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niverzita veterinárskeho lekárstva v
Košiciach bola zriadená zákonom
Slovenskej národnej rady č. 1/1950 Zb. zo
dňa 16. 12. 1949 ako Vysoká škola veterinárska v Košiciach s účinnosťou od akademického roku 1949/1950.
Zrejme vtedy, pred 60-timi rokmi, neprisúdili sudičky tejto škole len krásny areál, ale aj
krásnych a pracovitých ľudí, ktorí ako čerství
absolventi iných veterinárskych škôl Európy
zakladali a budovali túto školu s nadšením
sebe vlastným. Zároveň aj učili a vychovávali, nadväzovali spoluprácu s vtedajším akademickým prostredím a neraz i so svojimi
študentmi museli riešiť neľahkú situáciu povojnového Slovenska v oblasti veterinárskej
medicíny a poľnohospodárskej výroby ako
takej.
I keď univerzita počas svojej 60-ročnej
histórie prešla mnohými, veľakrát i zložitými
zakladateľsko-budovateľskými, organizačnými a personálnymi zmenami od monofakultnej vysokej školy cez fakultu až po dnešnú
monofakultnú univerzitu, ani jediný deň počas svojho šesťdesiat ročného života nepoľavila na kvalite poskytovaného vzdelávania,
ktoré navyše bolo vždy spojené s vysokým
stupňom internacionalizácie, začiatky čoho
sa kládli už pri jej zrode.
Univerzita je dnes súčasťou európskeho
vzdelávacieho i výskumného priestoru. So
svojimi vysoko erudovanými učiteľmi, vedeckými pracovníkmi a ostatným kvalifikovaným personálom poskytuje na svojich katedrách, ústavoch a klinikách široké zázemie domácim i zahraničným študentom pre
štúdium v 23 akreditovaných študijných
programoch na všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Na prahu novej
desaťročnice stojí škola pred ďalším svojím
rozvojom, ktorému nepochybne napomôžu i
výsledky dosiahnuté za obdobie ostatných
desiatich rokov. Mám na mysli predovšetkým
tie výsledky, ktoré sme docielili pri akreditácii nových študijných programov a priznaných právach vykonávať habilitačné konania
a konania na vymenúvanie profesorov v
rámci schválenej sústavy študijných odborov, výsledky pri opakovaných hodnoteniach
univerzity medzinárodnými evalvačnými komisiami a nezávislými agentúrami, výsledky,
ktoré boli dosiahnuté pri jej organizačných
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zmenách, ale predovšetkým výsledky jej ostatnej komplexnej akreditácie.
Veľkou devízou univerzity, a to z pohľadu
výchovno-vzdelávacieho i vedecko-výskumného, sú jej účelové zariadenia. Predovšetkým jej
školský poľnohospodársky podnik, účelové zariadenie pre chov a choroby zveri, rýb a včiel
v Rozhanovciach a jazdecký areál. Pri praktickej výučbe v týchto zariadeniach majú naši
študenti nielen možnosť preveriť si získané teoretické vedomosti, ale tiež osvojiť si základy
praktickej zručnosti pri práci so zvieraťom. I

Výsledky komplexnej akreditácie nás zaradili do najvyššej kategórie vysokých škôl. Do kategórie
univerzitných
vysokých
škôl.
Akreditované študijné programy, priznané práva vykonávať habilitačné konania a konania
na vymenúvanie profesorov a v nadväznosti
na to hodnotenie vedecko-výskumnej činnosti
nás definitívne, minimálne do najbližšej komplexnej akreditácie, zaviazali garantovať a rozvíjať oblasť veterinárskej medicíny, potravinovej a krmovinovej bezpečnosti, životného
prostredia a farmácie. Navyše, len nedávno

Rok 2009 – aj rok osláv
vďaka týmto skutočnostiam sa naši absolventi
už mnohé roky uplatňujú nielen na národnom,
ale i na európskom, resp. svetovom trhu práce
a naša univerzita je atraktívnou školou pre
mobility študentov z veterinárskych škôl celého sveta.
Všetky tieto, ale i mnohé ďalšie menšie či
väčšie úspechy univerzity by nepochybne
mohli byť nielen dobrým darom k 60. výročiu
jej založenia, ale najmä dobrým predpokladom
jej ďalšieho rozvoja. Nesporne k ďalšiemu rozvoju univerzity prispeje i zachovanie jej samostatnosti a jej jedinečného postavenia v rámci sústavy vysokých škôl na Slovensku.
Ako som v úvode uviedol, prioritou univerzity vždy bola a naďalej zostane kvalita. Kvalita
ňou poskytovaného vzdelania i kvalita jej výsledkov dosahovaných vo vede a výskume s
možnosťou ich transferu do praxe. A to nielen
preto, že nás dnes k tomu zaväzuje nariadenie Európskej únie, periodický proces medzinárodných evalvácií poskytovaného veterinárskeho vzdelávania a národný proces komplexných
akreditácií vysokých škôl. Dôraz kladený na
kvalitu chápem aj ako náš záväzok voči tým
generáciám našich učiteľov, ktorí kládli základy
tejto školy, budovali ju a zveľaďovali ju do
dnešnej podoby dôstojnej a rešpektovanej
vysokoškolskej ustanovizne na úrovni národnej
i medzinárodnej. Dôraz na kvalitu zároveň
chápem i ako kontinuálny proces jej rozvoja
nielen generáciou súčasnou, ale i generáciami, ktoré prídu po nás.

prijatá nová organizačná štruktúra univerzity,
založená na druhovom prístupe v klinickej činnosti a klinickej výučbe, nám umožní efektívnejšie čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie, a to najmä pri budovaní klinických pracovísk, centier
excelentnosti, pracovísk pre transfer vedy a
technológií do praxe, či budovaní národných,
spoločných alebo referenčných laboratórií.
Našťastie, dnes už pred nami nestojí otázka,
kam, s kým alebo s čím pôjdeme ďalej.
Otázkou dňa je, ako rýchlo pôjdeme v rozvoji
toho, základy čoho sme dnes položili. Stojíme
totiž na prahu začínajúcej celosvetovej hospodárskej krízy, dôsledky ktorej ešte dnes nevie
nikto odhadnúť. Bude aj na našej zodpovednosti a rozvahe, a nepochybne aj na našej
odvahe, ako v nastávajúcom období pôjdeme
ďalej. Nebuďme sklamaní, ak mnohé naše zámery a predsavzatia budeme musieť i z
týchto dôvodov prehodnotiť, alebo ich realizáciu odložiť na obdobie neskoršie. Ostáva veriť
vlastným silám, nášmu umu a skúsenostiam,
nepochybne i opatreniam, ktoré prijíma naša i
ostatné vlády sveta na zmiernenie dopadov
krízy. A možno i slovám Maxa Frischera (1911
– 1991), švajčiarskeho spisovateľa, že „kríza je
produktívny stav, len jej treba vziať príchuť katastrofy“ a do ďalších rokov života zaželať našej univerzite „Vivat, crescat et floreat“.
Využívam tento priestor, aby som i touto
cestou za nás všetkých, ktorí sme získali na našej alma mater veterinárske vzdelanie, vyjadril

Z VEDENIA

13. 1. 2009
Informácie rektora UVL o:
➢ predvianočnom stretnutí 2008 konanom
19.12.2008 v priestoroch Zimnej a Toskánskej záhrady hotela Golden Royal,
➢ odvolaní Ing. Dariny Chriašteľovej z funkcie vedúcej oddelenia prevádzky a investícií
dňa 13. 1. 2009 a poverení Ing. Martina
Mikušiaka vedením uvedeného oddelenia,
➢ zaslaní ministrom školstva SR hodnotiacej správy Akreditačnej komisie SR ku komplexnej akreditácii univerzity za hodnotené obdobie rokov 2000 – 2005, resp. 2002 – 2007
ako aj o výsledkoch rozhodnutia MŠ SR a priznaných právach udeľovať príslušné akademické tituly v akreditovaných študijných prograhlboké poďakovanie generáciám našich učiteľov, našich vedeckých pracovníkov, ale i
všetkým ostatným zamestnancom našej univerzity, ktorí túto školu zakladali, podieľali sa
a naďalej sa podieľajú na jej budovaní a rozvoji. Mnohí z nich však už nie sú medzi nami. Ostali však v našich srdciach a spomienkach.
K dobrému menu našej školy vždy prispievali a verím, že i naďalej prispievať budú generácie našich absolventov. Patrí im uznanie
a poďakovanie za ich každodennú, veľakrát
neľahkú prácu v teréne, v ambulanciách alebo v štátnej službe tak doma, ako i v zahraničí. Som rád, že s mnohými z nich sa
mám možnosť stretávať i osobne. A to či už
pri našich „zlatých promóciách“, alebo pri
pracovných a spoločenských stretnutiach
so zástupcami Štátnej veterinárnej a potravinovej správy a Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky. Sú to vlastne naši
dvaja najbližší partneri, s ktorými spoločnými silami pripravujeme oslavy 60. výročia založenia školy, ktoré si budeme pripomínať
počas celého roka 2009.
Hlavný program osláv spojený so slávnostným zasadnutím vedeckej rady, konferenciou
„Škola-veda-prax“ a ďalšími sprievodnými
kultúrno-spoločenskými podujatiami je plánovaný na dni od 21. 9. do 26. 9. 2009
v rámci týždňa osláv 60. výročia založenia
školy.
V tomto roku osláv máme taktiež v pláne
navrhnúť zmenu názvu a loga univerzity, odhaliť bustu bývalému, dnes už nežijúcemu
rektorovi univerzity prof. MVDr. Otovi
Jaroslavovi Vrtiakovi, DrSc., vydať pri tejto
príležitosti pamätnú známku, pamätnú medailu a monografiu – 60-ročnicu. Pripravujeme taktiež odstúpenie od zmluvy o výpožičke Arda a jeho navrátenie na univerzitu,
kde táto vzácna socha koňa od J.V. Myslbeka
určite patrí.
Pri príležitosti 60. výročia založenia školy
budú v priebehu roka 2009 organizované i
ďalšie vedecké, odborné, kultúrno-spoločenské a športové podujatia, na ktoré vás už teraz spolu s organizátormi srdečne pozývame a tešíme sa na spoločné stretnutia na
pôde našej alma mater.
Emil PILIPČINEC
rektor

Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach v roku 2008
Počet zamestnancov k 31. 12. 2008:

Učitelia

Profesori

24

Docenti

42

Odborní asistenti, asistenti

86

Vedecko-výskumní pracovníci

38

THP

149

R

116

ŠDaJ

45

UVL spolu

500

Počet absolventov v ak. roku 2007/2008:
a) na prvom stupni vysokoškolského štúdia (bakalárske štúdium): 63
- študijný program kynológia – denná forma: 34
- študijný program kynológia– externá forma: 29
b) na druhom stupni vysokoškolského štúdia (doktorské štúdium): 106
- študijný program všeobecné veterinárske lekárstvo: 72
- študijný program hygiena potravín: 34
- študijný program všeobecné veterinárske lekárstvo v jazyku anglickom: 33
c) na treťom stupni vysokoškolského štúdia (doktorandské štúdium v 16-tich študijných programoch):
- denná forma: 13
- externá forma: 5
Počet zapísaných študentov v ak. roku 2008/2009:
V ak. roku 2008/2009 bol na univerzitu zapísaný nasledovný počet študentov v jednotlivých študijných programoch:
a) na prvom stupni vysokoškolského štúdia (bakalárske štúdium):
- študijný program kynológia – denná forma: 43
- študijný program kynológia – externá forma: 41
- študijný program bezpečnosť krmív a potravín – denná forma: 3
- študijný program bezpečnosť krmív a potravín – externá forma: 9
b) na spojenom prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia:
- študijný program farmácia (magisterské štúdium): 107
- študijný program všeobecné veterinárske lekárstvo (doktorské štúdium): 135
- študijný program hygiena potravín (doktorské štúdium): 66
- študijný program všeobecné veterinárske lekárstvo v jazyku anglickom: 43
c) na treťom stupni vysokoškolského štúdia (doktorandské štúdium v 16-tich študijných programoch):
- denná forma: 28 (z toho 9 študentov pre externé vzdelávacie inštitúcie)
- externá forma: 8
Počet študentov na univerzite v ak. roku 2008/2009 spolu: 1480
z toho:
a) na prvom stupni vysokoškolského štúdia (bakalárske štúdium): 222, z toho:
- študijný program kynológia – denná forma: 112
- študijný program kynológia – externá forma: 95
- študijný program bezpečnosť krmív a potravín – denná forma: 8
– externá forma: 7
b) na spojenom prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia: 1104, z toho:
- študijný program farmácia (magisterské štúdium): 305
- študijný program všeobecné veterinárske lekárstvo (doktorské štúdium): 615
- študijný program hygiena potravín (doktorské štúdium): 184

- študijný program všeobecné veterinárske lekárstvo v jazyku anglickom (doktorské štúdium): 184
c) na treťom stupni vysokoškolského štúdia (doktorandské štúdium v 16-tich študijných programoch):
154, z toho:
- denná forma:
87
- externá forma:
63
- zahraniční študenti: 4
Zasadnutia poradných orgánov a orgánov akademickej samosprávy univerzity v roku 2008:
Vedenie univerzity:
každý týždeň
Kolégium rektora:
12. 2. 2008, 16. 10. 2008
Vedecká rada:
24. 4. 2008, 3. 7. 2008, 23. 10. 2008, 8. 12. 2008
Akademický senát:
20. 2. 2008, 21. 4. 2008, 30. 6. 2008, 29. 9. 2008
Mimoriadne zasadnutie AS:
21. 10. 2008, 15. 12. 2008
Zasadnutie Správnej rady:
16. 5. 2008, 4. 12. 2008

Významné udalosti:
1. Výberové konania na obsadenie funkčných miest profesorov a docentov s účinnosťou od 1. 2. 2008.
2. Výberové konania na obsadenie systemizovaných miest učiteľov s účinnosťou od 1. 9.
2008.
3. Promócie absolventov univerzity dňa 27.
6. 2008.
4. Odhalenie busty akademika Jána
Hovorku, prvého rektora Vysokej školy veterinárskej v Košiciach, dňa 7. 7. 2008.
5. Slávnostné otvorenie oddelenia jazdnej
polície Košice odboru kynológie a hipológie
Prezídia Policajného zboru 4. 9. 2008.
6. Odhalenie busty prof. MVDr. Jána Lazara,
dlhoročného dekana a rektora Vysokej školy veterinárskej v Košiciach, dňa 9. 9.2008.
7. Slávnostné otvorenie akademického roku
2008/2009 dňa 11. 9. 2008.
8. Zlatá promócia absolventov akademického roku 1957/58 dňa 12. 9. 2008.
9. Odhalenie pamätnej tabule prof. MVDr.
Františkovi Hrudkovi, DrSc., a prof. MVDr.
Karolovi Friedovi v obci Hôrka nad Váhom dňa
26. 9. 2008.
10. Komplexná akreditácia univerzity na zasadnutí AK SR dňa 14. 10. 2008 v Novom
Smokovci.
11. Imatrikulácia študentov prvých ročníkov
dňa 24. 10. 2008.
Strategické rozhodnutia:
1. Spustenie prevádzky bitúnku MABIT, s. r.
o., v Z. Teplici dňa 11. 1. 2008.
2. Zriadenie edičného strediska na univerzite.

3. Systemizácia pracovných miest učiteľov
na Univerzite veterinárskeho lekárstva v
Košiciach v súlade s reorganizáciou univerzity
a prijatím nových učebných plánov.
4. Zriadenie Ústavu pre chov a choroby zveri a rýb pri Katedre výživy, dietetiky a chovu
zvierat UVL v Košiciach.
5. Zriadenie Laboratória gnotobiológie pri
Ústave mikrobiológie a gnotobiológie Katedry
mikrobiológie a imunológie UVL v Košiciach.
6. Zaradenie Laboratória biomedicínskej mikrobiológie a imunológie do Ústavu imunológie
Katedry mikrobiológie a imunológie UVL v
Košiciach.
7. Vytvorenie podmienok pre zriadenie oddelenia jazdnej polície Prezídia Policajného zboru
SR vo východoslovenskom regióne na
Jazdeckom areáli UVL v Košiciach.
8. Odpredaj obchodného podielu a zmena
obchodného mena Ekoenergia UVL, s. r. o.
9. Príprava prezentácie univerzity v dvoch
jazykoch (slovensky a anglicky) profesionálnym spracovaním na dostupných médiách.
Významné projekty:
1. Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre INFEKTZOON – Centrum excelentnosti pre nákazy zvierat a zoonózy vo
výške 37 113 073.- Sk.
Prijaté, resp. novelizované vnútorné predpisy:
1. Štatút UVL v Košiciach – vnútorný predpis (VP) č.1
2. Študijný poriadok UVL v Košiciach – VP č.
2

(Pokračovanie na 2. strane)

UVL

moch na všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania a priznaných právach
uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na
vymenúvanie profesorov v jednotlivých študijných odboroch.
20. 1. 2009
Informácie rektora UVL o:
➢ účasti vedenia univerzity na novoročnom
koncerte SAV SR dňa 15. 1. 2009,
➢ zasadnutí krízového štábu univerzity
v dňoch 16. – 17. 1. 2009 k rozpracovaniu pokynov prof. Ing. Jána Mikolaja, CSc., podpredsedu vlády a ministra školstva SR, k riešeniu
krízovej situácie v dôsledku zastavenia dodávky plynu na územie Slovenskej republiky,
➢ kontrolnom dni v pavilóne farmácie, pavilóne chémie a pavilóne č. 14 dňa 16. 1. 2009
v súvislosti s ich rekonštrukciou,
➢ príprave projektov za univerzitu v rámci
Operačného programu Výskum a vývoj,
Prioritnej osi 2 Podpora výskumu a vývoja
a Opatrenia č. 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe.
27. 1. 2009
Informácie rektora UVL o:
➢ účasti na zasadnutí redakčnej rady
Slovenského veterinárskeho časopisu dňa
23. 1. 2009,
➢ účasti na 5. reprezentačnom veterinárskom plese konanom 23. 1. 2009 v hoteli
Kultúra v
Ružomberku,
➢ účasti na III. reprezentačnom plese farmaceutov Východoslovenského kraja konanom 24. 1. 2009 v Hotelovej akadémii
v Košiciach,
➢ spoločnej poľovačke na diviačiu zver
konanej 25. 1. 2009 v poľovnom revíri
Makovica.
3. 2. 2009
Informácie rektora UVL o:
➢ kontrolnom dni v pavilóne farmácie, pavilóne chémie a pavilóne č. 14 dňa 29. 1.
2009 v súvislosti s ich rekonštrukciou,
➢ účasti na II. reprezentačnom plese
Ministerstva školstva SR dňa 31. 1. 2009,
➢ návrhu rozpisu dotácie pre vysoké školy
na rok 2009.

(Pokračovanie na 2. strane)

Zasadnutie
kolégia rektora
Dňa 17. 2. 2009 sa konalo zasadnutie kolégia rektora s nasledujúcim programom:
otvorenie, informácia rektora, prorektorov
a kvestorky, zabezpečenie letného semestra
ak. roku 2008/2009, rôzne a záver.
Rektor členov kolégia informoval o:
a) rozhodnutí ministra školstva SR zo dňa
1. 12. 2008 k výsledkom komplexnej akreditácie univerzity, ktorá sa uskutočnila na
zasadnutí AK SR dňa 14. 10. 2008 v
Novom Smokovci,
b) riadnom 48. zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie dňa 12. – 13. 2. 2009 v
Bratislave,
c) metodike rozpisu dotácie zo štátneho
rozpočtu pre verejné vysoké školy na rok
2009,
d) návrhu rozpisu dotácie pre verejné vysoké školy na rok 2009,
e) pripravovanej systemizácii miest odborných zamestnancov (THP a robotníkov) katedier a kliník na univerzite,
f) organizačnom zabezpečení osláv 60.
výročia založenia univerzity.
Prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, informovala o výsledkoch a priebehu štúdia
v zimnom semestri a zabezpečení letného semestra ak. roku 2008/2009.
Prof. Ing. Oľga Ondrašovičová, CSc., prorektorka pre zahraničné a doktorandské
štúdium, informovala o výsledkoch a priebehu zahraničného štúdia v anglickom jazyku a doktorandského štúdia v zimnom
semestri a zabezpečení letného semestra.
Prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc., prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky, informoval o výsledkoch vedecko-výskumnej, publikačnej a edičnej činnosti ako aj grantovej úspešnosti v uplynulom roku a ich podiele na pridelenej dotácii
pre školu.
Doc. MVDr. Peter Korim, PhD., prorektor
pre rozvoj školy a styk s praxou, informoval o metodike a rozpise prideľovaných finančných prostriedkov pre jednotlivé ústavy a kliniky univerzity pre zabezpečenie pedagogického procesu v letnom semestri a
príprave monografie pri príležitosti 60. výročia založenia školy,
JUDr. Silvia Rolfová, kvestorka univerzity,
informovala o schválených, podaných a
pripravovaných projektoch zo štrukturálnych fondov, ukončenej rekonštrukcii jedálne v priestoroch univerzity, pokračujúcich
rekonštrukčných prácach v pavilóne farmácie a na Školskom poľnohospodárskom
podniku, n. o., Z. Teplica a investičných zámeroch na rok 2009.
Mgr. Ľudmila KUNDRÍKOVÁ
kancelárka

INFORMÁCIE

Z VEDENIA

(Dokončenie z 1. strany)
9. 2. 2009
Informácie rektora UVL o:
➢ 1. ročníku turnaja v bowlingu o pohár
AS UVL v Košiciach organizovanom pri príležitosti 60. výročia založenia školy dňa 3. 2.
2009,
➢ kontrolnom dni v pavilóne farmácie, pavilóne chémie a pavilóne č. 14 dňa 6. 2. 2009 v
súvislosti s ich rekonštrukciou.
17. 2. 2009
Informácie rektora UVL o:
➢ účasti na diskusnom fóre Hospodárskych
novín dňa 10. 2. 2009 za prítomnosti

D

UVL

Jána Mikolaja, ministra školstva SR na
tému „Zvyšovanie konkurencieschopnosti
SR prostredníctvom podpory výskumu a vývoja“,
➢ účasti na zasadnutí Slovenskej rektorskej
konferencie konanej 12. – 13. 2. 2009
v Bratislave.
24. 2. 2009
Informácie rektora UVL o:
➢ konaní kolégia rektora dňa 17. 2. 2009.
➢ žiadosti MŠ SR o pridelenie kapitálových
prostriedkov na rok 2009,
➢ zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho
rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠ SR na
rok 2009.

ňa 13. decembra
2008
rektor
Univerzity veterinárskeho
lekárstva v Košiciach prof.
MVDr. Emil Pilipčinec,
PhD., dostal list od podpredsedu vlády a ministra školstva Slovenskej republiky prof. Ing.
Jána Mikolaja, CSc., ktorým oznamuje výsledky komplexnej akreditácie činností UVL v
Košiciach a zároveň uvádza, že komplexná akreditácia UVL v Košiciach je ukončená.
Proces komplexnej akreditácie bol začatý 27.
apríla 2007. Komplexnú akreditáciu podstúpila
UVL v Košiciach v súlade s plánom komplexných
akreditácií
vypracovaným
Akreditačnou komisiou ako prvá vysoká škola
v Slovenskej republike. Akreditačná komisia v
hodnotiacej správe uviedla nasledovné:
„Pracovná skupina na základe hodnotenia
spĺňania kritérií začlenenia univerzity medzi výskumné univerzity konštatuje, že Univerzita ve-

KOMPLEXNÁ AKREDITÁCIA UVL V KOŠICIACH UKONČENÁ!

Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach v roku 2008
(Dokončenie z 1. strany)
3. Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií
vedúcich zamestnancov UVL v Košiciach – VP
č. 3
4. Organizačný poriadok UVL v Košiciach –
VP č. 9:
a) zriadenie Ústavu pre chov a choroby zveri a
rýb pri Katedre výživy, dietetiky a chovu zvierat,
b) zriadenie Laboratória gnotobiológie v rámci
Ústavu mikrobiológie a gnotobiológie,
c) zaradenie Laboratória biomedicínskej mikrobiológie a imunológie do Ústavu imunológie,
d) zriadenie referátu pracovných ciest pri
odd. ľudských zdrojov,
e) zriadenie referátu bezpečnosti a referátu
krízového riadenia – režimové pracovisko pri oddelení bezpečnosti a krízového riadenia,
f) premenovanie Účelového zariadenia pre
chov a choroby exotických a voľne žijúcich
zvierat v Rozhanovciach a Uhrinči na Účelové
zariadenie pre chov a choroby zveri, rýb a včiel
v Rozhanovciach.
5. Štatút Správnej rady UVL v Košiciach –
VP č. 7
6. Rokovací poriadok Správnej rady UVL v
Košiciach – VP č. 8
7. Register študentov UVL v Košiciach – VP
č. 10
8. Disciplinárny poriadok pre študentov UVL
v Košiciach – VP č. 11
9. Rokovací poriadok disciplinárnej komisie
pre študentov UVL v Košiciach – VP č. 12
10. Rokovací poriadok Vedeckej rady UVL v
Košiciach – VP č. 13
11. Zásady udeľovania čestného titulu „PROFESOR EMERITUS“ na UVL v Košiciach – VP
č. 14
12. Zásady udeľovania čestného titulu
„DOCTOR HONORIS CAUSA“ UVL v Košiciach
– VP č. 15
13. Pracovný poriadok – VP č. 16
14. Smernica o úprave poplatkov za ubytovanie na ŠDaJ UVL v Košiciach – VP č. 34
15. Smernica o nakladaní s majetkom UVL
v Košiciach – VP č. 22
16. Smernica o odpisovaní dlhodobého
majetku UVL v Košiciach (Odpisový plán) – VP
č. 23
17. Smernica pre inventarizáciu majetku UVL
v Košiciach – VP č. 28
18. Smernica o poskytovaní OOPP – VP č.
35
19. Skúšobné obdobie na UVL v Košiciach v
súlade s novelou vysokoškolského zákona platné
od akademického roku 2008/2009 – VP č. 37
20. Školné a poplatky spojené so štúdiom
na UVL v Košiciach platné na ak. rok
2008/2009 – VP č. 38
21. Postup pri prijímacom konaní a konaní o
preskúmanie rozhodnutí o neprijatí na štúdium – VP č. 39
22. Štipendijný poriadok – VP č. 40
23. Štatút edičného strediska UVL v
Košiciach – VP č. 43
24. Podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so zvieratami v priestoroch ich ustajnenia a strojnými poľnohospodárskymi zariadeniami – VP č. 44
25. Prevádzkový a bezpečnostný predpis
pre činnosti v administratíve – VP č. 45
26. Usmernenie č. 1/2008: Usmernenie k
vnútornému predpisu č. 2 – študijnému poriadku UVL v Košiciach na vykonanie niektorých ustanovení súvisiacich s organizáciou, hodnotením a ukončením 3. stupňa vysokoškolského
štúdia v slovenskom jazyku v dennej a externej forme
27. Usmernenie č. 2/2008 – Kritériá prideľovania bodov pre posúdenie nároku na ubytovanie v Študentskom domove a jedálni UVL v
Košiciach
28. Doplnok k systemizácii pracovných miest učiteľov na UVL v Košiciach v súlade s reorganizáciou univerzity a prijatím nových učebných plánov
29. Stanovenie počtu prijímaných študentov
na UVL v Košiciach pre akademický rok
2009/2010
Významné návštevy:
1. Návšteva exprezidenta Rudolfa Schustera
na univerzite 7. 1. 2008.
2. Návšteva prof. Cyrila Clarka, BVSc., MS,
PhD., dekana Veterinárnej fakulty Oregon State
University, na univerzite 22. 1. 2008 a podpísanie memoranda o spolupráci.
3. Návšteva Ing. Petra Baca a MUDr. I.
Belohorskej, poslancov Európskeho parlamentu,
14. 3. 2008.

4. Pracovná návšteva primátora mesta
Košice Ing. F. Knapíka na univerzite a
Jazdeckom areáli UVL dňa 8. 4. 2008.
5. Pracovná návšteva gen. JUDr. Jána Packu,
prezidenta policajného zboru, dňa 9. 5. 2008 a
21.5. 2008.
6. Pracovná návšteva pani Brit L?vseth, veľvyslankyne Nórska, dňa 15. 10. 2008.
7. Pracovná návšteva Ing. Jarmily
Dúbravskej, PhD., generálnej riaditeľky sekcie
poľnohospodárstva MP SR, dňa 22. 10. 2008.
8. Návšteva prof. Ing. Jána Mikolaja, CSc.,
ministra školstva SR, dňa 14. 11. 2008.
9. Pracovná návšteva Ing. Jozefa Habánika,
PhD., štátneho tajomníka MŠ SR, na univerzite
dňa 15. 12. 2008,
10. Návšteva zástupcov Bodo University
College (Nórsko) v dňoch 15. – 17. 12. 2008.
Účasť univerzity na významných medzinárodných podujatiach:
1. General Assembly 2008 – 21. plenárne zasadnutie Európskeho združenia inštitúcií pre veterinárske vzdelávanie, 8. 5. – 9. 5. 2008,
Kodaň, Dánsko.
2. NAFSA 2008 Annual Conference & Expo
on Higher Education, 23. – 30. 5. 2008,
Washington, USA.
3. VetNEST Annual Meeting, 17. – 21. 9.
2008, Zadar, Chorvátsko.
Významné vedecko-odborné podujatia:
1. Medzinárodná vedecká konferencia
Ekológia a veterinárna medicína VII. v dňoch
22. – 23. 4. 2008.
2. Medzinárodná vedecká konferencia Hygiena Alimentorum XXIX v dňoch 5. – 7. 5. 2008.
3. Workshop Application of molecular-genetic methods in diagnostic veterinary laboratory
v dňoch 27. – 29. 5. 2008.
4. 11. košický morfologický deň 30. 5. 2008.
5. IV. rádiobiologická konferencia s medzinárodnou účasťou v dňoch 19. – 20. 6. 2008.
6. Účasť univerzity na 35. medzinárodnom
poľnohospodárskom a potravinárskom veľtrhu
AGROKOMPLEX 2008 v Nitre v dňoch 21. –
25. 8. 2008.
Noví docenti:
doc. MVDr. Iveta Kožárová, PhD.
doc. MVDr. Katarína Beňová, PhD.
doc. MVDr. Peter Popelka, PhD.
Noví profesori:
prof. RNDr. Katarína Šiviková, PhD
prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.
prof. MVDr. Peter Turek, PhD.

7. Konferencia s medzinárodnou účasťou
Infekčné a parazitárne choroby zvierat v
dňoch 4. – 5. 9. 2008.
8. Medzinárodná vedecká konferencia Dni
výživy a veterinárnej dietetiky VIII konaná pri
príležitosti nedožitých 80-tych narodenín prof.
MVDr. Jána Lazara v dňoch 9. – 10. 9. 2008.
9. Odborná konferencia Verejné a súdne veterinárske lekárstvo – história a súčasnosť dňa
6. 11. 2009.
Významné spoločenské a športové podujatia:
1. 4. reprezentačný veterinársky ples konaný
25. 1. 2008 v hoteli Kultúra v
Ružomberku.
2. Návšteva koncertu v Dome umenia ku
Dňu učiteľov 26. 3. 2008.
3. Zahájenie poľovnej sezóny spojenej s poľovačkou na sluky konanej 28. 3. 2008 v poľovnom revíri Makovica.
4. Jazdecké preteky Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach pod záštitou primátora mesta Košice Ing. Františka Knapíka o Cenu
rektora UVL v Košiciach a Cenu primátora mesta Košice konané dňa 3. – 4. 5. 2008 v rámci
Dní mesta Košice v priestoroch jazdeckého areálu univerzity.
5. Majáles 2008 konaný 22. 5. 2008 v priestoroch univerzitnej záhrady.
6. Memoriál prof. MVDr. Jána Lazara v poľovníckej streľbe konaný 23. 6. 2008.
7. Futbalový turnaj troch univerzít (SPU Nitra,
TU Zvolen a UVL v Košiciach) dňa 18. 9.
2008.
8. Uvítanie do života kníh Mariána Krčíka
Antrax! a Veterinárka 1. 10. 2008.
9. Jazdecké preteky o Košický pohár – 12.
ročník – 4. 10. 2008.
10. Hubertus 2008 konaný 7. 11. 2008 so
začiatkom v priestoroch univerzity a pokračovaním „lovu“ na líšku v okolí Košíc.
11. Spoločná poľovačka na diviačiu zver pre
zamestnancov konaná 8. 11. 2008 v poľovnom revíri Makovica.
12. Predvianočné stretnutie 2008 konané 19. 12. 2008 v priestoroch Zimnej
a Toskánskej záhrady hotela Golden Royal.

od 23. 10. 2008 v študijnom odbore 6.3.2 hygiena
potravín
od 3. 7. 2008 v študijnom odbore 6.3.11 hygiena
chovu zvierat a životné prostredie
od 8. 12. 2008 v študijnom odbore 6.3.2 hygiena
potravín
od 15. 1. 2008 v študijnom odbore 6.3.3 veterinárna
morfológia a fyziológia
od 12. 5. 2008 v študijnom odbore 6.3.2 hygiena
potravín
od 12. 5. 2008 v študijnom odbore 6.3.2 hygiena
potravín

Odchod profesorov do starobného dôchodku:
prof. MVDr. Viera Bajová, PhD.
od 1. 9. 2008
Odchod docentov do starobného dôchodku:
doc. MVDr. Jozef Neuschl, PhD.
od 1. 9. 2008
doc. Ing. Katarína Holovská, PhD.
od 1. 9. 2008
doc. MVDr. Juraj Halagan, PhD.
od 1. 9. 2008
doc. MVDr. Janko Kushev, PhD.
od 1. 9. 2008
Úmrtia:
prof. MVDr. M. Bartík, DrSc.
doc. Ing. Karol Zwick, CSc.
prof. MVDr. Jozef Várady, DrSc.
prof. MVDr. Ľudovít Slanina, DrSc.

zomrel 12. 1. 2008
zomrel 7. 2. 2008
zomrel 4. 6. 2008
zomrel 20. 8. 2008
Mgr. Ľ. KUNDRÍKOVÁ, kancelárka

terinárskeho lekárstva v Košiciach spĺňa krité2. stupeň vysokoškolského štúdia); na 3.
riá na zaradenie medzi výskumné univerzity
stupni vysokoškolského štúdia sú to veteripodľa § 2 ods. 16 zákona o vysokých škonárna biochémia, mikrobiológia, virológia, ilách“. Od tohto času plynula lehota 60 dní, kemunológia, hygiena potravín, veterinárna
dy minister školstva mal vydať rozhodnutie o
morfológia a fyziológia, vnútorné choroby
výsledkoch komplexnej akreditácie činností
prežúvavcov a ošípaných, vnútorné choroby
UVL v Košiciach.
koní, malých zvierat a hydiny, veterinárna
Vzhľadom na skutočnosť, že v čase, kedy
chirurgia, ortopédia a röntgenológia, veterimal minister školstva vydať uvedené rozhodnárne pôrodníctvo a gynekológia, infekčné
nutie, bola rozpracovaná novelizácia všeobecchoroby zvierat, parazitárne choroby zvierat,
ne záväzných právnych predpisov, ktorých usúdne a verejné veterinárske lekárstvo, výžistanovenia mohli mať vplyv na konečný výsleva zvierat a dietetika, hygiena chovu zvierat
dok komplexnej akreditácie UVL v Košiciach,
a životné prostredie, a veterinárna toxikolóbol proces komplexnej akreditácie UVL v
gia a farmakológia.
Košiciach predĺžený.
UVL v Košiciach má priznané právo uskuV rámci tohto procesu univerzita doplnila atočňovať habilitačné konanie a konanie na
kreditačný spis o ďalšie relevantné údaje za
vymenúvanie profesorov v nasledovných štuobdobie ďalších dvoch rokov. Na
základe návrhu hodnotiacej
správy vypracovanej pracovnou
skupinou Akreditačnej komisie a
následného schválenia hodnotiacej správy Akreditačnou komisiou, ktorá bola doručená
Ministerstvu školstva SR 11. novembra 2008, vydal minister
školstva SR rozhodnutie o výsledkoch komplexnej akreditácie UVL v Košiciach.
Rozhodnutím číslo CD-200823947/50493 podľa § 84 ods.
5 zákona o vysokých školách
minister školstva SR priznal UVL
v Košiciach právo udeľovať
príslušné akademické tituly abRektor UVL v Košiciach, prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD. a
solventom štúdia študijných prorektori, prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. a doc. MVDr.
programov uvedených v prílo- Peter Korim, PhD., na zasadnutí AK SR v Novom Smokovci.
he rozhodnutia. Rozhodnutím
číslo CD-2008-23959/50503-1:sekr. podľa §
dijných odboroch – mikrobiológia, imunológia,
84 ods. 5 zákona o vysokých školách minister
hygiena potravín, veterinárna morfológia a fyškolstva SR priznal UVL v Košiciach právo uziológia, vnútorné choroby zvierat, veterinárna
skutočňovať habilitačné konanie a konanie na
chirurgia, ortopédia a röntgenológia, veterivymenúvanie profesorov v študijných odbonárne pôrodníctvo a gynekológia, infekčné a
roch uvedených v prílohe rozhodnutia.
parazitárne choroby zvierat, súdne a verejné
V zmysle vyššie uvedených skutočností
veterinárske lekárstvo, výživa zvierat a dietetimá UVL v Košiciach priznané právo uskutočka, hygiena chovu zvierat a životné prostredie
ňovať vysokoškolské vzdelávanie a právo ua toxikológia.
deľovať príslušné akademické tituly absolvenAkreditačná komisia na základe zhodnotenia
tom štúdia nasledovných študijných prograspĺňania kritérií začlenenia vysokej školy medzi
mov – bezpečnosť krmív a potravín (1. stuuniverzitné vysoké školy skonštatovala, že UVL
peň vysokoškolského štúdia), kynológia (1.
v Košiciach spĺňa kritériá na zaradenie medstupeň vysokoškolského štúdia), trh a kvalita
zi univerzitné vysoké školy podľa § 2 ods. 13
potravín (2. stupeň vysokoškolského štúdia),
písm. a) zákona o vysokých školách. Nakoľko
produkčné zdravie zvierat a ochrana životnéminister školstva SR uvedený návrh akceptoho prostredia (2. stupeň vysokoškolského štúval, UVL v Košiciach sa stala prvou verejnou
dia), všeobecné veterinárske lekárstvo (spoješkolou v Slovenskej republike, ktorá bola zaraný 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia),
dená medzi univerzitné vysoké školy.
hygiena potravín (spojený 1. a 2. stupeň vydoc. MVDr. Peter KORIM, CSc.
sokoškolského štúdia), farmácia (spojený 1. a
prorektor pre rozvoj školy a styk s praxou

NÁVŠTEVA Z BODO UNIVERSITY COLLEGE – NÓRSKO
V dňoch 15. – 17. 12. 2008 našu univerzitu navštívili predstavitelia Bodo University
College v Nórsku. Na základe predchádzajúcich písomných kontaktov bolo cieľom návštevy prerokovanie návrhu vytvorenia spoločného študijného programu všeobecné veterinárske lekárstvo.
Mesto Bodo leží tesne nad
severným polárnym kruhom
a je druhým najväčším mestom v severnom Nórsku.
Univerzita v Bodo má 4 fakulty – fakultu biologických
vied a aquakultúry, fakultu
sociálnych vied, fakultu profesionálnych štúdií a fakultu
marketingu, na ktorých študuje okolo 5 000 študentov.
Bodo University College reprezentovali 5 zástupcovia: prof. Ole Torrissen, prodekan fakulty biologických vied a aquakultúry, prof. Truls Moum, Dr. med. vet. Margarita NovoaGarrido, Marianne Hatlestad a Nina E. Hoiskar – medzinárodná koordinátorka .
Program návštevy bol nasledovný:
- prezentácia Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach, zameraná na študijné programy vyučované na našej univerzite,
- prezentácia Bodo University College, zameraná na vytvorenie spoločného študijného
programu,
- stretnutie s nórskymi študentmi,
- prehliadka školy a návšteva jednotlivých katedier,
- diskusia k rôznym modelom pre ďalšiu spoluprácu pri vytvorení spoločného programu.
Zástupcovia Bodo University College prezentovali ich predstavy a možnosti spolupráce.
Mimo pregraduálneho štúdia v jazyku anglickom sú tu možnosti spolupráce aj v rámci doktorandského štúdia, zvlášť v oblasti aquakultúry a ochrany životného prostredia.
prof. Ing. Oľga ONDRAŠOVIČOVÁ, CSc.
prorektorka pre zahraničné a doktorandské štúdium

INFEKTZOON – centrum excelentnosti: Radosť či starosť?
V decembri 2008 boli zverejnené výsledky
hodnotenia projektov zameraných na budovanie centier excelentnosti na Slovensku, ktoré
budú hradené zo štrukturálnych fondov EÚ.
Univerzita veterinárskeho lekárstva v
Košiciach bola úspešná s projektom INFEKTZOON – centrum excelentnosti pre infekčné
choroby zvierat a zoonózy. Zároveň pracovníci Ústavu parazitológie UVL sú partnermi v
ďalšom prijatom projekte Centrum excelentnosti pre parazitológiu, ktorý podal
Parazitologický ústav SAV v Košiciach.
Asi pred rokom a pol prenikla do odbornej
verejnosti informácia, že MŠ SR vypíše výzvu
na podávanie projektov na zriaďovanie excelentných pracovísk s dotáciou na jeden projekt do 40 miliónov Sk. Zhodnocujúc situáciu
vo vedeckom výskume na našej univerzite

najpriechodnejšie sa javilo centrum excelentnosti pre infekčné choroby zvierat. V tejto oblasti výskumu máme silné pracovné skupiny,
ktoré sa už presadili aj na medzinárodnej úrovni.
Prvé predvianočné stretnutie časti akademickej obce v hoteli Golden Royal v decembri 2007 sme využili nielen na spoločenské
stretnutie, ale aj na informatívne rozhovory o
formovaní centra excelentnosti na našej univerzite. V neformálnom rozhovore prof. Pistl,
prof. Levkut a autor tohto článku začali stavať
prvé kontúry budúceho pracoviska. Pri koncipovaní projektu po oficiálnej výzve v máji
2008 bolo potrebné zohľadniť nielen vedeckú
časť budúceho centra excelentnosti, ale aj nákup nových unikátnych prístrojov, využitie informačno-komunikačných technológií (IKT) či
stavebné úpravy laboratórií. Preto sa na for-

movaní projektu podieľala vedecká skupina,
odborníci z IKT, stavbári, ekonómovia.
Vzhľadom na komplexnosť projektu rektor
UVL v Košiciach poveril JUDr. Silviu Rolfovú,
kvestorku UVL, vedúcou celého projektu a
prof. Ing. Š. Vilčeka, DrSc., garantom vedeckej
časti projektu. Písaním projektu podľa dodaných materiálov bola poverená agentúra so
skúsenosťami s projektmi financovanými zo
štrukturálnych fondov EU.
Cieľom projektu, ktorý sme pre zjednodušenie a zvýraznenie jeho obsahu pomenovali
INFEKTZOON, je vybudovať centrum excelentnosti na našej univerzite, ktoré bude vybavené špičkovou prístrojovou technikou so zameraním na štúdium infekčných chorôb zvierat a zoonózy, so špeciálnym posilnením výskumu na úrovni genomiky a proteomiky. INFEKTZOON pokrýva komplexný výskum v ob-

lasti infekčných nákaz domácich a voľne žijúcich zvierat integrujúc klasické metodologické
prístupy s modernými prístupmi genomiky a
proteomiky. Laboratóriá INFEKTZOON-u budú
koncentrované na Katedre mikrobiológie a imunológie, Katedre epizootológie a parazitológie a Katedre patologickej anatómie a patologickej fyziológie UVL v Košiciach.
Parazitologický ústav SAV v Košiciach sme
pozvali za vedeckého partnera projektu s cieľom širšie pokryť výskum v oblasti parazitárnych chorôb zvierat. V súčasnosti sa jedná o
prvú fázu budovania excelentného pracoviska,
ktorá je zameraná na nákup unikátnych prístrojov a zariadení, v ďalšej fáze budú výzvy
orientované aj na financovanie častí výskumných projektov.
Centrum excelentnosti sme rozdelili do piatich vzájomne prepojených sekcií:
Sekcia izolácie patogénov (vedúci prof.
MVDr. Juraj Pistl, PhD.). Tu sa budú izolovať
mikroorganizmy a predbežne identifikovať

(Pokračovanie na 2. strane)

Predvianočné stretnutie
Blížiaci sa koniec roka väčšina z nás vníma ako obdobie dosť hektické, kedy sa snažíme dokončiť
množstvo úloh preto, lebo jednoducho musíme, alebo preto, lebo chceme začať nasledujúci rok s čistým
„stolom“. Aj vy si dávate každý rok v tomto čase predsavzatie, že si tentoraz konečne vychutnáte čaro prichádzajúcich sviatkov? A opäť bezúspešne? Takže prijatie pozvania na predvianočné stretnutie by mohlo byť tým vhodným dôvodom na zastavenie sa v behu dní a povinností, na stretnutie s kolegami a priateľmi, na potechu ducha i tela. To bol tiež jeden z dôvodov, prečo rektor univerzity prof. MVDr. Emil
Pilipčinec, PhD., aj v tomto roku pozval členov vedeckej rady, akademického senátu, správnej rady, vedúcich katedier a kliník, profesorov a docentov, vedúcich rektorátnych oddelení a účelových zariadení a
tiež dvadsať najlepších tvorivých pracovníkov a desať najlepších vedcov na predvianočné stretnutie, ktoré sa uskutočnilo 19. decembra 2008 v krásnych priestoroch reštaurácie Golden Royal.
Ak sme sa v tento deň možno ešte snažili čo-to dohnať, večer nás vianočná atmosféra odviedla od
povinností a hostia sa mohli poddať kúzlu spevu a hudby umocnenému dobrým jedlom a kvalitným
vínom. Od slávnostného prípitku, ktorým sa rektor prof. Pilipčinec poďakoval prítomným za všetko, čo v
končiacom sa roku urobili pre univerzitu, až po tóny hudby, ktoré odprevádzali posledných hostí, to bol
nielen večer hodnotenia i plánovania, ale najmä stretnutí a rozhovorov, na ktoré možno počas roka nie
je čas alebo tá správna nálada.
Dnes, keď sme opäť vo víre všedných dní, je toto už len pripomenutím si milých chvíľ.
(lk)

Jubilant prof. Ing. Juraj Ciberej, CSc.
Dňa 25. januára 2009
oslávil svoju šesťdesiatku významný vysokoškolský pedagóg, vedec
a zoológ prof. Ing. Juraj
Ciberej, PhD.
Narodil sa v roľníckej
rodine v Trebišove, kde mu odmalička jeho
najbližší vštepovali lásku k zvieratám a ich
chovu. Dlho sa rozhodoval medzi štúdiom veterinárskeho lekárstva a lesníckou fakultou.
Nakoniec sa mu naplnili obidva ciele. Lesnícku
fakultu VŠLD vo Zvolene ukončil v roku 1972 a

INFEKTZOON – centrum excelentnosti: Radosť či starosť?
(Dokončenie z 2. str.)
klasickými metódami. Pozornosť bude sústredená aj na izoláciu mikroorganizmov z vektorov, ktoré sú nosičmi nových alebo novo sa objavujúcich chorôb. Tieto patogény a infikované zvieratá budú predmetom ďalšieho štúdia v
oblasti imunológie a na genomickej a proteomickej úrovni.
Sekcia molekulovej epizootológie a molekulovej diagnostiky (vedúca MVDr. Anna
Jacková, PhD.). Táto sekcia bude zameraná na
vývoj a využitie molekulovo-genetických metód inovácie laboratórnej diagnostiky mikroorganizmov, zväčša na genetickej úrovni. Popri
klasických epizootologických prístupoch využijeme aj postupy molekulovej epizootológie,
predovšetkým integráciou poznatkov epizootologických štúdií v teréne a molekulovo-genetickej analýzy genómov mikroorganizmov.
Sekcia hostiteľsko-patogénovej interakcie
(vedúci prof. MVDr. Mikuláš Levkut, PhD.).
Toto pracovisko bude zamerané na štúdium imunitnej odpovede organizmu pri vývoji infekčného procesu, a to aj s využitím gnotobiologických zvierat, a na stimuláciu imunitnej
odpovede. Výskum sa posunie aj na genetickú
úroveň sledovaním expresie génov imunologicky dôležitých látok bielkovinovej povahy
(napr. interleukínov a iných cytokínov).
Sekcia genomiky (vedúci prof. Ing. Štefan
Vilček, DrSc.). Pracovníci tejto sekcie sa sústredia na hlbšie štúdium genómov patogénov,
analýzu organizácie genómov, významné mutácie s odozvou vo fenotype patogénu, štúdium molekulových základov virulencie patogénov ako aj interakcie patogénu s bunkou na úrovni simultánnej expresie veľkého súboru génov. Rysuje sa aj prepojenie s výskumom farmaceutických problémov, predovšetkým odozvy liekov v bunkách na molekulovej úrovni.
Sekcia proteomiky (vedúci MVDr. Mangesh
Bhide, PhD.). Výsledky genomického výskumu
doplní proteomika, kde výskum bude zameraný na analýzu, sekvenovanie a identifikáciu biologicky významných bielkovín patogénov a
hostiteľských buniek, ktoré majú významný
vzťah k vývoju infekčného procesu. Výskum
bude pokračovať aj analýzou interakcií proteín-

proteín, ktoré sú základom na hlbšie pochopenie mnohých biologických reakcií makromolekúl ako aj na prípravu účinnejších vakcín.
Jednotlivé sekcie budú medzi sebou úzko
spolupracovať. Pracoviská sa nemôžu vyvíjať izolovane, ale sú otvorené aj iným pracovným
skupinám, predovšetkým z oblasti hygieny
potravín, klinických pracovísk, ekológie, farmaceutického výskumu. Samozrejmosťou bude spolupráca s naším partnerom v projekte,
mimouniverzitnými pracoviskami na úrovni
mesta, regiónu, štátu, ale aj na medzinárodnej
úrovni.
Na skvalitnenie prístrojovej základne laboratórií, na ktoré je projekt významnou mierou zameraný, budú zakúpené viaceré nové sofistikované prístroje potrebné pre prácu za sterilných podmienok, pre imunologické analýzy,
na analýzu DNA a RNA, analýzu bielkovín.
Takto vybavené pracoviska budú kryštalizačným jadrom rozvoja kvalitného výskumu a budú poskytovať kvalifikované služby všetkým
relevantných pracovným kolektívom na univerzite, v regióne a v prípade potreby aj na
celoštátnej úrovni. Popri prístrojoch, ktoré využívajú IKT, projekt počíta s lepším prepojením pracovísk pomocou IKT, ukladaním údajov na spoločnom serveri, či zakúpením modernejších zobrazovacích prístrojov a počítačovej techniky. Stavebné práce zahŕňajú úpravy špecializovaných laboratórií na katedre
mikrobiológie a imunológie a katedre epizootológie a parazitológie. Financovanie projektu v priebehu dvoch rokov je viac ako 1,25
mil. euro (asi 37 mil. Sk).
INFEKTZOON položí základy pre výchovu
vysokokvalifikovaných doktorandov, výchovu
interdisciplinárnych špecialistov, založenie neformálnej vedeckej spolupráce medzi pracovnými tímami, operatívne vytváranie nových tímov, publikovanie výsledkov v medzinárodných vedeckých časopisoch a kvalitnejšie riešenie praktických problémov v oblasti infekčných nákaz zvierat a zoonóz na úrovní štátu a
EÚ. Takto inovované pracoviská budú konkurencieschopné pre získavanie nových grantov
na medzinárodnej úrovni, s ambíciou zapojiť
sa do 7. RP EÚ.
Získanie projektu INFEKTZOON nás napĺňa

radosťou i starosťou. Rozhodne je potešujúce
patriť medzi elitné pracoviská na Slovensku (z
55 mimobratislavských žiadostí bolo 28 úspešných). Na druhej strane máme zodpovednosť, aby sme naplnili naše predsavzatia. Ale
nič nie je zadarmo, všetko zmysluplné stojí námahu. A zriadenie INFEKTZOON-u, centra excelentnosti na našej univerzite, určite stojí za
námahu. Preto bolo milé počuť z úst rektora
našej univerzity prof. MVDr. Emila Pilipčinca,
PhD., poďakovanie celému kolektívu predkladateľov projektu, ktoré predniesol na predvianočnom stretnutí akademickej obce v hoteli
Golden Royal v decembri 2008. Teda presne
o rok a na mieste, kde vznikli prvé iniciatívy
tohto úspešného projektu.
Prof. Ing. Štefan VILČEK, DrSc.

ný do výboru i za viceprezidenta svetovej
federácie parazitológov. V roku 1996 bol
zvolený do Medzinárodnej komisie pre trichinelózu ako zástupca pre Slovensko a je
členom Svetovej asociácie pre pokrok vo
veterinárnej parazitológii. Medzinárodné
postavenie jubilanta bolo zavŕšením jeho
aktivít v profesijných spoločnostiach doma. Od roku 1982 bol členom výboru a
od
roku
1988
podpredsedom
Československej parazitologickej spoločnosti pri ČSAV. V spolupráci s prof.
Valentom a prof. Čatárom z LF UK v
Bratislave položil organizačné základy
Slovenskej parazitologickej spoločnosti a
bol jej predsedom od roku 1994 až do minulého roka.
Významné sú zásluhy prof. Dubinského
vo vedeckej výchove v parazitológii. Sám
vychoval ako školiteľ šiestich kandidátov vied alebo doktorandov. Od roku 1980 bol
členom československých aj slovenských
komisií pre obhajobu kandidátskych prác,
významne sa podieľal na novej organizácii
doktorandského štúdia, je predsedom a
podpredsedom viacerých odborových komisií. Pričinil sa o akreditáciu pracovísk pre
doktorandské štúdium v odbore parazitológia spolu s Prírodovedeckou fakultou UK a
v odbore infekčné a parazitárne choroby
zvierat s UVL v Košiciach. Pedagogickú
činnosť prof. Dubinský vykonáva od roku
1987 formou vybraných prednášok z parazitológie na Katedre infekčných a parazitárnych chorôb UVL. Parazitologickú problematiku prednášal aj na fakultách iných univerzít na Slovensku i v zahraničí. Na svojej
alma mater habilitoval na docenta v roku
1991 a inauguroval na profesora v roku
2001. Podieľal sa na habilitácii a inaugurácii vyšších učiteľov viacerých slovenských a
českých univerzít.
Výsledky vedeckej práce profesor
Dubinský spracoval v jednej monografii a
5 knižných publikáciách a vo vyše 250
pôvodných vedeckých štúdiách publikova-

dakčných radách od regionálnych až po celonárodné, resp. medzinárodné. Spomenieme len
niektoré: druhé funkčné obdobie vykonáva
funkciu viceprezidenta SPZ a člena Rady SPZ,
experta CIC, predsedu Slovenskej komisie pre
hodnotenie trofejí, predsedu okresnej hodnotiteľskej komisie, prednášateľa a skúšobného
komisára pre základné a vyššie poľovnícke
skúšky, poľovníckeho hospodára atď. Svoje bohaté praktické, odborné a teoretické poznatky
odovzdáva nasledujúcim generáciám poľovníckych odborníkov ako riešiteľ grantov, školiteľ
doktorandov, vedúci disciplín na UVL, prednášajúci na rôznych konferenciách, seminároch a
kurzoch. V rámci pedagogickej činnosti na
UVL pôsobí ako vedúci disciplín poľovníctvo v
študijných programoch všeobecné veterinárske
lekárstvo, hygiena potravín, kynológia a disciplíny farmaceutická botanika v ŠP farmácia.
Funkciu predsedu štátnicovej komisie vykonáva
v ŠP kynológia. Nedá sa nespomenúť jeho
práca, ktorú v ostatnom období venoval príprave nového zákona o poľovníctve a jeho vykonávacím predpisom.
Vážený pán profesor, kolega, priateľ,
všetci sa veľmi tešíme z Tvojich doterajších
úspechov a k príležitosti životného jubilea Ti
prajeme hlavne pevné zdravie, chápavé rodinné
zázemie, bohatý profesionálny život a radosť z
úspechov. Nech zažívaš ešte veľa prekrásnych
chvíľ v lone nádhernej slovenskej prírody! prof.
MVDr. Vladimír VAJDA, PhD.
za kolektív Katedry výživy,
dietetiky a chovu zvierat
Univerzity veterinárskeho lekárstva
v Košiciach

Aj športovcom pribúdajú šediny a roky
Narodil sa v Spišskom Štvrtku 24.januára
1949, a tak sa v tomto roku dožíva spolu s našou univerzitou 60 rokov. Už prvé roky života
PaedDr. Antona Čižmárika akoby predurčovali
neustálu túžbu po zmene, tak typickú pre znamenie Vodnára. Veď do svojich piatich rokov sa
s rodičmi sťahoval trikrát, kým nezakotvil v
Košiciach.
Študoval na Strednej priemyselnej škole strojníckej v Košiciach, kde aj v roku 1968 zmaturoval, nastúpil do práce vo VSŽ, kde pracoval až do
roku 1975. Počas tohto obdobia podal niekoľko
zlepšovacích návrhov a vylepšil niektoré technologické postupy.
Športovanie a hlavne kanoistika na divokej vode ho sprevádza už od roku 1960, keď najprv ako
člen vodáckeho krúžku a neskôr ako aktívny pretekár venuje vode všetok svoj voľný čas a vo svojej kategórii a disciplínach obsadzuje na celoštátnych pretekoch medailové umiestnenia a získava mnoho titulov. Československú reprezentačnú kariéru v zmiešaných dvojiciach prerušujú rodičovské povinnosti a jeho pretekanie plynulo
prechádza do trénerskej činnosti. Už počas aktívnej pretekárskej činnosti absolvuje trénersky i
masérsky kurz a v roku 1974 začína najprv ako
dobrovoľný a od roku 1976 ako profesionálny

Životné jubileum prof. MVDr. Pavla Dubinského, DrSc.
Pri príležitosti životného
jubilea profesora Pavla
Dubinského sa 12. februára 2009 v Kongresovej sále ústavov SAV uskutočnil
spoločenský seminár venovaný životu a dielu tohto významného slovenského a vo svete uznávaného
vedca a pedagóga.
Profesor Dubinský sa narodil v roku
1939 v rodine roľníka v obci Vajkovce neďaleko Košíc. V rokoch 1986-1962 študoval na Veterinárskej fakulte Vysokej školy
poľnohospodárskej (dnešnej UVL), ktorú ukončil s vyznamenaním. Po promócii nastúpil na Helmintologický ústav SAV (dnes
Parazitologický ústav SAV) a po získaní titulu CSc. zostal pracovať na oddelení morfológie a fyziológie. Titul doktor biologických
vied mu bol udelený v 1983. Súčasné oddelenie parazitozoonóz, ktoré profesor
Dubinský doposiaľ vedie, ku koncu minulého roka ukončilo 2 projekty APVV, riešilo 5
projektov VEGA, Nórsky grant a bolo zapojené do 6. RP Network of Excelence. Jeho
oddelenie sa stalo súčasťou Centra excelentnosti pre parazitológiu pri materskom
pracovisku a partnerom Centra excelentnosti pre nákazy zvierat a zoonózy pri UVL
v Košiciach.
Od roku 1986 bol prof. Dubinský vedeckým tajomníkom ústavu. Veľmi úzko spolupracoval s prof. Hovorkom, riaditeľom ústavu. Za riaditeľa ústavu bol menovaný v
januári 1988 a neskôr bol ustanovený do
tejto funkcie Predsedníctvom SAV na základe konkurzov a voľby tvorivými pracovníkmi ústavu opakovane v rokoch 1991,
1995, 1999 a 2003. Funkčné obdobie riaditeľa mu skončilo v septembri 2007 a
ďalšieho konkurzu sa už nezúčastnil. V
rámci SAV patril medzi nemnohých riaditeľov s dvadsaťročným funkčným obdobím.
Medzinárodné kontakty prof. Dubinského
prispeli k tomu, že v roku 1999 bol zvole-

následne nastúpil na internú vedeckú ašpirantúru na Ústav chovu a chorôb voľne žijúcej zveri a poľovníctva Vysokej školy veterinárskej
(dnes UVL) v Košiciach. V roku 1992 na
Vysokej škole zemědelskej v Brne obhájil habilitačnú prácu a získal titul docenta.
Vyvrcholením jeho vedecko-pedagogickej práce
bolo ukončenie vymenúvacieho konania a získanie najvyššej pedagogickej hodnosti profesor
v odbore aplikovaná zoológia a poľovníctvo v
roku 2003. V priebehu dlhého obdobia svoju
odbornú a vedeckú prácu zameral na riešenie
problematiky chovu malej zveri so zameraním
na jej reprodukčnú schopnosť, zdravotný stav a
výživu. V rámci riešenia úloh tzv. základného výskumu sa zaoberal problematikou etológie a
výživy danielej zveri a neskôr jelenej zveri.
Svoje bohaté teoretické a odborné skúsenosti venoval v prospech poľovníckej praxe. Je
dlhoročným riešiteľom a odborným garantom
tematických úloh v Štátnych lesoch TANAP-u,
Vojenských lesoch a majetkoch SR, ale aj v
neštátnych zariadeniach, napr. Chemko
Strážske, a. s. V posledných rokoch sa podieľal
na vypracovaní projektov pre mnohé zvernice v
rôznych častiach Slovenska, v ktorých pôsobí
aj ako odborný garant. Nemenej bohatá je aj jeho publikačná činnosť. Ako vedúci autorského
kolektívu vydal skriptá z disciplín poľovníctvo
a chov a choroby zveri, knižné publikácie ako
Starostlivosť o zver a choroby zveri, alebo
Slovenské poľovnícke názvoslovie. Ako spoluautor participoval na učebnici Medicínska lymfológia (r. 2001) a mnohých ďalších. Rovnako
bohatá je jeho celoživotná angažovanosť v odborných komisiách, poradných zboroch, re-

ných doma i v zahraničí s vyše 450 ohlasmi. Významne sa zaslúžil o vznik prvej slovenskej
vysokoškolskej
učebnice
Veterinárna parazitológia.
Prof. Dubinský je hlavným redaktorom
medzinárodného časopisu Helminthologia,
ktorý aj jeho zásluhou sa stal karentovaným
periodikom už v roku 1994. Je alebo bol
členom redakčnej rady Encyklopédie
Beliana a Folia veterinaria v Srbsku, Folia
parasitologica v ČR, Slovenského veterinárskeho časopisu a ďalších. Bol alebo stále je
členom vedeckých kolégií, vedeckých a
správnych rád viacerých inštitúcií. Je členom Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, a je členom aj jej veterinárskeho smeru. Bol členom Rady vedcov SAV,
pôsobil a pôsobí vo poradných orgánoch
Predsedníctva SAV.
Prof. Dubinský je držiteľom mnohých významných ocenení za jeho vedeckú a organizačnú prácu doma aj v zahraničí. V roku
2008 prezident SR Ivan Gašparovič ocenil
prínos jubilanta štátnym vyznamenaním –
Pribinovým krížom II. triedy. K 70. narodeninám mu Vedecká rada SAV udelila Zlatú
medailu SAV.
Profesor Pavol Dubinský si právom zaslúži úctu a vážnosť nielen pracovníkov materského pracoviska, ale aj širokej odbornej
verejnosti a štátnych orgánov v oblasti
zdravotníctva a pôdohospodárstva. Mnohí
kolegovia sú mu vďační za to, že im poskytol nielen príležitosť pre profesionálne uplatnenie, ale aj za jeho osobnú snahu a zanietenosť vychovať z nich platných a úspešných vedcov. Príkladný je jeho ľudský ba až
familiárny prístup pri riešení pracovných i osobným problémov svojich študentov, spolupracovníkov či priateľov. Všetci títo kolegovia prajú profesorovi Dubinskému k významnému životnému jubileu pevné zdravie
a ešte veľa tvorivých síl v pracovnom i osobnom živote.
doc. MVDr. Branislav PEŤKO, CSc.
riaditeľ Parazitologického ústavu SAV

tréner tréningového
strediska mládeže TJ
Lokomotíva Košice. V
tom istom roku začína diaľkové štúdium
na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v
Bratislave, ktoré ukončuje promóciou v roku 1981.
Pedagogické vlohy, odborné znalosti
a dobrý prístup k
zverencom sa prejavili aj vo výsledkoch. Vysoká
výkonnosť jeho zverencov sa prejavila ziskom
medailových umiestnení aj na najvyšších svetových podujatiach. Stáva sa trénerom kategórie
československej juniorskej reprezentácie v slalome a neskôr aj seniorskej v zjazde.
V roku 1982 prijíma ponuku viesť ako inštruktor vodácku časť letného telovýchovného
kurzu študentov Vysokej školy veterinárskej v
Košiciach. V roku 1983 sa ponuka opakuje a
nakoniec sa z inštruktora stáva odborný asistent
pre telesnú výchovu na katedre všeobecnovzdelávacích predmetov, kde rozširuje škálu pohybových aktivít študentov, a tak vznikajú vodácke
kurzy na Hornáde, vybavuje posilňovňu v telocvični a internáte, zakladá v TJ Slávii VŠV kanoistický oddiel, organizuje „mokré“ akcie pre
študentov i zamestnancov. Nápadmi i vlastnými rukami sa podieľa na výstavbe lodenice za
Hornádom. „Čižmárikova veterina“ sa stáva akceptovaným pojmom v kanoistickom svete.
V novembri roku 1987 po rigoróznych skúškach z teórie a didaktiky športu a športového
tréningu získava titul doktora pedagogiky –

PaedDr. Organizuje školenia a semináre trénerov v kanoistike, na ktorých aj prednáša. Píše
odborné články s kanoistickou problematikou a
pokračuje aj v trénerskej činnosti na oddielovej
i reprezentačnej úrovni.
V slovenskej reprezentácii viedol aj začínajúcich bratov Hochschornerovcov, niekoľkonásobných majstrov sveta Valu so Slúčikom, juniorských majstrov sveta bratov Šoškovcov a ďalších.
Od vzniku Slovenska bol členom výkonného výboru zväzu kanoistiky na divokej vode, predsedom i členom ďalších odborných komisií. Vo
vysokoškolskom športe sa podieľal ako predseda
športovej komisie v kanoistike na organizácii
dvoch akademických majstrovstiev sveta, bol trénerom a vedúcim slovenskej akademickej reprezentácie (akademickí majstri sveta – Dukátová,
Hochschornerovci, Slafkovský, Beňušová).
Od roku 1998 je vedúcim ústavu telesnej výchovy a športu, kde je jeho snahou dosiahnuť
zmenu chápania športovania nie ako povinnosti
pod hrozbou nezískania zápočtu, ale uvedomelej
činnosti na podporu vlastného zdravia.
Zaraďovanie nových druhov športu a ich foriem
ako florbal, turistika, aerobné trenažéry, pravidelné i nárazové akcie – plážový volejbal, splavy a
pod., by tomu mohli pomôcť. Od roku 1999 ako
predseda TJ Slávia UVL riadi činnosť oddielov
jazdectva, kanoistiky, basketbalu, lukostreľby, orientačného behu a odboru rekreačnej TV – aerobik, kondičné posilňovanie, futbal, volejbal.
Súčasťou TJ je aj kynologický klub.
K týmto, v skutočnosti určite nie všetkým aktivitám, praje „mladému“ šesťdesiatnikovi ešte
veľa zdravia a elánu kolektív Katedry všeobecnovzdelávacích predmetov UVL v Košiciach.
Mgr. Erika WIENEROVÁ

UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVAV KOŠICIACH
Katedra hygieny a technológie potravín

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ÚNIA HYDINÁROV SLOVENSKA
CENTRUM EXCELENTNOSTI
POTRAVINÁRSKEHO VÝSKUMU
pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Vás pozývajú na

MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU

HYGIENA ALIMENTORUM XXX
pri príležitosti 60. výročia založenia
Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach

PRODUKCIA HYDINY, VAJEC, RÝB A ZVERINY
V PODMIENKACH SPOLOČNÉHO TRHU
13. – 15. mája 2009
Štrbské Pleso – hotel Patria
Kontakt:
Univerzita veterinárskeho lekárstva
Ústav hygieny a technológie mäsa
HA XXX
Komenského 73, 041 81 Košice
Tel. č.: +421 915 984010; + 421 915 984564
E-mail: nagy@uvm.sk
skovranova@uvm.sk

Nový Veterinárny informačný systém – VIS

5. reprezentačný veterinársky ples
Dňa 23. januára 2009 sa konal v hoteli Kultúra v Ružomberku 5. reprezentačný veterinársky ples pod záštitou ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy v Bratislave
MVDr. Jána Pliešovského, PhD., prezidenta Komory veterinárnych lekárov SR MVDr. Ladislava
Stodolu a rektora Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach prof. MVDr. Emila Pilipčinca,
PhD.
Na veterinárskom plese sa zúčastnilo viac ako 300 hostí. Medzi pozvanými hosťami bol aj minister pôdohospodárstva SR Ing. Stanislav Becík, PhD., s manželkou a ďalší významní predstavitelia veterinárskej a poľnohospodárskej komunity. O dobrú náladu sa starali viaceré hudobné a tanečné skupiny ako aj ľudová muzika.
Bola to znova príležitosť stretnutia predstaviteľov všetkých troch významných oblastí veterinárskej profesie – univerzity, štátnej správy a privátnej sféry, čo prispelo k ďalšiemu rozvoju komunikácie a spolupráce medzi nimi.
prof. MVDr. Jana MOJŽIŠOVÁ, PhD.
prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť

Štátna veterinárna a potravinová správa
SR finišuje s prípravami na overovanie a spustenie nového Veterinárneho informačného
systému –VIS, ktorý v prvom kroku bude nahradzovať v súčasnosti používané, osvedčené, ale už morálne zastarané systémy na evidenciu činností veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia - VETPROF a VETSUM.
VIS je riešený ako internetový portál fungujúci na zabezpečenom protokole s prístupovým menom a heslom (podobne ako v súčasnosti funguje aj systém TRACES na evidenciu pohybu certifikovaných zvierat a potravinárskeho tovaru medzi členskými krajinami únie). Počítače na jednotlivých RVPS a
KVPS spĺňajú nevyhnutné predpoklady, väčšinou je však potrebné vykonať aktualizácie operačných systémov Windows XP, inštaláciu
najnovšej verzie internetového prehliadača
Internet Explorer v. 7 a bezpečnostného certifikátu na korektné používanie https protokolu tohto portálu. Ďalšou podmienkou je vyškolenie užívateľov. ŠVPS SR v rámci
Národného programu vzdelávania uskutočnilo v minulom mesiaci školenia zástupcov
RVPS a KVPS, ktorí následne odovzdajú svoje
vedomosti ďalším užívateľom v rámci svojej
organizácie.
V systéme VIS budú uplatnené prvotné zoznamy o veterinárnych úkonoch súkromných
veterinárnych lekárov a o farmách tak, ako
boli doteraz evidované v systéme VETPROF.
V systéme budú zatiaľ chýbať skladové zásoby súkromných veterinárnych lekárov, nakoľko z VETPROF-u sa pre rôzne pomenovania
a záporné stavy importovať nemôžu. Systém
VIS sa začne plne využívať najprv súbežne s
programom VETPROF a po odladení prípad-

Bowlingový turnaj o pohár Akademického senátu UVL
Prvý februárový utorok 3. 2. 2009 sa viac ako
150 zamestnancov univerzity a 5 študentov,
členov Akademického senátu UVL, stretlo v „kolkárni“ na Čermeľskej ceste, kde sa konal I. ročník turnaja v bowlingu o Putovný pohár AS
UVL. Išlo o úvodné podujatie, ktorá sa uskutočnilo v rámci osláv 60. výročia založenia našej alma mater. Organizačný výbor turnaja zložený zo
zástupcov AS UVL, ZO OZ a vedenia univerzity
bol milo prekvapený hojnou účasťou súťažiacich,
nakoľko bolo zaregistrovaných až 26 päťčlenných kolektívov. V súťaži jednotlivcov tak bolo v
hre 53 mužov a 77 žien. Súťaž otvoril predseda
akademického senátu MVDr. Peter Lazar, PhD.,
ktorý po privítaní účastníkov predstavil rozhodcu
MVDr. Soroku a poprial súťažiacim športové
šťastie a dobrú náladu. Súťaž prebiehala do večerných hodín a vyvrcholila finálovým duelom
medzi družstvami katedry mikrobiológie a imunológie a ústavom epizootológie. Krátko po
dvadsiatej hodine boli slávnostne vyhodnotené
výsledky a odovzdané ceny za účasti rektora
prof. MVDr. Emila Pilipčinca, PhD., predsedu ZO
OZ prof. RNDr. Michala Toropilu, PhD., a predsedu AS UVL prvým piatim v kategóriách družstvá
a jednotlivci.
Víťazom v súťaži družstiev a historicky prvým držiteľom putovného pohára AS UVL sa

stali mikrobiológovia vedení MVDr. Ivanom
Mikulom ml. Druhé miesto získalo družstvo z ústavu epizootológie, ktorému velil MVDr. Milan
Čížek, PhD., a tretí boli súťažiaci z ústavu pre
chov a choroby zveri a rýb, ktorého kapitánom
bol MVDr. Peter Lazar, PhD. Štvrtú priečku obsadilo družstvo študentskej komory AS UVL vedené Marekom Ulbríkom pred v poradí piatym najlepším družstvom ústavu chovu zvierat, ktorého
kapitánom bol doc. MVDr. Milan Vasiľ, PhD.
V súťažiach jednotlivcov boli tiež odmenení
prví piati súťažiaci. Najšikovnejšou ženou sa stala pani Monika Seňková z družstva ŠPP

Jubilanti
Srdečné blahoželanie s prianím
všetkého najlepšieho patrí týmto
našim jubilantom:
MVDr. Magdaléna Skalická
Veronika Tobiášová
MVDr. Milan Čížek, PhD.
Viktor Nohaj

Stretnutie s Mikulášom 2008
Príbeh z rozprávky Šípková Ruženka skrátil deťom zamestnancov Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach čakanie na stretnutie s Mikulášom, ktoré zorganizovala Rada OZ ZO PŠaV
UVL v Košiciach 10. decembra 2008 v miestnom bábkovom divadle. Podobne ako minulý rok,
aj tentoraz sa ukázalo toto rozhodnutie ako dobré. Herecké výkony hercov Eriky Molnárovej,
Beáty Dubielovej, Petra Creeka Orgována, Miroslava Kolbašského a Ivana Sogela pod režijným vedením Vladimíra Čada nesklamali. Vtipný scenár a dramaturgia Kataríny Hegedüsovej, ako aj jednoduchá, ale pôsobivá scéna a bábky vyrobené V. Šebejovou a P. Kažimírom pod vedením M.
Jaroša „vtiahli“ detských divákov, a zdalo sa aj dospelých, do známeho rozprávkového príbehu o
zakliatej princeznej, Šípkovom kráľovstve a švárnom, modernom, súčasnom princovi.
Nakoniec dobro zvíťazilo nad zlom a všetci sa dočkali zaslúženej odmeny. Prítomné deti v podobe sladkostí, ktoré im odovzdal na konci príbehu skutočný, nefalšovaný Mikuláš sprevádzaný
smiešnym čertom a roztomilým anjelom.
MVDr. V. MACÁK

Zemplínska
Teplica pred
I n g r i d
Saidovou, ktorá
súťažila za družstvo autodopravy z oddelenia
prevádzky a investícií. Na tretej priečke skončila Emília Nováková pred štvrtou
MVDr. Eva Haladovou, obe z prvého družstva ústavu epizootológie. Päticu najlepších uzatvorila
MVDr. Janka Maľová z ústavu chovu a chorôb
zveri a rýb.
Medzi mužmi, až na jednu výnimku, si ceny
odniesli doktorandi a študenti, pričom medzi
jednotlivými miestami boli len minimálne rozdiely. Bronzovú sošku bowlingového hráča získal za
prvé miesto MVDr. Stanislav Hreško z katedry
mikrobiológie a imunológie, druhý so stratou
len dvoch bodov bol Marek Ulbrík a tretí Peter
Záleha, obaja zo študentskej komory AS UVL.
Česť skúsenejších zamestnancov úspešne obhajoval na štvrtom mieste doc. MVDr. Milan Vasiľ,
PhD., z ústavu chovu zvierat. Piate miesto patrilo opäť mladým - MVDr. Ondrejovi Kišovi, doktorandovi z ústavu chovu a chorôb zveri a rýb.
Veríme, že všetci, ktorí sa turnaja zúčastnili, si
dobre zašportovali a zabavili sa a už teraz sa tešia a trénujú na druhý ročník turnaja.
doc. MVDr. Alica KOČIŠOVÁ, PhD.,
za organizačný výbor

ných nedostatkov bude plne nahradený systémom VIS.
Po zaškolení súkromných veterinárnych lekárov plniacich štátne objednávky a ich zazmluvnení (predpokladaný termín 1. 4. 2009)
budú VIS v časti VETPROF vyplňovať len súkromní veterinárni lekári. Veterinárni inšpektori RVPS budú vykonávať len kontrolnú činnosť záznamov a fakturácií vykonávaných súkromnými veterinárnymi lekármi.
Dňom 23. 2. 2009 ŠVPS SR spustila
systém VIS v časti „Veterinárne činnosti“ do
ostrej prevádzky. V systéme boli vykonané
rôzne čiastočné úpravy z dôvodu odstránenia
zistených chýb, resp. boli doplnené niektoré
funkcie na zjednodušenie zápisov a zobrazení
údajov. Z dôvodu korektných záznamov bolo
potrebné na RVPS skontrolovať stav skladových zásob SVL k 1.1.2009, prípadne sklad u-

praviť, ak počty nesedia, skontrolovať priradené farmy k SVL, skontrolovať ceny PHM –
nezapisovať nové typy PHM , skontrolovať
plán VPO na rok 2009, resp. ho upraviť, postupne upravovať farmy VETPROF (ak nemajú
číslo CEHZ) tak, aby ich číslo zodpovedalo číslovaniu podľa ŠVPS SR.
V súčasnej dobe sa vytvárajú prihlasovacie
účty všetkým súkromným veterinárnym lekárom, ktorí boli na ŠVPS SR nahlásení ako potenciálni užívatelia VIS-u a ktorí by mali mať
podpísanú zmluvu na vykonávanie veterinárnych činností. V dohľadnej dobe bude testovacia stránka sprístupnená pre všetkých SVL.
V zmysle dohody s KVL SR budú súkromných veterinárnych lekárov na zapisovanie údajov do systému VIS školiť aktívni užívatelia
VIS-u na príslušných RVPS.
MVDr. Pavol RAJZÁK, KVPS Prešov

Pomoc spoločnosti MARS CZECH univerzite
Program spoločnosti MARS CZECH na pomoc vzdelávaniu, vede, výskumu a klinickej praxi
pre Univerzitu veterinárskeho lekárstva v Košiciach na rok 2009 sa opäť podstatne a zmysluplne realizuje.
Pracovníci Kliniky malých zvierat UVL v Košiciach vstúpili do nového roku radostne. Firma
MARS CZECH, s. r. o., sa rozhodla venovať tomuto pracovisku odbornú pomoc formou naozaj dlho želanou – zakúpením nového biochemického analyzátora ROCHE cobas c 111.
Pre oddelenie laboratórnej diagnostiky KMZ znamená nový analyzátor veľký prínos pri diagnostike vnútorných ochorení pacientov aj ďalších kliník univerzity, pre poslucháčov veterinárnej medicíny prináša nové poznatky využiteľnosti diagnostickej laboratórnej techniky s následným skvalitnením pedagogického procesu.
Rozšírením počtu parametrov, ale aj skrátením času potrebného na ich stanovenie, sa zlepšia
podmienky i kvalita práce. Minimálne nároky na množstvo vzorky umožní vykonať väčšie množstvo vyšetrení z jednej vzorky krvi, čo doteraz u malých plemien psov, mačiek, vtákov i niektorých exotických zvierat nebolo možné. Prístroj spĺňa všetky požiadavky európskej smernice
98/79 EC pre diagnostické in vitro zariadenie, čo umocňuje jeho výrazné využitie aj vo výskumnej práci.
Za excelentné zariadenie ďakujeme zástupcom firmy MARS CZECH MVDr. L. Železnému, vedúcemu manažérovi pre veterinárnu oblasť, a MVDr. Milošovičovi, reprezentantovi spoločnosti
na Slovensku.
Ing. Marta TUČKOVÁ, PhD.
vedúca oddelenia laboratórnej diagnostiky KMZ UVL v Košiciach

Športový Mikuláš
Už tradične každý rok obdarováva Ústav telesnej výchovy v spolupráci s TJ Slávia UVL
najšikovnejšie družstvá v basketbale, volejbale a futbale. Ale sladkú odmenu si každý musí
zaslúžiť kvalitným výkonom v už spomínaných športoch.
V basketbale nastúpili proti sebe družstvá
„Slovákov“ a „ZAŠ-károv“. Aj keď naši „Slováci“
robili, čo mohli, zasa prehrali. „Keď še neda, ta
še neda.“ Ale raz sa to snáď otočí a vyhrajú.
Vo volejbale ide vždy skôr o to, aby si študenti dobre zahrali. Družstvá sa tvoria tesne
pred turnajom, aby boli zápasy napínavé. Ale
základ tvoria jednotlivé ročníky. Toho roku proti sebe nastúpili družstva prvákov, mix tretiakov
so štvrtákmi a piatakov. O prvom mieste rozhodoval medzi piatakmi a prvákmi vzájomný
zápas. V ňom sa prejavili skúsenosti starších.
Takže víťazstvo si odniesli piataci, druhí skončili prváci a tretí mix tretiakov so štvrtákmi.
Víťazný tím: Marek Ulbrik, Peter Zaleha,
Ivana Kollárová, Ivan Gabaľ, Beata Švantnerová
a Vladimíra Koštiaková.
Futbal je vždy najnapínavejší. V ňom nikto
nikomu nič nedaruje. Bojuje sa ako o život.
Toho roku nastúpilo proti sebe osem družstiev.

Hralo sa v dvoch skupinách, zloženie ktorých
si vylosovali kapitáni. Skupinu A tvorili družstvá: „Handicap, Desina, Demänovka a
Majstri“.
Skupinu B tvorili družstvá: „Palčáci,
Predátori, Slivovica a Pobrežie Liehoviny“.
V A skupine o víťazovi rozhodlo skóre medzi „Majstrami a Demänovkou“, v ktorom boli
na tom lepšie „Majstri“. B skupinu bez straty
bodu vyhrali „Palčáci“. Na druhom mieste sa
umiestnilo s dvoma remízami „Pobrežie liehoviny“. Druhí zo skupín zviedli vyrovnaný boj o
celkové tretie miesto. Keďže v riadnom hracom čase skončil zápas 2 : 2, tentokrát o víťazovi rozhodovali pokutové kopy. V nich malo
viac šťastia „Pobrežie liehoviny“ a obsadilo
pekné tretie miesto. Čerešničkou na torte bol
finálový zápas medzi víťazmi skupín. Zápas to
bol síce vyrovnaný, ale víťazom mohol byť len
jeden, a tým sa stalo družstvo „Palčákov“ v
zostave: Ján Chovan, Juraj Gallo, Jaroslav
Chabada, Peter Zatroch, Martin Sýkora a skúsenosťami zo študentských čias ich podporil aj
doktorand Marek Ďurej.
Okrem malých čokoládových Mikulášikov
dostali víťazné družstvá aj jedného veľkého
Mikuláša. Porazení tak trochu závistlivo poznamenali, že by mal byť putovný.

Novorekonštruovaná jedáleň opäť v prevádzke
Rastúci počet záujemcov o stravu v
jedálni univerzity spôsobil neúnosné predĺženie čakania na výdaj obedov.
Nedostatočné kapacity a do istej miery
aj zastarané vybavenie kuchynskej a jedálenskej časti sa rozhodlo vedenie univerzity riešiť rozsiahlou rekonštrukciou
pôvodných priestorov i prvého nadzemného podlažia južnej časti pavilónu č.
14. Adaptáciou tejto prednáškovej miestnosti P-14 došlo k rozšíreniu kapacitných možností stravovacej prevádzky –
doterajšej výdajne stravy.
V rámci uvedenej prestavby, ktorá
bola ukončená 6. 2. 2009, boli naplnené
ďalšie požiadavky Úradu verejného zdravotníctva týkajúce sa hygieny stravníkov a personálu.
Výdajňa i verejné priestory boli zariadené umývadlami a pre zamestnancov ŠJ bol zriadený nový sprchovací kút. Výdajňa bola doplnená o ďalšie technologické vybavenie na zlepšenie kvality hygieny jedálenského riadu, bola zakúpená popri už existujúcej ďalšia umývačka riadu s vyššou kapacitou, bolo namontované vzduchotechnické zariadenie, ktoré súčasne rieši odsávanie
pachov a pár z výdajne i technologickej cvičebne hygieny mäsa v suterénnych priestoroch v
rámci spoločného dlho očakávaného technického riešenia.
V zamestnaneckej časti jedálne bol ponechaný dátový projektor a pripojenie na sieť ako aj
pôvodné premietacie plátno s cieľom využívať tento priestor multifunkčne na rôzne typy podujatí (menšie konferencie, malé spoločenské podujatia, oslavy a pod.).
Ku kvalite interiéru určite prispelo aj vymaľovanie všetkých priľahlých priestorov a nové interiérové žalúzie v sviežich farbách zatraktívnia priestor stravovacej prevádzky k spokojnosti všetkých stravníkov.
Od novozavedeného systému výdaja stravy v objednávkovom režime sa očakáva spružnenie
stravovania a odbúranie dlhého čakania na výdaj stravy v rade. V súvislosti so zmenou režimu
výdaja stravy boli v rámci IS ANETTE zakúpené nové terminály a zavedená doposiaľ nevyužívaná funkcionalita objednávania si cez webové rozhranie či burza stravných lístkov, umožňujúca
presun nevyužitého lístka na iného zamestnanca.
JUDr. Silvia ROLFOVÁ, kvestorka
JUDr. Štefan JAKABOVIČ, riaditeľ ŠDaJ

Zasa boli lepší
V utorok 9. 12. vyzvali študenti učiteľov na
Mikulášsky volejbalový zápas. Chceli im vrátiť
prehru z Veľkonočného turnaja. Dve družstvá
študentov sa snažili zo všetkých síl. Veľmi sľubne to pre nich vyzeralo po prvom sete prvého
zápasu, keď sa učitelia trápili a nevedeli nájsť
správnu taktiku. Táto kríza však netrvala dlho.
Učitelia sa zmobilizovali a zasa to študentom
natreli. Víťazný tím učiteľov, resp. doktorandov
tvorili MVDr. S. Marcinčák, MVDr. J. Novotný,
MVDr. D. Mudroňová, MVDr. S. Hreško, MVDr.
M. Ďurej, MVDr. M. Švedová.

Školská liga vo futbale
Tento semester sa rozbehla aj školská liga vo
futbale, ktorej sa zúčastnili tri družstvá VVL- károv (prváci, tretiaci a štvrtáci) a jedno farmaceutov (tretiaci). Náhoda chcela, že na posledný zápas proti sebe nastúpili dve najlepšie družstvá: tretiaci VVL a tretiaci farmácie. Bolo to
spravodlivé a ukázalo „kto z koho“. Tretiaci
VVL-kári v zložení Bayer, Vincek, Smolek, Čelka
a „Balu“- Kósa, ktorý ich pre zranenie podporoval iba psychicky, nakoniec podľahli farmaceutom 2 : 4. Takže prvými víťazmi školskej futbalovej ligy sa stali: M. Kižik, D. Jasovský, M.
Calko, J. Rajzak a T. Garaj (povolený legionár z
VVL).
Mgr. Erika WIENEROVÁ
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