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Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach sa v roku osláv 60. výročia svojho založenia môže pochváliť nielen úspešným zavŕšením komplexnej akreditácie, výsledky
ktorej ju právom zaradili do kategórie univerzitných vyso-

kých škôl, ale po dvojročnom úsilí, od nástupu nového
vedenia školy aj úspešným ukončením jej organizačnej
a personálnej prestavby, čím sa nepochybne vytvorili
predpoklady jej ďalšieho rozvoja.

Rok 2009 – aj rok v znamení ďalšieho rozvoja školy
Navyše, čerpanie finančných prostriedkov zo
štrukturálnych fondov Európskej únie nám dáva
jedinečnú príležitosť a ďalšie možnosti podporiť
a zabezpečiť rozvoj školy v oblasti vzdelávania,
vedy a výskumu, transfer výsledkov výskumu,
vývoja a technológií do praxe nevynímajúc. A
to i napriek tomu, že štrukturálne fondy sú iba
doplnkovým a podporným zdrojom financovania, ktorý by mal ísť ruka v ruku so štátnou politikou rozvoja vedy, výskumu a vzdelávania. Aj
by šiel, ak by existovala presvedčivá štátna koncepcia rozvoja vedy a výskumu v previazaní na
rozvoj vzdelávania s horizontom výhľadovo aspoň na 20 rokov a podiel HDP vynakladaný na
slovenskú vedu a výskum by nebol najnižší z
krajín Európskej únie.
O to viac je pre nás všetkých dôležité nájsť tie
správne priority, tu správnu cestu i tie správne
riešenia, ktoré posunú našu alma mater k vyššej
efektívnosti i kvalite tak vo vzdelávaní, ako aj vo
vedecko-výskumnej činnosti, čím sa zároveň naplní jej poslanie a najdôležitejšie ambície univerzity ako vrcholnej vzdelávacej inštitúcie v oblasti veterinárskej medicíny a farmácie.
Navyše, v nastavajúcom období sa od vysokých škôl očakávajú ešte vyššie výkony v oblasti vedecko-výskumnej činnosti, pričom ich podiel (predovšetkým grantová úspešnosť, publikačná činnosť, úspešnosť v doktorandskom
štúdiu) na výške dotácie zo štátneho rozpočtu
pre samotnú vysokú školu sa bude každým rokom zväčšovať.
Je známe, že efektívnosť a kvalita vzdelávania
a vedecko-výskumnej činnosti je na univerzite

určovaná predovšetkým materiálno-technickými podmienkami a jej personálnym zázemím.
Je teda na našej vlastnej invencii, kreativite a
zodpovednosti ako v súčasnej dobe čo najlepšie využiť dostupné a ponúkané možnosti a vytvárať čo najlepšie podmienky na zabezpečenie
budúcich výkonov vo vede a výskume, v oblasti vzdelávania i obnovy a rekonštrukcie infraštruktúry univerzity.
A práve štrukturálne fondy, i napriek v úvode vysloveným pochybnostiam, sú v tomto období istou nádejou, ktorá dáva určité predpoklady a možnosti rozvoja vysokej školy.
Podmienkou zapojenia sa do ohlasovaných,
nazvime ich aj očakávaných výziev zo štrukturálnych fondov je akcieschopnosť a flexibilita
„na mieru šitého“ projektového tímu pri príprave
podkladov a projektových zámerov, a to v dostatočnom predstihu. Potom ostáva len dúfať, že
podklady a zámery pripravené v dostatočnom
predstihu sú i zoradené vo vhodnej kombinácii a
bude ich možné použiť na podmienky aktuálne
vyhlásených výziev, ktorých obsah aj maximálna hodnota alokovaná na projekt nie je vopred
známa a dá sa iba predpokladať.
Uvedená skutočnosť si vyžaduje nielen mať
jasne zoradené priority záujmu, ale mať i schopnosť pojať do projektu investičné aktivity a oblasti vedy, výskumu a vzdelávania, v ktorých
má univerzita skúsenosť a výsledky, na ktorých
možno stavať, a súčasne má aj osobnosti, resp.
nositeľov myšlienok a kolektívy, ktoré naplnia tieto zámery.
K tomu všetkému nemožno nespomenúť po-

trebu pružnej komunikácie zodpovedných riešiteľov s našim oddelením projektovej spolupráce a s externými agentúrami garantujúcimi profesionálny výstup v podobe projektového zámeru.
Proces prípravy projektového zámeru až po
prípravu podkladov k podpisu zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku (NFP) s príslušnou agentúrou si vyžaduje úzku spoluprácu
všetkých zúčastnených strán, často v procese
kompletizácie a prípravy niekoľkých projektových zámerov súčasne.
Uchádzať sa o nenávratný finančný príspevok si mimo iného vyžaduje aj akceptovať riziko
spočívajúce v úhrade nákladov spojených s
prípravou projektu bez garantovania jeho úspešnosti a pridelenia požadovaného nenávratného
finančného príspevku. Všetky tieto náklady je
potrebné uhradiť často z neúčelových kapitálových prostriedkov, ktorých jediným zdrojom je
fond reprodukcie, a súčasne alokovať prostriedky na spoluúčasť z vlastných, nedotačných
zdrojov univerzity v objeme 5 % z hodnoty projektu.
Aj naša univerzita má za sebou prvé skúsenosti z uchádzania sa o projekty zo štrukturálnych fondov. Po prvej výzve a prvom neúspechu sme prišli k záveru, že neúspech môže byť
i výzvou, ako problémy prekonávať a zároveň
aj motiváciou pokračovať v začatom a nevzdávať sa. Aj to všetko máme za sebou.
Nateraz univerzita podala niekoľko projektov
v rámci operačného programu Výskum a vývoj (OPVaV), ktoré sú uvedené v tabuľke.

Projekty podané a spolufinancované Univerzitou veterinárskeho lekárstva v Košiciach v rámci OPVaV
Opatrenie
Názov projektu
Opatrenie 2.1 Podpora centier excelentnosti:

Požadovaná
výška
NFP v SK

Dátum
registrácie
žiadosti

Výsledok
schvaľovacieho
procesu

37 434 568,–

16.9.2008

Projekt
schválený

16. 9. 2008

Projekt
schválený

INFEKTZOON I – centrum excelentnosti pre nákazy zvierat a zoonózy
(UVL s partnerom – Ústavom parazitológie SAV)
1 677 680,–

Opatrenie 2.1 Podpora centier excelentnosti:
Centrum excelentnosti pre parazitológiu
(UVL ako partner projektu Ústavu parazitológie SAV)
Opatrenie 5.1 Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia
podmienok vzdelávacieho procesu:

150 000 000,–

19.11.2008

Projekt
schválený

15 000 000,–

2. 3. 2009

Projekt
v štádiu
hodnotenia

15 000 000,–

2. 3. 2009

Projekt
v štádiu
hodnotenia

15 000 000,–

2. 3. 2009

Projekt
v štádiu
hodnotenia

Zvýšenie kvality vzdelávania rozšírením a modernizáciou IKT sietí
a zariadení na UVL v Košiciach I
(UVL bez partnerov)
Opatrenie 2.2 Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií:
Choroby potravinových zvierat – skvalitnenie diagnostiky, terapie a prevencie
(UVL bez partnerov)
Opatrenie 2.2 Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií:
Tradičné mäsové výrobky – technológia, kvalita a bezpečnosť
(UVL bez partnerov)
Opatrenie 2.2 Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií:
Pokročilé implantáty s naočkovanými kmeňovými bunkami na regeneráciu
a rekonštrukciu tvrdých tkanív
(UVL ako partner LF UPJŠ a Ústavu materiálového výskumu SAV)
Projekty, ktoré sú doposiaľ v hodnotení a
na výsledky ich hodnotenia v súčasnosti čakáme, súvisia s transferom výsledkov výskumu,
vývoja a technológií do praxe a chápeme ich
ako veľmi významné a potrebné v ďalšom napredovaní rozvoja vedy a výskumu na našej
univerzite. Zároveň veríme, že úspešnosť v
oblasti aplikovaného výskumu zatraktívni veterinárske vedy práve teraz, v období prioritnej
podpory technických vied. Navyše, úspešní žiadatelia o podporu aplikovaného výskumu,
vývoja a transferu technológií do praxe budú
podobne ako úspešní žiadatelia o centrá excelentnosti na seba viazať ďalšiu finančnú podporu, na ktorú budú vypisované ďalšie výzvy.
Na podporu uvedeného je potrebné uviesť,
že v súčasnosti:
a) finalizujeme projekt INFEKTZOON II v objeme cca 80 mil. Sk (2.655 513 EUR) v rámci
opatrenia 2.1 Podpora centier excelentnosti,
ktorý nadväzuje na už schválený INFEKTZOON
I – centrum excelentnosti pre nákazy zvierat a
zoonózy a ktorý je potrebné podať do
1.6.2009,
b) pripravujeme pokračujúci projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania rozšírením a modernizáciou IKT sietí a zariadení na UVL v
Košiciach II v objeme cca 200 mil. Sk (6.638
783 EUR) v rámci opatrenia 5.1 Podpora in-

fraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia
podmienok vzdelávacieho procesu, pri ktorom
vyhlásenie výzvy očakávame v máji 2009; uvedený projekt bude zahŕňať nové diagnostické vybavenie na báze IKT pre kliniku koní spolu s komplexnou stavebnou prestavbou tejto
kliniky s cieľom kvalitatívne zlepšiť spôsob
vzdelávania na uvedenej klinike,
c) očakávame a pripravujeme sa na vyhlásenie výzvy s predpokladaným termínom v decembri 2009 v rámci opatrenia 1.1 Obnova a
budovanie technickej infraštruktúry výskumu a
vývoja s cieľom pokračovať v obnove ostatných klinických pracovísk, vrátane prístavby
nového pavilónu ku klinike malých zvierat.
Aj napriek potrebnej obnove infraštruktúry vysokých škôl nesmieme zabúdať a ani nezabúdame na operačný program Vzdelávanie. Ide možno o operačný program s finančne nižšou podporou, avšak nie menšieho významu. Univerzita
má možnosť zapojiť sa do tohto programu v
dvoch opatreniach. A to v opatrení 1.2 Vysoké
školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti (predpokladaný termín vyhlásenia výzvy je máj 2009) a opatrení 2.1
Podpora ďalšieho vzdelávania (predpokladaný
termín vyhlásenia výzvy je júl 2009).
Čo povedať na záver?
Na základe výsledkov úspešnosti nami pred-

kladaných projektov i na základe doposiaľ získaného objemu finančných prostriedkov máme nádej na ďalší rozvoj univerzity i napriek informáciám z masovokomunikačných prostriedkov o tom, že súčasné čerpanie prostriedkov
zo štrukturálnych fondov v rámci programovacieho obdobia 2007 – 2013 je katastrofálne.
Pomalý proces schvaľovania projektov znamená aj posun v ich implementácii. Už dnes
vieme, že zdĺhavosť tohto procesu paradoxne
rozkladá finančnú spoluúčasť verejných vysokých škôl do dlhšieho časového obdobia, ktoré
snáď budú mať šancu ustáť.
Chceme veriť, že sa nám podarí v zložitej finančnej a ekonomickej situácii, v období celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy, naplniť naše zámery a predsavzatia.
Rada by som s týmto presvedčením v mene vedenia univerzity aj mene svojom poďakovala za pomoc, podporu a spoluprácu všetkým jednotlivcom a kolektívom spolupracujúcim na našich projektoch. Úspech pri uchádzaní sa o ne je spoločným úspechom našej alma
mater. Teším sa na tvorivú atmosféru a nové
projektové zámery, ktoré spolu vytvoríme.
Byť pri tom, byť pri rozvoji našej univerzity
spolu s Vami, milé kolegyne a kolegovia, je
česť i výsada!
JUDr. Silvia ROLFOVÁ
kvestorka

Z VEDENIA

Informácie rektora o:
3. 3. 2009
➢ účasti na konferencii „Podporné programy v chove oviec a kôz“ dňa 27.2.2009 organizovanú MP SR v L. Mikuláši,
=> projektoch, ktoré boli podané za univerzitu v rámci výzvy „Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií“,
10. 3. 2009
➢ slávnostnom zasadnutí vedeckej rady univerzity rozšírené o účasť členov akademickej
obce pri príležitosti ukončenia komplexnej akreditácie dňa 5.3.2009 a odovzdaní potvrdenia ministrom školstva o jej začlenení medzi
univerzitné vysoké školy,
17. 3. 2009
➢ získaní nenávratného finančného príspevku vo výške 4 978 535,27 EUR (149 983
353, 44 Sk) na projekt zo štrukturálnych fondov „Zvýšenie kvality vzdelávania rozšírením a
modernizáciou IKT sietí a zariadení na UVL v
Košiciach“,
➢ registrácii žiadosti Agentúrou MŠ SR pre
štrukturálne fondy EÚ o nenávratný finančný
príspevok projektu Tradičné mäsové výrobky –
technológia, kvalita a bezpečnosť v rámci OP
Výskum a vývoj, Opatrenia 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a
vývojom do praxe, a projektu Choroby potravi-

UVL

nových zvierat – skvalitnenie diagnostiky, terapie a prevencie v rámci OP Výskum a vývoj,
Opatrenia 2.2 Prenos poznatkov a technológií
získaných výskumom a vývojom do praxe,
24. 3. 2009
➢ účasti na konferencii „Podporné programy v chove vodnej hydiny na Slovensku“ v
Dvoroch nad Žitavou dňa 20.3.2009,
31. 3. 2009
➢ zasadnutí Správnej rady ŠPP, n. o.,
Zemplínska Teplica dňa 25.3.2009,
➢ účasti na medzinárodnej konferencií
„Perspektíva a podpora chovu Norika muránskeho typu na Slovensku“ vo Zvolene dňa
27.3.2009,
8. 4. 2009
➢ účasti na otvorení „Veľkonočných gazdovských dvorov“ v Košiciach a Prešove 3. 4.
2009,
17. 4. 2009
➢ jednaní na MŠ SR k rozpočtu školy v oblasti kapitálových výdavkov dňa 15.4.2009,
22. 4. 2009
➢ jednaní na MŠ SR dňa 21.4.2009 k vládnemu návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

Slávnostné potvrdenie ukončenia
komplexnej akreditácie
Proces komplexnej akreditácie Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach sa ukončil slávnostným aktom dňa 5. marca 2009. V tento deň podpredseda vlády a minister
školstva SR prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc., navštívil univerzitu a odovzdal jej rektorovi prof.
MVDr. Emilovi Pilipčincovi, PhD., na slávnostnom zasadnutí vedeckej rady dekrét, ktorý potvrdzuje jej začlenenie medzi univerzitné školy. Hodnotiaca správa Akreditačnej komisie ju
takto zaradila po ukončení komplexnej akreditácie ako prvú verejnú vysokú školu.
Táto slávnostná udalosť
sa konala v aule za prítomnosti vedenia univerzity, členov vedeckej a správnej rady, akademického senátu,
odborov, členov akademickej obce i študentov.
Skôr, ako podpredseda
vlády a minister školstva
Ján Mikolaj odovzdal dekrét, vystúpil s príhovorom,
v ktorom sa venoval záverom akreditačnej komisie,
ktorá hodnotila vzdelávaciu,
výskumnú a vývojovú činnosť univerzity, posudzovala
jej personálne obsadenie,
technické zázemie i dlhodobé zámery. Ako uviedol, komplexná akreditácia sa pre UVL skončila s vynikajúcimi výsledkami. Pozitívne je vnímaná medzinárodná spolupráca s vysokými školami a inštitúciami, mobilita študentov i zamestnancov, vysoký štandard poskytovaného vzdelania, modernosť učebných postupov a komplexnosť celkovej práce univerzity.
Vyslovil presvedčenie, že UVL je dobrým príkladom pre celé slovenské vysoké školstvo. Práve od začlenenia vysokých škôl medzi univerzitné alebo odborné vysoké školy sa
bude odvíjať ich financovanie. Minister školstva vyjadril radosť, že práve UVL si definovala
tie najlepšie ciele a dokáže ich napĺňať v systéme vysokých škôl v súlade so zákonom
č.131/2002 Z. z. o vysokých školách predovšetkým tým, že vychováva odborníkov s najvyšším vzdelaním v oblasti veterinárskej medicíny, v oblasti hygieny potravín a životného prostredia so zameraním na ochranu
zdravia a s dôrazom na zdravotnú a hygienickú bezpečnosť potravín a surovín živočíšneho
pôvodu. Zároveň prispieva k prevencii a liečbe ochorení všetkých
druhov zvierat, ako aj pri ochrane
verejného zdravia.
Pre Univerzitu veterinárskeho
lekárstva v Košiciach bola potvrdená spôsobilosť na uskutočňovanie študijných programov na
všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania s právom
priznávať príslušné tituly - bakalár, doktor veterinárskeho lekárstva, magister a philosophiae
doctor. Ďalej bola potvrdená
spôsobilosť na uskutočňovanie
habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov v
12 študijných odboroch. V rámci hodnotenia oblastí výskumu
bola univerzita posudzovaná v
troch oblastiach, pričom v oblasti vedy o živej prírode a vo
veterinárskych vedách získala
najvyššie ocenenie v kategórii A
– špičková medzinárodná kvalita,
a v tretej oblasti chémia, chemická technológia a biotechnológie získala ocenenie v kategórii B – medzinárodne uznávaná kvalita.
Na záver svojho príhovoru minister školstva poďakoval všetkým za úsilie, prácu a talent
venované tejto univerzite i slovenskej vede a zaželal UVL, „pýche nášho školstva“, veľa úspechov.
Potom nasledoval samotný akt odovzdania dekrétu o začlenení medzi univerzitné vysoké školy rektorovi Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach prof. MVDr. Emilovi
Pilipčincovi, PhD., ktorý sa následne v krátkom príhovore poďakoval pedagogickým, vedeckým i všetkým ostatným zamestnancom univerzity za to, že sa podieľali na tomto úspechu. Slávnostnú atmosféru umocnilo aj hudobné vystúpenie absolventov košického konzervatória a tóny hymny Gaudeamus ukončili oficiálnu časť zasadnutia.
Výsledky komplexnej akreditácie Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach boli pozitívne prijaté nielen členmi akademickej obce univerzity a jej študentmi, ale vzbudili aj veľký záujem médií, keďže išlo o prvú vysokú školu, ktorá úspešne prešla akreditáciou a bola zaradená medzi univerzitné vysoké školy. Slávnostný akt odovzdania dekrétu potvrdzujúceho tento úspech dodal na záver tejto skutočnosti dôstojný rozmer.
Mgr. Ľudmila KUNDRÍKOVÁ, kancelárka

Zasadnutie Správnej rady školského poľnohospodárskeho podniku,
n. o., Zemplínska Teplica
Dňa 25. 3. 2009 sa v priestoroch ubytovaco-stravovacieho komplexu Školského
poľnohospodárskeho podniku, n. o.,
Zemplínska Teplica, konalo zasadnutie
Správnej rady ŠPP, n. o., Zemplínska
Teplica.
Zasadnutia sa zúčastnili doc. MVDr. Peter
Korim, CSc. (predseda SpR ŠPP), Ing.
Ladislav Bizub (člen SpR ŠPP), prof. MVDr.
Emil Pilipčinec, PhD. (rektor UVL v
Košiciach), Ing. Vincent Bíroš (člen Dozornej
rady ŠPP), Ing. Ivan Seňko (riaditeľ ŠPP),
Ing. Marek Ferko (ekonóm ŠPP), prof. Ing.
Oľga Ondrašovičová, CSc. (prorektorka UVL
v Košiciach), prof. MVDr. Jaroslav Legáth,
CSc. (prorektor UVL v Košiciach) a JUDr.
Viera Jančíková (vedúca OPaVA UVL v
Košiciach). Hlavným bodom programu bolo
schválenie návrhu rozpočtu ŠPP, n. o., na
rok 2009.
Riadne rokovanie Správnej rady ŠPP, n.
o., Zemplínska Teplica, otvoril predseda SpR
ŠPP doc. MVDr. Peter Korim, CSc.
Oboznámil prítomných s návrhom programu zasadnutia SpR ŠPP, ktorý prítomní členovia SpR ŠPP schválili. Návrh rozpočtu
ŠPP, n. o., Zemplínska Teplica, na rok 2009
uviedol Ing. Seňko. S návrhmi k rozpočtu
vystúpili Ing. Ladislav Bizub, prof. MVDr.
Emil Pilipčinec, PhD., a Ing. Vincent Bíroš.
Rozpočet ŠPP bol členmi SpR ŠPP jednomyseľne schválený.
Po tomto bode nasledovala diskusia, v

ktorej diskutujúci nielen upozornili na možné negatívne dôsledky rôznych faktorov ovplyvňujúcich poľnohospodársku prvovýrobu na ekonomiku podniku, ale aj navrhovali
alternatívy ako negatívne dopady v čo najväčšej miere eliminovať. V diskusii vystúpili Ing. Ladislav Bizub, prof. MVDr. Emil
Pilipčinec, PhD., Ing. Vincent Bíroš, Ing. Ivan
Seňko, Ing. Marek Ferko a doc. MVDr. Peter
Korim, CSc. Všetky vystúpenia sa zhodli v
názore na potrebu hľadať alternatívne rieše-

nia na umiestnenie časti produkcie najmä
zo živočíšnej výroby (predaj z dvora, použitie v rámci školskej jedálne, výroba syrov a
pod.), čo je však podmienené aj nadobudnutím účinnosti príslušných právnych noriem umožňujúcich takéto kroky.
Najbližšie zasadnutie Správnej rady ŠPP,
n. o., Zemplínska Teplica, spolu so zasadnutím Dozornej rady ŠPP, n. o., Zemplínska
Teplica, je plánované na druhú polovicu mesiaca máj a hlavným bodom bude schválenie ročnej účtovnej uzávierky.
doc. MVDr. Peter KORIM, CSc.
prorektor pre rozvoj školy
a styk s praxou

Médiá o ukončení komplexnej akreditácie
Ukončenie procesu komplexnej akreditácie
nebolo s veľkým záujmom prijaté len akademickou obcou a študentmi Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach, ale neostalo
nepovšimnuté ani médiami. Správa o úspešnej
akreditácii prvej a zatiaľ jedinej vysokej školy na
Slovensku a jej zaradení medzi univerzitné vysoké školy sa najskôr objavila v ČTK, potom ju
prevzali aj slovenské médiá. Univerzita sa tak
na niekoľko dní dostala do celoštátnych správ i
regionálneho vysielania Slovenskej televízie,
TA3, Slovenského rozhlasu, rádia Regina,
Učiteľských novín a denníka Sme.
V centre pozornosti bola otázka, čo konkrétne prinesie univerzite toto zaradenie medzi elitu. Okrem prestíže by to malo najmä priniesť vi-

Za Bc. Martou Čižmárovou
Bol piatok 27. 2. 2009 posledný pracovný deň v týždni.
Deň ako každý iný a predsa pre Bc. Martu Čižmárovú, našu
kolegyňu, priateľku, a jej manžela deň posledný. Zomreli
spolu po tragickej dopravnej nehode pri návrate z práce domov.
S hlbokým zármutkom sme vzali na vedomie skutočnosť,
že sa už nikdy nevráti do nášho kolektívu, už nikdy neurobí žiadnu analýzu, nepripraví žiadne cvičenie a už nikdy nebudeme počuť jej zvonivý smiech.
Bc. Marta Čižmárová sa narodila 20. 1. 1954 v
Bretejovciach. Vyštudovala strednú zdravotnú školu a úspešne zvládla aj pomaturitné špeciálne štúdium z hematológie a transfúznej služby. V septembri tohto roku by uplynulo 20 rokov
čo nastúpila na Univerzitu veterinárskeho lekárstva v Košiciach, na katedru epizootológie a
parazitológie. Do posledného dňa svojho života pracovala ako zdravotný laborant na ústave epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny. Ako 50 ročná sa rozhodla pre štúdium kynológie v externej forme na našej univerzite, ktoré úspešne ukončila v roku 2007.
Bc. Marta Čižmárová bola dobrou dcérou, starostlivou matkou, vynikajúcou kolegyňou, úprimnou priateľkou a skvelým človekom, na ktorého nikdy nezabudneme.
Milá Marta!
Navždy zostávaš v našich srdciach ako veselá, zodpovedná a dobrá kolegyňa a priateľka.
Česť Tvojej pamiatke!
J. MOJŽIŠOVÁ, M. LEVKUTOVÁ
a kolektív Katedry epizootológie a parazitológie
UVL v Košiciach

ac peňazí do rozpočtu školy, ktorú ako jednu z
najlepších vyhodnotila aj Akademická rankingová a ratingová agentúra, podľa hodnotenia
ktorej patrí univerzite už štvrtýkrát po sebe prvé miesto v skupine poľnohospodárskych fakúlt. Ak k tomu prirátame úspešnú medzinárodnú evalváciu Edukačnou komisiou
Európskeho združenia inštitúcií pre veterinárne
vzdelávanie i inštitucionálne hodnotenie
Európskou asociáciou univerzít, Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach si svoje postavenie zaslúžila. Nemieni sa s tým však uspokojiť, lebo ako sa vyjadril pre médiá rektor univerzity prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.: „Je to
výsledok dlhoročnej systematickej práce.
Jednou akreditáciou sa totiž nič nekončí, musí
to byť kontinuálny proces.“ (denník Sme)
Novinári sa často zaujímali o kvalitu záujemcov o štúdium i samotných študentov vysokej
školy. Aj keď záujemcov o štúdium na univerzite je stále dosť, rektor univerzity musel konštatovať, že: „Študenti, ktorí k nám prichádzajú, sú
horšie pripravení, nemajú napríklad základy komunikácie, nehovoriac o písomnom prejave.“
(ČTK) V porovnaní s minulosťou sa na univerzitu dostanú aj slabší študenti, mnohí z nich
však stroskotajú už na prvých skúškach. Na túto tému sa rektor pre médiá vyjadril: „Na
Slovensku je priveľa vysokých škôl, pribudla
možnosť študovať v zahraničí, populačné ročníky sú stále slabšie. To všetko ovplyvňuje počet záujemcov.“ (denník Sme)
V každom médiu rezonoval vysoký podiel
zahraničných študentov na celkovom počte študentov univerzity. Jedným z dôvodov je cenovo dostupné štúdium, ale univerzita má toho viac, čo môže ponúknuť: „Nemôžeme konkurovať
zahraničným školám napríklad vybavením.
Finančne sme v tomto smere poddimenzovaní, niet z čoho variť. Málokde ale získajú takú
prax ako u nás. Na školskom poľnohospodárskom podniku môžu byť permanentne v kontakte so zvieratami. A ešte čosi – máme výborných, jazykovo zdatných odborníkov. Každý úspech či neúspech stojí na ľuďoch.“ (denník
Sme)
Mgr. Ľudmila KUNDRÍKOVÁ
kancelárka

Spomíname na prof. MVDr. Tomáša Gdovina
V tomto roku 26. apríla uplynulo 40 rokov od
smrti prof. MVDr. Tomáša
Gdovina – významnej osobnosti slovenského veterinárskeho lekárstva,
prorektora Vysokej školy
veterinárskej v Košiciach, dekana veterinárskej fakulty, vedúceho katedry vnútorných
chorôb párnokopytníkov, člena vedeckej rady,
člena SPA, člena korešpondenta ČSAZV.
Narodil sa 8. 4. 1921 v Porúbke. V roku
1942 sa zapísal do prvého ročníka na Vysokú
školu zverolekársku vo Viedni. Tu absolvoval 5
semestrov štúdia. Po skončení druhej svetovej
vojny prestúpil na Vysokú školu veterinársku v
Brne. Vysokoškolské štúdium ukončil 9. 7.
1946 získaním veterinárskeho diplomu.
Promoval 15. 2. 1947 po úspešnej obhajobe
dizertačnej práce a získal titul MVDr.
V roku 1946 nastúpil ako asistent na bujatrickú kliniku na VŠV v Brne. Od 1947 pracoval na veterinárskom oddelením Povereníctva
poľnohospodárstva a pozemkovej reformy v
Bratislave od roku 1949 pracoval ako okresný
veterinár na ONV v Seredi.
Dňa 17. 7. 1951 nastúpil na Vysokú školu
veterinársku v Košiciach a bol poverený vedením II. internej kliniky, v roku 1957 bol
menovaný vedúcim katedry vnútorných chorôb II., neskôr katedry párnokopytníkov. Prof.
Gdovin od svojho príchodu na VŠV v
Košiciach patril medzi popredných činiteľov
školy. Klinika, ktorú úspešne viedol, plnila
svoje pedagogické úlohy a dosahovala významné výsledky aj vo vedeckej činnosti a
vykazovala aj všeobecne uznávanú pomoc v
praxi.
Jeho skoro 20 ročná pedagogická a organizátorská činnosť bola spojená s mnohostrannou výskumnou a rozsiahlou publikačnou činnosťou. Získané vedecké poznatky publikoval v
130 odborných a vedeckých článkoch a v
početných vystúpeniach na vedeckých konferenciách doma i v zahraničí. Ako vedúci autorského kolektívu vydal dve knižné publikácie a

podieľal sa na spracovaní ďalších troch knižných publikácií.
Úspechy školy, dosiahnuté v prvých dvoch
desaťročiach jej existencie, boli úzko spojené
aj s menom a prácou prof. MVDr. T. Gdovina.
Mal veľkú zásluhu na tom, že škola od prvých
rokov svojej činnosti videla svoje poslanie v
tesnom spojení s praxou.
Prof. Gdovin zastával funkciu dekana fakulty
v 50-tych rokoch (1952 – 1959), teda v dobe
politicky zložitej a pre vysoké školy neobyčajne ťažkej. Fakultu bolo potrebné budovať personálne, priestorovo a upevňovať jej postavenie. Ako popredný akademický funkcionár musel riešiť aj nevďačné, a niekedy aj osudové
personálne prípady študentov i zamestnancov.
Pri hodnotení jeho zásluh na rozvoji školy treba
mať na zreteli atmosféru vtedajšej doby, ekonomické možnoti, ale hlavne určujúce politické
vplyvy. Spolu s vedením fakulty musel vyvinúť
enormné úsilie, aby nedošlo k premiestneniu
školy do Nitry, ba dokonca k jej zrušeniu. Bol to
človek plný životnej energie, elánu a optimizmu, človek, ktorý mal pevnú zásadovosť a zmy-

sel pre praktické zámery. Bol neobyčajne usilovný a pracovitý, pracoval až do svojej v pravom slova zmysle nečakanej smrti. Ako človek
vynikal vzácnym darom rečovej obratnosti a
vtipnosti, zdravého humoru. Jeho veľkou prednosťou bola vynikajúca pamäť, bystrosť a pohotovosť v polemike, neobvyklá znalosť ľudí a
predvídavosť. Vedel sa rýchlo, zvyčajne správne rozhodovať, a to aj v zložitych a závažných
situáciách.
Zomrel náhle a nečakane, bez rozlúčky so
svojimi najbližšími – v plnej životnej a pracovnej aktivite 26. 4. 1969 vo veku 48 rokov. V
deň jeho nedožitých 65. narodenín mu rektor
VŠV akademik O. J. Vrtiak vo vestibule klinického pavilónu slávnostne odhlil pamätnú tabuľu s bustou. Pri príležitosti nedožitých 80-tin sa
uskutočnil v jeho rodisku odborný seminár
„Život a dielo prof. MVDr. Tomáša Gdovina“ a
odhalenie pamätnej tabule.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
doc. MVDr. J. JANTOŠOVIČ, PhD.
a prof MVDr. J. ELEČKO, CSc.

Medzi priority súčasného vedenia patrila aj systematizácia miest všetkých zamestnancov univerzity, ktorá mala jasne a presne určiť, koľko zamestnancov a na akých miestach univerzita potrebuje, samozrejme v závislosti od finančných možností jej rozpočtu.
Táto skutočnosť sa tak v niekoľkých etapách dostávala do centra pozornosti akademickej obce, a nie vždy s plným pochopením jej podstaty.

Systemizácia miest odborných a prevádzkových
zamestnancov na katedrách a klinikách
Po systemizácii pedagogických pracovníkov Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach
schválil Akademický senát UVL v Košiciach na svojom riadnom zasadnutí dňa 9. 3. 2009 systemizáciu pracovných miest odborných a prevádzkových zamestnancov (THP a R) vykonávajúcich
svoje pracovné činnosti na jednotlivých ústavoch katedier a na klinikách UVL v Košiciach. A
práve táto etapa systematizácie vzbudila najväčší rozruch.
Systemizáciu je možné označiť ako schému, ktorou sú určené osobné stavy zamestnancov v
organizáciách, ktorých hlavným zdrojom príjmov je dotácia zo štátneho rozpočtu. Aj Univerzita
veterinárskeho lekárstva môže systemizovať len taký stav zamestnancov, na aký má zabezpečené finančné prostriedky na mzdy a odvody do fondov a poisťovní. Navyše, v súčasnom období
hospodárskej recesie, kedy hrozí okrem iného krátenie rozpočtu, bolo potrebné aj systemizáciu urobiť maximálne zodpovedne.
Návrh počtu systemizovaných THP a R musel rešpektovať prirodzené limity, ktorými sú metodika rozpisu dotácií verejným vysokým školám, pomer nepedagogických a pedagogických zamestnancov stanovený Ministerstvom školstva SR a schválená systemizácia miest učiteľov na
UVL v Košiciach.
V zmysle metodiky Ministerstva školstva SR pomer medzi pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami je stanovený na úrovni 1:1,3. Pri výpočte počtu systemizovaných THP a R zamestnancov na ústavoch katedier a na klinikách sme vychádzali zo systemizovaného stavu pedagógov na týchto útvaroch a urobili sme aj výpočet potreby THP a R až po akademický rok
2012/2013, kedy sa budú uskutočňovať všetky akreditované študijné programy prvého, druhého
a spojeného prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia podľa nových učebných plánov.
Od vypočítanej celkovej potreby THP a R na univerzite sme odpočítali THP a R zamestnancov
tzv. centrálnej administratívy (rektorátne pracoviská, ÚVIK? a dostali sme celkový možný počet
THP a R zamestnancov na ústavoch katedier a na klinikách.
Bolo by veľmi jednoduché, ale zrejme nie celkom spravodlivé, tento počet zamestnancov rozdeliť rovnomerne medzi jednotlivé útvary na základe počtu pedagógov. Boli zvolené tri úrovne
prepočítavacích koeficientov, ktoré boli stanovené citlivo, s ohľadom na vedecko-výskumnú činnosť toho ktorého útvaru aj s výhľadom na kreovanie centier excelentnosti. Pre jednotlivé útvary
boli stanovené koeficienty pomeru nepedagogických zamestnancov ku pedagogickým zamestnancom nasledovne:
- koeficient 1,1 bol stanovený pre všetky kliniky UVL v Košiciach a pre ústavy katedier s experimentálnou laboratórnou činnosťou zaradené v centrách excelencie,
- koeficient 0,7 bol stanovený pre ústavy katedier s experimentálnou laboratórnou činnosťou a
- koeficient 0,3 bol stanovený pre ústavy katedier bez experimentálnej laboratórnej činnosti.
Pracovníčky, ktoré boli do schválenej systemizácie odborných a prevádzkových zamestnancov
na katedrách a klinikách zaradené na miestach sekretárok katedier a kliník, sú zaradené na miesta odborných zamestnancov (THP) katedier a kliník.
Ako motivujúci prvok bol schválený návrh pri neobsadení systemizovaného miesta THP prideliť vedúcemu príslušného útvaru sumu vo výške 30 % z tarifného platu na 1. stupni 7. platovej
triedy, ktorú vedúci použije ako zložku osobného príplatku pre tých THP, ktorí vykonávajú práce
za neobsadeného THP.
Systemizácia nadobudla účinnosť 1. apríla 2009.
Ako pri každej zmene, aj táto systemizácia mala svoje „sprievodné javy“ v podobe rôznych, viac či menej fundovaných diskusií, podľa možností na čerstvom vzduchu pod stromami, ktoré sú
symbolom slovanstva. Najväčším strašiakom bola hrozba hromadného prepúšťania zamestnancov... Dnes už emócie opadli a každý súdne zmýšľajúci človek určite potvrdí, že nebolo poškodené ani jednému zamestnancovi, ani jednému útvaru. Samozrejme dochádza k istým presunom,
kedy budú niektorí THP a R meniť miesto výkonu svojej práce, ale naďalej zostávajú zamestnancami našej univerzity.
doc. MVDr. Peter KORIM, CSc.
Mgr. Ľudmila KUNDRÍKOVÁ
prorektor pre rozvoj školy a styk s praxou
kancelárka

Zasadnutie Vedeckej rady Univerzity
veterinárskeho lekárstva v Košiciach dňa 30. 4. 2009
Zasadnutie VR otvoril a viedol jej predseda
a rektor UVL v Košiciach prof. MVDr. Emil
Pilipčinec, PhD., podľa nasledovného programu:
1. Odovzdanie diplomu docenta
2. Inauguračná prednáška doc. MVDr.
Ľudovíta Lenhardta, PhD.
3. Vymenúvacie (inauguračné) pokračovanie
doc. MVDr. Ľudovíta Lenhardta, PhD.
4. Návrh na menovanie za docentku MVDr.
Alexandru Valenčákovú, PhD.
5. Návrh na menovanie za docenta MVDr.
Róberta Hericha, PhD.
6. Návrh na udelenie akademického titulu
PhD.
7. Výročná správa o činnosti Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach za rok 2008
8. Diskusia
9. Rôzne
10. Uznesenia VR
11. Záver
Na zasadnutí VR bol rektorom univerzity odovzdaný diplom docenta MVDr. Petrovi
Popelkovi, PhD.
VR schválila návrh na:
a) menovanie doc. MVDr. Ľudovíta
Lenhardta, PhD., za profesora pre študijný odbor 6.3.3 veterinárna morfológia a fyziológia,
b)
menovanie
MVDr.
Alexandry
Valenčákovej, PhD., za docentku pre študijný
odbor 6.3.11 hygiena chovu zvierat a životné
prostredie,
c) menovanie MVDr. Róberta Hericha, PhD.,

Za MVDr. Vlastimilom Laciakom, CSc.
Náhle a neočakávane prišla
chvíľa,
ktorá
skončila životnú
púť nášho kolegu, priateľa a vysokoškolského učiteľa
MVDr.
Vlastimila
Laciaka, CSc. I
keď ťažká choroba ho pred časom vytrhla z
našich radov, predsa sme dúfali, že sa k nám
vráti. Dňa 9. 4. 2009 však jeho srdce dotĺklo a
ukončilo jeho plodnú a pestrú životnú cestu.
MVDr. Vlastimil Laciak, CSc., sa narodil 16.
5. 1950 v Nižnej Slanej, v učiteľskej rodine.

Po ukončení stredoškolského štúdia bol prijatý na
Vysokú školu veterinársku v
Košiciach. Po jej absolvovaní rok pracoval v
praxi, ale viac ho lákalo učiteľské povolanie a
možnosť odovzdávať vedomosti svojim študentom, a tak sa v roku 1976 stal odborným
asistentom na katedre porovnávacej fyziológie, a po štyroch rokoch na vlastnú žiadosť
prešiel na katedru parazitológie, chorôb rýb,
včiel a zveri, kde pracoval do svojho predčasného odchodu.
Ako vysokoškolský učiteľ pôsobil na našej
alma mater 33 rokov. Bol výborným učiteľom,
svojich žiakov zaujal originálnym prístupom a
študenti ho mali veľmi radi. Bol spoluautorom
viacerých skrípt a učebníc.

Postupne sa profiloval aj jeho vedecký rast.
Svoju odbornú kvalifikáciu si zvyšuje obhájením kandidátskej práce v roku 1988. Bol riešiteľom viacerých výskumných úloh a svoje
poznatky a vedomosti uvádzal do praxe. Jeho
publikačná činnosť zahrňuje viac ako 75 vedeckých a odborných publikácií.
Vo voľnom čase veľmi rád chodieval do svojej záhrady, na vinicu, ktorú mal v nádhernom prostredí pod Soroškou. Jeho láska k
profesii sa snúbila s veľkou láskou k prírode
a k zvieratám.
ČESŤ JEHO PAMIATKE !
prof. MVDr. Valéria LETKOVÁ, PhD.
vedúca katedry epizootológie
a parazitológie

za docenta pre študijný odbor 6.3.3 veterinárna morfológia a fyziológia,
d) na udelenie akademického titulu PhD. pre
MVDr. Jozefa Hajduka z vedného odboru 43
31 9 hygiena prostredia a potravín, MVDr.
Katarínu Striškovú z vedného odboru 43 31 9
hygiena prostredia a potravín, MVDr. Ivana
Melicháreka z vedného odboru 15 10 9 mikrobiológia, RNDr. Janu Mašlankovú z vedného
odboru 15 10 9 mikrobiológia, MVDr. Jána
Fiľka z vedného odboru 43 31 9 hygiena
prostredia a potravín, MVDr. Máriu Figurovú z
vedného odboru 43 04 9 veterinárna chirurgia, MVDr. Ivetu Paulíkovú z vedného odboru
43 02 9 vnútorné choroby zvierat a farmakológia, MVDr. Ivanu Pilipčincovú z vedného odboru 43 07 9 infekčné a invázne choroby,
e) menovanie za školiteľku na 3. stupni vysokoškolského vzdelávania doc. Ivonu
Kožárovú, PhD., v študijnom programe 6.3.2
hygiena potravín a doc. MVDr. Katarínu
Beňovú, PhD., v študijnom programe 6.3.11
hygiena chovu zvierat a životné prostredie.
VR zobrala na vedomie:
1. Výročnú správu o činnosti Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach za rok 2008.
2. Informáciu rektora o:
a) návšteve univerzity prof. Ing. Jána
Mikolaja, CSc., ministra školstva Slovenskej republiky dňa 5. 3. 2009,
b) návrhu na zmenu názvu univerzity na
Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.
3. Pozvanie rektora na:
a) jazdecké preteky, ktoré sa budú konať 9.
– 10. 5. 2009,
b) Majáles, ktorý sa bude konať 21. 5. 2009.
4. Informáciu:
a) prof. MVDr. Jaroslava Legátha, CSc., prorektora pre vedecko-výskumnú činnosť o
vstupných oponentúrach VEGA a KEGA grantov,
b) prof. MVDr. Dionýza Mátého, PhD., vedúceho katedry hygieny a technológie potravín
o konaní XXX. ročníka Hygiena Alimentorum
vo Vysokých Tatrách v dňoch 13. – 15. 5.
2009,
c) prof. MVDr. Gabriela Kováča, DrSc., prednostu kliniky prežúvavcov o konaní X. ročníka
stredoeurópskeho bujatrického kongresu v
Košiciach v dňoch 3. – 6. 6. 2009,
d) MVDr. Ladislava Stodolu, prezidenta KVL
SR, o konaní 9. kongresu KVL SR v Jasnej v
dňoch 29. – 31. 5. 2009,
e) prof. MVDr. Valérie Letkovej, PhD., vedúcej katedry epizootológie a parazitológie o
výsledkoch ŠVOČ konanej 28. 4. 2009.

Spomienka na MVDr. Dušana Podmanického, PhD.
V júli minulého roka nás bolestivo zasiahla správa o náhlom skone nášho priateľa, kolegu, spolupracovníka, ale i manžela, otca a starého otca, ktorý nás opustil vo veku 61 rokov.
Z podnetu Združenia veterinárnych lekárov hospodárskych zvierat, ktorého bol i s manželkou
MVDr. Tamarou Podmanickou členom, za prispenia a spolupráce Komory veterinárnych lekárov
SR, Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Komárne a Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR sme usporiadali podujatie, ktoré nám pripomenulo jeho bohatý a plodný život, s
dôrazom na odbornú činnosť „ nášho Dušana“.
Dňa 2. 4. 2009 za účasti zástupcov spomenutých organizácií a vdovy po zosnulom začala pietna spomienka položením venca a zapálením sviečok na hrobe v jeho rodnej obci Virt, ktorú si
zvolil i za miesto svojho posledného odpočinku. Ďalšiu časť podujatia, ktorá sa konala v aule
Univerzity Jánosa Selyeho v Komárne, otvoril riaditeľ RVPS v Komárne MVDr. Štefan Miholics.
MVDr. Dezider Góra odovzdal kyticu MVDr. Podmanickej a privítal hostí, ktorými boli MVDr. Milan
Kajan, riaditeľ KVPS v Nitre, a poverený zástupca ŠVPS SR MVDr. Ladislav Sovík, riaditeľ ÚŠKVBL v Nitre, MVDr. Ladislav Stodola, prezident KVL SR, generálna riaditeľka sekcie potravinárstva,
výživy a obchodu Ministerstva pôdohospodárstva SR MVDr. Mária Kantíková, PhD., a ďalších takmer 60 súkromných veterinárnych lekárov i všetkých riaditeľov RVPS nitrianskeho kraja.
V odbornej časti spomienkového dňa si priatelia a spolupracovníci MVDr. Podmanického pripomenuli aspoň časť z jeho rozsiahlej práce na poli diagnostiky a tlmenia nákaz hospodárskych
zvierat, porúch metabolizmu, reprodukcie, produkcie, ortopédie a iných problémov zvierat. V spomienke na jeho osobný a profesijný život vystúpil spolužiak a blízky priateľ Dr. Milan Kajan. Ďalšie
vystúpenia sa sústredili na odbornú problematiku: MVDr. Štefan Miholics sa venoval Aujezského
chorobe, doc. Dr. Július Šnirc, CSc., konzultant firmy Pharmagal Nitra, klasickému moru ošípaných
a prof. MVDr. Pavel Šťastný, PhD., vedúci Katedry veterinárskych disciplín Fakulty agrobiológie a
potravinových zdrojov SPÚ v Nitre, tepelnému stresu dojníc a jeho výraznému vplyvu na produkciu i reprodukciu dojníc.
Na záver spomienkového dňa zúčastnení vyslovili nádej, že táto prvá akcia by mohla byť začiatkom každoročného opakovania sa, aj keď s ohľadom na súčasnú situáciu poľnohospodárstva a
najmä stav hospodárskych zvierat na Slovensku nie je možné s určitosťou toto prisľúbiť.
MVDr. Dezider GÓRA, prezident ZVLHZ

Nové probiotické prípravky vyvinuté
na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach

Kvalita zdravia ľudskej populácie úzko
súvisí so znižovaním
záťaže
životného
prostredia a zvyšovaním kvality a bezpečnosti potravín. Chov hospodárskych zvierat má v
potravinovom reťazci mimoriadne významné
postavenie. Produkcia kvalitných a bezpečných
potravín a surovín živočíšneho pôvodu je podmienená dobrým zdravotným stavom odchovávaných zvierat. Základným predpokladom zdravého a produktívneho stáda je kvalitný odchov
zdravých mláďat. Doposiaľ sa prevencia a terapia chorôb zvierat zväčša riešila pomocou syntetických látok enormne zaťažujúcich nielen samotný organizmus, ale aj životné prostredie ako
celok. Nadmerné využívanie antibiotík je spojené s mnohými rizikami. Ich aplikácia narúša
protektívnu mikroflóru tráviaceho traktu a vytvára tak predispozíciu pre vznik infekcií. Výrazne
stúpa rezistencia mikroorganizmov na antibiotiká v dôsledku ich nadmerného používania, čo
významne obmedzuje možnosti ich terapeutického uplatnenia. Z uvedených dôvodov prijala
Európska únia od roku 2006 zákaz používať antibiotiká ako rastové stimulátory v kŕmnych
zmesiach pre zvieratá. Ochrana zdravia človeka
a produkcia kvalitných a bezpečných potravín sa
stala prioritou. V celosvetovom meradle neustále stúpa záujem o využívanie ekologických
metód v poľnohospodárstve, potravinárstve i
medicíne v oblasti prevencie a liečby chorôb.
Do popredia sa dostáva výskum a vývoj nových
metód biotechnologického a naturálneho cha-

Zomrel MVDr. Jozef Vozárik (1931 – 2009)
S hlbokým
zármutkom sme
prijali správu, že
dňa 3. marca
2009 zomrel v
Prešove po ťažkej
chorobe
MVDr.
Jozef
Vozárik, dlhoročný riaditeľ
hydinárskeho
závodu Prešov – Šalgovík, externý učiteľ Vysokej
školy veterinárskej v Košiciach.
Narodil sa 15. 8. 1931 v Prešove. Po skončení stredoškolského štúdia vo svojom rodisku sa
rozhodol študovať na Vysokej škole veterinárskej
v Košiciach, kde promoval v roku 1955.
Po skončení štúdia pracoval vo Veterinárskej
nemocnici v Prešove, neskôr ako vedúci veterinárskeho oddelenia, a po reorganizácii veterinárskej služby v roku 1960 sa zaoberal hydinárskou problematikou. So záujmom sledoval rozvoj
hydinárstva nielen v Československu, ale aj v
zahraničí. Z funkcie krajského hydinára snažil sa
prispieť k rozvoju tohto odvetvia živočíšnej výroby na východnom Slovensku. Bol schválený jeho
návrh na vybudovanie moderného hydinárskeho
závodu v okrese Prešov a MVDr. Vozárik prevzal funkciu zmocnenca pre jeho výstavbu v
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ňa 28. apríla 2009 sa pod záštitou
rektora Univerzity veterinárskeho
lekárstva v Košiciach konal 52.
ročník študentskej vedeckej konferencie
ŠVOČ. Konferencia bola s medzinárodnou
účasťou, prezentovaných bolo celkom 55
prác.
Rokovania prebehli v štyroch sekciách:
predklinickej, klinickej, sekcii hygieny potravín a prostredia a sekcii mladých vedeckých pracovníkov. Na príprave, podpore a
vyhodnocovaní súťaže o najlepšie vedecké
práce študentov sa významne podieľal generálny sponzor ŠVK – firma Gedeon
Richter. Študentskú vedeckú konferenciu
sponzorovala aj Komora veterinárnych lekárov SR a firmy Waltham, Merial,
Pharmacopola, Vetis, Imuna Pharm, a. s.,
Slovenská hipiatrická spoločnosť, Med-Art,
Siemens, Wega a závodná organizácia
Odborového zväzu pracovníkov školstva a
vedy pri UVL v Košiciach. Prvé 3 hlavné ceny v každej sekcii venoval rektor UVL v
Košiciach prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.
Konferenciu slávnostne zahájila v posluchárni pavilónu morfologických disciplín
prof. MVDr. Janka Mojžišová, PhD., prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť. Po
slávnostnom príhovore začalo rokovanie v
štyroch sekciách. Práce hodnotili odborné
komisie v tomto zložení: 1. sekcia – predklinické disciplíny: predsedníčka prof.
MVDr. Janka Mojžišová, PhD. a členovia
prof. MVDr. Valéria Letková, PhD. a doc.
MVDr. Ľudmila Tkáčiková, PhD.; 2. sekcia –
klinické disciplíny: predseda prof. MVDr.
Jozef Bíreš, DrSc. a členovia doc. MVDr.
Igor Capík, PhD. a Ing. MSc. Radoslav
Kaminský, PhD.; 3. sekcia – hygiena potravín a prostredia: predseda prof. MVDr.
Jozef Nagy, PhD. a členovia doc. MVDr.
Ivona Kožárová, PhD. a MVDr. Miloš Halán,
PhD.; 4. sekcia – mladí vedeckí pracovníci:
prof. Ing. Oľga Ondrašovičová, PhD. a členovia prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc. a
doc. MVDr. Pavel Maľa, PhD.
Ocenenia UVL – ceny rektora:
Prehľad ocenených prác 1. sekcie –
predklinické disciplíny
1. miesto Kalafusová Slávka, 2. ročník,
farmácia, UVL v Košiciach - „Viazanie sa po-

chotári obce Šalgovík a po jej ukončení sa stal riaditeľom tohto závodu. Pod jeho vedením závod
dosahoval veľmi dobré výsledky. Dokázal, že absolventi VŠV v Košiciach sa úspešne uplatnia nielen v odbornej veterinárskej praxi, ale aj v riadiacich hospodárskych funkciách.
Tento moderný hydinársky závod slúžil dlhé
roky aj pre pedagogické účely študentov našej
univerzity, kde Dr. Vozárik ako externý učiteľ
prednášal na vybrané kapitoly z hygieny a technológie chovu hrabavej hydiny. Dlhé roky bol členom skúšobnej komisie pre choroby hydiny.
Pravidelne sa podieľal na organizovaní vedeckých konferencií, ktoré sa uskutočňovali vo
Vysokých Tatrách. Sám prispieval hodnotnými
referátmi na týchto podujatiach.
Jeho dlhoročná záslužná práca bola ocenená
udelením rezortných vyznamenaní, medailí a
plakiet. Svoje aktivity neorientoval len na pracovné povinnosti, ale angažoval sa aj v spoločenských organizáciách, pôsobil niekoľko funkčných
období ako poslanec mestského zastupiteľstva v
Prešove.
Bol to človek pracovitý, s vynikajúcimi organizátorskými schopnosťami a so zmyslom pre
praktické potreby hydinárskeho odvetvia. Žiaľ,
objekty moderného závodu dnes už neslúžia
svojmu pôvodnému účelu, sčasti sú využité ako
skladové priestory, ostatné chátrajú.

V piatok 6. marca 2009 ho početné smútiace
zhromaždenie odprevadilo na poslednej ceste.
So spolužiakom, priateľom a kolegom sa v mene veterinárskej pospolitosti a Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach rozlúčil prof.
MVDr. Jozef Kočiš, CSc.
doc. MVDr. J. JANTOŠOVIČ, PhD.
a prof. MVDr. J. KOČIŠ, CSc.

Jubilanti
V uplynulých dvoch mesiacoch oslávili významné životné jubileum
Dagmar Szénásiová
Nora Čeploová
RNDr. Beáta Holečková, PhD.
Daniela Vargová
Srdečne našim oslávenkyniam blahoželáme a prajeme im veľa pevného
zdravia, šťastia, spokojnosti a radosti, úspechov a splnených snov.
Redakčná rada

rakteru, ktoré svojím komplexným účinkom v
maximálnej miere môžu zefektívniť prevenciu
chorôb zvierat prostredníctvom stabilizácie fyziologickej funkčnosti biologických bariér ekosystému tráviaceho traktu.
V rámci zahraničných a domácich vedeckých projektov sa výskumná činnosť
Laboratória gnotobiológie Ústavu mikrobiológie
a gnotobiológie UVL v Košiciach orientuje na
riešenie problematiky prevencie závažných chorôb mláďat hospodárskych zvierat biotechnologickými a naturálnymi prístupmi na báze vlastných nových vedeckých konceptov pre zabezpečenie produkcie bezpečných a kvalitných potravín živočíšneho pôvodu a zníženie záťaže životného prostredia. Praktickým výsledkom doterajšieho výskumu bol vývoj troch nových
potencovaných probiotických prípravkov.
Prípravky obsahujú špeciálne selektovanú autochtónnu laktoflóru pre konkrétny druh zvierat a
podporné naturálne látky s optimalizačným
vplyvom na tráviace procesy, na ekosystém tráviaceho traktu a imunitu makroorganizmu.
Veterinárny probiotický prípravok PRO-BIOCENOL RU (zapísaný do zoznamu schválených
veterinárnych prípravkov pod číslom 103/P/08S) je určený na preventívnu a liečebno-ochrannú stabilizáciu črevnej mikroflóry teliat a jahniat. Tlmí dietetické a infekčné ochorenia tráviaceho traktu v kritických obdobiach života.
Optimalizuje tráviace procesy u mláďat prežúvavcov pri prechode z mliečnej na rastlinnú výživu.
Druhý veterinárny probiotický prípravok PROBIOCENOL SW (zapísaný do zoznamu schválených veterinárnych prípravkov pod číslom
102/P/08-S) je určený na preventívnu a liečebno-ochrannú stabilizáciu črevnej mikroflóry
ciciakov a odstavčiat. Pôsobí proti hnačkám
spôsobenými enteropatogénnymi a enterotoxickým kmeňmi E. coli K88 v rannom období
odchovu, pred odstavom a po odstave ciciakov,
pred zmenou krmiva, transportom a pod.
Urýchľuje rekolonizáciu zažívacieho traktu prospešnou mikroflórou po antibiotickej liečbe, ro-

Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach
X. stredoeurópsky bujatrický kongres
ZDRAVIE – ZÁKLAD PRODUKCIE A REPRODUKCIE
PREŽÚVAVCOV
3. – 6. júna 2009 Košice
Slovenská spoločnosť veterinárnych lekárov – sekcia chovu a chorôb hovädzieho dobytka
– Vás srdečne pozýva na jubilejný X. stredoeurópsky bujatrický kongres, ktorý sa uskutoční 3. – 6. júna 2009 na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach v rámci osláv 60.
výročia jej založenia.
Prof MVDr. Gabriel KOVÁČ, DrSc. Dip. ECBHM
E-mail: kovac@uvm.sk

52. ročník študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ
tenciálneho protinádorového liečiva hypericínu do sérových albumínov s obsahom
mastných kyselín“,
2. miesto Finnegan Simon, 6th year,
GVM, UVM Košice - Seasonal dynamics in
the prevalence of Baylisascaris transfuga
ova in the feces of the brown bear (Ursus
arctos) in Slovakia“,
3. miesto Inkabová Anna, 6. ročník HP,
UVL v Košiciach - „Detekcia polymorfizmu
SPA a COA génov izolátov S. aureus z
produktov živočíšneho pôvodu“.
Prehľad ocenených prác 2. sekcie – klinické disciplíny
1. miesto Juraj Torzewski, 4. ročník VVL,
UVL v Košiciach - „Príčiny krívania westernových koní“,
2. miesto Shula Ruža, 5th Year, GVM,
UVM Košice - „Occurrence of the eyelids tumors in dogs at the Clinic of small animals
between 2006 and 2007“,
3. miesto Soňa Jankelová, 2. ročník VVL,
UVL v Košiciach - „Denná dynamika teploty
kopyta“.
Prehľad ocenených prác 3. sekcie – hygiena potravín a prostredia
1. miesto Lerner Peter, 6th BSc., GVM,
UVM Košice - „Comparison of hematological
levels in chicken slaughtered by either stunning or by the kosher processing“.
2. miesto Rozložník Marián, 5. ročník
HP, UVL v Košiciach - „Kontrola dodržiavania dátumov spotreby a dátumov minimálnej trvanlivosti potravín živočíšneho pôvodu
v obchodnej sieti regiónu Košice – mesto“,
3. miesto Máška Lukáš, 4. ročník HP,
UVL v Košiciach - „Kvantitatívne stanovenie
biogénnych amínov v mliečnych produktoch metódou TLC“.
Prehľad ocenených prác 4. sekcie –
mladí vedeckí pracovníci
1. miesto Sütöová, I., Pipová, M.,
Jevinová, P.: Stanovenie citlivosti stafylokokových izolátov z mäsa rýb voči vybraným
antibiotikám,

2. miesto Jakuba, T. a kol.: Hodnotenie
problémového správania psov pomocou dotazníkového prieskumu,
3. miesto Levkut, M.: Vplyv veku, salmonelovej infekcie a extraktu šalvie na tvorbu
hlienu v čreve u kurčiat .
Za Komoru veterinárnych lekárov
Slovenskej republiky odovzdal člen prezídia MVDr. Elemír Žoldoš finančné odmeny a
Vademecum veterinárnych liekov a prípravkov v SR. Finančnú odmenu získali:
Grünemelová Ľudmila, 6. ročník VVL,
Vodrášková Eva, 5. ročník VVL, Hrušková
Martina, 6. ročník HP, MVDr. Fejsáková M.
a kol., doktorandka na Ústave hygieny chovu zvierat a životného prostredia UVL v
Košiciach. Ďalší ocenení študenti:
Noskovičová Jana, 6. ročník VVL, Sarvasová
Adela, 5. ročník VVL, Jakabčin Patrik, 3.
ročník, farmácia, Kožár Martin, 6. ročník
VVL, Eva Vodrášková, 5. ročník VVL,
Vladimíra Valušeková, 6. ročník VVL, Máška
Lukáš, 4. ročník HP, Kravcová Zuzana, 5.
ročník HP, Rozložník Marián, 5. ročník HP,
MVDr. Mačanga, J., MVDr. Supuka, P. a
MVDr. Rédl, M.
Práce odmenené generálnym sponzorom:
Zástupca firmy Gedeon Richter MVDr.
Štefan Toth ocenil finančnými odmenami v
predklinickej sekcii týchto študentov: 1.
miesto Sarvasová Adela, 5. ročník VVL (125
Eur), 2. miesto Glinská Katarína, 5. ročník
VVL (105 Eur), 3. miesto Neriah Ofer, 5th year, GVM (85 Eur), v Klinickej sekcii: 1. miesto Kožár Martin, 6. ročník VVL, 2. miesto
Shula Ruža, 6th GVM, 3. miesto Vladimíra
Valušeková, 6. ročník VVL, v Sekcii hygieny
potravín a prostredia: 1. miesto Mášová
Darie, 4. ročník VVL, 2. miesto Lašáková
Dominika, 5. ročník VVL, Kravcová Zuzana,
5. ročník HP a v Sekcii mladých vedeckých
pracovníkov: 1. miesto Hreško, S.,
Tkáčiková, Ľ.: Analýza výskytu polymorfizmov v géne pre priónový proteín u vybra-

tavírusových, koronavírusových a E. coli infekciách. Stimuluje imunitný systém pred vakcináciou zvierat, pri zvýšenej chorobnosti (morbidite)
stáda a zlepšuje rast zvierat a využitie krmiva.
Stabilizáciou črevnej mikroflóry u matiek pred
pôrodom zabezpečuje prevenciu ochorení novonarodených mláďat a zvyšuje adaptáciu mláďat
na zoohygienické podmienky chovu.
Tretí veterinárny probiotický prípravok PROBIOCENOL PO (zapísaný do zoznamu schválených veterinárnych prípravkov pod číslom
101/P/08-S) je určený na preventívnu a liečebno-ochrannú stabilizáciu črevnej mikroflóry
kurčiat a dospelej hydiny. Pôsobí ako prevencia
a podporná terapia pri hnačkových ochoreniach bakteriologickej etiológie hlavne na prevenciu salmonelóz. Zabezpečuje urýchlenú rekolonizáciu zažívacieho traktu kultúrnou mikroflórou
po antibiotickej liečbe, po antihelmintikách a
antikokcidikách. Zlepšuje celkovú odolnosť organizmu a imunologickú odpoveď na vakcináciu. Optimalizuje trávenia u brojlerov a zvyšuje
hmotnostné prírastky.
Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv v Nitre rozhodol o schválení
týchto prípravkov a povolil ich uvedenie na trh.
Prípravky bude vyrábať Imuna Pharm, a. s.,
Šarišské Michaľany, s využitím licencie
Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach
a budú využívané v živočíšnej výrobe priamo v
poľnohospodárskych podnikoch aj u drobnochovateľov. Prínos bude zdravotný aj ekonomický. Prípravky zabezpečia zvýšenie prírastkov, zníženie úhynu, chorobnosti zvierat a zníženie nákladov na liečebné úkony a liečivá.
Demonštrácia celkového procesu účinku probiotika a synergicky pôsobiacich látok naturálneho pôvodu, ich vplyvu na organizmus jedinca až
po dopady na ekonomiku chovu a kvalitu mäsa
napomôže pri presadzovaní neľahkého procesu
náhrady antibiotík prírodnými bioregulátormi.
Zavedenie prípravkov do praxe bude znamenať
prínos nielen pre producentov mäsa, ale v konečnom dôsledku aj pre každého spotrebiteľa.
MVDr. Radomíra NEMCOVÁ, PhD.

ných plemien hovädzieho dobytka (135
Eur), 2. miesto Bazsalovicsová Eva a kol.:
Genetická analýza Atractolytocestus huronensis (Cestoda: Caryophyllidea), špecifického parazita kaprovitých rýb (120 Eur), 3.
miesto
Reblánová,
M.
a kol.:
Molekulárno–karyologické štúdium motolíc
(Trematoda): analýza ribozomálnych génov
(95 Eur).
Práce odmenené zástupcami ďalších
sponzorujúcich firiem:
Veterinársky manažér výskumného strediska Waltham značiek Pedigree a Whiskas
MVDr. Štefan Milošovič ocenil zahraničnou
literatúrou práce: Grünemelová Ľudmila, 6.
ročník, Vladimíra Valušeková, 6. ročník VVL,
Lerner Peter T., 6th year BSc., GVM, a
MVDr. Skurková, L.
Veterinársky reprezentant firmy Merial
MVDr. Vladimír Bony venoval odbornú literatúru
týmto
študentom:
Natália
Hvizdošová, 5. ročník HP, Eva Vodrášková,
5. ročník VVL, Naďa Morincová, 5. ročník
HP, UVL Košice.
Zástupkyňa firmy Vetis MVDr. Erika
Konrádyová odovzdala hodnotné ceny – zahraničnú literatúru a finančné odmeny
týmto študentom: Finnegan Simon, 6th year
GVM, Mitošinka Vladimír, 3. ročník VVL,
Chromcová Zuzana, 5. ročník, HP, Rozložník
Marián, 5. ročník HP a MVDr. Hreško, S.
MVDr. Mária Bírešová, zástupkyňa firmy
Pharmacopola, venovala hodnotnú zahraničnú literatúru študentom: Glinská
Katarína, 5. ročník VVL, Ciprichová
Miroslava, 5. ročník VVL.
Marketingová manažérka Imuna Pharm,
a. s., Šarišské Michaľany, Ing. Michaela
Džundová odovzdala finančnú odmenu týmto študentom: Hvizdošová Natália, 5. ročník
HP, Miklušičák Jozef, 5. ročník VVL, Juraj
Torzewski, 4. ročník VVL, Katarína
Dudríková, 5. ročník VVL, Morincová Naďa,
5. ročník HP, Máška Lukáš, 4. ročník HP,
MVDr. Spišáková, V., MVDr. Rédl, M.
Prezident Slovenskej hipiatrickej spoločnosti MVDr. Stanislav Polakovič ocenil

odbornou literatúrou práce týkajúce sa problematiky koní: Jankelová Soňa, 2. ročník
VVL, Miroslava Ciprichová, 5. ročník VVL,
Juraj Torzewski, 3. ročník VVL, Katarína
Dudríková, 5. ročník VVL, Vladimír
Mitošinka, 3. ročník VVL. Výborne spracovaný plagát „Hematologický a biochemický profil koní“ venoval všetkým účastníkom
predklinickej a klinickej sekcie.
Ing. MSc. Radoslav Kaminský, PhD., zástupca f. Siemens ocenil študentov:
Hvizdošová Natália, 5. ročník HP, Jankelová
Soňa, 2. ročník VVL, Lašáková Dominika, 5.
ročník VVL.
Ing. Fiala, zástupca f. Wega, ocenil práce
študentov: Athanasios Taliadoros, 6th year
GVM, Vladimír Mitošinka, 3. ročník VVL,
Chromcová Zuzana, 5. ročnik, HP.
MVDr. Jaroslav Šveda, zástupca Med-Art
pre Slovensko, sa podieľal na príprave a vyhodnocovaní 52. ročníka ŠVOČ.
Prof. MVDr. Michal Toropila, PhD., za
Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy
pri UVL v Košiciach ocenil finančným príspevkom všetky 1. miesta udelené odbornými porotami UVL.
Záverom prof. MVDr. Janka Mojžišová,
PhD., prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu
činnosť oznámila prítomným, že abstrakty
najlepších prác budú uverejnené vo Folia
Veterinaria. Poďakovala všetkým súťažiacim
študentom za kvalitu, aktuálnosť a dobrú úroveň prezentácie svojich prác. Vyzdvihla tiež úsilie školiteľov, ktorí pripravili študentov
na svoje prvé vedecké prezentácie.
Poďakovala tiež členom odborných porôt,
sponzorom a všetkým účastníkom konferencie popriala veľa osobných a pracovných
úspechov.
Odborný garant konferencie ŠVOČ doc.
MVDr. Goldová Mária, PhD., poďakovala za
podporu 52. ročníka študentskej vedeckej
konferencie ŠVOČ vedeniu UVL, sponzorom, edičnému stredisku pri ÚK ŠIS za vydanie zborníka abstraktov ŠVOČ a svojim
spolupracovníkom, ktorí sa podieľali na organizačnom zabezpečení študentskej konferencie.
doc. MVDr. Mária GOLDOVÁ, PhD.
odborný garant ŠVOČ
prof. MVDr. Jaroslav LEGÁTH, PhD.
prorektor pre vedu a výskum

Choroby psov a mačiek – vyšla nová učebnica

Svojpomocne vybudované koterce
(archívne zábery)

Nové školou postavené koterce

Kynologický klub ožíva
História kynologického klubu sa začala písať 3. 3. 1984. V tom čase sa pár nadšencov rozhodlo vytvoriť miesto, kde si svojpomocne postavia koterce pre svojich psov. So školou sa dohodli na pozemku, ktorý je dodnes sídlom klubu. Títo študenti svojimi výkonmi pritiahli ďalších nádejných kynológov.
Postupne sa vytvárala základňa, z ktorej boli produkovaní pretekári reprezentujúci školu aj na majstrovstvách sveta.
Ako sa však menili generácie, nastali časy nezáujmu a stagnácie klubu. Po čase sa aktívnym členom podarilo presvedčiť školu, aby vytvorila projekt, na základe ktorého nám boli postavené nové koterce. Stalo sa tak roku 2006, prevažne zásluhou prof. Kozáka. Ten dlhé roky neoficiálne hájil záujmy
klubu, za čo mu je dnešný klub veľmi zaviazaný.
V súčasnosti sa zišli členovia, ktorí majú chuť vrátiť klubu prestíž na všetkých športových podujatiach. Tomuto predsavzatiu sa muselo podriadiť usporiadanie klubu, no predovšetkým zloženie výboru. Nastala zmena vedenia a na čelo bola zvolená Valéria Ostrolucká. Podpredsedom sa stal Ladislav
Stacho a hlavnou výcvikárkou Jana Farbaková. K novým udalostiam nepochybne patrí aj pridelenie
tzv. garanta, čím bol poverený MVDr. Krajči. Jeho úlohou sa stalo usmerňovanie chodu klubu, no v
prevažnej miere má tvoriť prepojenie medzi vedením univerzity a vedením klubu, a tak urýchliť a
zlepšiť komunikáciu na tejto úrovni. Ako vedenie klubu veľmi pozitívne vnímame záujem školy o dianie v kynologickom klube a dúfame, že budeme prezentovať našu školu v tom najlepšom svetle. Je
nám jasné, že to nebude z jedného dňa na druhý, ale postupným zlepšovaním a dospievaním našich
nádejných šteniat. Keďže sa kynológia v posledných rokoch rozvíja aj v iných smeroch, musíme sa
udržať aj my v tomto trende. Preto už nestačí venovať sa výhradne služobnému výcviku. V tomto
smere sa sústredíme aj na iné odvetvia ako sú dog-trekking, obedience, záchranársky výcvik a agility. Už aj v týchto disciplínach zaznamenávame úspechy u nás aj v zahraničí. Dúfame, že sa nám
bude dariť, a že na nás budete hrdí. Taktiež veríme, že nás budete povzbudzovať na všetkých pretekoch a športových podujatiach, na ktoré sa už teraz pripravujeme a tešíme. Ďakujeme Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach za jej podporu na našej ceste za úspechom.
ls

Príroda priala vodákom
Priaznivé počasie a dostatok vody v riekach
vytvorili ideálne podmienky pre vodákov, čo využili učitelia ústavu telesnej výchovy a športu na
organizovanie splavovania Hornádu.
Prvou akciou bolo Otváranie Hornádu 5. 4.
2009, na ktorej sa zúčastnili prevažne študenti
prihlásení na výberový predmet telesná výchova
so zameraním na kanoistiku. Títo už skúsenejší
vodáci nemali problémy ani na pomerne vysokej
a rýchlejšej vodnej hladine pri 30 kubíkovom prietoku.
Na zážitky z minulého roku nemohli zabudnúť
ani naši učitelia, a tak v sobotu 18. 4. 2009 vyrazili na vodu aj oni. Svoje schopnosti tak predviedli aj mimo cvičební a ponaťahovali svoje svaly
s pádlami na raftoch. O dobrú náladu a fotodokumentáciu sa tradične postaral MVDr. Miroslav
Húska, PhD., a usmiatu tvár ukázala aj prorektorka prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
Do tretice všetko dobré, a tak hneď v nedeľu
sa šlo na Hornád zase. Tentoraz sa na splavovaní
mohli zúčastniť aj začiatočníci. A aj tak to dopadlo – muž cez palubu a následne nechcený útok na chudáka rybára, ktorý na svojom vlasci nechytil pstruha, ale veľký raft. Na záver plavby pred
lodenicou nechýbala ani opozdená veľkonočná
oblievačka.
Aj keď každá akcia bola iná, spoločné však boli dobrá nálada, občerstvenie vo V. Lodine, ope-

kanie nezdravých dobrôt v Kysaku a nádej, že
sa čo najskôr zase stretneme na vode.
PaedDr. Anton ČIŽMÁRIK
vedúci ústavu TVaŠ

Univerzita veterinárskeho lekárstva v
Košiciach vydala trojdielnu učebnicu
„Choroby psov a mačiek“, ktorá ako celok
poskytuje odborné poznatky z vnútorných
chorôb, infekčných chorôb a parazitárnych chorôb psov a mačiek.
Pri príprave vydania sme vychádzali zo
snahy zachytiť dynamické dianie v európskom a svetovom vzdelávacom prístupe
veterinárnych škôl k druhovej diagnostike predovšetkým u malých zvierat, z hľadiska veterinárnej starostlivosti o psov a
mačky.
Dielo je výsledkom snaženia 29-členného autorského kolektívu Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach. Texty sú
početne obrazovo a farebne ilustrované s
použitím hlavne vlastného fotodokumentačného materiálu autorského kolektívu,
aby čo najviac poslúžili odborným čitateľom. Pri tak rozsiahlych vedných odboroch, obsiahnutých v problematike chorôb psov a mačiek, denne pribúdajúcich
závažných poznatkov sme sa snažili o učebnicu, ktorá súčasne obsahuje dôležité
staršie i najnovšie poznatky z vnútorných, infekčných a parazitárnych chorôb,
spracované z domácich a zahraničných

zdrojov
Autori však vytvorili aj veľký kus „nadpráce“ pri spracovaní vlastných poznatkov,
ktoré rozhodne poslúžia nielen samotným
poslucháčom, ale v plnom rozsahu aj veterinárnym lekárom priamo v ich praxi s
malými zvieratami. O to sa snažili aj lektori učebnice prof. MVDr. Pavol Dubinský,
DrSc., doc. MVDr. Milan Trávniček PhD. a
prof. MVDr. Peter Reichel, CSc., ktorému
pripadla k posúdeniu najrozsiahlejšia časť
vnútorných chorôb. Všetkým patrí úprimné poďakovanie.
Vzhľadom na široký odborný rozsah a
rešpektovanie ekonomickej náročnosti na
prípravu knihy, učebnica bola vydaná v edičnom stredisku UVL v Košiciach postupne v troch samostatných dieloch. Pri časti
„vnútorné choroby“ bolo zachované doterajšie orgánovo-systematické členenie doplnené o základy klinickej a laboratórnej
diagnostiky ochorení týchto zvierat, vrátane importovaných chorôb a zoonóz.
Autori sa v širšej miere dotýkajú i netradičných tém, akými sú poruchy správania sa psov a mačiek, geriatrickej problematike, či využitia poznatkov alternatívnej
medicíny (homeopatia, akupunktúra...).

Kolektívna zmluva 2009
V záujme vytvárania priaznivých pracovných podmienok zamestnancov Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach bola dňa 28. 4. 2009 rektorom UVL v Košiciach prof. MVDr. Emilom
Pilipčincom, PhD. a prof. RNDr. Michalom Toropilom, CSc., predsedom Rady základnej organizácie pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri UVL v Košiciach, podpísaná kolektívna zmluva
na rok 2009. Na chate Veterinár na Uhrinčí – Sokoli sa za účasti najvyšších predstaviteľov UVL obidve strany okrem iného dohodli, že počas plnenia zmluvy, ktorej cieľom je napomáhať celkovému rozvoju UVL, budú dodržiavať sociálny zmier.
Úplné znenie kolektívnej zmluvy nájdete na webovej stránke UVL (www.uvm.sk).
prof. RNDr. Michal TOROPILA, CSc.
predseda Rady ZO

Veľkonočný turnaj 2009

Objavenie už dávno objavenej ružínskej jaskyne
Tak ako veľa ľudí, aj ja som počul, že pod
Sivcom, kopcom nad Ružínskou priehradou, s
nádhernou vyhliadkou na okolie a pri jasnej
oblohe aj na Vysoké Tatry, sa nachádzajú jaskyne. Podľa turistickej mapy by nemal byť problém ich nájsť, ale ani veľa tamojších chatárov
mi nevedelo povedať, kde sú. Sám som ich hľadal dvakrát, šplhal po skalách, ale bez úspechu.
Aby som mal väčšiu motiváciu, vyhlásil som
na 15. marca 2009 pre študentov i zamestnancov UVL turistickú akciu Sivecké jaskyne
09. Mierne sklamaný účasťou som na poslednú
chvíľu nastupoval v Košiciach do vlaku len s
dvomi študentkami. Na veľké prekvapenie na
ružínskej zastávke vystúpila z vedľajšieho vozňa skupina našich študentov a zamestnancov
aj s deťmi, a aby nás určite nebolo málo, pri
moste nad Hornádom nás čakali ďalší. Väčšinu
z nich na akciu nalákal cieľ, teda jaskyne, o
ktorých tiež počuli, ale nevideli. Po zvítaní sa
sme vyrazili po mierne stúpajúcej cestičke, na
ktorej nás asi po pol hodine dobehlo auto s
mojim priateľom, vedúcim polesia Ing.
Dušanom Kováčom s rodinou i psom, ktorého
som si v predchádzajúci deň zavolal na pomoc, aby akcia mala určite úspech.
Po odbočení z cesty sme už šliapali po sne-

Vážení filatelisti a priatelia filatelie!
S radosťou môžeme oznámiť, že Rada Zväzu slovenských filatelistov poverila Klub filatelistov
54-01 v Košiciach v spolupráci s Univerzitou veterinárskeho lekárstva v Košiciach,
Slovenským technickým múzeom v Košiciach, Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach,
Regionálnym centrom Košice, Poštou Košice 1 a Klubom filatelistov 54-30 organizovaním
Všeobecnej súťažnej filatelistickej výstavy III. stupňa KOŠICE 2009 pri príležitosti 60. výročia založenia vysokoškolskej veterinárskej vzdelávacej inštitúcie Slovenska v Košiciach, súčasnej
Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach a 40. výročia založenia Zväzu slovenských filatelistov. Organizátori pozývajú na výstavu exponáty členov Zväzu slovenských filatelistov. V rámci výstavy sa bude konať vedecký seminár „Veterinárna medicína vo filatelii“. Výstava je súčasťou
programu celomestských kultúrno-spoločenských podujatí v roku 2009 venovaných mestu
Košice EHMK 2013. Nad výstavou prial záštitu prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., rektor Univerzity
veterinárskeho lekárstva v Košiciach a gestorom výstavy je Dušan Evinic, podpredseda ZSF.
Cieľom výstavy je prezentovať výstavné exponáty veterinárskych lekárov aktívne sa venujúcich
filatelistickej činnosti. Oživiť a prehĺbiť filatelistické aktivity v regiónoch na východe Slovenska a
zvlášť v Košiciach. Motivovať zberateľov na tvorbu zbierok a exponátov na námety humanitných
vied, biotechnológie a ochrany životného prostredia.
Záujemcov o aktívnu účasť s exponátom upozorňujeme na možnosť tvorby jednorámových a
malorozsahových exponátov, pre ktoré sú k dispozícii špeciálne pravidlá pre tvorbu a hodnotenie. Tieto pravidlá vie záujemcom poskytnúť organizačný výbor.
Dátum a miesto uskutočnenia výstavy: 19. – 28. september 2009 v Slovenskom technickom
múzeu v Košiciach.
Sprievodné akcie výstavy – vedecký seminár, prehliadka pracovísk Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach, filatelistická burza
Termín podania prihlášok – do 1. 7. 2009
Adresa organizačného výboru:
Organizačný výbor filatelistickej výstavy UVL V Košiciach
Univerzita veterinárskeho lekárstva, Komenského 73, 041 81 Košice
Potvrdenie o prijatí exponátu dostanú vystavovatelia do 1. 8. 2009
Zaslanie exponátov najneskôr 10. 9. 2009 na adresu organizačného výboru.
Prihláška exponátu na výstavu je na filatelistickom portáli: www.postoveznamky.sk
prof. MVDr. Imrich MARAČEK, DrSc., predseda organizačného výboru výstavy
(maracek@uvm.sk)

hu, ktorí nám pripomenul, že oficiálne ešte trvá
zima. O chvíľu sme zišli z chodníka a medzi
stromami sa ukázal veľký tmavý otvor. Na skale
vedľa bola informácia, že je to Veľká ružínska
jaskyňa. Hneď na začiatku nás prekvapili ľadové
cencúle, ktoré však vyrastali od zeme smerom
dohora. Strop jaskyne sa zo začiatku dvíhal, aby
potom klesal až tak, že bolo treba ďalej pokračovať skrčený, ba až po štyroch. Postup ďalej zastavila voda, cez ktorú zatiaľ nemalo význam pokračovať. Vo svetle bateriek sme obdivovali sfarbenie stien, na ktorých viseli netopiere.
Po občerstvení sme sa rozlúčili s naším sprievodcom a vyrazili sme smerom k vrcholu
Sivca. Keď sme sa stratili z označenej cestičky,
na chvíľu som sa z pohľadu ostatných stal sebavedomým horským vodcom, ktorý však v
duchu zajasal, keď sa po krátkom čase objavila
tá správna značka, ktorá nás doviedla do sedla
pod Sivcom. Výstup naň som pôvodne nemal v
pláne, ale túžba ostatných ma presvedčila, že

Hoci učitelia venovali prvému vydaniu spoločnej učebnice veľkú pozornosť a úsilie,
uvedomujú si, že určité kapitoly si budú vyžadovať skôr či neskôr doplnky, najmä v
oblasti liečby.
Želaním autorského kolektívu je, aby učebnica ako celok sa stala platnou učebnou pomôckou pre našich študentov, prínosom k dosiahnutiu vysokej odbornej úrovni absolventov, prínosom pre praktických veterinárnych lekárov, a tiež aby bola základom pre budúce dokonalejšie vydania.
Súbor troch dielov učebnice je výsledkom snaženia a dobrej spolupráce edičného strediska UVL v Košiciach (kde je už k
dispozícii pre študentov), administratívnych pracovníkov kliník a Ing. Iva
Kumičáka pri textovom a technickom spracovaní. Poďakovanie patrí aj tradičným
sponzorom učebníc na UVL v Košiciach
ako MARS SR, kom. spol. (generálny sponzor), MEVET, s.r.o., organizačná zložka
Nitra, VÉTOQUINOL, s.r.o., Nymburk CZ,
BIOVETA SK, s.r.o., Nitra, MEDART, s.r.o.,
Nitra, PHARMACOPOLA, s.r.o., Žiar nad
Hronom, BOIRON SK, s.r.o.
prof. MVDr. Marián KOZÁK, PhD.
vedúci autorského kolektívu

by sme to na vlak mali stihnúť. Výhľad na priehradu a okolie zhora bol krásny, ale po pohľade na hodinky som zmenil doteraz mierne vychádzkové tempo na rezký, pre niektorých skoro infarktový krok. Pomalších sme zanechali na
pomoc motorizovaných a s rozhodnutím, že tí
najrýchlejší zadržia vlak aj vlastným telom, sme
vyrazili. Nádej zomiera posledná, my sme prežili, vlak sme stihli a napriek adrenalínu a uťahaným nohám sme skonštatovali, že to bolo super.
PaedDr. Anton ČIŽMÁRIK
vedúci ústavu telesnej výchovy a športu

Nádherná športová tradícia
Štátne skúšky na UVL dajú šiestakom zabrať! To isté sa dá povedať aj o futbalovom zápase
medzi čoskoro promovanými absolventmi a ich učiteľmi.
30. apríla 2009 o 13.30 hod. sa pod záštitou vedenia UVL v zastúpení prorektora doc. MVDr.
Petra Korima, PhD., na ihrisku FC Lokomotíva v Košiciach uskutočnilo futbalové stretnutie dvoch
„mimoriadne“ motivovaných tímov tvorených hráčmi UVL.
Keďže pre každého platí, že tráva je zelená a lopta guľatá, favorit zápasu vopred nebol jasný.
Počasie futbalu prialo, atmosféra bola vynikajúca a mužstvo šiestakov posilnené mladšími kolegami (Miloš Čelka, Zolo Pálinkás, Jaro Chabada, Marián Hrabovský, Marek Harabasz, Jozef
Poľakovský, Boris Bartoš, Kóša Balázs, Tomáš Smolek, Tomáš Garaj, Marcel Gerčák, Jano Grulich,
Róbert Vörös, Filip Vincek) sa ujalo vedenia. Kontaktné góly Ing. MVDr. P. Kucharského a MVDr.
S. Horňáka udržiavali športové napätie až do absolútneho konca. Študenti nakoniec triumfovali v
pomere 4 : 2 a bolo po zápase, aj keď diváci v dobrej pohode si žiadali pokračovanie.
Žeby predĺženie? Podľa pravidiel nebolo nutné, ale mimo priestoru športového areálu sa „predlžovalo“ vo vynikajúcej atmosfére do nočných hodín. V debate sa analyzovali nielen futbalové akcie z odohratého zápasu, ale aj zážitky zo 6-ročného štúdia a vízie do budúcnosti.
Nádherná tradícia. Sme vďační učiteľskému kolektívu a mladším spolužiakom, že sa nám ju
podarilo zachovať a posunúť do ďalšieho ročníka ...
Šiestaci 2003 – 2009
Foto: MVDr. Marián PROKEŠ

Koniec marca a začiatok apríla sa niesol v
znamení športovej „všehochuti“. Organizátori z
ústavu telesnej výchovy a športu pripravili už
tradičné veľkonočné športové podujatie.
V pondelok 30. marca nastúpili proti sebe
zmiešané družstvá mužov a žien v basketbale.
Slovenskí študenti chceli ZAŠ-károm odplatiť
minuloročnú prehru. Zloženie družstiev sa
zmenilo, skóre sa zmenilo, ale na fakte, že to
zase vyhrali „Zaškári“, sa nezmenilo nič. Zápas
skončil výsledkom 48 : 58 pre zahraničných
študentov.
Hneď po basketbale nastúpili na palubovku
florbalisti a stolní tenisti. Bola to premiéra
týchto športov na turnaji. Vo florbale nastúpilo
proti sebe o prvý titul 6 družstiev v dvoch
skupinách. Prvú skupinu vyhrali Mladé hrušky
pred Gladiátormi a All Stars. V druhej skupine vyhral Pixxel pred Handicapom a
Laxansom (tí ako jediní mali v družstve dve
kočky: Lenku Tomovú a Romanu Andrášiovú).
V boji o tretie miesto, v ktorom sa stretli druhí zo skupín, zvíťazil Handicap. Vo finále podľahol Pixxel Mladým hruškám v zložení: Garaj,
Kerak, Bodor, Galandak, Voroš a Grulich (posledne menovanému sa ospravedlňujem, že sa
omylom nedostal do zoznamu víťazného družstva školskej ligy).
V stolnom tenise si v dvoch skupinách
systémom každý s každým zmerali sily 8 súťažiaci. Na peknom treťom mieste skončila Eny
Grančičová, druhý bol Stano Miščik a vavrín
víťaza (čokoládového zajačika) si odniesol
Rado Kapa.
Druhý deň sa niesol v znamení volejbalu.
Štyri družstvá: 69-učitelia, Krvinky, Lemik a
VVL+ FA zviedli proti sebe tuhý boj. Paradoxne
jediný set dokázalo učiteľom, ktorí už tradične
vyhrávajú všetky turnaje, ukradnúť iba družstvo Lemiku, ktoré skončilo na čestnom 4. mieste. Tretie boli Krvinky a druhí VVL+FA.
Učitelia nastúpili v zložení: MVDr. Horňáková,
MVDr. Marcinčák, MVDr. Mudroňová, MVDr.
Švedová, MVDr. Ďurej, MVDr. Hreško a p.
Nagyová. Zaspomínať na staré dobré časy prišiel aj MVDr. Marek Toropila.
Futbal je už tradične najmasovejším druhom
športu. Sedem družstiev vrátane „Zaškárov“
bojovalo v dvoch skupinách. Tú početnejšiu
tvorili družstvá: Demänovka, Palčáci, Gladiátori
a ZAŠ. Druhú skupinu: Rýchla rota, Orbit a
Pobrežie liehoviny. Postúpiť do finálovej skupiny mohli len prví dvaja zo skupín, takže od prvej chvíle sa hralo ako o život. Čestné tretie
miesto si vybojovala Rýchla rota, ktorá porazila ZAŠ-károv, na druhom mieste skončili
Palčáci (víťazi Mikulášskeho turnaja) a čuduj
sa svete, celkovými víťazmi, na ktorých by som
pred turnajom nevsadila ani cent (v niekoľkoročnej tradícii školských turnajov nevyhrali ani
jeden zápas), sa stalo družstvo Orbit v zložení:
Hužvár, Kapa, Blanár, Calko a Leporis.
Mgr. Erika WIENEROVÁ, ústav TVa Š
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