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V roku 2019 oslávila Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach významné jubileum – 70
rokov existencie, 70 rokov úspešnej pedagogickej a vedeckej činnosti, 70 rokov starostlivosti o zdravie
zvierat i zdravie ľudí.
Univerzita bola zriadená zákonom Slovenskej národnej rady dňa 16. 12. 1949 ako Vysoká škola
veterinárska v Košiciach, svoju pedagogickú činnosť však začala prvou prednáškou už 5. októbra 1949.
Celý rok 2019 sme si pripomínali ľudí i udalosti, ktoré písali históriu našej školy. Celý rok 2019 sa niesol
v znamení osláv 70. výročia založenia dodnes na Slovensku jedinej vysokej školy veterinárskej. Boli to
podujatia odborné i spoločenské, novátorské i tradičné, avšak nesúce sa v oslavnom duchu. Začali sa vo
februári a skončili v decembri, pričom tie najvýznamnejšie podujatia sa konali v septembri. Priebežne
sme v jednotlivých číslach Spravodajcu UVLF v Košiciach prinášali informácie o všetkom, čo sa udialo, ale
toto mimoriadne vydanie sa vracia k podrobnostiam z jubilejného roka, prináša rozšírené informácie v
ucelenej podobe, prináša početnejšie fotografie i sumár všetkého, čo vniesol jubilejný rok do života našej
univerzity.

Slávnostné zasadnutie akademickej obce pri príležitosti 70. výročia
vzniku Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
POZNANIE – VEDA – ÚSPECH. To je krédo univerzity už sedem desaťročí
Je pondelok 16. septembra 2019, hodiny ukazujú jedenásť a do koncertnej sály košického Domu umenia za
zvukov fanfár vchádza zástup akademických funkcionárov
slovenských vysokých škôl. Keď fanfáry zaznejú druhýkrát,
pedel privádza na pódium prorektorov Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach pre vzdelávanie
MVDr. Martina Tomka, PhD., pre vedecko-výskumnú činnosť
a doktorandské štúdium prof. MVDr. Juraja Pistla, PhD., pre
rozvoj školy a hodnotenie kvality prof. MVDr. Jozefa Nagya,
PhD., pre medzinárodné vzťahy a internacionalizáciu prof.
MVDr. Zitu Faixovú, PhD., pre klinickú činnosť a styk s praxou
prof. MVDr. Alexandru Trbolovú, PhD., a predsedu Akademického senátu doc. MVDr. Petra Lazára, PhD. Fanfáry znejú
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tretíkrát a sálou kráča rektorka jubilujúcej univerzity Dr. h.
c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. Hymnou Slovenskej
republiky sa začína slávnostné zasadnutie akademickej obce

pri príležitosti 70. výročia vzniku Univerzity veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach.

Úvodca slávnostného zhromaždenia prorektor Jozef Nagy
víta popri rektorke a prorektoroch aj ďalších členov vedenia
univerzity: predsedu Správnej rady UVLF Ing. Jána Királyho,
kvestora univerzity Ing. Róberta Schrétera, PhD., a predsedu
základnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy prof. RNDr. Michala Toropilu, CSc.
Osobitné privítanie patrilo vzácnym hosťom, medzi
ktorými boli prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster,
veľvyslanec s osobitným poslaním pre granty Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru,
Nórskeho finančného mechanizmu a Švajčiarskeho finančného mechanizmu František Kašický, vedúci Kancelárie
prezidentky SR Štefan Rozkopál, štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriel Csicsai,
štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu SR Oľga Nachtmannová, primátor mesta Košice Jaroslav Polaček a podpredseda Košického samosprávneho kraja
Daniel Rusnák.
Na slávnosti sa zúčastnilo množstvo najvyšších predstaviteľov slovenských aj zahraničných akademických ustanovizní: rektor Veterinárnej a farmaceutickej univerzity

Brno Alois Nečas, rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach Pavol Sovák, rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Klaudia Halászová, rektor Technickej univerzity v Košiciach Stanislav Kmeť, rektor Žilinskej
univerzity v Žiline Jozef Jandačka, rektor Národnej poľnohospodárskej univerzity Bila Cerkva na Ukrajine Anatolij
Danylenko, rektorka Vysokej školy výtvarných umení v
Bratislave Bohunka Koklesová, rektor Katolíckej univerzity v
Ružomberku Jaroslav Demko, rektor Paneurópskej vysokej
školy Juraj Stern, prorektor pre rozvoj Technickej univerzity vo Zvolene Josef Drábek, prorektorka pre vzdelávanie
Prešovskej univerzity v Prešove Ivana Cimermanová, prorektorka pre vzdelávanie Univerzity Komenského v Bratislave
Zuzana Kovačičová, prorektorka pre propagáciu a zahraničie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Ľubica
Vítková, prorektor pre vonkajšie vzťahy Trnavskej univerzity
v Trnave Šimon Marinčák, prorektor pre vonkajšie vzťahy
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Štefan Galbavý,
prorektor pre vonkajšie vzťahy a sociálne vecí Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre Miroslav Tvrdoň, prorektor pre
rozvoj, investičnú a projektovú činnosť Akadémie umení
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v Banskej Bystrici Matúš Oľha, prorektor pre vzdelávanie
Univerzity Jána Selyeho v Komárne Tibor Kmeť, prorektor
pre informatiku a rozvoj Vysokej školy bezpečnostného
manažérstva v Košiciach Peter Lošonczi, dekan Fakulty
veterinárskeho lekárstva Veterinárnej a farmaceutickej
univerzity Brno Michal Crha, dekanka Fakulty veterinárnej
hygieny a ekológie Veterinárnej a farmaceutickej univerzity
Brno Bohuslava Tremlová, dekan Fakulty veterinárskeho
lekárstva Univerzity v Záhrebe Nenad Turk a vedúci Fakulty
biologických vied a akvakultúry Nord University v nórskom
Bodø Jarle Jorgensen.
Mimoriadnou poctou pre všetkých zúčastnených bola
aj účasť emeritných rektorov Univerzita veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr. Dušana
Magica, PhD., a Dr. h. c. a prof. MVDr. Rudolfa Cabadaja,
PhD. V auditóriu sme privítali aj ústredného riaditeľa Štátnej
veterinárnej a potravinovej správy SR Jozefa Bíreša, prezi-

dentku Komory veterinárnych lekárov SR Silviu Štefákovú,
prezidentku Komory veterinárnych lekárov Českej republiky
Radku Vaňousovú, riaditeľa odboru kynológie a hipológie
Prezídia Policajného zboru Jána Dudáka, prezidenta Slovenskej poľovníckej komory Tibora Lebockého, predsedu Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy Pavla Ondeka,
honorárneho konzula Spolkovej republiky Nemecko v Košiciach Juraja Banského, honorárneho konzula Francúzska v
Košiciach Davida Mortreuxa a honorárneho konzula štátu
Izrael v Košiciach Petra Frajta. Účastníkmi slávnostného
zasadnutia boli aj riaditelia ústavov Slovenskej akadémie
vied, členovia vedeckej rady, správnej rady a akademického
senátu našej univerzity, vedúci katedier, prednostovia kliník,
vedúci ústavov, vedúci rektorátnych oddelení, učitelia,
vedeckí pracovníci, emeritní profesori, doktorandi, študenti
a ďalší hostia.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach bola zriadená zákonom Slovenskej národnej rady dňa 16.
decembra 1949 ako Vysoká
škola veterinárska v Košiciach, svoju pedagogickú
činnosť však začala prvou
prednáškou už 5. októbra
1949. Univerzita prešla od
svojho založenia dlhú a
náročnú cestu. S odstupom
siedmich desaťročí si pripomenula generácie pedagógov, vedcov, zamestnancov
i študentov, ktorí písali históriu školy. V slávnostnom príhovore to pripomenula rektorka univerzity Jana Mojžišová. Celý text slávnostného príhovoru prinášame na inom
mieste pod titulom Zdravú a spokojnú budúcnosť želáme
univerzite, mestu i krajine (str. 5).
Nielen predchádzajúce generácie tvorili podobu našej
školy, ale aj naši súčasníci svojou tvorivou činnosťou pokračujú v jej zveľaďovaní. Už niekoľko rokov na začiatku nového
akademického roka preberajú ocenenie tí najlepší podľa
hodnotení v roku uplynulom. Rektorka UVLF Jana Mojžišová sa rozhodla vyzdvihnúť pracovníkov, ktorí v roku 2018
vynikli kvalitou svojej publikačnej činnosti a ocenenia im
odovzdala na slávnostnom zasadnutí akademickej obce.
Za najvyšší počet publikácií v karentovaných časopisoch a
v časopisoch evidovaných v databázach Web of Science a
SCOPUS prevzala ocenenie RNDr. Terézia Švajlenka Pošiváková, PhD., z ústavu hygieny zvierat a životného prostredia,
za publikáciu v časopise s najvyšším impakt faktorom RNDr.

Lucia Váhovská, PhD., z ústavu biochémie, ktorá dvakrát
publikovala v časopise s impakt faktorom 8,678, a za dosiahnutie najvyššieho počtu ohlasov 149 prof. Ing. Štefan
Vilček, DrSc., z ústavu epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny.
Počas celej svojej histórie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach rozvíjala úzke vzťahy s inými
vysokými školami, profesijne blízkymi organizáciami,
orgánmi štátnej správy a samosprávy. Zástupcovia niektorých z nich sa prihovorili auditóriu aj na slávnostnom stretnutí. Veľmi úzko prepojená história nás spája s Veterinárnou
a farmaceutickou univerzitou Brno. Vtedajšia Vysoká škola
veterinárska v Brne podporila návrh na založenie samostatnej Vysokej školy veterinárskej v Košiciach a podporovala
aj jej budovanie. Preto sa na úvod vystúpenia hostí prihovoril všetkým rektor Veterinárnej a farmaceutickej univerzity
Brno Alois Nečas. Zdravice hostí prinášame na inom mieste
pod titulom Osobnosti pozdravili univerzitu (str. 8).
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V príjemnej atmosfére zotrvali pozvaní hostia i ostatní
účastníci slávnostného zasadnutia vo všetkých priestoroch
Domu umenia. Veľká ľadová sedemdesiatka, ktorá dominovala výzdobe, sa síce v príjemnom septembrovom dni
pomaličky topila, symbolicky však potvrdila historickú nevyhnutnosť plynutia času. Nič netrvá večne, ani oslava sedemdesiatky. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach začína písať novú desaťročnicu. Už ôsmu vo svojej
bohatej histórii. Veríme, že bude rovnako úspešná, ako tá
siedma.
Mgr. Zuzana Bobriková
Je tradíciou vydať pri príležitosti jubilea univerzity pamätnú
medailu. Nebolo tomu inak
ani pri príležitosti 70. výročia
založenia, kedy boli medaily
odovzdané oceneným jednotlivcom a kolektívom najmä počas
slávnostného zasadnutia akademickej obce 16. septembra
2019 a pred vianočným koncertom v Dome umenia 19.
decembra 2019. Zoznam jednotlivcov, kolektívov aj inštitúcií, ktorí získali pamätnú medailu k 70. výročiu univerzity,
prinášame na inom mieste pod titulom Pamätné medaily
pri príležitosti 70. výročia (str. 15).
Slávnostné zasadnutie akademickej obce umocnilo v
závere vystúpenie speváckeho zboru Collegium Technicum,
ktorý patrí medzi popredné slovenské spevácke zbory a
získal mnoho ocenení na domácich i zahraničných pódiách.
Pod vedením dirigentky Tatiany Švajkovej uviedol skladby
Ivana Hrušovského – Gloria z Missa pro iuventute, Ola Gjeiliho – Northem Ligts, Pavla Prochádzku – Dve ľúbostné a
Eugena Suchoňa – Aká si mi krásna. Po záverečnej akademickej hymne Gaudeamus igitur tóny fanfár vyprevadili zo
sály akademických hodnostárov i vzácnych hostí.
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Príhovor rektorky Dr. h. c. prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD.,
na slávnostnom zasadnutí akademickej obce UVLF
pri príležitosti 70. výročia založenia univerzity
16. septembra 2019 v Dome umenia v Košiciach
Zdravú a spokojnú budúcnosť želáme univerzite, mestu i krajine
Vážení predstavitelia národnej, krajskej, mestskej, miestnej
samosprávy,
zástupcovia štátnej správy,
členovia akademickej obce,
kultúrneho, spoločenského, cirkevného a hospodárskeho
života
vážené slávnostné zhromaždenie, milí hostia.

Pamäť je zvláštny fenomén. Pojem, ktorý používame
pre viacero rozličných mozgových funkcií. Ich spoločnou
charakteristikou je opätovné vytvorenie predchádzajúcich
zážitkov. Nervové bunky, ktoré sa zúčastňovali na vzniku
pôvodného zážitku, vysielajú synchronizované signály. Znie
to dosť zložito. Ak by sme boli menej vedeckí a viac ľudskí,
tak by sme pátrali po spomienkach rodičov a prarodičov,
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ktoré ovplyvnili ich vtedajší život. V súvislosti s rokom 1949
by sme dospeli k tomu, že z hľadiska historického významu
akoby pokrivkával za svojím predchodcom, rokom 1948. Je
to ale dejinná nespravodlivosť, pretože práve v roku 1949
odštartovala väčšina zmien, ktoré boli spojené s povojnovým usporiadaním a hlavne s výraznými zmenami v
spoločnosti z roku 1948. Začala sa prvá päťročnica. Bol
prijatý zákon o jednotných roľníckych družstvách. Rozbehli
sa politické procesy, zatvorili hranice. Začala sa industrializácia Slovenska, rozbehlo sa budovanie ťažkého priemyslu. Mnohé zaužívané pravidlá sa postavili na hlavu. Ženy
nastúpili do fabrík, robotníci na vysoké školy, živnostníci a
úradníci do tovární. Vily a zámky sa zmenili na jasle a škôlky
či školiace strediská. Aj vo svete sa toho veľa dialo. Skončila
sa blokáda Berlína, Nemecko sa rozdelilo na východné a
západné, vznikla Severoatlantická aliancia i Čínska ľudová
republika. Rok 1949 patril k tým, čo obracajú život naruby.
To, čo platilo dlhé desaťročia, bolo odrazu celkom inak. Ale
ľudia mali intenzívnu chuť žiť a vytvárať niečo nové. Postaviť
vojnou zničené mestá a dediny, vytvoriť niečo, čo tu po nich
zostane. Namiesto lístkového systému začali v obchodoch
voľne predávať aj základné potraviny. Ženy a dievčatá šili a
prešívali, lebo sa chceli páčiť. Východné Slovensko chcelo žiť
po novom. Vznikla Vysoká škola veterinárska v Košiciach.
Už v časoch Rakúsko-Uhorska bolo zverolekárske vzdelávanie reprezentované veterinárnymi učilišťami vo Viedni,
Budapešti a Ľvove. V 18. storočí bolo založených spolu 17
zverolekárskych škôl. Na pražskej univerzite bol na základe
reforiem cisára Jozefa II. zavedený nový študijný poriadok a
jednou z deviatich disciplín štúdia na lekárskej fakulte boli
aj prednášky zo zverolekárstva. Po vyhlásení samostatnej
Československej republiky už v
decembri 1918 Národné zhromaždenie schválilo zákon o zriadení
československej štátnej Vysokej
školy zverolekárskej v Brne.
Situácia sa výrazne zmenila
vojnovými udalosťami, podpisom
Mníchovskej dohody, vznikom
Slovenského štátu. Aj po korekcii
hraníc Slovenský štát zostal predovšetkým
poľnohospodárskou
krajinou, takmer 60 percent obyvateľov pracovalo v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve,
hlavnou mobilnou silou boli kone
a volské záprahy. Na vysoké stavy
hospodárskych zvierat, hovädzieho
dobytka, oviec, ošípaných, hydiny
nadväzovala široká produkcia živočíšnych výrobkov. V tých časoch
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bolo v prevádzke vyše 130 mliekarní a masliarní. To všetko
si vyžadovalo adekvátnu veterinárnu starostlivosť a tá
chýbala. Slovenskí študenti získavali vzdelanie na českých
vysokých školách. Keď ich v novembri 1938 zavreli, nemohli dokončiť štúdium. Veterinárni medici v Brne a záujemcovia o toto štúdium zo Slovenska sa dostali do kritickej situácie. Na Slovensku vysoké školy pôsobili nerušene ďalej,
veterinárska fakulta tu však nebola. Návrh na jej vytvorenie
zlyhal. Vďaka politickým dohodám sa podarilo, aby spolu
asi 80 študentov ukončilo či začalo študovať v cudzine – na
univerzitách vo Viedni, Budapešti a Záhrebe.
Vojnové roky vychýlili naše poľnohospodárstvo z optimálnych polôh. Situácia v živočíšnej výrobe bola veľmi
komplikovaná aj na východe Slovenska. Výrazný pohyb
vojsk spôsobil, že chovy zvierat boli ohrozované viacerými
nákazami. Chýbal priemysel, obyvatelia boli odkázaní na
poľnohospodárstvo. Neskôr situáciu komplikovalo zakladanie jednotných roľníckych družstiev, pretože prinieslo
nekontrolované premiestňovanie a chaotické sústreďovanie
zvierat do spoločných chovov, čím sa nákazová situácia
ešte viac skomplikovala. Počty veterinárnych lekárov počas
vojny stagnovali, ale úlohy pre túto profesiu narastali. V
tejto zložitej situácii sa našli osvietení politici, ktorí presadili
vytvorenie školy na Slovensku. Prvoradý záujem odôvodňovali značnou odlišnosťou tunajších nákazových a chovateľských pomerov. Odporučila, že najvhodnejším sídlom
budú Košice.
V lete 1949 Povereníctvo školstva, vied a umení vymenovalo profesora MVDr. Jána Hovorku za člena Prípravného výboru pre založenie Vysokej školy zverolekárskej v
Košiciach. Prípravný výbor začal
pracovať okamžite a už koncom
augusta oznámil, že otvorenie 1.
ročníka je aktuálne a uskutočniteľné, existujúce problémy nie
sú závažné. Prípravy založenia
vysokej školy pokročili tak ďaleko,
že predseda výboru prof. MVDr.
Hovorka oznámil v dennej tlači,
že 30. 9. 1949 sa uskutočnia prijímacie pohovory na rektoráte VŠV
v Košiciach. Zápis do 1. ročníka
sa konal 3. októbra 1949. Povereník školstva Laco Novomeský
menoval 12. októbra 1949 za
prvého rektora prof. MVDr. Jána
Hovorku.
Škola začala svoju činnosť v skromných podmienkach,
prakticky bez vybavenia. Získala areál niekdajšej Košickej
kráľovskej polepšovne, nápravno-výchovného zariadenia
pre mladistvých, ktorý postavili na prelome 19. a 20. storočia.
Ústav patril medzi najlepšie a najmodernejšie vybavené
zariadenia tohto typu v Uhorsku. Budovali ho podľa odkazu
Komenského a v medzivojnovom období ho vylepšili a
zmodernizovali českí odborníci. Premyslená urbanistická
štruktúra s líniovou zeleňou a parkovou výsadbou, o ktorú sa
starali záhradníci s chovancami, je dodnes vzácnym svedectvom doby. Univerzita sa vďaka tomu môže pýšiť hodnotným
areálom, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou.
Počiatočné nedostatky pri zakladaní univerzity kompenzovalo nadšenie a usilovnosť študentov, zamestnancov a
učiteľov. Zo spomienok pamätníkov zaujme napríklad tá,
keď sa jeden z prvých zamestnancov prišiel pýtať na prácu.
V miestnosti našiel človeka, ktorý kládol podlahu. Bol to pán
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rektor Hovorka. Úžasné budovateľské úsilie tej doby si dnes
predstavujeme len s ťažkosťami. Generácia našich predkov,
ktorá zažila tragédiu a ťažobu vojnových rokov, dokázala s
neuveriteľnou silou, nadšením a vierou vybudovať svoj nový
svet. Je už len málo živých pamätníkov tých dní a my im
môžeme len závidieť obrovskú energiu, ktorá sprevádzala
prvopočiatky pôsobenia veterinárskej vysokej školy.

Beh dejín, spoločenské zmeny, udalosti ovplyvnili v ďalších
rokoch štruktúru školy i jej samostatnosť. V roku 1952 bola
pripojená k Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre. Vďaka
osobnej angažovanosti akademických funkcionárov sa
tento stav zmenil až na konci roku 1968, keď Národné zhromaždenie schválilo vládny návrh zákona o zriadení Vysokej
školy veterinárskej v Brne a v Košiciach. Zákon nadobudol
účinnosť 1. septembra 1969. Zmenu názvu na Univerzitu
veterinárskeho lekárstva v Košiciach upravil zákon Slovenskej národnej rady z roku 1992. V súvislosti so zavedením
nového akreditovaného študijného programu farmácia
v akademickom roku 2006/2007 univerzita požiadala o
zmenu názvu školy na Univerzita veterinárskeho lekárstva a
farmácie v Košiciach. Národná rada schválila názov s účinnosťou od 15. januára 2010.
A to už je vlastne naša súčasnosť, na ktorú si snáď pri
oslave storočnice budú pamätať naše deti. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je aj po sedemdesiatich rokoch jediná vysoká škola na Slovensku, ktorá
poskytuje veterinárne vzdelávanie, a jedna z dvoch, ktoré
poskytujú štúdium farmácie. Už sedem desaťročí spoluvytvára obraz východného Slovenska ako regiónu s kvalitným
odborným, vedeckým a pedagogickým zázemím, no
zároveň ho úzko a pevne spája s európskym vzdelávacím
a výskumným priestorom. Má stabilné miesto v systéme
nášho vysokoškolského vzdelávania, podarilo sa jej dosiahnuť významný úspech na európskej úrovni. V zložitom
a náročnom procese ju medzinárodne uznávané autority
zaradili k dovtedy 11 veterinárskym vzdelávacím inštitúciám
z celkového počtu 96 so statusom evalvovaná a akreditovaná. Byť v spoločnosti univerzít vo Viedni, Londýne, Osle,
Gente, Kodani, Helsinkách, Budapešti, Bologni, Utrechte,
Zürichu/Berne a Nottinghame je veľká česť. Meno univerzity
sa dostalo na mapu najlepších veterinárskych škôl v Európe
a mesto Košice sa ocitlo v spoločnosti metropol, ktoré sú
centrami európskeho diania.
Univerzita je unikátna orientáciou na oblasť veterinárskych a farmaceutických vied na všetkých troch stupňoch
vysokoškolského vzdelávania – bakalárskom, magisterskom i doktorandskom. Poskytuje ho v dvoch regulovaných
povolaniach veterinárny lekár a farmaceut. Širokú škálu
vedeckých poznatkov ponúka nielen odbornej, ale i laickej
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verejnosti. Otvorenie Univerzitnej veterinárnej nemocnice
a Centra klinických zručností prináša osoh všetkým, ktorí si
svoj život nevedia predstaviť bez zvierat – či už ide o zvieratá
hospodárske a úžitkové, alebo tie, ktoré sú priamymi domácimi spoločníkmi ľudí. Univerzitná veterinárna nemocnica sa priestormi i technickým vybavením môže rovnať
s klinikami svetového formátu. Vysoko špecializované služby
poskytuje v nepretržitej službe. Klienti tu nájdu chirurgickú,
onkologickú, oftalmologickú, internú, infekčnú, traumatologickú, neurologickú, dermatologickú i stomatologickú ambulanciu. Je súčasťou Medicínskeho univerzitného vedeckého parku v Košiciach a je klinickým i výskumným pracoviskom. Výsledkami prispieva k zlepšovaniu diagnostických,
operačných a terapeutických postupov aj v humánnej medicíne.

Sedemdesiatročnú UVLF navštevuje okolo dvetisíc
študentov, z toho viac ako tristo zahraničných, ktorí už
viac ako štvrťstoročie majú možnosť študovať veterinárnu
medicínu v anglickom jazyku. Dennou formou sa študujú
programy všeobecné veterinárske lekárstvo a hygiena
potravín v 6-ročnom doktorskom štúdiu a farmácia v
5-ročnom magisterskom štúdiu. Dennú aj externú formu na
1. stupni bakalárskeho štúdia ponúkajú programy kynológia,
vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii, či bezpečnosť krmív a potravín. Študijný program trh
a kvalita potravín je v dennej a externej forme určený pre
magisterské štúdium. Na treťom, doktorandskom stupni
štúdia, ponúka univerzita 14 akreditovaných programov.
Diplom absolventa UVLF je akceptovaný vo všetkých krajinách EÚ. Naši študenti získavajú jedinečné praktické znalosti aj v Účelovom zariadení pre chov a choroby zveri, rýb a
včiel v Rozhanovciach, v Školskom poľnohospodárskom
podniku v Zemplínskej Teplici, i v Jazdeckom areáli v Košiciach. Bývajú vo vlastných internátoch a bohatý študentský
život si užívajú aj vďaka mnohým záujmovým či odborným
združeniam a klubom.
Náš rast a napredovanie by neboli možné bez úzkej spolupráce s partnermi z univerzít doma i v zahraničí, bez našich
medzinárodných aktivít, vďaka ktorým môžeme výraznejšie
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napredovať. S inými akademickými inštitúciami spolupracujeme ako dobrí priatelia, susedia, obyvatelia jedného mesta
a kraja, ale aj v rámci aktívneho členstva vo svetových a
európskych zduženiach. Svoje portfólio sme rozšírili už aj
za oceán, keď sme sa stali pridruženým členom Asociácie
amerických veterinárnych vysokých škôl. Máme ambíciu
byť aktívnym účastníkom celoeurópskeho vzdelávacieho a
vedeckého procesu. Stali sme sa signatármi listiny Magna
Charta Universitatum, a teda súčasťou združenia európskych
univerzít, ktoré ochraňujú akademické hodnoty. Našou
silnou stránkou je aj veľmi dobrá spolupráca s profesijnými
stavovskými organizáciami a inými odborne blízkymi organizáciami, predovšetkým s Komorou veterinárnych lekárov,
Štátnou veterinárnou a potravinovou správou a Slovenskou
lekárnickou komorou. Vážime si a potrebujeme
podporu na všetkých stupňoch samosprávy,
priazeň orgánov štátnej správy, nezaobídeme
sa bez spolupráce s firmami, inštitúciami, neziskovými organizáciami, združeniami. Každý
pridáva svoju jedinečnú súčiastku do obrovského súkolia, akým je Univerzita veterinárskeho
lekárstva a farmácie. Ďakujeme vám všetkým za
podporu.
Do historického areálu s krásnym parkom
prichádzajú denne ľudia, aby tu našli radu, pomoc, riešenie
problému, ale aj inšpiráciu. Snažíme sa byť otvorenou
inštitúciou, blízkou verejnosti, všetkým, ktorým záleží na
budúcnosti zelenej planéty. Uvedomujeme si zodpovednosť za zdravie zvierat, ľudí i kvalitné životné prostredie.
V čase obrovských klimatických zmien sa táto zodpovednosť násobí. Zdravie treba vnímať ako globálnu hodnotu.
Unikátna orientácia našich študijných programov napĺňa
novodobý koncept Jeden svet – jedno zdravie – jedna medicína, ktorý zdôrazňuje vzájomný vzťah zdravia zvierat, ľudí
i kvality životného prostredia. Skrátka, tak ako hovorí náš
slogan: sme široko ďaleko jediní, s cieľom robiť všetko pre
zdravie zvierat i krajiny.
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Náš dnešný život nemôžeme ani s veľkou dávkou fantázie
prirovnávať k prostrediu, v akom žila a pracovala generácia
budovateľov. Roky, keď sa veterinárna prax spájala s fyzicky
mimoriadne náročnými terénnymi podmienkami, keď si
vyžadovala odvahu, vytrvalosť, nezlomnosť, sebazaprenie,
fyzickú silu, obetovanie, sú dávno preč. Dnes si už nikto
nedokáže predstaviť, že pôjde pracovať tam, kde dostane
umiestenku. Svoj život si mladí ľudia plánujú so všetkými
vymoženosťami globálneho sveta. Veterinárni lekári pracujú
prevažne v klinickej praxi malých zvierat, farmaceuti ťažia
z výsledkov celosvetových výskumov, všetci majú rovnaké
príležitosti a svet otvorený v dlani prostredníctvom špičkových informačných a komunikačných technológií. Znalosti
jazykov otvárajú brány všetkým, ktorí sa vyberú aj na druhý
koniec sveta. Všetko berieme ako samozrejmosť a prirodzenosť tejto doby. O to viac by sme si aspoň v takýchto
chvíľach, ktoré nás spájajú s minulosťou, mali uvedomiť,
že nič nevzniklo samo od seba. Na začiatku našej univerzity bolo nadšenie konkrétnych ľudí. Aj jej budúcnosť stojí
na nadšení konkrétnych súčasníkov, pretože bez nadšenia
ani dnes nedokážeme nič. Aj dnes, rovnako ako pred 70
rokmi, obraciame v rukách každý groš, ktorý potrebujeme
na výstavbu, rekonštrukcie, údržbu, na technické vyba-

venie, zariadenie, materiál, na dôstojné pracovné priestory i
ubytovanie študentov. Ale aj dnes, rovnako ako pred sedemdesiatimi či 1700 rokmi, platí Cognitio ianua sapientiae
– Poznanie je bránou múdrosti. Preto chceme túto bránu
otvárať a umožniť každému, kto ňou chce prejsť, aby mal na
to čo najlepšiu príležitosť.
Karel Čapek zanechal vo svojom diele myšlienku: „Mladá
generácia má pocit, že s ňou prichádza lepší svet. Stará
garda má pocit, že s ňou lepší svet odchádza.“ Každý z nás
vo svojom živote okúsi jeden i druhý pocit. Univerzitné
prostredie má ohromnú silu v tom, že umožňuje neustály
generačný pohyb. Dáva príležitosť mladým budovateľom,
aby stavali nové a lepšie múry, aby vyšľachtili nové a kvalitnejšie druhy, aby vyvinuli nové a prospešnejšie látky. Ak
sa to nové stavia na poznaní a pochopení starých objavov
i omylov, má šancu preniesť nás do zdravej a spokojnej
budúcnosti. Želáme ju všetkým generáciám ľudí, ktorí svoj
život akýmkoľvek spôsobom spojili s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Želáme ju tomuto
mestu, regiónu, krajine, nám všetkým, ktorí tu žijeme. Nech
žije Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach!

Osobnosti pozdravili univerzitu
Na slávnostnom zasadnutí akademickej obce Univerzity
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach k 70. výročiu
jej založenia, ktoré sa konalo v pondelok 16. septembra
2019, pozdravili jej zamestnancov, absolventov, študentov i
priaznivcov viaceré osobnosti. Rektor Veterinárnej a farmaceutickej univerzity Brno Alois Nečas, vedúci Kancelárie
prezidenta Štefan Rozkopál, veľvyslanec s osobitným
poslaním pre granty Finančného mechanizmu Európskeho
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hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a Švajčiarskeho finančného mechanizmu František
Kašický, štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR Gabriel Csicsai, štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmanová, viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie Pavol
Sovák, primátor mesta Košice Jaroslav Polaček, ústredný
riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR Jozef
www.uvlf.sk

Bíreš, prezidentka Komory veterinárnych lekárov SR Silvia
Štefáková, vedúci Fakulty biologických vied a akvakultúry
Nord University Bodø Jarle Jorgensen, rektor Národnej
poľnohospodárskej univerzity Bila Cerkva Anatolij Danylenko a rektor Technickej univerzity Košice Stanislav Kmeť.
Hlboké potešenie zo stretnutia vyjadril ako prvý rektor
Veterinárnej a farmaceutickej univerzity Brno prof. MVDr.
Alois Nečas, Ph.D., MBA. Zdôraznil, že košická škola je
vôbec najbližším veterinárnym partnerom brnianskej univerzity celých 70 rokov, pretože pri založení UVLF stál rad profesorov z moravskej metropoly a veľmi jasne vnímali dôležitosť
zámeru založiť druhé centrum veterinárneho vzdelávania
na východe republiky. „Aj dnes môžem ubezpečiť akademickú obec, že Brno je pripravené rozvíjať širokú spoluprácu.
Prijmite naše hlboké uznanie všetkým doterajším výsledkom
vašej akademickým práce. Sesterskej univerzite chcem poprial
len to najlepšie. Nech prekvitá, nech sa jej dostáva širšie spoločenské uznanie, nech vo vznešenosti a akademickej jedinečnosti oslávi ďalšie roky existencie,“ povedal Alois Nečas a ako
ocenenie spolupráce a dosiahnutých výsledkov odovzdal
rektorke Jane Mojžišovej Zlatú medailu
Veterinárnej a farmaceutickej univerzity Brno.
Prezidentka Slovenskej republiky
Zuzana Čaputová v čase slávnostného
zasadnutia akademickej obce absolvovala oficiálnu návštevu Ukrajiny. V liste,
ktorý prečítal vedúci Kancelárie prezidenta Štefana Rozkopál, pozdravila
jubilujúcu Univerzitu veterinárskeho
lekárstva a farmácie. Zdôraznila, že
je to príležitosť nielen bilancovať, ale
aj pritiahnuť k univerzite a k hodnote
vzdelania väčšiu pozornosť a spoločne
sa pozrieť dopredu. Ocenila, že UVLF
ako prvá zo slovenských vysokých škôl
prešla komplexnou akreditáciou a bola
zaradená medzi univerzitné vysoké
školy, hoci rovnako ako celá jedna
generácia Slovákov a Sloveniek prešla
lepšími aj horšími časmi, zažila nádej,
ale aj dobu, keď akademické ambície
museli ustúpiť totalite.
„Príbeh UVLF je úspešným príbehom.
Dnes spájate medicínu, veterinárnu
medicínu aj farmáciu v rámci koncepcie
„jedno zdravie, jeden svet“. Pripravujete kvalifikovaných odborníkov – veterinárov, farmaceutov, kynológov. A
práve od vás, vážení učitelia, absolventi
a študenti, dnes očakávam najviac.
Očakávam, že našim mladým ľuďom
budete aj naďalej poskytovať kvalitné
vzdelávanie a perspektívu vedeckého
výskumu, či inej sebarealizácie tu na
Slovensku, aby nemuseli natrvalo nikam
odchádzať. Očakávam, že naše univerzity a vysoké školy budú predstavovať
absolútne centrum excelencie v oblasti
vzdelávacej, výskumnej i spoločenskej. Očakávam, že hodnota vzdelania,
zdravia, ochrany životného prostredia
bude mať v našej spoločnosti aj vďaka
absolventom univerzít a vysokých škôl
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ešte väčšiu vážnosť a že budú aktívni, keď prichádza k spochybňovaniu vedy, poznania, humanizmu, dobra a ľudskosti.
Očakávam, že UVLF bude v tomto ohľade aj naďalej príkladom.
Dnes naliehavo potrebujeme, aby sa naše vysoké školy stali
miestom, kde sa bude dotvárať a zhodnocovať intelektuálny
a kultúrny potenciál krajiny,“ zazneli slová z listu prezidentky
Zuzany Čaputovej.
K 70. výročiu zablahoželala univerzite aj podpredsedníčka
vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Gabriela Matečná. „Univerzitu vnímam ako významného
partnera ministerstva. Mimoriadne si ju vážim nielen pre jej
vysoký štatút, ale aj preto, že som pri svojej práci obklopení
veľkým počtom jej absolventov,“ uviedla v pozdravnom liste
Gabriela Matečná. „Univerzita pripravuje kvalitných absolventov, o čom svedčí aj jej citeľný progres a požiadavky, ktoré
sú na študentov počas ich štúdia kladené. Vysokú úroveň dosahujú možnosti, ktoré sú počas štúdia ponúkane. Som rada, že
majú viacero príležitostí pre svoj rozvoj. Tento prístup vnímam
ako správny kľúč na dosiahnutie úspechu a výchovu ďalšej
generácie.“
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Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR Oľga Nachtmannová vo svojom príhovore
ocenila úspech univerzity na európskej úrovni, keď sa jej
podarilo zaradiť k dovtedy 11 veterinárskym vzdelávacím
inštitúciám z celkového počtu 96, so statusom evalvovaná
a akreditovaná. Vyzdvihla, že univerzita: „kladie veľký dôraz
na medzinárodnú akceptáciu poskytovaného vysokoškolského vzdelávania a úspešne prechádza akreditáciou špecializovaných európskych agentúr. Je to záruka toho, že zostane
konkurencieschopná v európskom vzdelávacom priestore a
zaujímavá aj pre uchádzačov o štúdium zo zahraničia.“
Slávnostnú zdravicu akademickej obci Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie od Slovenskej rektorskej
konferencie predniesol jej viceprezident a rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Pavol Sovák. Prízvukoval, že
UVLF spolu s Lekárskou fakultou UPJŠ už sedem desaťročí
prispieva k budovaniu dnes uznávaného konceptu politiky
jedného zdravia pre život. Je neopomenuteľnou súčasťou
vysokoškolského vzdelávacieho i výskumného priestoru
nielen tu, v našom regióne.
„Svojimi vedeckými a vzdelávacími výsledkami dosiahla
ako špecializovaná vysoká škola pozíciu medzinárodne
rešpektovanej inštitúcie, ktorej absolventi významne ovplyvňujú stratégiu potravinovej bezpečnosti a zdravia úžitkových a domácich zvierat. Že ide o naozaj závažnú misiu si
uvedomujeme aj v týchto dňoch, keď práve absolventi tejto
univerzity už v pozíciách špičkových odborníkov hľadajú a
navrhujú účinné opatrenia v boji s vysoko infekčným ochorením prasacieho moru. Z môjho pohľadu ide o exaktný príklad aplikácie poznatkov vedy do praxe s okamžitými ekonomickými dopadmi pre národné hospodárstvo. Spoločný
študijný program farmácie s Univerzitou P. J. Šafárika je málo
vídaným príkladom v slovenskom vysokoškolskom vzdelávacom priestore intenzívnej spolupráce v oblasti vzdelávania
medzi dvoma domácimi univerzitami,“ konštatoval Pavol
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Sovák a vyzdvihol ambíciu UVLF byť výskumnou univerzitou. V tejto súvislosti zdôraznil, že Slovenská rektorská
konferencia by mala urobiť maximum pre to, aby slovenská
legislatíva určila stále kritériá pre výskumné univerzity tak,
že nebudú závislé od náhodne zvoleného retroaktívneho
čísla, ale že budú obsahovať komplexné zhodnotenie
úrovne výskumno-vzdelávacej činnosti vrátane evalvácie
kvality výstupov, odpovedajúcu úroveň vedeckej infraštruktúry, úroveň doktorandského vzdelávania, medzinárodnú
reputáciu atď. „V mene Slovenskej rektorskej konferencie sa
chcem poďakovať za váš príspevok k súdržnosti a vzájomnej
komplementarite vysokoškolského vzdelávania v Košiciach.
Spolu s potenciálom prameniacim z vynikajúcej spolupráce
košických univerzít s ústavmi SAV máme šancu rozvinúť myšlienky a idey košického vedeckého klastra, ktorého ciele sme
vyjadrili podpisom spoločného memoranda o spolupráci pred
pár dňami. Opäť sme bližšie k zámeru deklarovať Košice ako
Science City,“ dodal Pavol Sovák.
Ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej
správy SR Jozef Bíreš poďakoval za prípravu profesie veterinárnych lekárov pre Slovensko a zahraničie, rozvoj veterinárnych vied a príbuzných odborov a aplikáciu vedeckých a
odborných poznatkov vo veterinárnej a agropotravinárskej
praxi.
„Univerzita v celej sedemdesiatročnej histórii ako jediná
svojho druhu na Slovensku reagovala na odborné a spoločenské požiadavky na postavenie veterinárneho lekára v
poľnohospodárskej a potravinárskej praxi, v ochrane životného
prostredia a medzinárodnom obchode. Veda a výskum veterinárnych vied a príbuzných vedných odborov, inovačné procesy
a zavádzanie progresívnych prvkov vo vzdelávaní, diagnostike, prevencii a terapii chorôb, technologických postupov pri
výrobe a spracovaní potravín, zdravotnej bezpečnosti potravín
a farmácii sa stali v celej histórii univerzity prirodzeným
nástrojom napredovania doma aj v zahraničí. UVLF odborne
www.uvlf.sk

stála od začiatku pri kontrole a eradikácii nebezpečných nákaz,
na Slovensku často so zoonotickým charakterom ako bucelóza,
tuberkulóza, besnota, bovinné špongiformné encefalopathie
atď., a zavádzaní princípov úradnej kontroly zdravotnej
bezpečnosti potravín z farmy na stôl. Dosiahnuté výsledky v
oblasti vzdelávania, výskumu, inovácií a aplikácií vedeckých
výsledkov v poľnohospodárskej a potravinárskej praxi od založenia zaradili UVLF medzi moderné univerzity tohto druhu
doma a v zahraničí,“ povedal vo svojom vystúpení Jozef
Bíreš. Štátna veterinárna a potravinová správa SR vysoko

oceňuje 70 ročnú spoluprácu s Univerzitou veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach, najmä v oblasti pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania veterinárnych lekárov
a príbuzných odborov, výskumu vo veterinárnych a farmaceutických vedách a realizácii výsledkov v praxi. Do ďalších
rokov rozvoja zaželal univerzite veľa úspechov a tvorivých síl
na národnej úrovni a v zahraničí.

Počas vrcholného podujatia
osláv, ktorým bolo slávnostné
zasadnutie akademickej obce
16. 9. 2019 v Dome umenia,
odovzdali pozvaní hostia
univerzite viaceré ocenenia a
dary. Okrem plakiet, medailí,
pozdravných listov či diplomov
prevzala rektorka Jana Mojžišová od ústredného riaditeľa
ŠVPS SR Jozefa Bíreša obraz s
motívom koňa od autora Mgr.
art. Ľubomíra Korenka, rodáka
z Kežmarku, momentálne žijúceho v Poprade.

Dar od KVL SR bol príliš veľký, aby sa dal osobne odovzdať
v Dome umenia, ale mohli sme si ho pozrieť v sklade v
areáli univerzity. Veľká kamenná socha sovy tam čaká na
chvíľu, kedy bude pre jej umiestnenie pripravená skalka
pri hlavnom vstupe. Zatiaľ si pri nej spolu s pani rektorkou
urobili fotografiu idúc okolo pracovníci katedry chémie.
Socha sovy na knihe, ktorá má na univerzite svoj symbolický význam – spojenie múdrosti a vzdelanosti, bola vyrobená moravským sochárom Pavlom Žvačekom na zákazku
z prírodného kameňa – pieskovca. Má výšku jeden meter a
váhu 250 kg.

Mgr. Zuzana Bobriková

Počas záhradnej slávnosti odovzdali naši nórski hostia z
Nord University v Bodø pani rektorke krásnu sklenené misu,
ručné robený umelecký kúsok.

Konferencia ŠKOLA – VEDA – PRAX
reagovala aj na aktuálne témy vo veterinárnej medicíne a farmácii
Vyše 250 účastníkov zo Slovenska i zahraničia a
ďalšie desiatky študentov univerzity prejavili pozornosť o najnovšie poznatky, výsledky výskumov a
grantových úloh, klinických štúdií a rôznych ďalších
foriem výskumu, na ktorých pracovali v uplynulých rokoch odborníci zo sféry veterinárnej medicíny, hygieny potravín a farmácie. Sústredené na
jednom mieste boli vďaka dvojdňovej medzinárodnej
odbornej konferencii ŠKOLA – VEDA – PRAX, ktorú ako
súčasť série podujatí k 70. výročiu založenia pripravila UVLF 17. – 18. septembra 2019 spolu so Štátnou
veterinárnou a potravinovou správou SR, Komorou
veterinárnych lekárov SR a Slovenskou lekárnickou
komorou. Po prvýkrát organizovala univerzita takúto
konferenciu pri jubileu pred desiatimi rokmi.
www.uvlf.sk
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„Konferencia bola určená pre
vedeckých pracovníkov, pedagógov,
veterinárnych lekárov, pracovníkov
štátnej veterinárnej správy, farmaceutov i študentov. Najnovšie výsledky
výskumov prezentovali aj medzinárodne uznávaní špecialisti. V sekcii
choroby koní európska špecialistka na
vnútorné choroby koní doc. Barbora
Bezděková, v sekcii chorôb spoločenských zvierat európsky
špecialista na veterinárnu neurológiu Viktor Paluš. Výsledky
práce vo forme prednášok, krátkych prednášok i posterov
prezentovali aj pedagogickí a vedeckí pracovníci univerzity.
Veterinárska i farmaceutická odborná obec sa s poznatkami
môže zoznámiť aj prostredníctvom zborníka. Pre všetkých to
bola vynikajúca možnosť hovoriť o najnovších poznatkoch a
najaktuálnejších problémoch, ktoré v našich odboroch riešime,“
povedala predsedníčka organizačného výboru konferencie
a prorektorka UVLF pre klinickú činnosť a styk s praxou prof.
Alexandra Trbolová.

Európsky špecialista na veterinárnu neurológiu Viktor
Paluš, ktorý bol hlavným prednášajúcim v sekcii venovanej
chorobám spoločenských zvierat, priblížil problematiku
neurologických problémov zvierat a možností ich riešenia;
diagnózy, pri ktorých vzniká
porušenie koordinácie telesných pohybov či čiastočná
strata pohybových schopností
a venoval sa aj problematike
epilepsie a encefalitídy spoločenských zvierat. Európska
špecialistka
na
vnútorné
choroby koní doc. Barbora
Bezděková v sekcii o chorobách
koní zaujala problematikou
liečby chorôb žliaz s vnútorným vylučovaním, metabolických porúch, ďalšie témy sa venovali aj riešeniu obezity koní
správnou výživou alebo riešeniu zápalov kopýt vhodným
podkúvaním.
V sekcii venovanej chorobám exotických zvierat, ktorú

viedol János Gál z Veterinárnej
univerzity v Budapešti, sa odborníci venovali nálezom pri infekciách žalúdka a čriev exotických
zvierat, využitiu endoskopických
vyšetrení na posúdenie ich reprodukčného traktu či voľne žijúcim prežúvavcom, ktoré môžu byť rizikovým
faktorom pri prenose rezistentných
parazitov. Veterinárni lekári, ktorí sa
venujú exotickým druhom zvierat,
riešia aj neobvyklé problémy, ako sú
poruchy skusu králikov, zápcham u
chameleóna alebo poruchám žliaz s
vnútorným vylučovaním u fretiek či
škrečkov.

Odborníci o aktuálnej problematike hovorili v šiestich sekciách: choroby spoločenských zvierat, choroby exotických zvierat, choroby koní, choroby hospodárskych
zvierat, farmácia a v spoločnej sekcii hygiena a technológia potravín, infekčné a
parazitárne choroby, hygiena chovu zvierat a životného prostredia, verejné veterinárske lekárstvo.
12
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V sekcii chorôb hospodárskych zvierat sa hovorilo napríklad o vhodnosti amputácie prstov dojníc v podmienkach
farmy, o nových farmových metódach v diagnostike infekcií
mliečnej žľazy, či o výžive a faktoroch ovplyvňujúcich
produkciu a zdravie ciciakov do odstavu.

o aktuálnej situácii v zdraví zvierat a zdravotnej bezpečnosti
potravinového reťazca doma a v zahraničí. Aktuálnu problematiku odrážala téma venovaná výskytu afrického moru
prasiat či novým trendom vo výrobe a spracovaní mäsa a
mäsových výrobkov.

Farmaceutická sekcia upriamila pozornosť napríklad na
inovatívne lieky, ktoré sú výzvou pre zmeny vo farmaceutickom vzdelávaní, či na modely financovania inovácií v
medicíne a farmácii. Zaujímavý pohľad priniesla analýza
siedmich desaťročí činnosti katedry chémie na UVLF a obsahovej nadväznosti biochemických predmetov v študijnom
programe farmácia.

Spojená sekcia bola venovaná
hygiene a technológii potravín,
infekčným
a
parazitárnym
chorobám,
hygiene
chovu
zvierat a životného prostredia
a verejnému veterinárskemu
lekárstvu. Hlavný prednášajúci
ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR prof. Jozef Bíreš hovoril aj

„Pred desiatimi rokmi sme prišli s myšlienkou prepojiť školu,
vedu a prax. Vysoká škola bez vedy a výskumu nemôže byť, ale
nemá zmysel, ani keď nie je napojená na prax. Na konferencii
mali priestor študenti, učitelia, prednášajúci z kliník, prax reprezentovali členovia komôr veterinárnych lekárov i lekárnikov,
veterinárnej a potravinovej správy. Všetci mali priestor na to,
aby sa poznali, diskutovali, lebo to je to, čo vytvára vedeckú,
veterinárnu, farmaceutickú komunitu. Veríme, že v tradícii
budeme pokračovať aj o ďalších desať rokov, počas ktorých
naši odborníci zozbierajú veľké množstvo nových vedomostí
a skúseností,“ skonštatovala rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva farmácie prof. Jana Mojžišová.
Mgr. Zuzana Bobriková

Záhradnou slávnosťou vyvrcholili oslavy okrúhlych narodenín
Slnko pridalo zlatú farbu
Ťažké mraky strašili v utorok predpoludním 17. septembra
2019 všetkých, ktorí pripravovali v areáli univerzity stany,
stánky, stoly i výzdobu záhradnej slávnosti. Centrálny
priestor univerzitného areálu s námestím okolo sochy Arda
sa pod rukami kolektívu oddelenia prevádzky a investícií
menil na príjemné miesto oslavy, na susedných trávnatých plochách medzi pavilónmi vyrástli stánky s lavicami a
stolmi. Ardo s narodeninovou šerpou na krku s bronzovým
pokojom sledoval, ako mu pod prednými nohami vyrástol
rečnícky schodík s mikrofónom. Po pondelkovom dokonale
zvládnutom oficiálnom slávnostnom zasadnutí akademickej
obce v Dome umenia sa pod korunami stromov ľahko a odwww.uvlf.sk

viazane dýchalo rektorke Jane Mojžišovej i celému vedeniu
univerzity. Záhradná slávnosť bola určená zamestnancom,
študentom, priateľom a priaznivcom, teda celej univerzitnej
rodine, ktorá sa v doslova rodinnej atmosfére stretla na kus
reči, maškrtu, či pohárik.
Keď sa mraky po 15. hodine propagačne prehnali ponad
park, odhalili modrú oblohu a dovolili septembrovému
slnku, aby ohrialo spokojných ľudí. Pani rektorka v krátkom
príhovore poďakovala všetkým, ktorí sa v priebehu celého
jubilejného roka zapojili do organizovania podujatí súvisiacich s výročím a zaželala všetkým príjemné a neformálne
popoludnie. Výraznou mierou k nemu prispela spoloč13
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nosť Gastromila, ktorá sa postarala o dokonalý gurmánsky
zážitok všetkých hostí. K tomu teba pridať desať študentských klubov, ktorých členovia dali vedieť o svojich gastronomických schopnostiach. Pripravili i kreatívne ponúkali
vynikajúce jedlá od gulášu cez syry, lokše, klobásky, párky,
zdravú kuchyňu, až po výnimočné dezerty a medovinu. Do
spevu hrala a dobrú náladu robila študentská kapela Bačova
slina, s ktorou si mnohí aj zaspievali.
Po prvýkrát sa záhradná slávnosť uskutočnila uprostred

univerzity, v priestore okolo námestia. Prevažovali pozitívne
ohlasy, ľudia sa tu cítili príjemne, každý si našiel svoj priestor,
svoju chuť i príjemných ľudí, s ktorými oslávili narodeniny
svojej univerzity. Slnko zavesilo poslednými lúčmi Ardovi na
krk ďalšiu zlatú medailu. Patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom podieľajú na úspešnom a zmysluplnom živote
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.
Mgr. Zuzana Bobriková

Pamätná medaila pri príležitosti 70. výročia založenia školy 2019
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vydáva pri svojich významných výročiach pamätnú
medailu a nebolo tomu inak ani v roku 2019 pri príležitosti
70. výročia založenia. Táto medaila bola v tomto jubilejnom
roku počas niekoľkých podujatí udeľovaná organizáciám a
jednotlivcom, ktorí výrazne prispeli k rozvoju univerzity.
Na averze medaily je logo a názov školy s rokmi 1949 –
2019, na reverze je ARDO, bronzová plastika žrebca od J.
V. Myslbeka (1848 – 1922), ktorá bola modelom jazdeckej
sochy sv. Václava na Václavskom námestí v Prahe, a ktorá
bola odliata pre Vysokú školu veterinársku v Košiciach v
roku 1979. Po obvode je latinský text COGNITIO • SCIENTIA
• SUCCESSUS, v preklade POZNANIE – VEDA – ÚSPECH, teda
to, čo je náplňou a výsledkom činnosti univerzity už sedem
desaťročí. Grafický návrh vytvoril Mgr. art. Martin Sabol v
ateliéri Mincovne Kremnica, š. p., kde bola medaila s priemerom 70 mm v počte 100 kusov vyrobená z mosadze vo
vyhotovení patinované striebro.

• Františkovi
Kašickému, veľvyslancovi
s osobitným poslaním
pre granty Finančného
mechanizmu
Európskeho
hospo
dárskeho priestoru,
Nórskeho a Švajčiarskeho finančného
mechanizmu
• Košickému
samosprávnemu kraju –
medailu prevzal podpredseda KSK Daniel Rusnák
• Mestu Košice – medailu prevzal primátor mesta Košice
Jaroslav Polaček
Pamätná medaila bola udelená partnerským zahraničným
univerzitám:

Prvú sériu medailí odovzdávala rektorka univerzity Jana
Mojžišová vybraným partnerom z externého prostredia ako
výraz ocenenia a uznania za plodnú spoluprácu a významný
prínos pre rozvoj vysokoškolského vzdelávania a vedy na
slávnostnom zasadnutí akademickej obce, ktoré sa
konalo 16. septembra 2019 v Dome umenia. Pamätná
medaila za plodnú spoluprácu bola udelená:
www.uvlf.sk
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• Veterinárnej a farmaceutickej univerzite Brno – medailu
prevzal rektor Alois Nečas
• Fakulte veterinárskeho lekárstva Veterinárnej a farmaceutickej univerzity Brno – medailu prevzal dekan Michal Crha
• Fakulte veterinárnej hygieny a ekológie Veterinárnej a
farmaceutickej univerzity Brno – medailu prevzala
dekanka Bohuslava Tremlová
• NORD University – medailu prevzal riaditeľ Faculty of Biosciences and Aquaculture Jarle Jorgensen
• Faculty of Veterinary Medicine University of Zagreb –
medailu prevzal dekan Nenad Turk
• Národnej poľnohospodárskej univerzite Bila Cerkva –
medailu prevzal rektor Anatollij Danylenko

• Prešovskej univerzite v Prešove – medailu prevzala prorektorka Ivana Cimermanová
• Univerzite Komenského v Bratislave – medailu prevzala
prorektorka Zuzana Kovačičová
• Slovenskej technickej univerzite v Bratislave – medailu
prevzala prorektorka Ľubica Vítková
• Žilinskej univerzite v Žiline – medailu prevzal rektor Jozef
Jandačka
Pamätné medaily udelila rektorka aj stavovským organizáciám:

Rektorka univerzity udelila pamätnú medailu úzko profesijne a regionálne prepojeným univerzitám, a to:

• Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – medailu
prevzal rektor Pavol Sovák
• Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre – medailu
prevzala rektorka Klaudia Halászová
• Technickej univerzite vo Zvolene – medailu prevzal
prorektor Josef DRÁBEK
• Technickej univerzite v Košiciach – medailu prevzal rektor
Stanislav Kmeť

• Štátnej veterinárnej a potravinovej správe Slovenskej
republiky – medailu prevzal ústredný riaditeľ Jozef Bíreš
• Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky –
medailu prevzala prezidentka Silvia Štefáková
• Komore veterinárnych lekárov Českej republiky – medailu
prevzala prezidentka Radka Vaňousová
• Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov Košice –
medailu prevzala v zastúpení riaditeľa Irena Rajzáková
Pamätné medaily boli udelené tiež SAV a jej ústavom:

Pamätné medaily ako výraz ocenenia vzájomnej spolupráce rektorka udelila:

• Slovenskej akadémii vied – medailu prevzal jej podpredseda Juraj Koppel
• Neuroimunologickému ústavu Slovenskej akadémie vied
– medailu prevzal predseda vedeckej rady Peter Filipčík
• Neurobiologickému ústavu Slovenskej akadémie vied –
medailu prevzal riaditeľ Ján Gálik
• Parazitologickému ústavu Slovenskej akadémie vied –
medailu prevzala riaditeľka Ivica Hromadová
• Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat Slovenskej
akadémie vied – medailu prevzal riaditeľ Štefan Faix
• Ústavu materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied
– medailu prevzal riaditeľ Pavol Hvizdoš
16
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Naša univerzita bola organizátorom výročného zhromaždenia Vyšehradskej univerzitnej asociácie (Visegrad
University Association – VUA), ktoré sa uskutočnilo v dňoch
19. – 20. septembra 2019 za účasti 28 reprezentantov
univerzít z ôsmich krajín združených v asociácii (ČR, Ukrajina, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Rusko, USA a SR). V
rámci osláv 70.
výročia založenia
UVLF v Košiciach
odovzdala
19.
6. 2019 rektorka
Jana
Mojžišová
pamätnú medailu
prezidentovi VUA
Dr. h. c. prof. Ing.
Petrovi Bielikovi,
PhD.
Jubilejný rok bol príležitosťou pripomenúť si všetkých
rektorov a dekanov, ktorí stáli na čele našej školy počas
desaťročí jej existencie a uctiť si ich aj tým, že ich podobizne
dostanú umeleckú podobu. Dňa 16. decembra 2019 boli v
zasadacej
miestnosti
rektorátu
odhalené
ich portréty od akademického maliara Stanislava Bubána. Počas
tohto podujatia si z rúk
rektorky prof. Mojžišovej prevzal pamätnú
medailu emeritný rektor
Dr. h. c. prof. MVDr.
Rudolf Cabadaj, PhD.
Ďalšou slávnostnou príležitosťou na odovzdanie pamätných medailí bol večer 19. decembra 2019 pred tradičným
vianočným koncertom v Dome umenia. Tentokrát samotnému koncertu a spoločenskému posedeniu predchádzalo odovzdávanie pamätných medailí zamestnancom
– jednotlivcom i kolektívom – ktorí sa v uplynulom desaťročí
podieľali na rozvoji našej univerzity. Po tom, ako na septembrovom zasadnutí akademickej obce ocenila rektorka prof.
Jana Mojžišová pamätnou medailou vybraných partnerov z
akademického prostredia, samosprávy či profesijne blízkych
organizácií, na tomto podujatí boli pamätnou medailou
ocenené univerzitné pracoviská a jednotlivci. Za vybrané
kolektívy z katedier, kliník, rektorátnych oddelení, samostatných pracovísk, účelových zariadení a študentských klubov
si postupne prevzali ocenenia ich vedúci pracovníci. Z
jednotlivcov boli ocenení bývalí a súčasní akademickí funkcionári, najlepší vedeckí a pedagogickí pracovníci, mladí
tvoriví pracovníci i najlepší zamestnanci z rôznych zložiek
organizačnej štruktúry. Moderátorkou podujatia bola hovorkyňa univerzity Mgr. Zuzana Bobriková, ktorá predstavila
každého oceneného a jeho prispenie k rozkvetu školy.
Úplne
prvú
medailu – udelenú
in memoriam prof.
Ing. Oľge Ondrašovičovej,
CSc.,
prorektorke
pre
zahraničné a doktorandské štúdium,
ktorá nás navždy
opustila v roku 2014
www.uvlf.sk

v jej druhom funkčnom období – prevzal z rúk rektorky jej
syn Ing. arch. Martin Ondrašovič. Pripomenutie si tejto výnimočnej osobnosti bolo dojímavé aj pre v hľadisku prítomného manžela prof. MVDr. Milana Ondrašoviča, CSc., a
ďalších členov rodiny.
Ďalšou skupinou ocenených boli bývalí prorektori:

• doc. MVDr. Peter Korim, PhD.
• prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.
• doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD.
Rektorka odovzdala pamätnú medailu aj súčasným
prorektorom a kvestorovi. Medailu si prevzali:

• MVDr. Martin Tomko, PhD
• prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
• prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.
• prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
• prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD.
• Ing. Róbert Schréter, PhD.
Ocenení boli aj bývalý a súčasný predseda akademického senátu, predseda rady odborového zväzu a predseda
správnej rady univerzity:
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• prof. MVDr. Peter Reichel, CSc.
• doc. MVDr. Peter Lazár, PhD.
• prof. RNDr. Michal Toropila, CSc.
• Ing. Ján Király
Za ocenené kolektívy – rektorátne pracoviská – si prevzali
medaily ich vedúci:

• Projektové oddelenie – Ing. Tatiana Takáčová
• Oddelenie verejného obstarávania – Mgr. Vladimír Katona
• Študijné oddelenie – Ing. Renáta Božiková
• Oddelenie ekonomiky – Ing. Milena Moňoková
• Právne a personálne oddelenie – v zastúpení vedúcej
JUDr. Jana Szepesiová
• Oddelenie prevádzky a investícií – PhDr. Silvia Hurtuková
• Oddelenie bezpečnosti a krízového riadenia – Ing. Eva
Ráczová
• Oddelenie informačných a komunikačných technológií –
Ing. Igor Michaľov

• Klinika malých zvierat – MVDr. Tatiana Weissová, PhD.
• Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat – MVDr.
Ladislav Molnár, PhD.
• Klinika koní – prof. MVDr. Igor Valocký, PhD.
• Klinika prežúvavcov – prof. MVDr. Pavol Mudroň, PhD.
• Klinika ošípaných – prof. MVDr. Peter Reichel, CSc.
Z rúk rektorky prof. Mojžišovej prevzali pamätnú medailu
vybraní najlepší vedeckí a pedagogickí pracovníci:

Ocenené boli aj kolektívy samostatných pracovísk a účelových zariadení, v mene ktorých prevzali medailu ich vedúci:

• doc. MVDr. Mangesh Ramesh Bhide, PhD.
• doc. MVDr. Daša Čížková, DrSc.
• prof. MVDr. Ján Danko, PhD.
• prof. MVDr. Peter Turek, PhD.
• prof. MVDr. Valent Ledecký, CSc.
• prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.
• prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.
• RNDr. Anton Bartunek, PhD.
• Ústav vedeckých informácií a knižnica – MVDr. Libuša
Bodnárová
• Univerzitná lekáreň – PharmDr. Michal Fehér
• Študentské domovy – Mgr. Jaroslav Hochmann
• Školský poľnohospodársky podnik, n. o., Zemplínska
Teplica – Ing. Ivan Seňko
• Účelové zariadenie pre chov a choroby zveri, rýb a včiel v
Rozhanovciach – MVDr. Jaroslav Soroka
• Jazdecký areál – MVDr. Marián Pavľak
• MVDr. Miroslav Martinček – bol ocenený ako jednotlivec,
dlhoročný predseda Jazdeckého oddielu TJ Slávia UVLF

Z mladých tvorivých pracovníkov a doktorandov boli
ocenení:

Prednostovia kliník prevzali medaily za ich ocenené kolektívy:
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• MVDr. Marián Prokeš, PhD.
• MVDr. Vladimír Petrilla, PhD.
• MVDr. Monika Drážovská, PhD.
• MVDr. Noema Gajdoš Kmecová

• IVSA – Michal Bajtoš
• Klub poľovníckej kynológie – Dávid Orčík
• Kynologický klub – Maroš Dostal
• Spolok košických študentov farmácie – Igor Ontek

Rektorka ocenila najlepších zamestnancov z jednotlivých
pracovísk, medzi ktorými boli:

Na záver slávnostného odovzdávania ocenení si v sále
filharmónie prevzala z rúk rektorky pamätnú medailu kancelárka univerzity PhDr. Ľudmila Kundríková.

• Otília Mertinková – sekretariát rektorky
• Ing. Miroslav Bartko – oddelenie verejného obstarávania
• Ing. Janka Legáthová – oddelenie ekonomiky
• Emília Rachvalová – oddelenie ekonomiky
• Gabriela Hollá – oddelenie ekonomiky
V ďalšej skupine ocenených jednotlivcov boli:

To však nebola posledná udelená medaila. Po skončení
tejto časti slávnostného večer a následnom koncerte sa všetci
presunuli do foyer Domu umenia, kde sa situácia obrátila a
bola to samotná rektorka univerzity Dr. h. c. prof. MVDr. Jana
Mojžišová, PhD., ktorá prevzala pamätnú medailu vydanú pri
príležitosti 70. výročia založenia školy z rúk doc. MVDr. Petra
Lazára, PhD., ktorý jej ju odovzdal v mene Akademického
senátu UVLF v Košiciach ako jeho predseda.

• Marianna Šauličová – ústav anatómie
• Bc. Ivana Báštiová – edičné stredisko a predajňa literatúry
• Zuzana Jacková – Univerzitná veterinárna nemocnica
• Karol Gungl – oddelenie prevádzky
• Dušan Vojakovič – referát bezpečnosti
• Richard Stehlík – jazdecký areál
• Peter Kmec – ÚZ Rozhanovce
Z početných záujmových študentských klubov ocenila
rektorka najlepšie, medzi ktorými boli:
Poslednými ocenenými touto pamätnou medailou boli za
zásluhy o rozvoj univerzity prof. MVDr. Mária Goldová, PhD.,
dňa 31. 1. 2020, a Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Osle
dňa 12. 2. 2020. Aby sa táto pamätná medaila navždy uchovala v pamäti univerzity a bola svedectvom jubilejného roku
2019, boli jej posledné kusy určené na archivovanie.
(lk)
www.uvlf.sk
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Sprievodné podujatia jubilejného roka
• Úvodné podujatie jubilejného roka
Dňa 4. 2. 2019 sa konalo úvodné podujatie roka pri príležitosti osláv 70. výročia založenia Univerzity veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach – Rektorský punč. Na centrálnu oddychovú zónu boli pozvaní všetci zamestnanci a
študenti, aby sa ponúkli punčom, ktorý bol pre nich pripravený ako upútavka na to, čo nás počas nasledujúceho roka
čaká. Rektorka prof. Mojžišová pred stánkom s punčom so
spoločnosťou zvieracích maskotov otvorila a predniesla
slávnostný príhovor, v ktorom vyzdvihla dlhoročné tradície
a históriu UVLF v Košiciach. Zároveň dodala, že celý akademický rok sa bude niesť v duchu osláv 70. výročia univerzity, a tým všetkých prítomných srdečne pozvala na akcie a
podujatia, ktoré sa v tomto duchu uskutočnia.

• UVLF pomáhala zvieracím útulkom
UVLF v Košiciach spolu s Dobrovoľníckym centrom Košíc v
rámci aktivít organizovaných pri príležitosti osláv 70. výročia
založenia našej univerzity zorganizovali dňa 6. apríla 2019
dobrovoľnícku akciu v útulku Únie vzájomnej pomoci ľudí
a psov (U.V. P) v Haniske pri Košiciach. Akcie sa zúčastnilo
viac ako tridsať dobrovoľníkov, z ktorých väčšinu tvorili
študenti UVLF v Košiciach. Prevažovali zahraniční študenti a
z nich hlavne študenti z Nórska. Aj napriek nepriaznivému
počasiu dobrovoľníci vykonali kus poctivej práce. Podieľali
sa na venčení psíkov, demontáži starého prístrešku, likvidácii
starej podlahy v koterci a montáži novej, a hlavne na maľovaní kotercov.
V dňoch od 1. 4. do 5. 4. 2019 sa na univerzite uskutočnila
materiálna zbierka pre útulky zvierat, konkrétne pre útulok
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U.V.P. Košice, Malú farmu a OZ Srdce pre mačky. Aj napriek
pomerne nízkej účasti približne dvadsiatich donorov z radov
zamestnancov a študentov našej univerzity sa za celý týždeň
podarilo vyzbierať materiál, ktorý naplnil celý univerzitný
dodávkový automobil. Medzi útulky sa tak rozdelili dezinfekčné a čistiace prostriedky, množstvo textilu, vôdzky,
hračky, stavebné materiály a ohrievače. Potešujúce bolo
tiež zapojenie sa zamestnancov univerzity, ale aj verejnosti
do zbierky prostredníctvom nákupu potrebného krmiva
a materiálu cez internetové obchody, ktoré spolupracujú s
útulkami. Občianske združenie Srdce pre mačky tak dostalo
slušnú zásobu krmiva.

• Charita pre rodiny s deťmi v núdzi
V dňoch 8. – 12. apríla 2019 sa uskutočnila Zbierka trvanlivých potravín a drogérie pre prebiehajúci projektu
ŠUNKÁČIK. Do akcie sa zapojila aj naša univerzita pri príležitosti 70. výročia založenia v spolupráci s Charity shop
Košice – Občianske združenie S nami druhým. PharmDr.
Martina Šutorová z katedry lekárenstva a sociálnej farmácie
a PharmDr. Štefánia Laca Megyesi, MSc., z katedry farmaceutickej technológie zorganizovali zbierku, predmetom
ktorej boli trvanlivé potraviny, hygienické potreby, drogéria
a šatstvo. Všetky zozbierané predmety boli následne odvezené na zberné miesto. Po zverejnení výzvy Pomôžte sociálne slabým rodinám na internetovej stránke sa zapojilo
mnoho študentov a pracovníkov našej univerzity a za každú
darovanú vec sme všetkým naozaj veľmi vďační. Na výzvu
reagovala aj starostka obce Nižný Čaj pani Mgr. Monika Obšitošová, čím sa akcia rozrástla aj za hranice našej univerzity
i samotného mesta Košice a stala sa ďalším vynikajúcim
príkladom spolupráce univerzity a samosprávnych orgánov.
Účasťou na tejto charitatívnej činnosti preukázala univerwww.uvlf.sk

zita svoj záujem prispieť k rozvoju komunitného života aj v
širšom regióne a obyvatelia obce Nižný Čaj svoj nesebecký
záujem pomôcť tým, ktorí to potrebujú, aj mimo ich chotár.
Keďže táto charitatívna akcia určená pre ľudí odkázaných
na pomoc iných bola mimoriadne úspešná a vyzbieralo
sa množstvo šiat, hračiek a iných vecí, tak sme sa rozhodli
osloviť aj Arcidiecéznu charitu v Košiciach a podeliť sa o veci
s Krízovým centrom pre matky s deťmi.

• Bezplatné poradenské služby na oslavu Svetového
veterinárneho dňa
V roku 2001 Svetová veterinárna asociácia (World Veterinary Association) ustanovila 30. apríl za Svetový veterinárny
deň. Cieľom Svetového veterinárneho dňa je propagácia
veterinárnej profesie, zlepšenie welfare zvierat a ľudí,
životného prostredia, potravinovej bezpečnosti, spôsobov
prepravy zvierat a nakladania so zvieratami. Aj na našej
univerzite sme si pripomenuli tento deň bezplatnými poradenskými službami pre majiteľov spoločenských zvierat.
Podujatie sa uskutočnilo v rámci prebiehajúcich osláv 70.
výročia založenia UVLF v Košiciach.
Podujatie bolo zorganizované dňa 30. apríla 2019 v čase
od 14. do 16. hodiny. Už v dopoludňajších hodinách bol na
vyhradenom parkovisku pred priestormi Univerzitnej veterinárnej nemocnice postavený stánok vyzdobený logom
Oslavujeme Svetový veterinárny deň. Pre návštevníkov a
záujemcov boli pripravené nielen drobné upomienkové
darčeky, ale aj odborné letáčiky ohľadom správnej starostlivosti o zdravie svojich miláčikov. Odbornú garanciu nad
akciou prevzali naši doktorandi z kliniky malých zvierat, z
oboch oddelení – MVDr. Martina Takáčová a MVDr. Adriana
Szarková z oddelenia vnútorných chorôb, MVDr. Mária
Lapšanská a MVDr. Kristína Huňáková z oddelenia chirurgie,
ortopédie, reprodukcie a röntgenológie, ktorí odpovedali na
otázky majiteľov zvierat i našich študentov.

www.uvlf.sk

VRCHOLNÉ PODUJATIA OSLÁV:
• Slávnostné zasadnutie akademickej obce UVLF
v Košiciach v Dome umenia 16. 9. 2019
• Odborná konferencia ŠKOLA – VEDA – PRAX 17.
a 18. 9. 2019
• Záhradná slávnosť 17. 9. 2019
• Uvítanie knihy Zloženie potravín a potravinových
surovín do života
Verejná prezentácia publikácie Zloženie potravín a potravinových surovín a jej uvítanie do života sa konalo 18.
septembra 2019 ako súčasť osláv 70. výročia vzniku UVLF
v Košiciach. Publikáciu, ktorá vyšla vo vydavateľstve Osveta
Martin, a ktorá podrobne vysvetľuje, čo tvorí jednotlivé
potraviny, uviedla medzi čitateľov hrsťou pšenice rektorka
univerzity Jana Mojžišová. Jej autorky sú odborníčky z
Ústavu lekárskej chémie, katedry chémie, biochémie biofyziky UVLF v Košiciach RNDr. Judit Süli, PhD., doc. Ing. Anna
Sobeková, PhD., RNDr. Zuzana Bujdošová, PhD., a RNDr.
Tatiana Hrušková, PhD.

Ich cieľom bolo, aby sa o zložení najdôležitejších skupín
potravín dozvedeli ľudia pracujúci v oblasti kontroly potravín,
lekári, odborníci na výživu, študenti študujúci príslušné
odbory, ale aj široká verejnosť. Potraviny a stravovanie sú
enormne medializované témy. Aj keď sa vedecké poznatky
o potravinách a výžive každý deň rozširujú a prehlbujú, vo
virtuálnom svete sa šíri čoraz viac nezmyslov a marketingových poloprávd. Dokážeme proti nim bojovať iba
vedomosťami,
posilnením
chemických základov vedy
o výžive a účinnou osvetou.
Kniha je rozdelená do 21
kapitol podľa jednotlivých
potravinových komodít.
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• Výročný míting Vyšehradskej univerzitnej asociácie na
pôde UVLF
V rámci osláv 70. výročia založenia sa na pôde UVLF
v dňoch 19. – 20. septembra 2019 uskutočnilo výročné
zhromaždenie Vyšehradskej univerzitnej asociácie (Visegrad University Association – VUA) v Košiciach, na ktorom
sa zúčastnilo 28 reprezentantov univerzít z ôsmich krajín
združených v asociácii (ČR, Ukrajina, Chorvátsko, Maďarsko,
Poľsko, Rusko, USA a SR). Zámerom asociácie je prepojiť
partnerské univerzity s cieľom vytvoriť kvalitné podmienky
na vzdelávanie a výskum a iniciovať užšiu spoluprácu krajín
Vyšehradskej skupiny a kooperujúcich regiónov. Asociácia
má 43 riadnych a 12 čestných členov – zástupcov univerzít v
Európe, Ázii a v USA. Slovenskými členmi VUA sú Technická
univerzita vo Zvolene, Univerzita veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach,
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
a Žilinská univerzita v
Žiline. Prezidentom VUA
je Dr. h. c. prof. Ing. Peter
Bielik, PhD., zo Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity v Nitre,
ktorému na tomto výročnom zasadnutí odovzdala rektorka
UVLF prof. Mojžišová pamätnú medailu vydanú pri príležitosti 70. výročia založenia školy.

• Medzinárodná herpetologická konferencia Eurovenom 2019
Prvá komplexná konferencia zameraná na herpetológiu,
vedu zaoberajúcu sa štúdiom plazov, sa konala 27. a 28.
septembra 2019 na UVLF v Košiciach ako súčasť podujatí
k 70. výročiu jej založenia. Medzinárodná herpetologická
konferencia Eurovenom 2019 počas dvoch dní priniesla
prednášky špičkových odborníkov z celého sveta. Prezentované boli výsledky vedeckého výskumu, ale i skúsenosti
z praxe či pozorovaní v divokej prírode. Príspevky boli
členené na tri hlavné okruhy – problematika jedov a jedovatých plazov, veterinárna medicína plazov a všeobecná
herpetológia. Vedeckými partnermi konferencie boli UVLF v
Košiciach, UK v Bratislave, UPJŠ v Košiciach, KVL SR a ŠVPS
SR. O výber a pozvanie špičkových svetových odborníkov
sa postarali členovia organizačného výboru Milan Oselský
(Herpetolog.sk), Miloš Halán (UVLF) a Ray Morgan (African
Society of Venimology).
Cieľom konferencie bolo urobiť osvetu a priblížiť oblasť
zoológie, ktorá sa venuje plazom, odštartovať spoluprácu
s medzinárodne uznávanými odborníkmi a dať šancu
študentom i ďalším záujemcom, aby si mohli vypočuť
popredných expertov, ktorí sa venujú jedovatým hadom,
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veterinárnej medicíne, ale aj biológii a chovu plazov. Tieto
oblasti záujmu sú väčšinou oddelené, organizátorom išlo
o to, aby ich spájali a pozreli sa na problematiku plazov
komplexne, z viacerých odborných stránok.
Na herpetologickej konferencii EUROVENOM 2019
vystúpili viaceré významné osobnosti, medzi ktorými bol
napr. emeritný profesor tropického lekárstva z Oxfordskej
univerzity, hlavný vedecký pracovník Spojeného kráľovstva,
výskumný pracovník pôsobiaci na univerzitách v Melbourne,
Mjanmarsku, Peru a člen mnohých svetových organizácií
prof. David A. Warrell, profesor herpetológie na University of Wolverhampton vo Veľkej Británii a kurátor plazov
vo West Midland Safari Park vo Veľkej Británii Mark O‘Shea,
ktorý je aj uznávaným televíznym moderátorom, tvorcom
filmov pre Discovery Channel, vedúci Kliniky vtákov a exotických zvierat na Veterinárnej fakulte VFU v Brne prof. Zdeněk
Knotek, zakladateľka a riaditeľka inštitútu VIPER a emeritná
profesorka na University of Arizona College of Medicine
Leslie Boyer, ktorú dobre poznajú diváci National Geographic, Discovery Channel. Dva dni, počas ktorých sa konala
konferencia EUROVENOM, boli určite sviatkom pre každého,
kto sa zaujíma o plazy. Okrem toho mala konferencia aj
benefičný zámer. Celý výťažok z konferencie bol venovaný
nadácii AntivenomSwazi.

• Odhalenie busty prof. MVDr. Petra Popeska, DrSc., v
areáli univerzity
V areáli UVLF v Košiciach bola 10. decembra 2019 slávnostne odhalená busta svetovo uznávaného veterinárneho anatóma profesora Petra Popeska, ktorého trojdielny
Atlas topografickej anatómie hospodárskych zvierat patrí k
najlepším dielam vo svetovej veterinárnej medicíne. Busta
je dielom sochára Daniela Tatarku. Odhalenie busty bolo
jedným z podujatí, ktoré sprevádzali70. výročie vzniku
univerzity. Slávnostný akt uviedla rektorka UVLF Dr. h. c. prof.
MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
Na slávnosti sa zúčastnili členovia Vedeckej rady UVLF i
zamestnanci univerzity, predovšetkým tí, ktorá si na pána
profesora pamätajú ako jeho študenti a neskôr aj kolegovia
a spolupracovníci. Za všetkých svoju úctu a vďaku vyjadril
prof. MVDr. Ján Danko, PhD., z katedry anatómie, histológie
a fyziológie, ktorý v príhovore ako jeho žiak, spolupracovník,
nástupca a nasledovník ocenil predovšetkým hĺbku jeho
osobnosti, charizmy a charakteru. Poslucháči našej univerzity dodnes využívajú jeho dlhoročné skúsenosti. Svojím
životným dielom sa zaradil medzi významné osobnosti
svetovej veterinárskej anatómie. Naša univerzita mu vďačí za
to, že jej meno priblížil celému vzdelanému svetu ako jeden
z jej dlhoročných a zaslúžilých členov.
www.uvlf.sk

Trojdielny Atlas topografickej anatómie hospodárskych
zvierat bol preložená do 14 jazykov. Osobitné a významné
medzinárodné ocenenie Strieborného orla získal atlas v
súťaži najkrajších vedeckých kníh sveta v roku 1979 vo francúzskom meste Nice. Popeskov anatomický atlas sa v tom
čase vo svete stal nielen najkrajšou, najúspešnejšou, najpredávanejšou ale aj vedecky vysoko cenenou anatomickou
publikáciou. Na toto renomované dielo nadväzoval rad
ďalších publikácií s anatomickou problematikou, ktoré boli
prekladané do svetových jazykov a získali mnohé ocenenia
doma i v zahraničí.
Atlas opakovane vychádza v nových vydaniach s aktualizovanou nomenklatúrou. Na Atlas topografickej anatómie
hospodárskych zvierat nadviazal dvojdielny Atlas anatómie
malých laboratórnych zvierat. Profesor Popesko je aj tvorcom
slovenského veterinárskeho anatomického názvoslovia
Nomina anatomica veterinaria a jeho posledným dielom
bola učebnica Anatómia hospodárskych zvierat, ktorú v
súťaži Ministerstva kultúry SR a Matice slovenskej zaradili
medzi najkrajšie knihy Slovenska.

www.uvlf.sk

• Odhalenie umeleckých portrétov emeritných rektorov
a dekanov na Rektoráte UVLF v Košiciach
Záverom jubilejného roka sa na rektoráte univerzity
konalo predposledné podujatie pripomínajúce 70 rokov
existencie. 16. decembra 1949 bola zákonom zriadená
Vysoká škola veterinárska v Košiciach, 16. decembra 2019
odhalila rektorka UVLF Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová,
PhD., galériu umeleckých portrétov všetkých emeritných
rektorov a dekanov, ktorí doteraz stáli na jej čele. Svedkami
tohto aktu boli bývalí rektori i prorektori a dlhoroční zamestnanci v riadiacich pozíciách, ktorí prijali pozvanie na malú
slávnosť v spoločnosti členov aktuálneho vedenia univerzity.

23

Akademik Ján Hovorka

prof. MVDr. Tomáš Gdovin

Akademik Jaroslav Otto Vrtiak

prof. MVDr. Ján Lazar

prof. MVDr. František Lešník, DrSc.

Dr. h. c. prof. MVDr. Dušan Magic, PhD.

Dr. h. c. prof. MVDr. Rudolf Cabadaj, PhD.
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prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.
www.uvlf.sk

Obrazy ôsmich rektorov a dekanov (z čias, keď bola
škola súčasťou nitrianskej vysokej školy) vytvoril akademický maliar doc. Stanislav Bubán. Na olejomaľbách sú
akademik Ján Hovorka (rektor 1949 – 1952), prof. MVDr.
Tomáš Gdovin (dekan 1952 – 1959), akademik Jaroslav
Otto Vrtiak (dekan 1959 – 1963, rektor 1972 – 1988), prof.
MVDr. Ján Lazar (dekan 1963 – 1969, rektor 1969 – 1972),
prof. MVDr. František Lešnik, DrSc. (rektor 1988 – 1989),
Dr. h. c. prof. MVDr. Dušan Magic, PhD. (rektor 1990 –
1991, 1997 – 2000), Dr. h. c. prof. MVDr. Rudolf Cabadaj,
PhD. (rektor 1991 – 1997, 2000 – 2007) a prof. MVDr. Emil
Pilipčinec, PhD. (rektor 2007 – 2011, 2011 – 2015).

Rektorka Jana
Mojžišová postupne
odkrývala dovtedy
zahalené portréty a
pred očami prítomných
vystupovali
tváre
osobností,
ktorých poznali ako
svojich pedagógov,
kolegov a rektorov.
Všetci mali možnosť
konfrontovať svoju
spomienku na tieto
osobnosti
s
ich
umeleckým
stvárnením. Mimoriadnou
chvíľou muselo byť odhalenie obrazu pre prof. Cabadaja,
emeritného rektora, keď uvidel svoj portrét, a prítomní
hostia boli zvedaví, ako sa vidí on sám na obraze zavesenom
na stene. Prof. Cabadaj si pri tejto príležitosti prevzal z rúk
rektorky prof. Mojžišovej aj pamätnú medailu vydanú pri
príležitosti 70. výročia založenia školy, na čele ktorej stál
toľké roky.
Odhalenie portrétu emeritného dekana a rektora prof.
Jána
Lazara
bolo osobitným
momentom aj pre
jeho syna doc.
Petra Lazára, predsedu Akademického senátu UVLF
v Košiciach, ktorý
bude mať takto
vždy, keď bude
sedieť v zasadačke
za stolom, pred
očami podobizeň
otca, pred ktorým
www.uvlf.sk

je vyfotený s akademickým maliarom Stanom Bubánom.
Rovnako bolo zaujímavé počuť od samotného autora
portrétov Stana Bubána, ako sa tieto portréty rodili, keďže
mal vo viacerých prípadoch k dispozícii len pár starých a
nie vždy kvalitných fotografií. Jeho umelecké majstrovstvo
však prekonalo aj tieto prekážky. Akademický maliar Stanislav Bubán študoval na Vysokej škole výtvarných umení v
Bratislave na oddelení monumentálnej maľby a od roku
1995 pôsobí na VŠVU ako pedagóg. Po úspešnom zakončení habilitačného procesu na Akadémii výtvarných umení
v Prahe bol v roku 2002 menovaný docentom. Vystavoval na
Slovensku i v zahraničí, jeho diela sú zastúpené vo významných verejných i súkromných zbierkach. Venuje sa veľkoformátovej figurálnej maľbe, ktorá reflektuje problematiku
súčasnosti. Jeho maľby sú zároveň laboratóriom historických aj súčasných maliarskych techník.
Galéria portrétov v zasadačke rektorátu tak po vzore
veľkých európskych univerzít bude dôstojne dokumentovať
osobnosti, ktoré posúvali túto jedinečnú vzdelávaciu inštitúciu v priebehu siedmich desaťročí.
• Vianočný koncert 2019 spojený s odovzdávaním
pamätných medailí
Rok osláv 70 rokov existencie vyvrcholil Vianočným
koncertom 2019. Práve toto podujatie, ktoré sa dňa 19.
12. 2019 konalo v Dome umenia už po piatykrát, dostalo
v porovnaní s uplynulými rokmi nový rozmer. Vianočný
koncert je podujatím, na ktorom sa stretávajú všetci zamestnanci univerzity, aby spoločne prežili vianočné chvíle naplnené najprv krásnou hudbou a následne spoločenským
posedením spojeným s jedlom, vínom a tancom. Tentokrát
samotnému koncertu a spoločenskému posedeniu predchádzalo odovzdávanie pamätných medailí zamestnancom
– jednotlivcom i kolektívom – ktorí sa v uplynulom desaťročí
podieľali na rozvoji našej univerzity. Po tom, ako na septembrovom zasadnutí akademickej obce ocenila rektorka prof.
Jana Mojžišová pamätnou medailou vybraných partnerov z
akademického prostredia, samosprávy či profesijne blízkych
organizácií, na tomto podujatí boli pamätnou medailou
ocenené univerzitné pracoviská a jednotlivci. Za vybrané
kolektívy z katedier, kliník, rektorátnych oddelení, samostatných pracovísk, účelových zariadení a študentských
klubov si postupne prevzali ocenenia ich vedúci pracovníci.
Z jednotlivcov boli ocenení bývalí a súčasní prorektori a
predsedovia akademického senátu, kvestor, predseda rady
odborového zväzu, najlepší vedeckí a pedagogickí pracovníci, mladí tvoriví pracovníci i najlepší zamestnanci z rôznych
zložiek organizačnej štruktúry.
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Po prevzatí medailí ocenenými to bola tiež príležitosť pre
pani rektorku, aby poďakovala všetkým zamestnancom
za to, čo pre našu univerzitu urobili v uplynulom roku bez
ohľadu na to, na akom pracovisku a akom zaradení pracujú.
Bodkou za večerom udeľovania ocenení bolo ocenenie
samotnej pani rektorky medailou k 70. výročiu, ktorú dostala
od Akademického senátu UVLF v Košiciach a ktorú jej v jeho
mene odovzdal predseda senátu doc. Lazár.
Do sumára sprievodných podujatí jubilejného roka je
potrebné zaradiť aj tradičné podujatia, ktoré sa konajú
každoročne, ale v tomto roku dostali slávnostnejšiu podobu
práve preto, že sa konali v roku 70. výročia založenia školy. V
oslavnom duchu sa niesli aj podujatia jedinečné, neopakovateľné, ktorých význam stúpol práve v spojení s jubileom, či
podujatia úplne nové, u ktorých je predpoklad, že sa uchytia
a stanú sa tradičnými.
Z každoročne konaných podujatí sa prihlásili k jubilejnej siedmej desaťročnici školy konferencia Hygiena
Alimentorum ročník XL, 62. ročník študentskej vedeckej
konferencie ŠVOČ, Európska noc výskumníkov 2019,
Veterinary and Pharmacy Libri 2019 či Týždeň slovenských knižníc v ÚVIK-u. Posledná spomenutá akcia práve
pre jubilejný rok priniesla aj inováciu, a to v podobe súťaže
Poznáš svoju univerzitu? Kolektívy z rôznych pracovísk si
porovnávali svoje vedomosti v súťažnom kvíze, ktorý pozostával z 5 okruhov otázok – krutá história, slepá mapa, boli vo
vedení, pravda alebo lož, súčasnosť univerzity. Do súťaže sa
prihlásilo 6 družstiev a víťazom sa stalo družstvo v zložení
MVDr. Monika Drážovská, PhD., MVDr. Martina Galdíková,
PhD., MVDr. Marián Prokeš, PhD.

Stretnutie zástupcov slovenských a českých farmaceutických škôl sa organizuje každoročne vždy na inej škole. Tento
rok to bola práve naša univerzita, ktorá v Levoči zorganizovala pracovné stretnutie zástupcov vedení farmaceutických fakúlt a univerzity.
Toto podujatie sa konalo v dňoch 7. – 9. novembra 2019 za
účasti 17 zástupcov – dekanov a prodekanov Farmaceutickej
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Farmaceutickej
fakulty v Hradci Králové, Univerzity Karlovej v Prahe, Farmaceutickej fakulty Veterinárnej a farmaceutickej univerzity
Brno. Rektorka UVLF prof. Mojžišová využila toto pracovné
stretnutie nielen na riešenie otázok organizácie spoločného
študijného programu farmácia, rigorózneho konania, propagácie štúdia, uplatnenia absolventov, výchovy doktorandov,
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realizácie mobilitných programov a i., ale aj na predstavenie našej univerzity ako stabilnej, siedmimi desaťročiami
overenej ustanovizne, ktorá má svoje miesto medzi najlepšími školami doma i v zahraničí.
Jedným z jedinečných podujatí roka bol slávnostný krst
časopisu Folia Pharmaceutica Cassoviensia. 12. marca
2019 sa v knižnici uskutočnil slávnostný akt – krst nového
vedeckého farmaceutického časopisu s názvom Folia Pharmaceutica Cassoviensia, ktorý bol založený v roku 2019 pri
príležitosti 70. výročia UVLF v Košiciach. Podujatie otvorila
rektorka univerzity Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.,
ktorá vo svojom príhovore pripomenula dôležitosť a jedinečnosť tohto farmaceutického časopisu. Následne spolu
s prorektorkou pre medzinárodné vzťahy a internacionalizáciu prof. MVDr. Zitou Faixovou, PhD., a krstným otcom
časopisu, RNDr. Antonom Bartunkom, PhD., významným
farmaceutom a historikom farmácie a medicíny, oficiálne
pokrstili nový farmaceutický časopis lekárenskými tabletami.

S výročím založenia školy sa spojila aj dobrovoľnícka aktivita s medzinárodnou účasťou. Univerzita v rámci aktivít
pri príležitosti 70. výročia svojho založenia a tiež v súlade
s aktivitami Európskeho hlavného mesta dobrovoľníctva
2019 organizovala dňa 22. júna 2019 v spolupráci s Dobrovoľníckym centrom Košíc, Radou mládeže košického kraja a
Jazdeckým oddielom TJ Slávia UVLF v Košiciach dobrovoľnícku brigádu zameranú na opravu dvoch severných tribún
na našom účelovom zariadení Jazdecký areál UVLF. Akcie
sa zúčastnilo takmer 70 dobrovoľníkov, okrem zamestnancov UVLF, predstaviteľov Dobrovoľníckeho centra Košíc,
dobrovoľníkov z radov občanov mesta Košice to boli hlavne
účastníci projektu zameraného na dobrovoľníctvo v rámci
projektu Erasmus+. Cieľom a úlohou projektu Erasmus+
s názvom „Pomôž ostatným, pomôž sebe“ je motivovať a
inšpirovať mládež k dobrovoľníctvu. Projektu sa zúčastnilo
48 mladých ľudí z Cypru, Estónska, Fínska, Litvy, Rumunska,
Srbska, Španielska a Slovenska. V jazdeckom areáli popri
práci panovala uvoľnená a priateľská atmosféra.

www.uvlf.sk

Jednou z posledných odborných akcií organizovaných
pri príležitosti 70. výročia založenia univerzity pod záštitou
rektorky UVLF v Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr. Jany Mojžišovej,
PhD., bola konferencia 70 rokov
vzdelávania na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach a 20 rokov Advanced
Rapid Library. Konferencia sa
uskutočnila dňa 22. novembra
2019 pod heslom Cognitio scientia
successus. 1. ročník odbornej
konferencie bol zameraný na
vývoj vzdelávania predovšetkým
v oblasti informačných technológií na univerzite. Konferenciu zahájila pani rektorka prof. Mojžišová, ktorá výstižne
a presne opísala históriu, súčasnosť a budúcnosť univerzity.
Po prednáške prišiel na rad samotný program konferencie,
ktorý obsiahol prednášky týkajúce sa informačných technológií, najmä však vízií a výziev spojených s budúcnosťou
akademických knižníc.
Medzi podujatiami, ktorá sa organizovali po prvýkrát, ale
majú ambíciu zaradiť sa k pravidelným patrila aj nová súťaž.
Pri príležitosti 70. výročia začiatku veterinárskeho vzdelávania na Slovensku UVLF v Košiciach zorganizovala súťaž v
poľovníckej streľbe O pohár rektorov troch slovenských
univerzít, na ktorých sa vyučuje disciplína poľovníctvo, a sú
to Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická
univerzita vo Zvolene a Univerzita veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach. Úvodný 1. ročník podujatia, ktoré
sa uskutočnilo v piatok 3. mája 2019 na strelnici v Nižnej
Hutke (okres Košice-okolie) za účasti tímov všetkých troch
univerzít, otvorila príhovorom rektorka UVLF prof. Mojžišová. Jednotlivé univerzity reprezentovali 7-členné súťažné
družstvá zložené z 3 zamestnancov – učiteľov, 3 študentov
a 1 študentky. Súťažilo sa najskôr v streľbe malokalibrovkou bez streleckej optiky na bežiaci terč líšky na vzdialenosť 50 m v stoji, bez opory a potom nasledovala broková
streľba na oblúkovom strelišti. Výsledky súťaženia priniesli
najviac radosti usporiadateľskej univerzite, ktorá zvíťazila v
hlavnej súťaži univerzitných tímov a získala Putovný pohár
s výsledkom 904 bodov (prof. J. Ciberej, doc. P. Lazár, MVDr.
L. Molnár, D. Lauko, M. Žaťko, J. Lazár a I. Kyselicová) pred
SPU v Nitre (770 bodov) a TU vo Zvolene (752 bodov). UVLF
zvíťazila aj v súťaži družstiev pedagógov, ako aj v súťaži
študentských družstiev. Celkovo najlepším súťažiacim
jednotlivcom bol študent UVLF Matúš Žatko, ktorý bol aj
najlepším študentom, pred celkovo druhým MVDr. Ladislavom Molnárom, PhD., ktorý bol aj najlepšie strieľajúcim
pedagógom. Súťaž študentiek vyhrala B. Lieskovcová z SPU
v Nitre.

www.uvlf.sk

Rada Základnej organizácie
Odborového
zväzu pracovníkov školstva a vedy tiež prispela
k bohatej ponuke akcií
počas jubilejného roka.
Dňa 25. januára 2019
s podporou vedenia
univerzity
zorganizovala pri príležitosti 70.
výročia založenia školy
pre svojich zamestnancov
maškarný
ples, ktorý sa stretol s
prekvapivým záujmom.
Podmienkou účasti bol
najmenej odev podľa
vlastného uváženia a
škraboška, ale zamestnanci naplno uplatnili
svoju tvorivosť a predviedli sa v záplave tých najrozmanitejších masiek.
Prvýkrát, ale nie naposledy Rada ZO OZ PŠaV UVLF v Košiciach v spolupráci s vedením univerzity zorganizovala pri
príležitosti 70. výročia svojho založenia prvý branno-športový deň, ktorý sa uskutočnil 28. mája 2019 v priestoroch
za farmaceutickým pavilónom. Deväť prihlásených družstiev súťažilo v piatich disciplínach – streľba, beh s fúrikom,
prekážkový beh, hod podkovou a zásady prvej pomoci.
Víťazom sa stala klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich
zvierat. Príjemným spestrením branno-športového dňa
bola prítomnosť kynologického klubu, klubu poľovníckej
kynológie, klubu chovateľov malých cicavcov a exotických
vtákov, ktoré predviedli úžasné kúsky so svojimi miláčikmi.
Novovzniknutý záujmový klub študentov – Klub Hygiena
Alimentorum – podporili túto akciu vlastnoručne vyrobenými párkami. Nechýbala ani hudba, ktorá prispela k
povzbudeniu športovcov.
PhDr. Ľudmila Kundríková,kancelárka
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Sociálne siete – fenomén súčasnosti
V súčasnosti využíva sociálne siete viac ako 40 % svetovej
populácie. Počet aktívnych užívateľov je 1,59 miliardy za
deň. V Európe je viac ako 307 miliónov užívateľov Facebook-u. V roku 2018 využívalo na Slovensku Facebook 2,5 milióna
osôb, z toho 1,3 milióna žien a 1,2 milióna mužov. Približne
400 000 používateľov malo nad 50 rokov, v kategórii 60 a
viac ročných bolo zaznamenaných 170 000 používateľov. Sociálne siete ako Facebooku nie sú navštevované len mladými
a nepochybne sa stali fenoménom dnešnej doby.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
zaregistrovala svoju oficiálnu stránku na sociálnej sieti Facebook 1. 6. 2015. V priebehu takmer piatich rokov zaujala 4
558 fanúšikov (stav k 29. 2. 2020). Každá zverejnená informácia, akcia alebo fotografia má štatisticky priemerne viac
ako 2 000 vzhliadnutí. Cieľom vytvorenia tohto komunikačného kanálu bolo aktuálne a modernou formou informovať
študentov, zamestnancov, absolventov a priaznivcov univerzity o aktivitách zo všetkých oblastí jej života. Cieľ sa napĺňa
a sociálna sieť sa stala živou platformou komunikácie so
širokou verejnosťou. V roku 2019 sme využili Facebook na
šírenie povedomia o univerzite a o jej výročí aj prostredníctvom populárnych súťaží. V článku ponúkame ich prehľad.
Súťaž na propagačný slogan pri príležitosti 70. výročia
založenia UVLF v Košiciach. Predmetom súťaže bolo vytvorenie sloganu, ktorý by vystihoval jedinečnosť, tradíciu i
poslanie univerzity do budúcnosti, mal byť vytvorený v
slovenskom a anglickom jazyku v rozsahu maximálne 8
slov. Do súťaže, ktorá sa uskutočnila od 4. do 14. 2. 2019, sa
zapojilo 39 jednotlivcov. Účastníci poslali prostredníctvom
elektronického prihlasovacieho formuláru, ktorý vytvoril
Ing. Róbert Schréter, PhD., 107 nápaditých návrhov. Vedenie
univerzity spolu s organizačným výborom osláv vybrali
víťazný slogan. Dňa 25. 2. 2019 si MVDr. Lýdia Mesarčová,
PhD., odborná asistentka z ústavu aplikovanej etológie a
profesijnej etiky, z rúk rektorky univerzity prevzala cenu.
Víťazný slogan sa používal počas jubilejného roka v slovenskej aj anglickej verzii:
Široko-ďaleko jediní. Za zdravie zvierat i krajiny
Far and wide the only ones securing health of land and animals

MVDr. Lýdia Mesarčová, PhD., s pani rektorkou
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Valentínske foto so zvieracím miláčikom bol názov fotografickej súťaže pri príležitosti 70. výročia založenia UVLF v
Košiciach. Súťaž prebiehala na oficiálnej Facebook stránke
UVLF v Košiciach v čase 14. – 28. 2. 2019, pričom oslovila viac
ako 10 700 ľudí. Súťažné fotky vkladali účastníci do komentára k súťaži. Tri najkrajšie fotky vybrané porotou a jedna
fotka s najvyšším počtom like-ov bola ocenená. Do komentárov k súťaži bolo vložených spolu 129 súťažných fotografií,
najvyšší počet (200) like-ov získala fotografia Alexandry
Michalkovej.
Súťaž
vyhodnotila
porota
v
zložení
MVDr.
Martin Tomko, PhD.,
prorektor pre vzdelávanie, MVDr. Marián
Prokeš, PhD., MVDr.
Monika
Drážovská,
PhD., a MVDr. Noema
Kmecová, a vybrala
tri najkrajšie fotky
autorov Štefan Józan, Rebecca Jessica
Horvathova a Ivana
Lančaričová.
Výhercovia dostali hodnotné
ceny od univerzity.
Fotografia s najvyšším počtom like-ov – Alexandra Michalková

Štefan Józan

Ivana Lančaričová

www.uvlf.sk

Rebecca Jessica Horvathová

Adriana Natalia Murgoci: Resting state-Rat cortex microglia cells

Víťazi fotografickej súťaže Valentínske foto so zvieracím miláčikom s
prorektorom Martinom Tomkom

V rámci Týždňa mozgu 2019 UVLF v Košiciach, Slovenská
spoločnosť pre neurovedy, Neuroimunologický ústav SAV,
FENS a DANA Foundations zorganizovala internetovú fotografickú súťaž NeuroArt, ktorá poskytla príležitosť ukázať
úžasné digitálne obrázky zo základného výskumu. Súťaž
organizovala a garantovala doc. MVDr. Daša Čížková, DrSc.,
z Ústavu anatómie UVLF v Košiciach. Akcia oslovila na Facebook-u viac ako 3 600 fanúšikov. Súťažiaci mohli vkladať do
komentára súťaže na Facebook stránke univerzity svoje fotografie od 7. do 17. 3. 2019. Najlepšie príspevky boli ocenené
poukážkami na nákup kníh v hodnote 20, 30 a 50 €. Do
komentárov k súťaži bolo vložených 11 súťažných fotografií.
Vyhodnotenie bolo zverejnené 21. 3. 2019 na Facebook-u:
prvé miesto a 156 like-ov získala Adriana Natalia Murgoci
s fotografiou „Resting state-Rat cortex microglia cells“. Na
druhom mieste s počtom 75 like-ov umiestnila Veronika
Brezováková s fotografiou „A brain tissue frozen and „finely
sliced“ to visualize tissue layers“. Spoločné 3. – 6. miesto (16
– 11 like-ov) si rozdelili Filip Mochnacký „Astrocyt (doslova
bunka pripomínajúca hviezdu)“, Filip Humeník „Potkanie
neurálne progenitorové bunky; IHC na dôkaz GFAP“, Jana
Fedorová „Kolokalizácia (žltá farba) expresie angiotenzínových AT1 receptorov (červená farba) s calcitonin-related
petide (zelená farba) v senzorických bunkách spinálneho
ganglia“ a Zuzana Mojžišová s fotografiou „Diferenciácia
dospelých kmeňových buniek z kostnej drene psa na osteocyty“.
www.uvlf.sk

Veronika Brezováková: A brain tissue frozen and „finely sliced“ to visualize tissue layers

Filip Mochnacký: Astrocyt (doslova bunka pripomínajúca hviezdu)
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tárom vložili účastníci 32 súťažných fotografií s komentármi.
Najvyšší počet like-ov (104) získala fotografia Moniky Palovčákovej Nyitraiovej. Tri fotografie súťažiacich Zuzany Bujdákovej, Sandry Bajusovej a Jakuba Neo Mizeráka vyhodnotila
ako najkrajšie porota v zložení MVDr. Martin Tomko, PhD.,
prorektor pre vzdelávanie, Mgr. Bianka Shymanska, MVDr.
Noema Kmecová a MVDr. Marián Prokeš, PhD. Výhercov
obdarovala univerzita hodnotnými vecnými cenami.
MVDr. Marián Prokeš, PhD.

Filip Humeník: Potkanie neurálne progenitorové bunky; IHC na dôkaz
GFAP

Zuzana Bujdáková: Manželia
po hádke

Jana Fedorová Kolokalizácia (žltá farba) expresie angiotenzínových
AT1 receptorov (červená farba) s calcitonin-related petide (zelená
farba) v senzorických bunkách spinálneho ganglia

Monika Palovčáková Nyitraiová: Keď sa na prázdninách
u babky snažíš prepašovať Sandra Bajusová: Sa ti len zdá, že je to
sliepočku medzi svoje hračky vták, ...to je tenisák, ver mi

Zuzana Mojžišová: Diferenciácia dospelých kmeňových buniek z
kostnej drene psa na osteocyty

Viac ako 6 300 ľudí zaujala súťaž, ktorá prebehla v dňoch
18. – 31. 3. 2019 len na Facebook stránke UVLF v Košiciach. S nápadom na veselú tému súťaže prišla Mgr. Bianka
Shymanska, ktorá súťaž aj pripravila. Do komentárov k fotografickej súťaži o fotku s operencom a vtipným komen30

Jakub Neo Mizerák: Sprava môžeš!

www.uvlf.sk

SIEDMA DESAŤROČNICA

Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Autorský kolektív
na čele s prof. MVDr.
LEKÁRSTVA
Jozefom
Nagyom,
ERINÁRSKEHO
UNIVERZITY VET
KOŠICIACH
A FARMÁCIE V
PhD., pripravil pri prí-ležitosti 70. výročia
založenia
Univerzity veterinárskeho
lekárstva a farmácie v
Košiciach publikáciu
zameranú
hlavne
na udalosti jej siedmeho
decénia.
Štruktúra
monografie
vychádza
z
predchádzajúcich vydaní a je
obohatená o časti,
2009 – 2019
ktoré vyplynuli zo
zmien vo vývoji
univerzity i celej
spoločnosti.
Pri
uvádzaní informácií z období presahujúcich uplynulé
desaťročie s uznaním a vďakou svojim predchodcom čerpá
fakty aj z monografií vydaných pri príležitosti predchádzajúcich jubileí.
História Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach ju zaraďuje medzi univerzity s tradíciou, ktorá
bola formovaná rôznymi podmienkami vývoja našej spoločnosti. Monografia dokumentuje udalosti sprevádzajúce
našu univerzitu v rôznych oblastiach činnosti a upriamuje
pozornosť hlavne na významné udalosti, ktoré ju posúvali
vpred tak na národnej, ako aj medzinárodnej úrovni. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa v
poslednom decéniu podrobila jednak komplexnej akreditácii na národnej úrovni, jednak medzinárodnej evalvácii a
akreditácii. Väčšina aktivít bola zameraná na úspešné zvládnutie uvedených procesov hodnotenia. Na národnej úrovni
si univerzita udržala štatút univerzitnej vysokej školy a na
medzinárodnej úrovni sa podarilo našej univerzite zaradiť
k dovtedy 11 veterinárskym vzdelávacím inštitúciám so
ICA

RINÁRSKE
UNIVERZITY VETE

SIEDMA DESAŤR
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štatútom approval and accreditated.
S uvedenými hodnoteniami úzko súvisí aj rozvoj univerzity. Oblasť rozvoja UVLF v Košiciach bola v uplynulých
desiatich rokoch zabezpečená finančnými prostriedkami
získanými v rámci dotácie Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR, vlastnými zdrojmi univerzity v rámci
hlavnej a podnikateľskej činnosti, Nórskym finančným
mechanizmom a zo štrukturálnych fondov Európskej únie.
Čitateľ má možnosť zhodnotiť túto oblasť na základe objektívnych a komplexných informácií, ktoré dokumentujú
vývoj našej univerzity v uvedenej oblasti.
Jednotlivé kapitoly monografie sú spracované tak, aby
odrážali fakty, mená a názvy v súlade s dobou, v ktorej sa
odohrali. Monografia zachytáva množstvo tradičných, ale
aj nových aktivít na úrovni univerzitnej, národnej a medzinárodnej. Venuje sa založeniu Vysokej školy veterinárskej
v Košiciach a jej legislatívnej úprave v histórii, predstavuje
rektorov, dekanov a ďalších akademických funkcionárov,
členov akademického senátu, vedeckej a správnej rady.
Podrobne sa venuje hodnoteniu úrovne výchovno-vzdelávacej, vedecko-výskumnej a ostatnej činnosti i samotnej
výchovno-vzdelávacej činnosti a vedecko-výskumnej
činnosti či medzinárodným aktivitám univerzity. Spolu
s fotografiami je zachytená celá organizačná štruktúra
univerzity aj jej rozvoj i udalosti uplynulého decénia.
Tradičným je zoznam absolventov v ostatnom decéniu aj
zoznam vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov. V porovnaní s doterajšími desaťročnicami je netradičnou kapitola prinášajúca spomienky pamätníkov na
udalosti či ľudí z dávnejšej histórie našej školy a prvýkrát
prináša sumár všetkých insígnií a medailí univerzity.
Súčasťou printovej formy monografie je aj jej elektronická
verzia doplnená o symbolických 70 fotografií zachytávajúcich súčasnú podobu univerzity a zoznam obhájených
bakalárskych a diplomových prác na jednotlivých pracoviskách univerzity. Cieľom autorského kolektívu bolo spracovať
súhrnný pohľad na vývoj UVLF v Košiciach so zameraním sa
na siedme decénium jej existencie.
(lk)
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V skratke...
• Organizačný výbor celý rok pracoval pod vedením rektorky Dr. h. c. prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD. Jeho súčasťou
boli členovia vedenia – súčasní prorektori MVDr. Martin
Tomko, PhD., prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., prof. MVDr.
Zita Faixová, PhD., prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., i na konci
svojho funkčného obdobia aktívne spolupracujúci
prorektor doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD. Kvestor univerzity Ing. Róbert Schréter, PhD., nielenže mal dohľad nad
nie ľahkým zabezpečením financovania všetkého, čo sa
spájalo s mimoriadnymi výdavkami mimoriadneho roku,
ale ako IT odborník bol takmer pri všetkom, čo si tieto
znalosti vyžadujú. Organizáciu a koordináciu podujatí a
úloh spojených s oslavami jubilea mala na starosti kancelárka PhDr. Ľudmila Kundríková, sociálne siete a ich
využitie na šírenie informácií a vyhlasovanie či vyhodnocovanie súťaží zabezpečoval MVDr. Marián Prokeš,
PhD., vizuálnu stránku všetkých podujatí a PR úloh spolu
so zabezpečením množstva reklamných a prezentačných
predmetov mala na starosti naša grafička Bc. Ivana
Báštiová. Mgr. Bianka Shymanska, MVDr. Monika
Drážovská, PhD., a MVDr. Noema Gajdoš Kmecová prispeli k spoločnému dielu nielen množstvom nápadov, ale
aj aktívnou spoluúčasťou pri organizovaní viacerých podujatí na univerzite či zodpovednosťou za podujatia
zamerané na širšiu verejnosť, a aj vďaka nim sa do orga-

nizácie podujatí zapojili aj početné skupiny študentov.
Neskôr sa k organizačnému výboru pridala nová hovorkyňa univerzity Mgr. Zuzana Bobriková, ktorá okrem
iného prispela k úspechu viacerých podujatí svojím moderátorským majstrovstvom. Usilovným a všadeprítomným fotografom bol náš študent Šimon Halás, ktorého krásne fotografie sú použité v tomto mimoriadnom
vydaní rovnako ako aj v ostatných celoročných vydaniach
Spravodajcu UVLF v Košiciach. Samozrejme, že organizácie jednotlivých podujatí sa následne zúčastňovali aj ďalší
angažovaní jednotlivci, pracoviská či študentské kluby,
lebo bez ochoty, zanietenia a vytrvalosti by neboli oslavy
70. výročia založenia školy ani zďaleka také úspešné, ako
boli. A nie je to len subjektívny pocit nás organizátorov,
ale priaznivé ohlasy „zvonku“ boli satisfakciou za vynaloženú námahu.
• Prvým viditeľným a v rámci pripomínania si výročí univerzity unikátnym projektom bolo nové logo, ktoré sa počas
celého roka objavovalo na rôznych miestach či podujatiach. Jeho autorom je kvestor univerzity Ing. Róbert
Schréter, PhD. Pre logo k príležitosti 70. výročia univerzity
bol zvolený minimalistický dizajn vychádzajúci z tvaru
čísla 70 a loga univerzity. Logo bolo vytvorené kombináciou čísla 70 v modrej farbe a loga univerzity, pričom názov univerzity bol vyrazený bielou farbou do číslice 0,

Štúdijné programy:

• kynológia
• canisterapia a hipoterapia
• bezpečnosť krmív a potravín
• všeobecné veterinárske lekárstvo
• hygiena potravín
• farmácia
• trh a kvalita potravín
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UNIVERZITY
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vo vnútri ktorej bol umiestnený had trojnásobne omotaný okolo Eskulapovej palice, charakteristickým spôsobom
skosené písmeno “V” symbolizujúce veterinársku medicínu a lekárnické váhy symbolizujúce farmáciu. Rozmiestnenie prvkov loga plne rešpektuje aktuálne logo univerzity. Logo k príležitosti 70. výročia bolo pripravené v
slovenskej aj anglickej verzii v plnofarebnej i jednofarebnej verzii v súlade s naším dizaj manuálom pre rôzne
spôsoby použitia.
		 Prvej akcii roka, tzv. rektorskému punču, ktorý 4. 2.
2019 otvoril jubilejný rok, predchádzalo rozsvietenie
dvoch svetelných tabúľ vedľa hlavnej brány, ktoré mali
logom a textom upútať pozornosť okoloidúcich a zviditeľniť univerzitu s jej sedemdesiatročnou históriou. Z diaľky viditeľné logo sa inštalovalo na stenu pavilónu 9, použilo
sa na bilbordy na plote z Hlinkovej ulice, vlajky s logom viali na plote okolo takmer celého areálu, jedno viselo okolo
šije aj bronzovému Ardovi, jedno logo bolo v aule na

čele predsedníckeho stola. 70 sa používala na hlavičkových papieroch, sprievodných tlačovinách ku všetkým
podujatiam, v podpisoch v mailoch, na banneroch bola
súčasťou každého podujatia, každého čísla Spravodajcu
UVLF v Košiciach, bolo na odznakoch, taškách a vôbec
všetkých reklamných a prezentačných predmetoch.
Dokonca aj naše autobusy celý rok jazdili s logom a
upútavkou na jubileum univerzity.
• Organizačný výbor sa od samého začiatku svojho fungovania snažil o „zelené oslavy“. Najmä zásluhou študentov
sme sa snažili znížiť spotrebu plastov všade, kde sa dalo.
Rezignovali sme na balóny, igelitové tašky či na použitie
plastového riadu na záhradnej slávnosti. Namiesto toho
sa zabezpečili jutové a plátenné tašky, drevený jednorazový riad či z ekologických materiálov vyrábané predmety.
(lk)

SPRAVODAJCA
UNIVERZITY VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE V KOŠICIACH
november – december 2019

číslo 6

ročník XLVIII

Vianočný koncert 2019 spojený
s odovzdávaním pamätných medailí
Celý rok 2019 sa niesol v znamení osláv 70. výročia založenia vtedajšej Vysokej školy veterinárskej v Košiciach, ktorú dnes
verejnosť pozná ako Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Boli to podujatia odborné i spoločenské,
novátorské i tradičné, nesúce sa v oslavnom duchu. Ucelený pohľad na uplynulých dvanásť mesiacov prinesie mimoriadne
vydanie Spravodajcu UVLF v Košiciach, ktoré sa vráti k podrobnostiam z jubilejného roka.
Rok osláv 70 rokov existencie,
70 rokov úspešnej pedagogickej a
vedeckej činnosti, 70 rokov starostlivosti o zdravie zvierat i zdravie ľudí
vyvrcholil Vianočným koncertom
2019. Práve toto podujatie, ktoré
sa dňa 19. 12. 2019 konalo v Dome
umenia už po piatykrát, dostalo
v porovnaní s uplynulými rokmi
nový rozmer. Vianočný koncert je
podujatím, na ktorom sa stretávajú
všetci zamestnanci univerzity, aby
spoločne prežili vianočné chvíle
naplnené najprv krásnou hudbou
a následne spoločenským posedením spojeným s jedlom, vínom
a tancom. Tentokrát samotnému
koncertu a spoločenskému posedeniu predchádzalo odovzdávanie
pamätných medailí zamestnancom
– jednotlivcom i kolektívom – ktorí
sa v uplynulom desaťročí podieľali
na rozvoji našej univerzity. Po tom,
ako na septembrovom zasadnutí
akademickej obce
ocenila rektorka
prof. Jana Mojžišová pamätnou
medailou vybraných partnerov
z akademického
prostredia, samosprávy či profesijne
blízkych

Široko-ďaleko jediní. Za zdravie zvierat i krajiny

organizácií, na tomto podujatí boli pamätnou medailou
ocenené univerzitné pracoviská a jednotlivci. Za vybrané
kolektívy z katedier, kliník, rektorátnych oddelení, samostatných pracovísk, účelových zariadení a študentských
klubov si postupne prevzali ocenenia ich vedúci pracovníci.
Z jednotlivcov boli ocenení bývalí a súčasní prorektori a
predsedovia akademického senátu, kvestor, predseda rady
odborového zväzu, najlepší vedeckí a pedagogickí pracovníci, mladí tvoriví pracovníci i najlepší zamestnanci z rôznych
zložiek organizačnej štruktúry.
Po prevzatí medailí ocenenými to bola tiež príležitosť pre
pani rektorku, aby poďakovala všetkým zamestnancom

Far and wide the only ones securing health of
land and animals

www.uvlf.sk
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Pred 70 rokmi začínala škola
vďaka obrovskému nadšeniu zakladateľov
Krátky pohľad do histórie univerzity
Vznik veterinárskej vysokej školy si po II. svetovej vojne
vyžiadala doba. Povojnová situácia v živočíšnej výrobe
bola veľmi komplikovaná. Výrazný pohyb vojsk spôsobil, že
chovy zvierat boli ohrozované viacerými nákazami. Pritom
na východe krajiny chýbal priemysel, obyvatelia boli odkázaní na poľnohospodárstvo. Neskôr situáciu komplikovalo
zakladanie jednotných roľníckych družstiev, ktoré prinieslo
nekontrolované premiestňovanie a chaotické sústreďovanie
zvierat do spoločných chovov. Nákazová situácia sa tým
ešte viac skomplikovala. Počty veterinárnych lekárov počas
vojny stagnovali, ale úlohy pre túto profesiu narastali. Za
vzdelaním putovali budúci veterinárni lekári do okolitých
krajín už dlho predtým, ako sa aj na území Slovenska začalo
s riadnou výukou.
V roku 1784 bol na základe reforiem cisára Jozefa II. na
Karlovej univerzite v Prahe zavedený nový študijný poriadok. Jednou z deviatich disciplín päťročného štúdia
na lekárskej fakulte sa stali prednášky zo zverolekárstva.
Prvým profesorom tohto odboru bol Ján Knobloch, ktorý
vyštudoval medicínu v Prahe a zverolekárstvo vo Viedni. V
rakúsko-uhorskej monarchii v tomto období existovali len
tri vysoké školy zverolekárske: vo Viedni (od roku 1767),
Budapešti (1787) a vo Ľvove (1881). V decembri 1918 prijalo
Národné zhromaždenie v Prahe zákon o zriadení československej štátnej Vysokej školy zverolekárskej v Brne. Otvoril
sa tak priestor študovať zverolekárstvo aj pre maturantov zo
Slovenska.
Prvé snahy o založenie Vysokej školy veterinárskej na
Slovensku sa objavili koncom roku 1939, keď sa na vysokých školách v Čechách a na Morave udiali závažné zmeny.
Ríšsky protektor po sérii študentských demonštrácií vydal
17. novembra 1939 príkaz na zatvorenie vysokých škôl.
Pôvodne na tri roky, no zatvorené boli až do skončenia 2.
svetovej vojny. Veterinárni medici na Vysokej škole veterinárskej v Brne a ďalší záujemcovia o štúdium zo Slovenska
sa dostali do kritickej situácie, pretože na Slovensku síce
vysoké školy pôsobili nerušene ďalej, ale veterinárska fakulta
tu nebola. Hľadali sa rôzne riešenia vrátane zriadenia veterinárskej školy v Bratislave. No myšlienka nenašla pochopenie
ani finančnú či personálnu podporu. Noví adepti mohli začať
štúdium vo Viedni, Záhrebe alebo Budapešti. Ministerstvo
hospodárstva začalo od roku 1940 každoročne vypisovať
veterinárske štipendiá. Každý uchádzač sa písomne zaviazal, že po získaní diplomu nastúpi na šesť rokov do služieb
ministerstva hospodárstva. Prevažná väčšina záujemcov išla
na Vysokú školu zverolekársku do Viedne, menšia časť na
Veterinársku fakultu Univerzity v Záhrebe a na Veterinársku
fakultu do Budapešti. Voľba bola dobrovoľná a riadila sa
rečovými znalosťami.
Po skončení 2. svetovej vojny sa objavil druhýkrát návrh na
založenie VŠV na Slovensku. Na začiatku roku 1949, keď bola
nákazová situácia veľmi nepriaznivá, chovy hospodárskych
zvierat boli ohrozované nebezpečnými nákazami a začalo sa
so zakladaním JRD, a tým aj k chaotickému sústreďovaniu
zvierat do spoločných chovov, zvolalo veterinárske oddelenie Povereníctva poľnohospodárstva pracovnú konfe34

renciu veterinárnych lekárov celého Slovenska. Po tretíkrát
od skončenia 2. svetovej vojny tu zaznela otázka potreby
zriadenia ďalšej zverolekárskej školy v Bratislave. Povereník
poľnohospodárstva Ing. Falťan, požiadal povereníka školstva Ladislava Novomeského, aby zistil, či je možné zriadiť
vysokú školu veterinársku na Slovensku a za akých podmienok. Informácie o fungovaní a podmienkach získavali na
VŠV v Brne, nasledovali niekoľkomesačné zložité rokovania
na úrovni štátnych a straníckych orgánov, hlavne medzi
Povereníctvom školstva a Ministerstvom školstva v Prahe
a krajskými orgánmi v Košiciach. Hlavnými osobnosťami
týchto rokovaní bol povereník školstva Ladislav Novomeský
a prof. MVDr. Ján Hovorka. O zriadenie školy sa zaujímali aj
ďalšie mestá – Bratislava, Žilina, Turčiansky sv. Martin.

Zakladateľ a prvý rektor Ján Hovorka

Dňa 19. júla 1949 zaslalo Povereníctvo školstva list prof.
MVDr. Jánovi Hovorkovi tohto znenia: „Povereníctvo školstva,
vied a umení pripravilo návrh osnovy zákona o zriadení Vysokej
školy zverolekárskej v Košiciach. Keďže I. ročník tejto školy má
sa otvoriť už začiatkom študijného roku 1949/50, vymenúvam

Celkový pohľad na historický areál nápravno-výchovného zariadenia
pre mladistvých

www.uvlf.sk

Nápis nad vstupnou bránou hovorí o veterinárskej fakulte

Vás za člena „Prípravného výboru pre založenie Vysokej školy
zverolekárskej v Košiciach“. Prípravný výbor má vypracovať
návrhy na umiestnenie, vecné vystrojenie a personálne obsadenie uvedenej vysokej školy. Pri uskutočňovaní týchto úloh
použije všetky prostriedky na ich skoré a úspešné realizovanie.
Návrhy treba predložiť tunajšiemu úradu, pričom návrhy na
prednášateľov pre I. ročník treba prerokovať urýchlene.“
Nasledovalo množstvo rokovaní o legislatívnej podpore
vzniku školy, o návrhu zákona o zriadení Vysokej školy zverolekárskej v Košiciach, zriadení ústavov a kliník, podmienkach pre otvorenie prvého ročníka, personálnych otázkach
učiteľského zboru, výstavbe školy, ubytovaní študentov,
zamestnancoch, študijnom a skúšobnom pláne...

Budovy polepšovne začali slúžiť vysokej škole

Pohľad do prvých učební
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Prípravy založenia vysokej školy pokračovali veľmi rýchlo.
Predseda výboru prof. MVDr. Hovorka oznámil v dennej tlači
uchádzačom – abiturientom slovenských stredných škôl,
ktorí sa prihlásili na štúdium veterinárnej medicíny či už do
Košíc, alebo do Brna, že 30. septembra 1949 sa uskutočnia
prijímacie pohovory na Rektoráte VŠV v Košiciach. Zápis do
1. ročníka sa konal 3. októbra 1949. Dňa 4. októbra 1949 sa
konalo slávnostné otvorenie školského roka na vysokých
školách v Košiciach v kine Slovan, kde sa zišli košickí vysokoškoláci, učitelia a akademickí funkcionári. Košice sa stali
druhým významným vysokoškolským centrom na Slovensku.
Na VŠV sa začala výučba ihneď na druhý deň.
Škola začala svoju činnosť v skromných podmienkach,
prakticky bez vybavenia. Nedostatky kompenzovalo
nadšenie a usilovnosť študentov, zamestnancov a učiteľov.
V tejto súvislosti treba vyzdvihnúť osobnosť prof. Hovorku,
ktorého neodradili problémy, prekážky a nedostatky. Tie sa
snažil prekonávať jemu vlastným enormným úsilím, húževnatosťou, organizačnými schopnosťami, dobrými osobnými
kontaktmi s nadriadenými orgánmi či už regionálnymi, alebo
celoslovenskými. Prípravný výbor konal nesmierne pružne,
hlavne ak si uvedomíme, že právne i oficiálne škola ešte
nebola konštituovaná. Vysoká škola veterinárska v Košiciach
bola zriadená zákonom SNR až dva a pol mesiaca po začatí
školského roku.
Prvým rektorom bol povereníkom školstva L. Novomeským
menovaný dňa 12. októbra 1949 prof. MVDr. Ján Hovorka.
Úlohy vyplývajúce z tejto funkcie vykonával dovtedy ako
predseda prípravného výboru. Na náročnú a zložitú prácu
prednostu rektorátnej kancelárie získal zodpovedného
spolupracovníka JUDr. Jána Vosčeka, ktorý patril medzi
prvých zamestnancov. Ako človek skromný a pracovitý,
dobrý organizátor a erudovaný právnik prispel podstatne k
úspešnému napredovaniu VŠV.
Zákonom Slovenskej národnej rady č. 1 zo dňa 16. 12.
1949/Zb. zák. SNR roč. 1950 čiastka 1 vydaná dňa 6. 1. 1950
bola od školského roku 1949/1950 oficiálne zriadená Vysoká
škola veterinárska v Košiciach.
Organizácia štúdia a teda aj študijné osnovy boli od počiatku výučby v šk. r. 1949/50 na VŠV v Košiciach v podstate
tie isté ako na brnianskej škole. Spoločné študijné osnovy
aj sylaby prednášok a cvičení boli schvaľované ministerstvom školstva. Študijné plány zostavovala komisia zložená
z pedagógov oboch vysokých škôl.
Škola od svojho založenia úspešne rozvíjala pedagogickú
činnosť. Nadviazala na tradície veterinárskeho vzdelávania
v Československu. Svoju pedagogickú činnosť začala 5.
októbra 1949 prednáškou prof. Hovorku z biológie. Prednášky z biológie, fyziky a chémie boli v prvom semestri
spoločné tak pre humánnych, ako aj pre veterinárnych
medikov. V počiatočnom období svojej existencie škola mala
nedostatok vlastných interných pedagógov, preto v zimnom
semestri zabezpečovali prednášky v prevažnej miere učitelia
lekárskej fakulty. Ďalšie disciplíny prednášali externí učitelia.
Tieto počiatočné ťažkosti sa postupne odstraňovali doplňovaním a stabilizáciou vlastných učiteľov. V letnom semestri v
r. 1950 začali postupne prichádzať ďalší učitelia z VŠV Brno i z
iných veterinárskych zariadení, ktorí s veľkým entuziazmom
začali budovať jednotlivé ústavy. V letnom semestri bola
už výučba, až na malé výnimky, zabezpečovaná internými
učiteľmi.
Do 1. ročníka sa zapísalo 105 študentov z rôznych oblastí
Slovenska, jeden dokonca z Moravy, a zapísala sa aj jedna
žena. Poslucháči v 1. ročníku boli rozdelení do 7 krúžkov.
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Každý krúžok mal vedúceho, ktorý organizoval jeho činnosť.
Imatrikulácia prvých poslucháčov sa konala 12. decembra
1949 v starom hoteli Slovan. Tak sa poslucháči VŠV zaradili
do košickej akademickej obce, ktorá vtedy nebola veľká,
mala asi 800 poslucháčov.
Na novozaložených školách sa preferovalo kolektívne
štúdium – v krúžkoch. Čoskoro sa ukázalo, že takýto systém
štúdia je neefektívny. Postupom času sa od tohoto nevhodného spôsobu upustilo a vrátilo sa k osvedčenému individuálnemu štúdiu. Aj ku skúškam sa pristupovalo spoločne
podľa krúžkov.
So zlepšovaním personálnych, priestorových a vecných
podmienok na jednotlivých ústavoch sa postupne skvalitňoval i samotný pedagogický proces. Škola v podstate nadviazala na tradíciu VŠV v Brne, a to najmä preto, že prevažná
väčšina učiteľov študovala a pracovala na tejto škole, a preto
mala k nej veľmi blízky vzťah.
Novozaložená vysoká škola veterinárska bola umiestnená
v areáli a objektoch bývalého Štátneho výchovného ústavu
v Košiciach na Komenského ulici č. 69. Pavilónový systém bol
po nevyhnutnej adaptácii veľmi vhodný pre účely pedagogickej a vedecko-výskumnej práce. Počas existencie prešli
jednotlivé pavilóny rôznymi adaptáciami, niektoré zanikli a
iné pribudli.
V roku 1952 nastali v štruktúre školy podstatné organizačné zmeny, keď bola zrušená samostatnosť vysokých škôl
veterinárskych v Brne a v Košiciach. Ako veterinárske fakulty
boli pripojené k vysokým školám poľnohospodárskym v
Nitre a v Brne. Toto opatrenie, označené vtedy ako dočasné,
znamenalo pre obe veterinárske vysoké školy nielen stratu
samostatnosti, ale zaradením do skupiny vysokých škôl
technického smeru aj stratu oficiálneho charakteru univerzitného štúdia. Strata samostatnosti mala vážny dopad na
celú veterinársku verejnosť. Veterinárska služba bola totiž
zaradená do poľnohospodárskych odborov a stratila svoju
samostatnosť.
V roku 1968 prijatím zákona o zriadení Vysokej školy veterinárnej v Brne a Vysokej školy veterinárskej v Košiciach sa
podarilo obom školám opätovne získať samostatnosť a
od začiatku školského roka 1969/1970 boli opäť vysokými
školami univerzitného smeru.
Na základe zákona NR SR č. 137/1992 Zb. z 27. februára
1992 o zmene názvu Vysokej školy veterinárskej v Košiciach
došlo s účinnosťou od 1. apríla 1992 k zmene názvu školy z

Hospodárske budovy, z ktorých si študenti na začiatku 50-tych rokov
nesú sedlá, nahradil pavilón chirurgickej kliniky

Študenti III. tretieho ročníka v roku 1953

Promócie v roku 1955

Vysokej školy veterinárskej v Košiciach na Univerzitu veterinárskeho lekárstva v Košiciach.
Podľa zákona č. 569/2009 Z. z. bol v súvislosti so zavedením
nového študijného programu zmenený názov univerzity na
Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach s
účinnosťou od 15. januára 2010.

Začiatkom 50-tych rokov v anatomickom kabinete
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(Informácie čerpané z publikácie Siedma desaťročnica
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.
Fotografie sú z archívu UVLF a zo súkromného archívu MVDr.
Štefana Mártona.)
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Historický areál postavili na konci 19. storočia ako
nápravno-výchovné zariadenie pre mladistvých

Celkový pohľad na historický areál nápravno-výchovného zariadenia
pre mladistvých

Areál polepšovne postavili na severnom okraji mesta, na pohľade zo
severu na juh vidno vzadu budovu vojenskej kadetky

Hlavný vstup do areálu Komenského ústavu

Súčasťou areálu bol aj kostolík

Areál Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach s parkom je národnou kultúrnou pamiatkou. Jeho
vznik sa datuje do roku 1903, keď tu uhorské ministerstvo
spravodlivosti zriadilo Kráľovskú polepšovňu na prevýchovu
odsúdených, zanedbaných i mravne narušených mladistvých. Po vzniku Československej republiky sa polepšovňa
vo februári 1919 zmenila na Komenského ústav pre výchovu
opustenej mládeže, ktorý sa okrem sociálnej starostlivosti o
siroty venoval aj súdom určenej prevýchove mládeže. Niektoré pavilóny pribudli, niektoré zmenili svoju tvár, bohatá
zeleň a vzácne dreviny však dodnes krášlia univerzitný
areál. Pôvodne stál areál na severnom okraji mesta, dnes je
súčasťou širšieho centra.
Zriadenie polepšovne, teda nápravno-výchovného zariadenia pre mladistvých, bolo súčasťou plánu výstavby
verejných objektov súvisiacich s reformou justície v krajine
po rakúsko-uhorskom vyrovnaní. Rokovania s mestom o
vhodnom pozemku a výstavbe sa začali v roku 1896 na
základe uznesenia ministerstva spravodlivosti. Predstava
zriaďovateľa o náplni a spôsobe realizácie cieľov tohto zariadenia viedla k výberu vhodných pozemkov a významne
ovplyvnila i celkové urbanistické riešenie celého oploteného
areálu. Podrobnejšie o tom píše PhDr. Norma Urbanová v
Ročenke pamiatkových výskumov 2010, ktorú vydal Pamiat-

kový úrad Slovenskej republiky Bratislava v roku 2012.
Plán prvej etapy výstavby vypracoval jeden z najpovolanejších odborníkov na stavby tohto druhu v Uhorsku, budapeštiansky staviteľ Július Wagner ešte v rokoch 1896 – 1897.
Podľa neho postavili v prvej etape za hlavným vstupom tzv.
čestné nádvorie obklopené administratívnymi budovami a
bytmi zamestnancov ústavu, kaplnku a za nimi nasledovali
dva rady ubytovacích pavilónov pre chovancov.
Na severnej strane areálu postupne dobudovali do roku
1910 – 1912, a najmä po vzniku prvej Československej republiky, dielne v rozsahu troch krídiel (zachovalo sa len západné
krídlo) a východný záver pozemku vyhradili jedinej stavbe
– nemocnici, osadenej v parkovom prostredí. K južnej strane
oplotenia pristavali po roku 1920 záhradníctvo s bytom
záhradníka a skleníkmi, ktoré sa v pokračovaní južným a
neskôr i východným smerom (po roku 1925) otváralo do
záhrad.
Košická kráľovská polepšovňa, ako sa ústav spočiatku
nazýval, bola určená pre mladistvých chlapcov odsúdených
na trest odňatia slobody, ale aj pre osirenú či opustenú, alebo
aj ťažko zvládnuteľnú mládež vo veku od 10 do 21 rokov
života najmä z územia Maďarska, Slovenska a Podkarpatskej
Rusi. Na konci tejto etapy mal ústav, pôvodne plánovaný pre
120 chovancov, šesťnásobne vyššiu kapacitu a patril medzi
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najlepšie a najmodernejšie vybavené zariadenia tohto typu
v Uhorsku.
Zariadenie, budované podľa odkazu J. A. Komenského
(preto Komenského ústav), prevzali 15. mája 1919 českí
odborníci (dôstojníci, právnici a pedagógovia) pod vedením
právnika Dr. Augustína Bělohlávka, ktorí ho ďalej modernizovali a viedli. Malo celoštátnu pôsobnosť s kapacitou 720
chovancov, veľmi dobré vybavenie a z hľadiska odborno-metodického bolo zamerané na resocializáciu prostred-

Areál vystavali podľa projektu budapeštianskeho staviteľa Júliusa
Wagnera

níctvom vzdelávania, športu a kultúry. Tomuto cieľu
zodpovedala i objektová skladba celého areálu.
Okrem základného vzdelania dostali chovanci možnosť
vyučiť sa až 29 remeslám. Od roku 1925 malo k dispozícii
vykurované skleníky a vynikajúcich odborníkov – záhradníkov, ktorí tu založili prevádzku s vlastnou produkciou
okrasných rastlín. Ich dielom bola i parková úprava areálu,
kde na pripojenej parcele medzi Čermeľským potokom a
Komenského ulicou zachovali nezastavanú plochu – najprv
s čerešňovým sadom, po polovici 20. storočia s parkovou
úpravou.
Medzi rokmi 1925 – 1929 boli ešte rozšírené a modernizované ubytovacie pavilóny a hospodárske zariadenia ústavu
s novou úpravou ciest, chodníkov a výsadbou čestného
dvora i stromoradí, ako ukazujú aj dobové snímky. Pôvodný
areál sa nezachoval v celej jeho kráse. Najmä z jeho južnej
a východnej strany ukrojila v druhej polovici 50. rokov
výstavba sídliska Mier. Neskôr pribudli nové budovy Slovenskej akadémie vied i Štátnej veterinárnej a potravinovej
správy. Komenského ústav sídlil v týchto priestoroch do roku
1939, potom opäť v rokoch 1946 – 1949. V roku 1949 boli
jeho objekty odovzdané novozriadenej Vysokej škole veterinárskej v Košiciach.
Mgr. Zuzana Bobriková

Z ústavného námestia sa dodnes zachoval parčík s fontánou

Historická kresba košickej kráľovskej polepšovne

Kým prišla veterina, v areáli bol Komenského ústav
Čo písal denník Kassai Hirlap 21. februára 1920
Chod jednotlivých pracovísk košickej polepšovne, ktorá
dostala názov Komenského ústav, sa pomaličky obnovuje.
Pravda, práca ďaleko nedosahuje rozmery z minulosti. Pokles
je výrazný najmä v počte chovancov; namiesto niekdajších
720, je tu dnes iba 180 osôb. Časť z nich tvoria neplnoletí
kriminálnici, ktorí sú umiestnení v tzv. nápravnovýchovnom
oddelení a druhú časť tvoria siroty a opustené deti, ktoré sem
pridelilo k výchove ministerstvo sociálnych vecí. Chovanci sú
zaradzovaní podľa svojich schopností a záujmov do jednotlivých pracovných dielní, kde je im poskytnuté dôkladné
vzdelanie.
V prvom pavilóne sa nachádza drevárska remeselnícka
dielňa, ktorá zamestnáva cez 30 chovancov. K tomuto pavilónu prináleží samostatná nábytkárska trieda. V porovnaní
s ostatnými cenami, hodnota spálňového nábytku tu činí
iba 6000 korún. Na objednávku železnice tu vyrábajú rôznorodé kancelárske vybavenie. Americké písacie stoly sú v
cene 1400 korún. Zhotovujú sa aj rôzne stavebné diely, rámy
obrazov, okenné a dverové rámy a kuchynské vybavenie.
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Okrem nábytkárstva je tu aj košikárska dielňa, kde pripravujú chovanci krásne a pritom lacné cestovné košíky. Škoda
len, že objednávky sa tu prijímajú iba v obmedzenom počte.
V ústave sa nachádza aj sochárska a kníhviazačská dielňa.
Posledne menovaná zamestnáva taktiež pekný počet
chovancov. Najväčší zhon však vykazuje kožiarsky pavilón,
kde sa obuvníckemu kumštu priúča cez 80 chovancov. Na
konci rozmerného pavilónu má svoje umiestnenie krajčírska
dielňa, kde za plat 140 – 160 korún vyhotovujú učni precízne
šité pánske saká.
Kedysi s veľkým aparátom pracujúca tkáčska dielňa, vybavená najrôznejšími mechanizmami v súčasnosti nevykazuje
takmer žiadnu aktivitu. Chýbajú totiž suroviny na spracovanie. A je to škoda lebo za pomoci tunajšej modernej
výbavy by tu bolo možné vyrábať aj koberce.
Za múrmi ústavu sa tiež pečie. Pekárenská dielňa vybavená pomerne modernými elektrickými pecami, produkuje
chutné chleby a koláče pre nemocnicu, železnicu i samotný
ústav. Veľmi pekné je aj miestne záhradníctvo s mnohými
www.uvlf.sk

palmami, cypruštekmi a cyklámenmi.
Chod ústavu a tunajšia priemyselná výroba zatiaľ naráža
na množstvo problémov a ťažkostí. V prvom rade je to nedostatok surovín, ktoré, vrátane mnohých strojov, odviezli so
sebou boľševické vojská. Hlavný riaditeľ ústavu dr. Augustín
Bielohlavek musí vynaložiť mnoho úsilia na ich zháňanie. Na
konci roka sa plánuje s dokončením výstavby nemocnice a
s odsťahovaním dočasne zariadenej nemocnice v štyroch
tunajších pavilónoch. Tým sa získa potrebné miesto pre
ďalších 480 chovancov.
Väčšina chovancov na naše otázky odpovedala maďarsky,

niektorí aj po česky, tí sú zrejme odniekiaľ od Prahy. Majstri
ovládajú viac jazykov a tak nemajú žiadny problém
s komunikáciou. Od našej poslednej návštevy sa tu toho
veľmi veľa zmenilo po každej stránke.
(Z pôvodného článku zverejneného v denníku Kassai Hirlap 21.
februára 1920 citoval Denník Korzár v rubrike Košice pred sto
rokmi 23. februára 2020)
Čítajte viac: https://kosice.korzar.sme.sk/c/22329935/kosice-pred-sto-rokmi-horelo-v-divadle-aj-v-cermeli-otvorili-polepsovnu.html

Ardo je symbolom univerzity už 40 rokov

Zdroj: https://www.prague.eu/cs/objekt/mista/1878/socha-sv-vaclava

Bronzová plastika žrebca menom Ardo je jedným zo
symbolov Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach. Stojí na žulovom podstavci v centrálnej časti
areálu univerzity a od roku 2012 je opäť svedkom slávnostných okamihov, dôležitých návštev i každodenných stretnutí
študentov.
Model koňa vytvoril významný český sochár Josef Václav
Myslbek (1848 – 1922), keď pripravoval jazdeckú sochu
sv. Václava, ktorá je dominantou Václavského námestia v
Prahe. Josef Václav Myslbek bol najvýznamnejším českým
sochárom na prelome 19. a 20. storočia, predstaviteľom
monumentálneho realizmu a zakladateľom novodobého
českého sochárstva. Bol tvorcom mnohých známych diel
inšpirovaných slávnymi postavami českých dejín (súsošie
Libuše a Přemysl, Ctirad a Šárka). K vrcholom jeho tvorby
patrí spomínaná socha svätého Václava, ktorá bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku.
Rozsiahla sochárska kompozícia bola venovaná oslave
národného svätca českého národa a stala sa vrcholom Myslbekovej tvorby. Na jazdeckej soche v nadživotnej veľkosti
pracoval Myslbek viac rokov. Od roku 1888, keď dostal objednávku od vtedajšieho ministerstva kultúry a športu, vytvoril
stovky kresieb a štúdií postavy svätca i koňa. Vznikli modely
v rôznych veľkostiach, niektoré sa zachovali v bronzových
odliatkoch, niektoré iba v kresbách a dokumentoch. Sochár
si nakoniec spomedzi mnohých možností za model vybral
sedemročného žrebca ušľachtilého oldenburského plemena
z Vojenského žrebčína v Prahe. Práca na definitívnej podobe
sa začala 27. februára 1899 a bola dokončená 31. januára
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1900. Živý kôň bol skutočným modelom, v decembri 1899
stál tri a pol hodiny v ateliéri a majster študoval a modeloval
jeho hrivu spletenú do vrkočov.
Podľa pomocného modelu v roku 1979 odliali v ČKD
Blansko dve totožné bronzové kópie sochy. Jednu pre Veterinárnu a farmaceutickú univerzitu Brno, ktorá vznikla v roku
1918 ako Vysoká škola zverolekárska v Brne a práve oslávila
60. výročie založenia. Druhú pre vtedajšiu Vysokú školu veterinársku v Košiciach, ktorí si v roku 1979 pripomenula 30.
výročie vzniku. Sochy sa stali symbolom česko-slovenskej
vzájomnosti a vďaka vtedajším rektorom prof. MVDr. Jaroslavovi Dražanovi, DrSc., a akademikovi Ottovi Jaroslavovi
Vrtiakovi zdobili areály oboch univerzít. Za zhotovenie obdivoch plastík školy zaplatili – brnianska 462 254 a košická 478
774 korún československých. V roku 2004 bola znaleckým
posudkom vyčíslená finančná hodnota umeleckého diela na
11 miliónov slovenských korún.
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Bronzový Ardo stál v areáli univerzity od roku 1979. V máji
2002 sa na základe zmluvy o výpožičke medzi mestom a
univerzitou presťahoval do historického centra Košíc. Desať
rokov zdobil malé námestie medzi ulicami Orlia a Zvonárska.
Po uplynutí doby výpožičky sa v máji 2012 vrátila 4,5 tony
vážiaca socha do univerzitného areálu. Otvorenie akademického roku 2012/2013 bolo spojené s otvorením centrálnej
oddychovej zóny a odhalením opätovne inštalovanej bronzovej plastiky žrebca Arda. Dňom zavŕšenia niekoľkomesačných snáh a súvisiacich prác sa tak stal 14. september
2012. Podľa urbanisticko-architektonickej štúdie vznikla
v areáli univerzity pešia zóna s novou kamennou dlažbou,
lavičkami, osvetlením a kamerovým systémom. Súčasťou
boli aj parkové úpravy. Uprostred centrálnej zóny bol postavený žulový podstavec s názvom ARDO. Bronzové tabuľky v
slovenskom a anglickom jazyku informujú o soche a jej tvorcovi. Sochu reštauroval akademický sochár Ladislav Sabo,
ktorý využil aj skúsenosti akademického sochára Arpáda
Račka a historika umenia Gabriela Kládeka.
Mgr. Zuzana Bobriková
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