneho štúdia veterinárnych lekárov nielen doma, ale aj v zahraničí. Už od 90.
rokov je pozývaná k prednáškovým pobytom a k vedeniu
odborných postgraduálnych kurzov najmä z odboru veterinárnej oftalmológie, ale tiež aj z oblasti operačnej chirurgie
a anestéziológie. Opakovane je pozývaná ako prednášajúci
na kongresy organizované Svetovou asociáciou veterinárnych lekárov malých zvierat (WSAVA) Slovenskou i Českou
asociáciou veterinárnych lekárov malých zvierat, Poľskou
asociáciou veterinárnych lekárov a Komorou veterinárnych
lekárov Slovenska, Česka a Poľska. Ako hosťujúci pedagóg
prednáša aj na Veterinárnej a farmaceutickej univerzite
v Brne.
Prof. Trbolová sa od roku 1993 systematicky venuje klinickej, pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti v špecializácii veterinárna oftalmológia. Svoje odborné poznatky získala na študijných pobytoch v USA a opakovane v Nemecku
a Rakúsku. Z tejto problematiky publikovala 122 vedeckých
a odborných prác, mnoho z nich aj vo významných vedecwww.uvlf.sk

kých časopisoch s IF
v zahraničí. Pravidelne sa ako prednášajúci zúčastňuje a je
aj
organizátorkou
of talmologick ých
kongresov doma a
v zahraničí. Do dnešného dňa má uverejnených 67 vedeckých prác a viac ako
20 abstraktov publikovaných vo vedeckých zborníkoch.
Vypracovala
viac
ako 20 lektorských
a oponentských posudkov na vedecké
a odborné práce
v slovenských a zahraničných vydavateľstvách a je oponentkou dizertačných
prác na iných vysokých školách doma i v zahraničí. Je spoluautorom troch vedeckých monografií v slovenskom vydavateľstve, v zahraničnom vydavateľstve je autorom dvoch
rozsiahlych učebných textov. Pre domáce vydavateľstvo
publikovala 9 skrípt, spolupodieľala sa na vydaní Praktickej
príručky pre veterinárneho lekára vydaného KVL SR. Podieľala sa na preklade troch rozsiahlych odborných knižných publikácií z jazyka anglického a nemeckého. V roku 2000 bola
Klubom slovenských spisovateľov ocenená Cenou Mateja
Bela za preklad diela Schebitz a Brass: Operácia psa a mačky.
Zahraničná spolupráca prof. Trbolovej je najintenzívnejšia
s Univerzitou prírodných vied v Lubline v Poľsku, kde s kolegami z kliniky chirurgie vypracovali spoločné vedecké úlohy
zamerané na nové terapeutické a chirurgické postupy vo
veterinárnej oftalmológii, pripravili a úspešne obhájili spoločné granty VEGA, zrealizovali vedecké a odborné články,
kongresy, prednášky a workshopy.
Úzko spolupracuje s chovateľskými klubmi na Slovensku
a je aktívnou posudzovateľkou dedičných očných ochorení. V spolupráci s ECVO vypracovala protokol na evidenciu
dedičných očných ochorení na Slovensku, ktorý je platný vo
všetkých európskych štátoch.
Do ďalších rokov prajeme prof. Trbolovej okrem pevného
zdravia a šťastia aj veľa tvorivých nápadov, pracovných úspechov a osobnej spokojnosti.
(lk)
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Prof. MVDr. František Novotný, PhD.
Medzi novými profesormi,
ktorých dňa 19. novembra
2014 vymenoval prezident
Slovenskej republiky Andrej Kiska, bol v odbore
veterinárne
pôrodníctvo
a gynekológia náš kolega,
prednosta kliniky koní doc.
MVDr. František Novotný,
PhD.
Na UVLF v Košiciach pôsobí
prof. Novotný od roku 1985,
kedy nastúpil ako asistent
na katedru reprodukcie
hospodárskych zvierat. Ako
odborný asistent obhájil v roku 1995 kandidátsku dizertačnú prácu vo vednom odbore veterinárne pôrodníctvo a gynekológia. Po habilitačnom konaní v roku 2006 získal titul
docent v odbore veterinárne pôrodníctvo a gynekológia.
V pedagogickej praxi pôsobí menovaný celkovo 28 rokov
a prešiel všetkými kvalifikačnými stupňami. V roku 2011 bol
menovaný do funkcie prednostu kliniky koní. Podieľa sa na

diagnostickej, poradenskej a terapeutickej činnosti vyplývajúcej z klinickej práce, a to v rámci pedagógie na UVLF ako aj
v spolupráci s Komorou veterinárnych lekárov SR.
Jeho vedecká práca súvisí najmä s oblasťou problematiky
reprodukcie zvierat, manažmentu reprodukcie, endokrinných a metabolických ochorení koní, prežúvavcov a ošípaných. Na začiatku svojej vedeckej činnosti sa venoval
transferu embryí a hormonálnej regulácii pohlavného cyklu
u všetkých druhov hospodárskych zvierat. V súčasnom období sa venuje štúdiu endokrinných dysregulácií, syndrómu
zápalovej reakcie a metabolickému syndrómu koní. Bol a je
vedúcim riešiteľom vedeckých projektov VEGA a podieľal
sa na riešení AV projektov. Svoje skúsenosti využíva menovaný pri výchove diplomantov a doktorandov, z ktorých 3
už svoje práce obhájili. Publikačná činnosť prof. Novotného
predstavuje významný prínos v oblasti poznania v základnom a aplikovanom výskume a obohacuje tiež veterinárnu
a chovateľskú prax.
Do jeho ďalšej práce mu želáme pevné zdravie a veľa úspechov.
prof. MVDr. Igor Valocký, PhD.

Nová docentka – doc. MVDr. Eva Petrovová, PhD.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a
farmácie v Košiciach
má ďalšieho docenta,
ktorého menovala vedecká rada univerzity
na svojom zasadnutí
9. decembra 2014.
Pedagogicko-vedecká kariéra doc. Petrovovej začala v roku
1999, kedy bola prijatá na vtedy ešte
Univerzitu veterinárskeho lekárstva v Košiciach ako študent
dennej formy štúdia
v odbore všeobecné
veterinárske lekárstvo. V roku 2005 úspešne promovala, získala titul MVDr. a zároveň bola v tom istom roku prijatá
na doktorandské štúdium na Katedru chémie, biológie a
biochémie UVL v Košiciach. Počas doktorandského štúdia
absolvovala 11-mesačný výskumný pobyt na pracoviskách
Ústavu živočíšnej fyziológie a genetiky AV ČR v Prahe a Brne,
kde sa prvýkrát zoznámila s kuracím embryom ako zvieracím modelom pre sledovanie vývinovej embryotoxicity ako
aj vývinom kardiovaskulárneho systému.
V roku 2008 po úspešnej obhajobe dizertačnej práce bola
doc. Petrovová na základe konkurzného konania prijatá na
ústav anatómie ako vysokoškolský pedagóg, kde sa už šiesty rok aktívne podieľa na výučbe veterinárnej anatómie pre
slovenských a zahraničných študentov, ako aj anatómie pre
farmaceutov, a to formou praktických cvičení a prednášok.
Doc. Petrovová sa podieľa na pedagogickom procese aj ako
oponentka a školiteľka diplomových prác.
V roku 2012 sa doc. Petrovová uchádzala o štipendium
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ESKAS pre postdoktorandov na základe štipendijnej ponuky
švajčiarskej vlády. A tak v priebehu rokov 2012 a 2013 ako
jedna z dvoch vybratých uchádzačov zo Slovenska absolvovala 9-mesačný výskumný pobyt na Katedre fyziológie Univerzity v Lausanne. Tu sa zoznámila s ďalšou alternatívnou
metódou pre sledovanie embryotoxicity. V tomto prípade
šlo o in vitro metódu, ktorá využíva pre sledovanie vývinovej
neurotoxicity bunky získané z mozgu 16-dňového embrya
potkana. Výskum doc. Petrovovej je tak zameraný na využitie kuracieho embrya ako zvieracieho modelu pri sledovaní
embryotoxicity agrochemikálií, pôsobenia rôznych látok a
biomateriálov na vazoaktivitu a angiogenézu ciev chorioalantoickej membrány. S ohľadom na sledovanie vývinovej
neurotoxicity je výskum spojený nielen so zvieracím modelom kuracieho embrya, ale aj v poslednej dobe veľmi zaujímavým in vitro zvieracím modelom; trojrozmernými bunkovými kultúrami získanými z mozgu embrya potkana.
Toho času je doc. Petrovová autorkou a spoluautorkou 3
monografií vydaných v zahraničnom a domácom vydavateľstve, 4 kapitol v domácich a zahraničných vedeckých monografiách, 18 vedeckých publikácií v karentovaných časopisoch a 43 publikácií v odborných a vedeckých časopisoch.
Doc. Petrovová je zodpovedným riešiteľom alebo zástupcom v projektových schémach VEGA a KEGA. V rokoch 2010
– 2013 bola zapojená ako spoluriešiteľ do 2 projektov operačného programu Výskum a vývoj v rámci štrukturálnych
fondov EÚ. V priebehu rokov 2012 a 2013 sa podieľala aj na
medzinárodnom projekte financovanom organizáciou The
John Hopkins Center for Alternative to Animal Testing, Baltimore (USA).
Do ďalšej vedecko-výskumnej a pedagogickej práce prajeme doc. Petrovovej pevné zdravie, veľa osobných a pracovných úspechov a ako zapálenej športovkyni aj veľa športového šťastia.
(lk)
www.uvlf.sk

Bezpečnosť potravinového reťazca – téma konferencie mladých slovenských vedcov

Účastníci konferencie v prvý deň rokovania

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Národný kontaktný bod pre vedeckú
a technickú spoluprácu s EFSA a Univerzita veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach zorganizovali v dňoch 3. –
4. novembra 2014 v priestoroch Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach VII. vedeckú konferenciu
Mladí vedci – bezpečnosť potravinového reťazca. Počas
dvoch dní bolo prezentovaných 25 prednášok a 44 posterov.
Konferenciu otvorila členka vedeckého výboru doc. MVDr.
Anna Ondrejková, PhD., privítala hostí a ocenila mladých
vedeckých pracovníkov a doktorandov za ich záujem prezentovať a diskutovať výsledky ich vedeckej práce. V úvodnom bloku prednášok referovali prednášajúce o výskume
a hodnotení potenciálneho genotoxického účinku insekticídnych a fungicídnych prípravkov a o zaujímavých skúsenostiach s testovaním rezistencie ochranných pracovných
rukavíc voči pesticídom. V podvečer prvého dňa jednania
oboznámila Ing. Gereková prítomných s úlohou Národného
kontaktného bodu pre vedeckú a technickú spoluprácu s
EFSA (NKB) v oblasti bezpečnosti potravinového reťazca. Podobne prezentovali MVDr. Kalánová a kol. NKB ako centrum
spolupráce v oblasti bezpečnosti potravinového reťazca na
medzinárodnej, komunitárnej i národnej úrovni a centrum
komunikácie s kontrolnou, akademickou a výskumnou obcou okrem iného pri národnom hodnotení rizika, usporiadaní medzinárodných vedeckých konferencií a príprave správ
o zoonózach a alimentárnych nákazách v SR. Diskusia, aj na
odborné témy, pokračovala v príjemnej atmosfére spoločenského večera pri hudbe a dobrom jedle až do polnoci.
Druhý deň konferencie sa prednášajúci zaoberali mikrobiológiou potravín, rezistenciou baktérií voči antibiotikám,
vplyvom skrmovania aditív v diétach hospodárskych zvierat
a ďalšími pútavými témami. V širokej i odbornej verejnosti
pokračovanie
na str. 18

je populárne sledovanie ukazovateľov kvality potravín. Bohatú diskusiu vyvolal príspevok MVDr. Mačangu s kolektívom o kvalite spišských párkov, slovenskej potraviny zaradenej do registra zaručených tradičných špecialít. V príspevku
konštatovali, že zaradením spišských párkov medzi zaručené tradičné špeciality sa mala ich kvalita zvýšiť a mala byť
jednotná, čo sa však nie vždy dodržiava. Tým, že výrobcovia
nedodržiavajú jasne stanovené kritériá pre spišské párky,
dopúšťajú sa klamania spotrebiteľa a za tieto praktiky môžu
byť sankcionovaní kontrolnými orgánmi. V prestávkach jednania konferencie prebiehala diskusia pri posteroch s pestrými témami.
Záujem o konferenciu s problematikou bezpečnosti potravín a ochrany zdravia obyvateľstva u odbornej verejnosti,
mladých vedeckých pracovníkov a ich školiteľov potvrdzuje
aktívna účasť prihlásených, ale aj zastúpenie rôznych vzdelávacích a výskumných inštitúcií zo SR. Účastníci konferencie reprezentovali UVLF v Košiciach, Slovenskú technickú
univerzitu v Bratislave, Slovenskú zdravotnícku univerzitu
v Bratislave, Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre,
Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, Výskumný ústav potravinársky Bratislava, Slovenskú akadémiu vied, Úrad verejného zdravotníctva,
Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave a Mikrolab, s. r.
o. Verím, že záujem o vedu a jej prezentáciu u mladých vedcov pretrvá a stretneme sa v podobnom zložení aj v budúcom roku, pri organizovaní VIII. ročníka vedeckej konferencie
Mladí vedci – bezpečnosť potravinového reťazca.
MVDr. Marián Prokeš, PhD., člen organizačného výboru
foto: MVDr. Zoltán Benkö

Zľava: Mgr. Mária Bartušová a MVDr. Radka Aláčová, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Najlepšia vedecká práca mladých vedeckých pracovníkov za rok 2013

Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave (SSPLPVV) vo februári 2014 vyhlásila 1. ročník súťaže o ceny SSPLPVV pre mladých vedeckých pracovníkov o najlepšiu vedeckú
prácu za rok 2013. Súťaž bola vyhlásená v troch kategóriách
(cena za vedecký prínos, cena za prínos pre prax a cena za
rozvoj vednej oblasti) a štyroch oblastiach (poľnohospodárske vedy, potravinárske vedy, lesnícke vedy, veterinárske
vedy). Do súťaže mohol prihlásiť svoje práce každý mladý
vedecký pracovník, ktorý pracuje na slovenskom vedeckom
pracovisku vo výskume, v štyroch uvedených oblastiach, vo
veku do 35 rokov resp., ktorý v danom roku dosiahol vek
www.uvlf.sk

najviac 35 rokov. Do veterinárskej sekcie bolo prihlásených
9 prác od siedmych autorov. Všetky práce vyhovovali štatútu
súťaže a boli zaradené do hodnotenia. Na základe kritérií
určených členmi veterinárskej sekcie boli vyhodnotené ako
najlepšie tri práce:
1. Bocková, E., Rudolf, I., Kočišová, A., Betášová, L., Venclíková, K., Mende, J., Hubálek, Z.: Dirofilaria repens microfilariae in Aedes vexans mosquitoes in Slovakia, Parasitology
Research, 2013, 112 (10): 3465–3470.
2. Kožár, M., Molnár, L., Trbolová, A., Kožárová, I.: Application of a single vascularised skin flap in eastern imperial
eagle with skin defects, Veterinary Record, 2013, 172 (16):
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Najlepšia vedecká práca mladých vedeckých pracovníkov za rok 2013

Ocenení mladí vedci (zľava): MVDr. Lýdia Mesarčová, PhD., MVDr. Martin Kožár, PhD., a MVDr. Eva Bocková, PhD.

425.
3. Mesarčová, L., Marcinčák, S., Nagy, J., Popelka, P.,
Bača, M., Jevinová, P., Marcinčáková, D.: Effect of glaze
and selected herbal extracts on lipid oxidation and sensory
properties of frozen Atlantic herrings (Clupea harengus L.),
Acta Alimentaria, 2013, 42 (2): 236–244.
Dňa 3. novembra 2014 v rámci konferencie „Mladí vedci
– bezpečnosť potravinového reťazca“ konanej v Košiciach,
boli z rúk predsedu SSPLPVV prof. Ing. Jozefa Goliana, Dr.,
a predsedu veterinárskej sekcie doc. MVDr. Slavomíra Marcinčáka, PhD., odovzdané úspešným autorom diplomy a peňažné odmeny. Ceny si ako prví autori vedeckých článkov
prevzali MVDr. Eva Bocková, PhD., MVDr. Martin Kožár, PhD.
a MVDr. Lýdia Mesarčová, PhD., všetci traja absolventi doktorandského štúdia na UVLF v Košiciach. Predseda spoločnosti
poďakoval všetkým mladým vedeckým pracovníkom, ktorí
sa prihlásili do súťaže a odmeneným zaželal veľa úspechov
v ich ďalšej práci. Predseda veterinárskej sekcie vyslovil presvedčenie, že spoločnosť chce touto formou aj v budúcnosti
propagovať výsledky mladých vedcov a motivovať ich k práci v oblasti vedy a výskumu.
doc. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.
foto: MVDr. Zoltán Benkö

Spomienka na doc. MVDr. Jozefa Knežíka, CSc.
Vo veku nedožitých 88 narodenín sme sa ešte v septembri
2014 navždy rozlúčili s doc. MVDr.
Jozefom Knežíkom, CSc. Narodil
sa 5. decembra 1926 v Pribyline,
gymnázium navštevoval v Trnave, v r. 1946 začal študovať na
Vysokej škole veterinárnej v Brne.
Počas štúdií pracoval ako demonštrátor na ústave biológie a parazitológie pod vedením prof. Dr.
V. Dyka, DrSc., a na ústave farmakológie pod vedením prof. Dr. J.
Lebdušku, DrSc. Pobyt na týchto
významných pracoviskách bol
rozhodujúcim pre ďalšie zameranie jeho práce. Po ukončení štúdia nastúpil r. 1951 na novozaloženú Vysokú školu veterinársku v Košiciach. Tu najskôr
pôsobil ako odborný asistent na ústave farmakológie, o rok
na to prešiel na novozaloženú katedru klinickej diagnostiky
a vnútorných chorôb I., kde pracoval do r. 1990.
V r. 1967 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu na tému K
epizootológii Ascaridia galli u kury domácej na Slovensku
a rozpracovanie boja metód s ňou, a v r. 1973 habilitačnú
prácu na tému Dehelmintizačné metódy boja s askaridiózou
a heterakidózou u kury domácej, v ktorej riešil nový spôsob
liečby a ďalších opatrení, ktoré sa uplatnili vo veterinárskej
praxi a prispievali k tlmeniu najrozšírenejších helmintóz
hydiny, a tým k zníženiu značných národohospodárskych
strát. Od r. 1972 sa venoval chorobám kožušinových zvierat
v podmienkach veľkochovov, inváznym chorobám u koní,
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helmintózam hydiny, edemovej chorobe a tlmeniu niektorých infekčných chorôb hydiny. Výsledky jeho štúdií boli publikované v domácej i zahraničnej vedeckej a odbornej tlači.
Publikoval 90 vedeckých prác individuálnych i kolektívnych.
Bol spoluautorom dvoch vysokoškolských učebníc a skrípt
pre študentov vysokých i stredných škôl. Odovzdal 8 záverečných správ, z ktorých vyplynulo aj jeho spoluautorstvo na
patente Spôsob prípravy antigénu pre sérologickú diagnostiku Aleutskej choroby norkov. Udržoval úzky kontakt s terénnou praxou a jeho bohatá a úspešná práca bola ocenená
udelením viacerých vyznamenaní a medailí.
Doc. Knežík patril medzi prvú generáciu učiteľov našej
univerzity, bol učiteľom a vedcom s dobrými organizačnými
schopnosťami a náročným i zodpovedným prístupom k práci, a ako taký navždy ostane v našej pamäti. Česť jeho pamiatke!
Kolektív pracovníkov kliniky malých zvierat

Smútočné oznámenie
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že nás
dňa 30. októbra 2014 vo veku 84 rokov navždy opustil
náš dlhoročný kolega
doc. MVDr. Antonín Ševčík, CSc.
Posledná rozlúčka so zosnulým bola 3. novembra 2014
na Verejnom cintoríne v Košiciach.
www.uvlf.sk

Predvianočná kapustnica 2014

4. december 2014 – na tento deň rektor univerzity v spolupráci s Radou ZO OZ PŠaV UVLF i Akademickým senátom
UVLF v Košiciach zorganizovali v poradí už tretiu predvianočnú kapustnicu pre všetkých zamestnancov. A kde? Ako
zvyčajne v záhradných priestoroch pri pavilóne morfologických disciplín. Počasie na dané obdobie ako na objednávku
– pekne, slnečno.
Už deň pred konaním akcie je zabezpečená celá príprava, stany, hudba z vlastnej techniky s vianočnými koledami
alebo pesničkami vhodnými na toto obdobie, i veľký a ozdobený živý vianočný stromček. Viac ako 470 zamestnancov univerzity už v tomto období mohlo pocítiť atmosféru
blížiacich sa Vianoc. A v samotný deň kapustnice? V kotloch
začala rozvoniavať kapustnica, varené víno, horúci čaj z firmy Alnex. A navyše i jaternice, pečená klobása i ostatné
dobroty. O prípravu zabíjačkových špecialít sa postarali naši
špecialisti, ktorí pod vedením prof. MVDr. Petra Tureka, PhD.,
ich začali pripravovať už dva dni pred samotnou akciou. Po
otvorení predsedom ZO OZ PŠaV prof. RNDr. Michalom Toropilom, CSc., a po príhovore rektora prof. MVDr. Emila Pilipčinca, PhD., sa kapustnica mohla začať v plnej miere i šírke.
Bolo to už po tretíkrát, keď si každý človek dobrej vôle mohol
prísť na svoje. Verme spolu všetci, že na našej univerzite sa
stane predvianočná kapustnica peknou tradíciou.
prof. RNDr. Michal Toropila, CSc., predseda rady ZO
www.uvlf.sk
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Predvianočné stretnutie 2014

Vo vianočnou atmosférou prežiarených krásnych priestoroch reštaurácie Golden Royal sa po roku znovu stretli
pozvaní členovia akademickej obce a zamestnanci, členovia správnej rady, predstavitelia spriatelených organizácií i spolupracujúcich inštitúcií a ďalší pozvaní hostia, aby
si pripomenuli, že v akosi prirýchlom behu času prichádza

čas vianočný. A ten by mal byť v znamení pokoja a radosti,
spomalenia a zamyslenia sa nad tým, čo ešte okrem celoročného zhonu a stresu by malo byť prítomné v našich životoch. Čo iné ako duch Vianoc by nás malo naplniť väčšou
harmóniou aspoň na istý čas? Najmä ak sa tento „duch“ spojí
s priateľskými stretnutiami, rozhovormi, krásnou hudbou na
počúvanie i tanec či chutným jedlom? Toto všetko nám ponúkalo predvianočné stretnutie, na ktoré svojich hostí 12. decembra 2014 už po ôsmykrát pozval rektor Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach prof. MVDr. Emil
Pilipčinec, PhD., ktorý sa po osobnom privítaní všetkých prichádzajúcich spolu s ostatnými členmi vedenia poďakoval
prítomným za spoluprácu v uplynulom roku, za všetko, čo
vykonali v prospech našej školy, a poprial im do nového roku
veľa pevného zdravia, šťastia, osobných a pracovných úspechov. Vyjadril tiež presvedčenie, že aj novozvolená rektorka
prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., bude mať takú podporu,
aká sa jemu dostala počas uplynulých rokov dvoch funkčných období, a že sa vždy nájde príležitosť na priateľské
stretnutia ľudí, ktorých spája spoločná vec. Pred samotným
rozbehom zábavy ako vždy vystúpili pozvaní umelci s hudobným programom, ktorý naladil prítomných na strávenie príjemného večera – hrali a spievali Horn Quartet, Otto
Voce, Michaela Várady i skupina Železiar. Pre niekoho je pre
príjemný večer dôležitá milá spoločnosť, zaujímavé rozhovory, plné stoly, hudba či tanec, a toho všetkého bolo dosť
podľa ľubovôle.
(lk), foto: MVDr. Ladislav Pačaj

MIKULÁŠ 2014 NA UVLF
Rada ZO OZ PŠaV UVLF v Košiciach v spolupráci s vedením
UVLF v Košiciach na deň 6. 12. 2014 zorganizovali pre detí
zamestnancov univerzity už tradičného Mikuláša. Neuskutočnilo sa to však v priestoroch, na ktoré mnohí boli aj zvyknutí, ale v telocvični na Podhradovej. A tak celé sobotňajšie
dopoludnie sa začínalo stávať nie priestorom pre šport, ale
pre zábavu i radosť detí – začal sa pripravovať Mikuláš 2014.
Živý stromček, ozdoby, osvetlenie i balóny – to všetko
malo pripomínať nielen Mikuláša, ale aj nadchádzajúci duch
Vianoc. Okolo 14.30 prichádzajú tí prví, asi najviac netrpezliví, spolu so svojimi rodičmi, či aj so starými rodičmi. Príde Mikuláš a bude rozdávať aj darčeky? To bola najčastejšia otázka. O 15. hodine sa to začalo. Takmer 98 prihlásených detí so
svojím sprievodom sú v napätí. V miestnosti je určité prítmie
a začína sa divadielkom O troch prasiatkach. No Mikuláš
nechodí. Ďalej nasleduje gitarový mini koncert, na ktorom
s aktérom spievajú aj prítomné detí. A prichádza ta očakávaná chvíľa. Vianočný stromček i celá telocvičňa sa nádherne
rozsvecujú a s tým prichádza Mikuláš so svojou družinou –
anjelom i čertom. Len aby deti dostali aj vytúžený balíček,
museli Mikulášovi povedať aj krátku básničku. Mikuláš bol
viac ako dobrotivý a každému dieťaťu nádherný balíček aj
dal. I keď čert – či čertica neboli vždy tomu naklonení. A že
deti boli dobré, tomu pomáhal anjel.
A to bolo radosti, keď s darčekmi a spolu s Mikulášom
i jeho sprievodom si mohli zatancovať na detskej diskotéke. Tí, ktorí mali záujem, mali možnosť navštíviť aj náš Aqua
terra klub. Pre deti a ich sprievod bolo zabezpečené mini ob20

čerstvenie.
A čo na záver? Je potrebné vyjadriť poďakovanie organizátorom i pracovníkom ústavu telesnej výchovy a športu za
vytvorenie nádherných chvíľ sobotňajšieho podujatia. A určite oveľa väčším poďakovaním boli prekrásne úsmevy i žiarivé očká detí aj s otázkou: Príde Mikuláš aj na budúci rok?
prof. RNDr. Michal Toropila, CSc., predseda rady ZO
www.uvlf.sk

Medzinárodná kynologická súťaž - VEĽKÁ CENA OBRANÁROV 2014
Študenti 3. ročníka dennej formy študijného odboru kynológia a študijného programu vzťah človek – zviera a jeho
využitie v canisterapii a hipoterapii sa zúčastnili tradičnej medzinárodnej kynologickej súťaže – Veľkej ceny obranárov 2014. Podujatie zorganizované združením TART Czech Republic sa konalo 31. 10. 2014 – 1. 11. 2014 v Mělníku,
v areáli Integrovanej strednej školy technickej.

Stráženie páchateľa služobným psom po
dobu 1 minúty
Študenti s organizátormi Veľkej ceny obranárov pri záverečnom vyhodnotení podujatia

Usporiadateľ oslavujúci v tomto roku dvadsiate výročie
založenia TART-u sa na prijatie študentskej delegácie z Košíc
pripravil so všetkou zodpovednosťou. V bulletine, vydanom
pri príležitosti konania súťaže, vopred informoval o účasti poslucháčov košickej univerzity, ktorí si prídu pozrieť a
študovať priebeh akcie, čo svedčí o vysokej profesionálnej
a organizačnej úrovni podujatia. Okrem logistického zabezpečenia priebehu medzinárodnej súťaže organizácia
TART usporiadala aj odbornú besedu so starostom mesta Mělník MVDr. Ctiradom Mikešom, ktorý ako absolvent
brnianskej veterinárskej univerzity tlmočil svoj osobitý vzťah
k profesijnému zameraniu študentov našej univerzity. Na
pracovnom stretnutí sa zúčastnil aj honorary riaditeľ súťaže
Pavel Lexa, nestor českej kynológie, člen zboru medzinárodných rozhodcov ČR. Spolu s generálnym tajomníkom TART-u Mirkom Zábranským sú jednými zo zakladateľov prvej
Československej brigády záchranných psov v roku 1968.
Pre univerzitných študentov bolo prínosom, že sa na Veľkej
cene obranárov stretli a pohovorili aj s oboma osobnosťami
československej služobnej a záchranárskej kynológie, ako aj
s ďalšími významnými kynologickým odborníkmi – generálom Ing. Liborom Krejcarom, majstrom športu Vilémom
Babičkom a Mgr. Janom Komárkom, predsedom výcvikovej
komisie SKS TART.
Poslucháči Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach mohli v rámci praktického zamestnania sledovať vrcholovú prácu psovodov bezpečnostných útvarov a
zložiek Polície Českej republiky, Väzenskej služby, Armády
Českej republiky, Vojenskej polície, mestských polícií, Colnej správy a civilných kynologických združení pri náročných
výkonoch disciplíny obrany. V pozícii divákov boli svedkami
nočného zadržania páchateľa služobným psom, likvidácie
výtržnosti služobným psom v miestnosti, obrany psovoda
po prepade, vyhľadania páchateľa v objekte, kontrolného
zadržania a ďalších obranných prvkov, ktoré sa vyskytujú
priamo v policajno-bezpečnostnej praxi uvedených bezpečnostných subjektov. Profesionálna práca príslušníkov ozbrojených zložiek študentov kynológie zaujala. Niektoré z predvedených výkonov, napr. samostatné stráženie páchateľa
www.uvlf.sk

Kynologická organizácia TART CZ udelila
Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach pamätnú plaketu pri
príležitosti 20. výročia svojho založenia

Naša delegácia odovzdala starostovi Mělníka MVDr. Ctiradovi Mikešovi novú publikáciu Police Kynology in Slovakia

služobným psom po dobu jednej minúty je už dnes natoľko
špecifické, že sa s ním mohli stretnúť len na tejto súťaži.
Prví absolventi nového študijného programu si okrem
rozšírenia vedomostného obzoru o poznatky z bezprostrednej policajno-bezpečnostnej praxe odniesli domov
aj diplomy za účasť na Veľkej cene obranárov 2014. Svoje
bezprostredné domy z podujatia sprostredkoval študent
Šimon Orbán slovami: „Výkony služobných psov nám boli
predvedené počas denného, ale aj nočného zadržania figurantov. Išlo o vydarenú akciu, po ktorej som mal dobrý pocit z
príjemného kolektívu a úspešných zásahov. Tu som mal možnosť vidieť príkladnú symbiózu psa s človekom, ktorá však odzrkadľuje dlhé hodiny tvrdej práce počas tréningov psovoda
so psom“.
Športový a spoločenský formát stretnutia azda najvýstižnejšie hodnotia slová jedného z ďalších pilierov československej a českej služobnej kynológie Ing. plk, v. v.
Josefa Růžičku: „Zajímavý závod s neobvyklým setkáním se
slovenskými studenty ukončil dvacetiletí Tartu a příznivcům
služebního výcviku psů nezbývá než popřát, aby podobných
prospěšných setkání bylo v dalším dvacetiletí co nejvíce“.
RNDr. Vladimír Ďurišin
Foto: Luboš Lidický
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Voltížná sezóna 2014 viac ako úspešná

Uplynulá sezóna bola pre cvičencov z TJ Slávia UVLF naladená na víťaznú strunu. Na začiatku sezóny nielen cvičenci,
ale ani tréneri netušili, že nastávajúca sezóna prinavráti ,,veterinárov“ k métam, na aké boli zvyknutí v minulosti. Prvé
preteky SVP Košice v apríli ešte nič nenaznačovali. V kategórii juniorských skupín v Košiciach súperili iba tri domáce
družstvá. Medzinárodné preteky CVI Frenštát pod Radhoštem už naznačili ďalšie možnosti. Naše družstvo v kategórii
skupín tu obsadilo 1. miesto. Je treba povedať, že s víťazstvom cvičencov TJ Slávia UVLF nikto nepočítal. Druhé víťazstvo ,,veterinárov“ na CVI Kaposvár v Maďarsku znamenalo
pre naše farby nomináciu na ME juniorov, čo sa košickým
voltižérom v kategórii skupín podarilo iba druhýkrát (na ME
juniorov ešte štartovali v r. 2005 v Brescii, kde skončili piati).
Konečné šieste miesto na ME juniorov 2014 bolo prekva22

pením aj pre samotných cvičencov TJ
Slávia UVLF. Vekovo aj obťažnosťou voľnej zostavy patrili k outsiderom súťaže.
Čerešničkou na torte bol titul majstrov
SR, ktorý si skupina tesne vybojovala na
septembrových MSR v Topoľčiankach.
Družstvo pretekalo v zložení: Daniela
Semancová, Zuzana Majsniarová, Zuzana Orinčáková, Sára Šoltészová, Michaela Malegová, Svetlana Kmecová,
Simona Ťažárová. Všetky umiestnenia
boli vybojované na chrbte spoľahlivého Trouble Makera Z pochádzajúceho
z Belgicka. Trenérom družstva počas
celej sezóny bola dlhoročná úspešná
reprezentantka SR vo voltíži Eva Pavľaková (Dravecká). Koňa lonžoval Marián
Pavľak. V kategórii jednotlivcov, v minulosti tradične najsilnejšej kategórii
našich jazdcov, pekné umiestnenia
dosiahla Daniela Semancová. Na ME
juniorov v kategórii jednotlivcov – ženy
skončila na 16. mieste. Do finále postupovalo prvých 15 dievčat a Danka nepostúpila iba o tisíciny. V rámcovej súťaži jednotlivcov detí, ktorá však nebola
majstrovská, si výborné piate miesto
na juniorských ME vybojovala Zuzana
Orinčáková. Obe dievčatá nás v Kaposvári reprezentovali na chrbte Olivera
Kinského.
Dosiahnutie spomenutých úspechov je možné vďaka vzácnej symbióze podpory tohto odvetvia jazdeckého
športu zo strany UVLF, trénerov, rodičov
detí, mesta Košice a najmä cvičencov
samotných. Verme, že v sezóne 2015
košickí voltižáci nadviažu na výsledky z
r. 2014. Hlavným cieľom pre nich bude
nominovať sa na juniorské MS 2015
v holandskom Ermele. Po doplnení
členskej základne v septembrovom nábore sa bude pod taktovkou siedmich
trénerov – Evy Pavľakovej, Diany Lovašovej, Martiny Posilnej, Mariána Pavľaka
(tréning na koni), Tibora Holzträgera
(gymnastika), Adriany Hanzovej (tanečná príprava) a pani
Eriky Novej (balet) na sezónu 2015 pripravovať 33 cvičencov
rozdelených podľa výkonnosti a veku do štyroch družstiev.
Klub má v súčasnosti k dispozícii 5 kvalitných koní: Trouble
Maker Z (11-ročný valach plemena Zangersheide), Oliver
Kinski (14-ročný valach, český teplokrvník), Alasca K (9-ročný
valach, holandský teplokrvník) Good Luck (9-ročný valach,
slovenský teplokrvník) a Zeus – Przedswit Odorínsky (20-ročný žrebec, slovenský teplokrvník). Záverom nám ostáva popriať do sezóny 2015 voltižérom, trénerom a ich konským
štvornohým priateľom veľa zdravia, žiadne zranenia, prajnosť okolia a podporu zo strany všetkých zainteresovaných
subjektov.
MVDr. Marián Pavľak
www.uvlf.sk

Za relaxom na Sivec
Pekné jesenné počasie využila skupina turistov zložená
zo študentov a zopár zamestnancov našej univerzity, medzi ktorými nechýbala ani častá účastníčka turistických, vodáckych či lyžiarskych podujatí prorektorka prof. MVDr. Jana
Mojžišová, PhD., na relax a nabratie nových síl nie sedením
v kresle, ale aktívnym pohybom. Jesenný výstup na Sivec,
ktorý už tradične organizuje ústav telesnej výchovy a športu, je priam ideálny na to, aby z hlavy vyšumeli študijné či
pracovné problémy. Nádherne sfarbená príroda, teplota
priam stvorená na rezké kroky prerušované obdivovaním
okolia dávali za pravdu výroku, že pohyb je život. A v pohybovej eufórii sme sa ocitli na vrchole vo výške 781 metrov. Je
pravda, že Sivec nepatrí medzi nejakých velikánov, ale pohľad z neho určite patrí medzi tie najkrajšie. Pohľad dole do
údolia s meandrami Ružínskej priehrady, na svahy okolitých
zalesnených kopcov až po hrebene Vysokých Tatier, ktoré sa
tentoraz len nevýrazne črtali na horizonte, nás stále uisťuje
o kráse našej krajiny. Po krátkom odpočinku a povinnej vrcholovej fotosnímke nasledoval už pomerne zrýchlený zostup s cieľom stihnúť spiatočný vlak, čo sa nám podarilo len
s niekoľko minútovým náskokom. Dobre padlo chvíľu posedieť vo vlaku a pretriediť dojmy z vydarenej akcie.
PaedDr. Anton Čižmárik, foto: B. Ongradyová

Proti prúdu

Hornád splavovali veterinári študenti i zamestnanci nespočetnekrát. A keďže bol už Hornád oficiálne zamknutý a
vodácka sezóna ukončená plavbou po Ružínskej priehrade,
nespokojné akčné hlavy vymysleli, že absolvujú Hornád proti
prúdu z Košíc do Kysaku. Ale po svojich na brehu. A tak v ráno
v sobotu 22. novembra 2014 sa stretla skupinka statočných
pri Hornáde na ťahanovskom moste. Napriek sychravému
počasiu so severným vetrom do tváre vyrazili na neznámo
známu trasu. Chvíľami po asfalte, chvíľami po tráve či blate
dorazili do Čardy v Družstevnej pri Hornáde, kde im ochotný
personál napriek uzavretej prevádzke poskytol občerstvenie. Prvé kroky po prestávke neboli ľahké, a tak na prekrvenie
odbočili od Hornádu, aby si po krátkom „stupáku“ na Lysú
horu obzreli kostol Narodenia Panny Márie postavený v roku
1433, kde sa každoročne konajú púte. Potom návrat do prítomnosti a ďalších desať kilometrov do cieľa. Cestou nejaké
to brodenie cez vodu, ale dobrá nálada nikoho neopustila.
Veď ich čakal odpočinok a tradičná grilovačka pri Hornáde.
Nejako sa nikomu nechcelo vracať do Košíc, ale „jemné postrčenie“ zabralo a nasledoval odchod na vlak.

Zahraničný Sivec
Prvá turistická akcia pre zahraničných študentov, ktorú pripravili 16. novembra 2014 učitelia ústavu telesnej výchovy
a športu, sa vydarila aj vďaka príjemnému počasiu, dobrej
nálade, kondícii a chuti spoznať neznáme okolie Košíc. 21
„zaškárov“ sprevádzalo 6 psov, ktorí vyšli až na najvyšší vrch
Volovských hôr. Mierne oblačné počasie nám nedovoľovalo
jasne vidieť končiare Vysokých Tatier, ale za to výhľad na Ružínsku priehradu, Branisko, Čergov a Slanské vrchy bol pekný. Táto akcia pre nich určite nebola posledná... To je vidieť aj
z ich reakcií:
Thank you very much for organizing the hike, everyone really
enjoyed it. Lydia.
Thank you for a lovely day. Love from Melanie.
PaedDr. Anton Čižmárik
Foto: A. Čižmárik

PaedDr. Anton Čižmárik
www.uvlf.sk
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Mikulášske športové dni 2014
Aký by to bol Mikuláš, keby sa na veterine nešportovalo. Ústav telesnej výchovy a športu zorganizoval 1. až 3. decembra
Mikulášske športové turnaje, na ktorých sa zúčastnilo 111 športovcov. Ich počet je z roka na rok vyšší aj vďaka rozšírenej
ponuke športov. Tradičné športové súťaže sme tohto roku obohatili o dva nové športy – frisbee a bedminton. Súťaživá
atmosféra trvala celý čas aj napriek tlaku zápočtov a konkurenčnej študentskej kapustnici. Študenti si mali z čoho vyberať
a za výkony boli aj sladko odmenení. Frisbee, basketbal, florbal, stolný tenis, futbal, volejbal a bedminton. Zvýšený záujem
prejavili aj zahraniční študenti, ktorí súťažili v basketbale, volejbale, futbale a dokonca získali víťazstvo v stolnom tenise žien.
Nesklamali ani učitelia, a tak ako každý rok, aj teraz si prišli zmerať sily s mladými volejbalistami, ktorým podľahli vo finále.
STOLNÝ TENIS
STOLNÝ TENIS
ženy: 1. miesto: Nat Dodd ZAŠ
muži: 1. miesto: Bočkay Andrej
2. miesto: Rošťáková Katarína
2. miesto: Geregáč Dominik
3. miesto: Augustínová Martina
3. miesto: Kohút Jaroslav

FUTBAL
1. miesto:
FC Bodíky
2. miesto:
Drink team
3. miesto:
Betonári

Najlepší streleci turnaja: Lipka Radoslav a Mastyľák To- VOLEJBAL
máš 6 gólov
1. miesto:
Rúfus
BASKETBAL
2. miesto:
1. miesto:
„69“ učitelia
Slováci
3. miesto:
2. miesto:
Harlem
Foreign students

BEDMINTON
1. miesto: Maršíková Zuzana – Alaksa Andrej
2. miesto: Polláková Lucia – Holingová Ivana
3. miesto: Szabová Agáta – Samková Gabriela

FLORBAL
1. miesto:
Monopol
2. miesto:
Doktorandi
3. miesto:
Abstinenti
Najlepší strelec turnaja:
Michal Bojko 6 gólov

FRISBEE
1. miesto: Mix 1
2. miesto: Mix 2
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