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Vážení čitatelia Veterinárskeho spravodajcu, kolegyne, kolegovia! Stáva sa dobrou tradíciou, že jednotliví členovia vedenia univerzity dostávajú možnosť podať širší pohľad na
výsledky, ktoré boli dosiahnuté v uplynulom období v oblasti, za ktorú zodpovedajú, prípadne načrtnúť ďalšie kroky
pri výkone svojich funkcií. Je pre mňa mimoriadnou cťou, že
túto možnosť som dostal práve v dvojčísle vychádzajúcom

v období osláv 60. výročia založenia našej univerzity.
Ako prorektor pre rozvoj školy a styk s praxou sa stretávam pomerne často, z môjho pohľadu, s nie celkom správnym výkladom pojmu rozvoj školy. Mnohí ľudia majú tendenciu dávať znamienko „rovná sa“ medzi rozvoj školy a bežnú
údržbu, ktorá spadá do kompetencií a povinností oddelenia
prevádzky a investícií.

Rok 2009 – aj rok v znamení ďalšej fázy reorganizácie univerzity
Rozvoj školy súčasné vedenie univerzity chápe
ako jej kvalitatívny posun bez ohľadu na to, o
ktorú oblasť jej činnosti sa jedná. Snahou vedenia univerzity je rovnomerný rozvoj všetkých oblastí jej činnosti. Je prirodzené, že na prvom mieste je výchovno-vzdelávací proces, ktorý je základom vysokého školstva. Snáď so mnou čitatelia budú súhlasiť, že kvalitatívny posun výchovno-vzdelávacej činnosti je nemysliteľný bez adekvátnej kvality vedeckej a výskumnej činnosti.
Týmto dvom základným tepnám akademického
života je potrebné vytvárať adekvátne priestorové, materiálne a personálne zabezpečenie.
Nakoľko rozvoju univerzity z pohľadu rozvoja
priestorových a materiálnych podmienok sa
komplexne a v logicky na seba nadväzujúcich
súvislostiach venovala kvestorka univerzity JUDr.
Silvia Rolfová v editoriáli predposledného vydania nášho univerzitného periodika, zameriam sa
na rozvoj personálneho zabezpečenia pedagogického procesu, vedeckej a výskumnej činnosti a obslužných činností.
Ak má byť univerzita úspešná nielen v súčasnosti, ale aj v budúcnosti, musí venovať pozornosť primeranému personálnemu zabezpečeniu
vzdelávania, vedy a výskumu. Na pomerne malú vysokú školu má univerzita akreditovaných 23
študijných programov, ktoré musia mať nielen
svojich garantov, ale aj spolugarantov spĺňajúcich prísne kritériá Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR. Univerzita, verná svojim
tradíciám, nespúšťa z náročnosti svojich interných kritérií na získanie akademického titulu
PhD., na habilitácie a inaugurácie. Naopak, tieto
postupne zvyšuje vysoko nad úroveň minimálnych kritérií vyžadovaných príslušnými právnymi
predpismi. Za týmto trendom sa skrýva snaha
byť medzi lídrami slovenského vysokého školstva, určite nie snaha brániť kolegom v kariérnom raste, ako to občas rezonuje medzi niektorými členmi našej akademickej obce.
Správnosť tohto trendu sa ukázala naposledy
pri komplexnej akreditácii univerzity. Úspešnosť
v doktorandskom štúdiu, počet habilitácií a inaugurácií, objem finančných prostriedkov získaných z rôznych grantových projektov na jedného tvorivého pracovníka, kvalita publikačnej činnosti a plnenie ďalších kvalifikačných kvalitatívnych aj kvantitatívnych kritérií v ostatnom období potvrdzujú správnosť tohto strategického
rozhodnutia. Univerzita si vytvorila vlastný
systém hodnotenia kvality, ktorý napriek občasným kritikám sa ukázal ako vhodný prostriedok
na podporu zvyšovania kvality tak v pedagogickej činnosti, ako aj vo vede.
Nechcem sa zoširoka venovať problematike
komplexnej akreditácie, ktorá už bola z rôznych
uhlov pohľadu niekoľkokrát opísaná aj na stránkach nášho periodika. Je nespochybniteľné, že
prináša prvý krok k diferenciácii vysokých škôl
tak, aby tie najlepšie postupne dosiahli výsledky,
ktorými sa môžu prepracovať do kategórie špičkových európskych vysokých škôl, čo je ambíciou aj našej univerzity. Aby sme tento cieľ dosiahli, už teraz sa musíme zamerať na posilňovanie
kvality vo všetkých hodnotených kritériách, aby
sme úspešne obstáli v ďalšom hodnotení o
šesť rokov.
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.
Aj keď niektorí čitatelia so mnou nebudú súhlasiť, som presvedčený, že bolo rozumné v prvom rade vytvoriť takú systemizáciu, ktorá zjednotila pedagogický úväzok a vytvorila rovnaké
pozície pre všetky pedagogicko-vedecké útvary a
diferencovala vedeckú prácu v smere posilňovania kvality, čomu zodpovedá aj adekvátny počet
podporného personálu.
Po nástupe súčasného vedenia došlo k zjednoteniu pedagogického úväzku pre všetkých pedagógov univerzity, čím sa odbúrala nerovnomernosť v záťaži nielen jednotlivých pedagógov, ale aj útvarov. Boli vytvorené predpoklady
na plánovanie potreby počtu pedagógov nielen
na aktuálny akademický rok, ale aj s perspektívou jedného uzavretého cyklu vysokoškolského
vzdelávania. S nárastom pedagogických povinností by sa dal očakávať lineárny nárast počtu
pedagógov. Univerzita nešla smerom nárastu počtu pedagógov v zmysle logiky matematických
prepočtov. Jednak na to nemala a ani nemá dostatok finančných prostriedkov a problémom by
bolo aj priestorové zabezpečenie potrieb pre potenciálnych nových kolegov. Vedenie univerzity,
po schválení akademickým senátom univerzity,
zaviedlo motivačný systém odmeňovania pedagógov, ktorí si plnia svoje pedagogické povinnosti nad stanovený úväzok. Prvé skúsenosti ukazujú, že sa jedná o krok správnym smerom,
samozrejme, za dodržania istých limitov, aby títo
pedagógovia mali priestor aj na aktivity vo vedeckej a výskumnej oblasti. Ďalej bola prijatá
zásada, že na miesta pedagógov prijímaní noví
zamestnanci musia byť minimálne nositeľmi akademického titulu PhD. Tým sa zvyšuje aj motivácia pre našich interných doktorandov, ktorí po
úspešnom ukončení štúdia sa môžu stať pedagógmi, resp. vedeckými pracovníkmi.
Po systemizácii pedagogických pracovníkov
Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach
schválil Akademický senát UVL v Košiciach systemizáciu pracovných miest odborných a prevádzkových zamestnancov (THP a R) vykonávajúcich svoje pracovné činnosti na jednotlivých ústavoch, katedier a na klinikách UVL v
Košiciach. Systemizáciu je možné označiť ako
schému, ktorou sú určené osobné stavy zamestnancov v organizáciách, ktorých hlavným zdrojom príjmov je dotácia zo štátneho rozpočtu. Aj
UVL v Košiciach 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. Bolo by
veľmi jednoduché, ale zrejme nie celkom spra-

Dňa 9. júla 2009
bola na Vedeckej rade UVL oficiálne
menovaná docentkou MVDr. Alexandra Valenčáková, PhD.
Univerzitu veterinárskeho lekárstva v Košiciach ukončila v
roku 1990 s červeným diplomom a Cenou rektora. Vo vedeckej práci pokračovala na viacerých vedecko-výskumných pracoviskách. Od roku 2007 pôsobí na ústave biológie, zoológie a
rádiobiológie ako odborný asistent a zastáva funkciu tajomníka katedry biológie a genetiky.
Venuje sa problematike laboratórnej
diagnostiky a priameho dôkazu DNA oportúnnych patogénov v klinických aj v environmentálnych vzorkách.
Na tom istom zasadnutí Vedeckej rady UVL dňa 9. júla
2009 bol udelený titul docent v študijnom odbore 6.3.3.
veterinárna morfológia a fyziológia MVDr. Róbertovi
Herichovi, PhD., pracovníkovi katedry patologickej anatómie a fyziológie. Habilitačnou prednáškou prezentoval
tému potenciálneho využitia probiotík vo veterinárnej medicíne.
(vs)

Noví docenti

vodlivé, 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.
V ďalšej fáze boli systemizované pracovné miesta vedeckých pracovníkov. Tu vedenie univerzity muselo vychádzať nielen zo súčasného počtu
vedeckých pracovníkov a odhadovaných finančných možností univerzity do budúcnosti, ale aj z
celkového vedecko-výskumného zamerania univerzity. Boli použité výsledky plnenia kvalitatívnych kritérií za ostatné tri roky a za použitia logických prepočítavacích koeficientov boli stanovené počty vedeckých pracovníkov pre jednotlivé
pedagogicko-vedecké organizačné útvary.
Cieľom tejto systemizácie bolo vytvoriť podmienky pre integráciu vedeckých kolektívov ako predpokladu trvalo dosiahnuteľných excelentných výsledkov vo vedecko-výskumnej oblasti.
Ako ostatné boli nateraz systemizované pracovné miesta THP a R na oddeleniach a referátoch rektorátu našej univerzity, čo bolo mimoriadne náročné, keďže bolo potrebné dlhšiu dobu
mapovať reálnu vyťaženosť, a tým aj potrebu
obsadzovať pracovné miesta na rektoráte univerzity.
Systemizácia jednotlivých pracovných pozícií
nadväzovala na zmenu organizačnej štruktúry,
ktorá sa z najväčšej časti uskutočnila v roku
2007. Aj keď sa niektoré zmeny spočiatku nestretli u všetkých zamestnancov univerzity s
nadšením, dnes už možno badať konsolidovanú
situáciu aj v tejto oblasti. Je potrebné uviesť, že
zmeny neboli rozmarom nového vedenia univerzity, ale boli jednoducho nevyhnutné. Ak chceme
naďalej byť na zozname evalvovaných a odporúčaných inštitúcií poskytujúcich veterinárske
vzdelávanie, museli sme v prvom kroku reorganizovať kliniky, v ďalšom kroku ich adekvátne
personálne zabezpečiť a v čo najkratšom reálne možnom čase ich dobudovať priestorovo a
materiálne a technicky vybaviť.
Na záver príspevku mi dovoľte vyjadriť presvedčenie, že stanovené ciele dosiahneme. K
tomuto optimizmu ma oprávňuje skutočnosť, že
poznám pracovitosť, obetavosť a skromnosť našich zamestnancov, ako aj mieru ich empatie.
Taktiež mi dovoľte poďakovať sa všetkým za doterajšiu vzájomnú spoluprácu a vyjadriť presvedčenie, že tomu tak bude aj v budúcnosti a
že spoločne prispejeme k ďalšiemu kvalitatívnemu posunu našej alma mater. Jej tradícia, dobré
meno doma aj v zahraničí si to určite zaslúžia!
doc. MVDr. Peter KORIM, CSc.
prorektor pre rozvoj školy a styk s praxou

Z VEDENIA

2. júla 2009
Informácie rektora o:
☞ účasti na zasadnutí Akreditačnej
komisie SR dňa 1.7.2009 v Spišskom
Podhradí v súvislosti so žiadosťou
univerzity o zmenu názvu univerzity a

UVL

schválení uvedeného návrhu AK SR.
Informácie prorektorky Ondrašovičovej
o:
☞ organizovaní prijímacích pohovorov
pre 3. stupeň vzdelávania dňa 8. júla 2009;
(Pokračovanie na 2. strane)

Novovymenovaní profesori Univerzity
veterinárskeho lekárstva v Košiciach
„Slovensko potrebuje nových a kvalitných profesorov.“
Ivan Gašparovič, prezident SR
Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič dňa 1.
júla 2009 v historickej budove Národnej rady SR v
Bratislave na návrh ministra školstva podľa článku 102
ods. 1 písm. h) Ústavy Slovenskej republiky vymenoval
41 nových vysokoškolských profesorov.
Menovacie dekréty odovzdal aj dvom novým profesorom z Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach:
prof. MVDr. Viere Cigánkovej, PhD., v odbore veterinárna morfológia a fyziológia a prof. MVDr.
Jaroslavovi Hajurkovi, PhD., v odbore veterinárne
pôrodníctvo a gynekológia.
„Slovensko potrebuje nových a kvalitných profesorov
a vysoké školy viac ako slová potrebujú skutky. Toto ocenenie je prejavom dôvery vo vaše schopnosti, ktoré
vás aj zaväzuje“, povedal v príhovore po odovzdaní dekrétov novovymenovaným vysokoškolským profesorom
prezident SR. Zároveň zdôraznil, že získaním titulu sa
pôsobenie vymenovaných profesorov nekončí, ale nastupujú nové nároky a vyššia zodpovednosť. Súčasnú situáciu vo vysokom školstve nepovažuje za dobrú, je stále na polovičnej ceste a výkonný
systém vysokých škôl sa hľadá. Očakáva, že zmeny v systéme vysokých škôl na Slovensku prinesie ich komplexná akreditácia. Uvedomuje si, že aj na túto oblasť života našej spoločnosti
vplýva hospodárska kríza, ktorá spôsobila pokles ekonomiky a otriasa životnými istotami ľudí.
Pripomenul, že úlohou vysokých škôl je nielen vzdelávať, ale aj vychovávať a byť dobrým
príkladom, aby sa študenti radi vracali k svojim profesorom a boli hrdí na svoju alma mater.
Aby v živote našli uplatnenie, a to najmä doma na Slovensku. Novovymenovaným profesorom zaželal neustávajúcu tvorivosť a nadšenie pre vedeckú prácu a aby rozmnožovali rady
tých, ktorí pokladajú múdrosť za umenie žiť.
Prezident republiky v závere svojho príhovoru vyzval profesorov, aby sa pričinili o vytváranie prostredia charakterizovaného toleranciou, spolupatričnosťou a úctou.
Novovymenovaným profesorom našej univerzity srdečne blahoželáme!

V októbri 1949 prešli prví študenti bránami novozaloženej Vysokej školy veterinárskej
v Košiciach. Počas šesťdesiat rokov si dnešná Univerzita veterinárskeho lekárstva
v Košiciach vybudovala stále miesto medzi poprednými vzdelávacími inštitúciami na
Slovensku a jej dobré meno sa šíri i za hranicami. Tých šesťdesiat rokov bolo úspešných
najmä vďaka neľahkej práci minulých i súčasných zamestnancov univerzity. Nastávajúcimi
oslavami si chceme uctiť všetkých tých, ktorí majú na tomto úspechu najväčší podiel.
Vážení členovia akademickej obce, vážení zamestnanci univerzity!
Aj touto cestou mi dovoľte vysloviť úprimné pozvanie na podujatia týchto osláv, najmä záhradnú slávnosť a slávnostný koncert, ktoré nás nelimitujú priestorom. Tieto oslavy jubilea
patria Všetkým Vám, ktorí sa bez ohľadu na pracovné zaradenie podieľate na jej rozvoji. Teším
sa tam na stretnutie s Vami!
prof. MVDr. Emil PILIPČINEC, PhD. rektor

PROGRAM OSLÁV
60. výročia založenia univerzity
18. 9. 2009
14.30 – 17.00 Otvorenie výstavy známok
Prezentácia známky s personalizovaným
kupónom
Recepcia
Miesto konania: Slovenské technické múzeum v Košiciach, Hlavná 88
Výstava známok potrvá do 26. 9. 2009
23. 9. 2009
10.00 – 12.30 Slávnostné zasadnutie
Vedeckej rady UVL v Košiciach
12.30 – 19.00 Záhradná slávnosť
Miesto konania: Aula pavilónu morfologických disciplín UVL v Košiciach, Komenského
73 Záhradné priestory univerzity
24. 9. 2009
9.00 – 16.30 Konferencia Škola – veda –
prax I. organizovaná v spolupráci so Štátnou
veterinárnou a
potravinovou správou
Slovenskej republiky
Miesto konania: Univerzita veterinárskeho
lekárstva v Košiciach, Komenského 73
19.00 – 20.00 Slávnostný koncert v

Štátnej filharmónii Košice
20.00 – 22.00 Recepcia
Miesto konania: Dom umenia v Košiciach,
Moyzesova 66
25. 9. – 27. 9. 2009
9.00 – 17.00 Konferencia Škola – veda –
prax II. organizovaná v spolupráci s Komorou
veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
Miesto konania: Univerzita veterinárskeho
lekárstva v Košiciach, Komenského 73
26. 9. – 27. 9. 2009
Otvorené majstrovstvá Slovenska vo voltíži
organizované v spolupráci s Jazdeckým oddielom TJ Slávia UVL v Košiciach
Miesto konania: Jazdecký areál UVL
v Košiciach, Trieda KVP 9, Košice
26. 9. 2009 9.00 – 20.00 Súťaže jednotlivcov a skupín Vyhodnotenie Slovenského
voltížneho pohára 2009
27. 9. 2009 10.00 – 17.00 Súťaže jednotlivcov a skupín – finále
Slávnostné vyhodnotenie výsledkov

Zasadnutie Vedeckej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach
Zasadnutie VR 9. 7. 2009 otvoril a viedol jej
predseda a rektor UVL v Košiciach prof. MVDr.
Emil Pilipčinec, PhD., podľa nasledovného programu:
1. Odovzdanie diplomov PhD. a diplomov docenta
1. Inauguračná prednáška doc. MVDr. Márie
Levkutovej, PhD.
2. Vymenúvacie (inauguračné) pokračovanie
doc. MVDr. Márie Levkutovej, PhD.
3. Návrh na udelenie akademického titulu PhD.
4. Aktualizácia Dlhodobého zámeru rozvoja
Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach
5. Návrh komisií na štátne skúšky a obhajoby
diplomových prác
6. Návrh na spolugarantov študijných programov a na spolugaranta pre habilitačné konanie a
konanie na vymenúvanie profesorov
7. Návrh na školiteľov pre 3. stupeň vysokoškolského vzdelávania
8. Diskusia
9. Rôzne
10. Uznesenia VR
Na zasadnutí vedeckej rady boli rektorom univerzity odovzdané diplomy PhD. MVDr. Jozefovi
Hajdukovi, RNDr. Jane Mašlankovej, MVDr.
Jánovi Fiľkovi, MVDr. Márii Figurovej a MVDr.
Ivete Paulíkovej a diplomy docenta MVDr.
Alexandre Valenčákovej, PhD., a MVDr.
Róbertovi Herichovi.

VR schválila:
a) návrh na menovanie doc. MVDr. Márie
Levkutovej, PhD. za profesorku pre študijný odbor
6.3.7 infekčné a parazitárne choroby,
b) návrh na udelenie akademického titulu PhD.
pre MVDr. Miloša Halana z vedného odboru 43
07 9 infekčné a invázne choroby zvierat a MVDr.
Ladislava Molnára z vedného odboru 43 31 9 hygiena prostredia a potravín,
c) návrh na začatie habilitačného konania u
RNDr. Petra Filipčíka, CSc., pre študijný odbor
4.2.15 imunológia,
d) aktualizáciu Dlhodobého zámeru rozvoja
Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach,
e) zloženie komisií na štátne skúšky a obhajoby
diplomových prác,
f) doc. MVDr. Ivonu Kožárovú, PhD., za spolugarantku pre študijný program farmácia (spojený 1.
a 2. stupeň vysokoškolského vzdelávania) a za
spolugarantku pre habilitácie a inaugurácie v študijnom odbore 7.1.18 toxikológia, doc. MVDr. Petra
Popelku, PhD., za spolugaranta pre študijný program toxikológia a farmakológia (3. stupeň vysokoškolského vzdelávania) a doc. MVDr. Róberta
Hericha, PhD., za spolugaranta pre študijný program vnútorné choroby malých zvierat, koní a hydiny (3. stupeň vysokoškolského vzdelávania),
g) MVDr. Annu Jackovú, PhD., za školiteľku pre
3. stupeň vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe 6.3.7 infekčné a parazitárne choroby a doc. MVDr. Oskara Naďa, PhD., za školiteľa

pre 3. stupeň vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe 6.3.4 vnútorné choroby zvierat.
VR zobrala na vedomie:
1. Poďakovanie rektora členom vedeckej rady
za ich účasť na slávnostnej promócii absolventov
univerzity, ktorá sa konala 30. 6. 2009 v Štátnom
divadle.
2. Informáciu rektora o:
a) svojej účasti na zasadnutí Akreditačnej komisie SR dňa 1. 7. 2009 v Spišskom Podhradí v súvislosti so žiadosťou univerzity o zmenu názvu
univerzity a schválení uvedeného návrhu AK SR,
b) podujatiach organizovaných na september
2009 (slávnostné otvorenie akademického roku
2009/2010 dňa 10. 9. 2009, zlatá promócia absolventov akademického roku 1958/1959 dňa
11. 9. 2009, oslavy založenia univerzity),
c) príprave osláv 60. výročia založenia univerzity.
3. Pozvanie rektora na slávnostné zasadnutie
vedeckej rady univerzity, ktoré sa uskutoční pri príležitosti osláv 60. výročia založenia univerzity a je
plánované na 23. 9. 2009 a ostatné sprievodné
podujatia organizované v čase od 19. 9. 2009 do
28. 9. 2009 pri príležitosti osláv založenia univerzity.
4. Informáciu MVDr. Ladislava Stodolu, prezidenta KVL SR o príprave Kalendária na rok 2010
a legislatívnych zmenách v súvislosti s prijatou
novelou zákona o veterinárnej starostlivosti.

Odhalenie busty akademika Otta Jaroslava Vrtiaka
až do odchodu do dôchodku. Bol aktívnym účastníkom jej budovania a má veľkú zásluhu
na jej úspechoch ako prodekan, dekan a ako
rektor. Viac ako dvadsať rokov bol aj vedúcim
katedry infekčných chorôb a všeobecnej epizootológie, ktorú založil v roku 1957.
V roku 1970 založil a 19 rokov viedol Ústav
experimentálnej veterinárnej medicíny v
Košiciach. Vysoké funkcie zastával v
Slovenskej a Československej akadémii vied,
ako aj v Československej poľnohospodárskej akadémii. Sedemnásť rokov bol prvým podpredsedom Československej poľnohospodárskej akadémie a členom Predsedníctva SAV, kde dlhé roky riadil činnosť vedeckého kolégia pre vedy poľnohospodárske, veterinárne a lesnícke.
Jeho vedecký profil a zásluhy v organizovaní výskumu boli ocenené aj zvolením za zahraničného člena Maďarskej akadémie vied i Ruskej akadémie poľnohospodárskych vied.
Bohatá bola nielen jeho organizačná a pedagogická práca, ale aj práca vedecká. Venoval
sa infekčným chorobám zvierat. Študoval etiologickú štruktúru dermatomykóz, ktoré v päťdesiatych rokoch patrili medzi najrozšírenejšie
zoonózy. Ďalším objektom jeho pozornosti boli
mykobakteriózy, pre štúdium ktorých založil
špecializované laboratórium, ktoré plnilo funkciu referenčného pracoviska pre celé
Slovensko. Neskôr sa sústredil na štúdium vírusových chorôb, najmä na chrípkové a parachrípkové choroby vtákov. Celosvetovú prioritu
má jeho izolácia chrípkového vírusu typu A z
vodnej hydiny na východnom Slovensku v roku
1956 a preštudovanie jeho vlastností. Kmeň
H4N4 Košice 56 je doteraz prototypovým kmeňom vo všetkých
chrípkových centrálach. Kolektív
vedený akademikom Vrtiakom
medzi prvými na svete popísal súvislosť chlamydiózy teliat a ošetrujúceho personálu.
Akademik Vrtiak stál pri založení špecializovaného laboratória
pre výskum besnoty, z ktorého
vzišla doteraz používaná vakcína
pre orálnu imunizáciu líšok a tiež
pri zrode ďalších pracovísk pre
molekulovú genetiku, klinickú imunológiu i onkológiu. Jeho veAutor busty, akademický sochár Arpád Račko (prvý deckých a vedecko-populárnych
zľava), pani Ľudmila Vrtiaková (prvá zľava od busty) prác je viac ako päťsto, pričom
mnohé z nich boli publikované aj
a členovia vedenia krátko po odhalení busty.
v zahraničí.
Záslužnú prácu odviedol pri organizovaní vetretiemu rektorovi Univerzity veterinárskeho ledeckej práce ako člen komisií, vedeckých rád,
kárstva v Košiciach – akademikovi Ottovi
ako člen celoštátnej komisie pre tlmenie bruJaroslavovi Vrtiakovi.
celózy v šesťdesiatych rokoch i ako dlhoročný
V júli minulého roku sme odhalením busty
predseda
Komisie predsedníctva vlády
vzdali úctu zakladateľovi a prvému rektorovi
Slovenskej republiky pre tlmenie zoonóz. Za túnašej univerzity akademikovi Jánovi Hovorkovi.
to a ďalšiu vedeckú aktivitu mu boli udelené viDnes každý, kto prichádza do týchto priestorov,
aceré vysoké ocenenia a vyznamenania.
spočinie zrakom na podobizni toho, kto prevzal
Ťažko je vtesnať do tohto príhovoru všetko,
pred šesťdesiatimi rokmi na svoje plecia brečo počas svojho plodného života akademik
meno zodpovednosti za založenie Vysokej škoVrtiak vykonal. A vlastne to ani nie je potrebné,
ly veterinárskej v Košiciach.
lebo za neho hovorí to, čo po ňom ostalo a čo
Už o dva mesiace neskôr sme v tejto zasanavždy ostane uchované nielen v pamäti tých,
dacej miestnosti postavili na podstavec bustu
ktorí ho poznali, ale aj v análoch tejto univerziprof. MVDr. Jána Lazara, ktorý pokračoval v
ty, do histórie ktorej vtlačil svoju nezamenitebudovateľskom diele najprv ako dlhoročný deľnú pečať.
kan Veterinárskej fakulty Vysokej školy poľnoDnes, v tejto chvíli, máme dokonca tú vzáchospodárskej v Nitre a neskôr, po opätovnom
nu možnosť spomínať na neho nielen cez spozískaní samostatnosti, ako v poradí druhý rekmienky nás, jeho dlhoročných spolupracovnítor našej univerzity.
kov, priateľov, študentov a rodinných príslušníDnes sa spoločnosť týchto dvoch rektorov
kov, ale navyše aj cez spomienky našich dvoch
rozrastie o ďalšiu významnú a výraznú osobctených hostí, akademika Vladimíra Hajka a
nosť histórie našej školy, o akademika Otta
prof. Ing. Alojza Pažáka, bývalých rektorov
Jaroslava Vrtiaka, najdlhšie úradujúceho rektoUniverzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a
ra tejto univerzity.
Vysokej školy technickej v Košiciach. Všetci
Akademik Otto Jaroslav Vrtiak patrí do getraja v čase svojho pôsobenia v týchto najvyšnerácie najstarších učiteľov Univerzity veteriších akademických funkciách dokázali osobinárskeho lekárstva v Košiciach. Začal na nej
tým spôsobom spolupracovať a výrazne prispipracovať v roku 1951 a v jej službách zotrval
Vzdať úctu tým osobnostiam, ktoré sa výraznou mierou podieľali na zakladaní a rozvoji
Univerzity veterinárskeho lekárstva v
Košiciach, považuje súčasné vedenie univerzity na čele s rektorom prof. MVDr. Emilom
Pilipčincom, PhD., za náležité nielen pre to, že
univerzita v tomto roku oslavuje 60. výročie
svojho založenia, ale najmä preto, aby ich mená a tváre ostali zachované pre ďalšie generácie. Bronzová busta z rúk majstra Arpáda
Račka je dôstojným zvečnením tejto histórie.
K dvom predchádzajúcim bustám tak dňa
3. júla 2009 pribudla busta tretia. Odhalením
podobizne akademika Otta Jaroslava Vrtiaka
sa uzavrela spoločnosť prvých troch, dnes už
nežijúcich rektorov. Slávnostného aktu sa na
rektoráte školy zúčastnili okrem členov vedenia školy, majstra Račka, vedúcich katedier,
prednostov kliník a bývalých rektorov aj tí, ktorí si pamätali akademika Vrtiaka ako akademického funkcionára, kolegu a priateľa.
Hosťami najvzácnejšími boli pani Vrtiaková, jeho manželka, jeho rodina a jeho dvaja blízki
spolupracovníci a priatelia –
akademik
Vladimír Hajko a prof. Ing. Alojz Pažák, bývalí
rektori Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach a Vysokej školy technickej v
Košiciach.
Rektor univerzity prof. Pilipčinec skôr, ako
bustu odhalil pred prítomnými hosťami, predstavil vo svojom príhovore osobnosť a prácu akademika Vrtiaka:
Takmer na rok presne sa opäť stretávame
tu, na tejto pôde a v tejto miestnosti pri rovnakej príležitosti – pri odhalení busty v poradí

Odišiel vzácny človek
Doc. MVDr. Alžbeta Gdovinová, CSc.
Vo veku 84 rokov, 26. júla 2009 dotĺklo srdce doc. MVDr. Alžbety Gdovinovej, CSc. Krásny vek, ale či môže
byť života dosť? Táto smutná správa ranila nielen najbližšiu rodinu a príbuzných, ranila nás všetkých, ktorí sme
s ňou pracovali, žili každodenné chvíle na katedre.
Našťastie život mnohých ľudí nekončí odchodom, ich činy zostávajú v našich srdciach. V prípade doc.
Gdovinovej to platí viac ako dvojnásobne.
Doc. MVDr. Alžbeta Gdovinová, CSc., sa narodila 11. 1. 1925 v Bratislave. V roku 1959 ukončila štúdium
s vyznamenaním na Veterinárskej fakulte v Košiciach, kde v tom istom roku nastúpila ako asistentka na katedru infekčných chorôb a všeobecnej epizootológie. V roku 1972 obhajuje kandidátsku dizertačnú prácu z
problematiky klasického moru hydiny. V roku 1978 je menovaná docentkou z vedného odboru epizootológia a zoohygiena.
Pre doc. Gdovinovú bolo samozrejmosťou popri všetkých jej pedagogických povinnostiach spojených so
zabezpečovaním výučby infekčných chorôb a epizootológie pracovať vo vedeckom laboratóriu, kde vždy presadzovala precíznosť vedeckej práce. Zaoberala sa problémom Newcastelskej choroby hydiny, klasického moru hydiny, infekčnej gastroenteritídy ošípaných, vezikulárnej stomatitídy, IBR. Okrem iných stážových pobytov
bol významným jej 6-mesačný študijný pobyt vo Veľkej Británii na prelome rokov 1972 – 73. Publikovala
množstvo vedeckých a odborných článkov, je spoluautorkou učebných textov a kapitol v edukačných monografiách. Za svoju prácu bola viackrát ocenená akademickými, rezortnými a štátnymi vyznamenaniami.
Vo funkcii vedúcej Katedry infektológie, biológie a tropických chorôb VŠV, ktorú vykonávala v rokoch
1980 – 1987, cítila ako samozrejmú povinnosť starať sa o svoj pracovný kolektív. Pre naše problémy, či už
problémy odborných pracovníkov alebo pomocného personálu, ako aj problémy študentov, vždy nachádzala
riešenie. Ľudskosť bola jej samozrejmou vlastnosťou, bez štylizovania sa do umelej polohy. Zároveň od každého z nás pri svojej známej dôslednosti a poriadkumilovnosti vyžadovala plnenie si pracovných povinností.
Život k nej nebol vždy žičlivý. Popri úspechoch prežila aj veľkú osobnú tragédiu. V roku 1969 jej zomrel
manžel, vtedajší vedúci katedry vnútorných chorôb párnokopytníkov, do r. 1959 aj dekan Veterinárskej fakulty v Košiciach. Táto bezpochyby ťažká životná situácia ju nezlomila, zmysel pre povinnosť i životný optimizmus ju zocelili. Popri poctivej práci vysokoškolského učiteľa sa venovala aj výchove dcéry Zuzany, ktorá je dnes
prodekankou pre zahraničné styky a prezentáciu fakulty v zahraničí na LF UPJŠ a prednostkou Neurologickej
kliniky LF v Košiciach, všeobecne uznávanou odborníčkou v oblasti neurológie. A bola to práve dcéra Zuzana,
ktorá spolu so sestrou zosnulej, Etelou, sa o ňu mimoriadne oddane starali do posledných chvíľ života poznačených chorobou.
V septembri 2009 sa uskutoční na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach milá slávnosť – Zlatá promócia, na ktorej rektor odovzdáva študentom, ktorí ukončili štúdium na našej vysokej škole pred 50 rokmi,
symbolický zlatý diplom. Osud nedoprial, paradoxne iba niekoľko týždňov pred týmto vzácnym výročím, aby
túto milú udalosť zažila aj doc. MVDr. Alžbeta Gdovinová, CSc. Ale v našich srdciach sa iste nájde dostatok miesta na uchovanie spomienok na vzácneho a hlboko ľudského človeka.
prof. Ing. Štefan VILČEK, DrSc., za ústav epizootológie a preventívnej medicíny

eť k rozvoju košických vysokých škôl.
Ak by im bolo dopriate, určite aj dnes by
pri svojom stretnutí
venovali svoje srdcia
a svoj um v prospech týchto inštitúcií. Bohužiaľ, už to nie
je možné. V novembri si pripomenieme
85-te, žiaľ, nedožité
narodeniny akademika Vrtiaka.
Spomienky na neho budú od tejto chvíle ožívať vždy, keď sa pozrieme na podobizeň akademika Vrtiaka z rúk majstra Arpáda Račka, ktorý dokázal do bronzu vtlačiť nielen jeho vernú
podobu, ale i jeho huncútsky žiariaci pohľad a
prívetivý, nikdy nemiznúci úsmev.
Odhaľme teraz bustu akademika Otta
Jaroslava Vrtiaka a privítajme ho v tomto malom panteóne významných osobností
Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach.
Nezabúdame na tých, ktorí sa zaslúžili o jej
rozvoj. Aj takýmto spôsobom im chceme poďakovať, prejaviť úctu i zachovať ich podobu ďalším generáciám.
Následne odhalená busta vyvolala vlnu citového pohnutia i spomienok jeho manželky, rodiny a najbližších spolupracovníkov, rozprúdila živú vravu, oživila minulosť. Spomienky a osobné zážitky doznievali medzi prítomnými aj
počas slávnostného obeda, konaného na počesť toho, kto svoj život venoval univerzite. Na
počesť a pamiatku akademika Otta Jaroslava
Vrtiaka.
Mgr. Ľudmila KUNDRÍKOVÁ,
kancelárka
Autor fotografie: MVDr. L. Pačaj

INFORMÁCIE

Z VEDENIA

(Dokončenie z 1. strany)
prijímacie pohovory budú v 4 komisiách,
prihlásených je 59 účastníkov, počet pridelených miest MŠ SR je 34,
☞ pracovnom stretnutí s prorektormi na
MŠ SR realizovanom prostredníctvom videokonferencie k nasledovným oblastiam:
centrálny register evidencie záverečných
prác, metodika rozpisu dotácie, doktorandské štúdium, elektronický protokol o záverečnej skúške, KEGA a VEGA.
10. júla 2009
Informácie rektora o:
☞ odhalení busty akademika Otta
Jaroslava Vrtiaka, dlhoročného dekana a
rektora Vysokej školy veterinárskej v
Košiciach dňa 3.7.2009.
29. júla 2009
Vedenie schválilo:
☞ návrh na jednotnú úpravu a väzbu bakalárskych a diplomových prác v slovenskom a zahraničnom štúdiu:
* pre doktorské ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo a hygiena potravín modrú
verziu so zlatým písmom,
* pre bakalárske ŠP svetlo-zelenú farbu
so zlatým písmom,
* pre ZAŠ tmavomodrú so zlatým písmom.
11. augusta 2009
Informácie rektora o:
☞ zákone č. 299/2009 Z. z., ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o
veterinárnej starostlivosti v znení zákona č.
99/2008 Z. z., na základe ktorého sa uskutoční dňom 1. januára 2010 prevod majetku
štátu v správe Štátneho veterinárneho a
potravinového ústavu v Košiciach do majetku Univerzity veterinárskeho lekárstva v
Košiciach, a to: a) budova súpisne č. 2704

Vysoké školy v médiách
Kým doteraz sme boli zvyknutí na to, že leto
bolo pre mnohých z nás takmer synonymom
prázdnin a o škole sme ani nepočuli, tohto leta bolo všetko inak. Témy spojené so všetkými
stupňami škôl boli na pretrase médií ešte častejšie, ako to býva na začiatku či konci školského roka.
Najmä vysoké školstvo pútalo mimoriadnu
pozornosť. V prvom rade vrcholiacim procesom komplexnej akreditácie, ktorá mala rozhodnúť o zaradení vysokých škôl do troch kategórií – univerzity, vysoké školy bez zaradenia
a odborné vysoké školy. Tie prvé by mali dostávať viac peňazí a mohli udeľovať vysokoškolské tituly všetkých troch stupňov, vysoké
školy bez zaradenia by okrem nižších dotácií nemohli poskytovať doktorandské štúdium.
Odborné vysoké školy by okrem najnižších dotácií mohli poskytovať iba bakalárske vzdelanie.
Kým naša univerzita mala komplexnú akreditáciu úspešne za sebou už dávnejšie a mohli
sme túto tému sledovať len z čisto profesionálneho záujmu, pre ďalšie univerzity to boli chvíle
veľmi napäté. V médiách sa objavovali čísla,
koľko vysokých škôl by si mohlo udržať titul univerzita a koľko oň príde, až sa číslo nateraz ustálilo na siedmych vysokých školách, ktoré si
určite ponechajú titul univerzita. Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach bola istá,
nakoniec k nej pribudnú Technická univerzita v
Košiciach, UPJŠ v Košiciach, Technická univerzita vo Zvolene, Slovenská technická univerzita
v Bratislave, Univerzita Komenského v
Bratislave a Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Z tohto
výpočtu je zrejmé, prečo sa v Hospodárskych
novinách zo dňa 24. 8. 2009 objavil príspevok
s titulkom Elitný klub ovládli univerzity z
Bratislavy a Košíc.
Kým my sme mohli na stránkach novín hľadať názov univerzity nie preto, aby sme zistili,
kam patríme, ale aby sme vedeli, čo o nás píšu
(napr. denník SME vo svojom vydaní z 3. 7. citoval z hodnotiacej správy Akreditačnej komisie o UVL v Košiciach nasledovné: “Náročný
habilitačný a inauguračný proces je otvorený nielen domácim špičkových vedecko-pedagogickým zamestnancom, ale aj odborníkom z popredných domácich a zahraničných inštitúcií.
Proces habilitačných konaní a konaní na vymenúvanie profesorov je nadštandardný.“), niektoré vysoké školy mali starosti iné. Nesúhlas
s výsledkami komplexnej akreditácie, presnejšie s jej retroaktivitou, keďže boli posudzované
roky dozadu, viedli nakoniec k podaniu na generálnu prokuratúru.
Neboli by sme radi, keby to všetko vyzeralo
ako nejaká samochvála či pýcha z našej strany. Je to len pochopiteľná radosť a hrdosť na
to, čo sa nám na univerzite podarilo, a za čím
bolo obrovské množstvo práce, dokonca dvojnásobnej oproti iným, keďže práve v čase už
prebiehajúcej akreditácie sa zmenili kritériá a
my sme museli tento proces opakovať znova. A
v náš prospech hovoria aj ďalšie fakty, ktoré
publikoval Miroslav Beblavý v denníku SME
27. 8. 2009 v článku Akreditačné vtipkovanie
bez úsmevu s podtitulkom Elitné inštitúcie sú u
nás najviac štyri a pri prísnom pohľade nijaká.
Falošnú elitu nepotrebujeme, v ktorom si autor
kladie otázku, ktoré inštitúcie na Slovensku
majú šancu byť raz súčasťou európskej alebo
svetovej elity. Odpovedá nasledovne: „Minister
školstva nám v hľadaní pomohol, keď v správe o stave vysokého školstva za rok 2008 vybral ukazovatele, ktoré zjavne považoval za najlepší dôkazy kvality. Ide na jednej strane o
schopnosť publikovať v prestížnych karentovaných časopisoch a na druhej robiť objavy, ktoré sa oplatí patentovo alebo inak chrániť. Nejde
o jeho výmysel. S menšími zmenami sa používajú všade na svete. Pri pohľade na tieto čísla
sú závery vzácne jednoznačné. Štyri vysoké

školy – Univerzita Komenského, Slovenská
technická univerzita, Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika a Univerzita veterinárskeho lekárstva
– produkujú viac ako 80 percent celej vysokoškolskej vedeckej produkcie, hoci majú menej
ako tretinu všetkých zamestnancov.“
Ďalšou témou, ktorá rozvírila na niekoľko dní
dovolenkovú atmosféru, bola požiadavka ministerstva školstva, aby vysoké školy prijali navyše
5 tisíc študentov, ktorí pôvodne neprešli prijímacími pohovormi, aby tak nemuseli skončiť
na úradoch práce v evidencii nezamestnaných. Táto požiadavka sa na jednej strane nestrela s práve najvrúcnejším prijatím, keďže
prišla v čase, kedy viacerým vysokým školám
hrozilo, že neprejdú komplexnou akreditáciou
medzi iným aj preto, že nespĺňali kritérium počtu študentov na pedagóga. V tomto prípade
by však dostali výnimku a týchto navyše prijatých 5 tisíc študentov by sa do komplexnej akreditácie nezarátavalo. To ale zároveň vyvolalo pochybnosti o kvalite takéhoto štúdia a kroku späť. Na strane druhej sa však viaceré vysoké školy vyjadrili, že sú pripravené prijať ďalších
študentov navyše. Niektoré školy prijali uchádzačov, ktorí absolvovali prijímacie pohovory, ale
neboli prijatí pre nedostatok miesta. Iné školy
vyhlásili druhé kolo prijímacích skúšok. I napriek poskytnutej možnosti sa naša univerzita rozhodla nezvyšovať počty prijímaných študentov
v tomto akademickom roku oproti tým, ktoré
bola schválené v akademickom senáte.
Financovanie externého štúdia na vysokých
školách prešlo médiami bez vyvolania diskusie.
Hospodárske noviny 9. 7. 2009 avizovali plán
vlády schváliť viac peňazí na bezplatné externé
štúdium v nasledujúcom akademickom roku.
Verejné vysoké školy tak môžu ísť cestou zvyšovania počtu externistov, alebo cestou zvyšovania kvality. Naša univerzita si zvolila druhú cestu. Podľa HN Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach “po prepočte vychádza až 4
421 eur na jedného študenta, čo je najviac zo
všetkých škôl. Vlani prijali na dva externé študijné programy – kynológiu a bezpečnosť krmív a potravín – spolu 49 študentov, od septembra by malo na školu nastúpiť 55 externistov. Spoplatnené diaľkové štúdium škola ne-

UVL

(pavilón farmácie) zapísaná na liste vlastníctva č. 12146 pre katastrálne územie
Severné mesto, obec Košice Sever a b) pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky, v
správe Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Košiciach zapísané na liste vlastníctva č. 12146 pre katastrálne územie Severné mesto, obec Košice Sever ako
parcela registra „C“ č. 5580/20 s výmerou
857 m2, zastavané plochy a nádvoria a
parcela registra „C“ č. 5580/45 s výmerou
2 037 m2, ostatné plochy,
☞ organizačnom zabezpečení osláv 60.
výročia založenia školy.
18. augusta 2009
Informácie prorektorky Ondrašovičovej
o:
☞ konaní prijímacích pohovorov v štúdiu
ZAŠ dňa 17.8.2009,
=> zmene e-mailovej adresy referátu pre
zahraničné štúdium na study@uvm.sk.
25. augusta 2009
Informácie prorektora Legátha o:
☞ konaní Zemplínskych lekárnických dní
2009, ktoré sa budú konať v dňoch 9. až
10. októbra 2009 v Michalovciach,
☞ príprave podpisu memoranda o spolupráci medzi UVL v Košiciach a FF UK v
Bratislave, uvedený akt podpisu sa uskutoční počas konania ZLD 2009 v
Michalovciach,
☞ sponzorskej úprave ustajňovacích priestorov na klinike ošípaných – vymaľovanie
a úprava podlahy za účelom zabezpečenia
pokusu vplyvu prírodných kryštálov na zdravie zvierat,
☞ príprave spoločného stretnutia vysokých škôl zabezpečujúcich výučbu farmácie
v ČR a SR, ktoré sa uskutoční v novembri
2009.
ponúka.“ Následne cituje rektora univerzity
prof. MVDr. Emila Pilipčinca, PhD.:
“Jednoznačne to pôjde na zlepšenie kvality štúdia, vyučovacieho procesu. Nechceme ísť cestou zvyšovania počtu miest.“ Výška sumy na takéto štúdium berie do úvahy výšku dotácie zo
štátneho rozpočtu, tvorenej podľa počtu študentov, ekonomickej náročnosti študijného programu, uplatniteľnosti na trhu práce i samotnej kvality.
Aká je najbližšia budúcnosť prvej akreditovanej univerzity na Slovensku a druhej, ktorá
od akademického roku 2006/2007 ponúka
študijný program – farmácia, zaujímalo tlačovú
agentúru SITA na jej stránkach 7. 8. 2009. V
prvom rade ide o zmenu názvu univerzity, ktorý už odsúhlasila Akreditačná komisia i
Akademický senát UVL v Košiciach. „Naši prví
farmaceuti by mali promovať v roku 2011 a
chceme, aby promovali na univerzite, ktorá už
zohľadňuje aj oblasť farmácie, nielen veterinárskych vied,“ povedal agentúre SITA rektor prof.
MVDr. Emil Pilipčinec, PhD. Ak zmena prejde v
národnej rade, zmena názvu by sa mala uskutočniť k 16. decembru 2009, teda k 60. výročiu založenia univerzity. V súčasnosti je UVL
monofakultnou univerzitou, nový študijný program farmácia, ktorý nájde odraz aj v názve
univerzity, je krokom k vzniku fakúlt. Aj keď
obe riešenia majú svoje pre a proti. „Hlavne z
riadiaceho pohľadu je výhodnejšie, ekonomickejšie a efektívnejšie riadiť monofakultnú univerzitu ako polyfakultnú, ale to je len jeden aspekt a existuje ich tu viacero, ktoré tiež musíme rešpektovať,“ povedal pre agentúru rektor
univerzity.
S blížiacim sa začiatkom akademického roku začala byť aktuálna problematika ubytovania
vysokoškolákov na internátoch, ktorých nikde
nie je dosť. „Ubytovanie od školy nedostanú tisícky študentov. Len vysokoškolské internáty v
Mlynskej doline zamietnu ročne zhruba tritisíc
žiadostí o ubytovanie a dopyt študentov nestačia uspokojiť ani menšie školy,“ uvádza sa v
HN 26. 8. 2009, a ako príklad sa v tejto súvislosti uvádza práve Univerzita veterinárskeho
lekárstva v Košiciach, ktorá na svojich študentských domovoch poskytuje 834 miest na ubytovanie, z toho takmer 250 pre prvákov, ale na
uspokojenie potrieb všetkých záujemcov chýba
173 miest.
Mgr. Ľudmila KUNDRÍKOVÁ
kancelárka

Zasadnutie Akademického senátu UVL v Košiciach
Dňa 6. 7. 2009 sa konalo zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva
v Košiciach.
Akademický senát na svojom zasadnutí schválil:
1. Návrh na systemizáciu pracovných miest odborných zamestnancov (technicko-hospodárskych pracovníkov a robotníkov) na rektorátnych pracoviskách a referátoch Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach.
2. Návrh zmien Organizačného poriadku Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach v čl. 2
časti B) – zmena názvu Biochemické a hematologické laboratórium na Laboratórium klinickej biochémie a hematológie a jeho začlenenie do kliniky malých zvierat.
3. Návrh na zmenu systemizovaného pracovného miesta v Jazdeckom areáli Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach.
4. Návrh na stanovenie počtu prijímaných študentov na Univerzite veterinárskeho lekárstva v
Košiciach pre akademický rok 2010/2011.
5. Návrh na školné a poplatky spojené so štúdiom na Univerzite veterinárskeho lekárstva v
Košiciach platné na akademický rok 2009/2010.
6. Návrh na predaj časti nehnuteľného majetku za Hornádom – senník, vrátane pozemkov k. ú
Ťahanovce, obec Košice – Ťahanovce, okres Košice I a udelil súhlas na právny úkon.
7. Návrh na zmenu názvu Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach na Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach po vyjadrení v AK SR zo dňa 2.7.2009.
8. Návrh zmien Organizačného poriadku Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach v čl. 2
časti C):
a) zrušenie oddelenia ubytovacích služieb a referátu stravovacích služieb, vnútorného organizačného členenia ŠDaJ UVL v Košiciach súčasne s rušením pracovného miesta a funkcie vedúceho oddelenia ubytovacích služieb,
b) zmenu názvu Študentské domovy a jedáleň na Študentské domovy.
9. Zmenu podmienok prijatia na štúdium pre študijný program 1. stupňa vysokoškolského štúdia bezpečnosť krmív a potravín v dennej a externej forme štúdia v zmysle odpustenia prijímacích
skúšok z biológie a chémie na akademický rok 2010/2011.
MVDr. Peter LAZAR, PhD., predseda akademického senátu

Doc. MVDr. Vladimír Jaký, CSc., oslavuje 75 rokov
Stále aktívny, s mnohými plánmi do budúcnosti, v kruhu svojich priateľov, kolegov,
pedagógov a žiakov oslavuje náš vzácny človek významné životné jubileum. 75 rokov
plodného života, naplneného všetkým, čo má plnohodnotný život mať.
Doc. MVDr. Vladimír Jaký, CSc., sa narodil 6. augusta 1934 v Bratislave, kde vychodil základnú školu a aj maturoval. Potom sa upísal štúdiu veterinárnej medicíny na
Vysokej škole veterinárskej v Košiciach vo vedomí pomáhať zvieratám, ale aj ľuďom. Tá
prvá časť sa mu naplnila po absolvovaní vysokoškolského štúdia v roku 1959, keď začal pracovať ako obvodný veterinárny lekár najskôr na ONV v Malackách a po územnej
reorganizácii na Okresnom veterinárnom zariadení Bratislava vidiek, na Veterinárnom
stredisku v Malackách. Odbornosť získaval v Krajskej veterinárnej nemocnici v Senici.
Bohaté odborné ale i organizátorské skúsenosti ho zaviedli najskôr na Krajskú veterinárnu správu v Bratislave do pozície krajského epizootológa a zástupcu riaditeľa, neskôr na Štátnu veterinárnu správu Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR do
funkcie hlavného veterinárneho lekára a vedúceho odboru. Od 20. februára 1974 bol
menovaný za člena odbornej rady ŠVS MPVž SSR. Medzitým v roku 1970 vykonal kvalifikačnú atestáciu 1. stupňa. Na základe úspešne vykonaných prijímacích skúšok bol dňom 14. 10. 1977 prijatý za
externého vedeckého ašpiranta v odbore epizootológia a zoohygiena na Vysokej škole veterinárskej v Košiciach.
Vedecká rada tejto školy dňa 9. 7. 1980 mu udelila vedeckú hodnosť kandidáta veterinárnych vied na základe úspešne obhájenej kandidátskej dizertačnej práce. V roku 1986 sa habilitoval na docenta v odbore epizootológia a
zoohygiena na svojej alma mater.
Od 1. 1. 1981 bol ustanovený do funkcie zástupcu riaditeľa odboru pre prácu s kádrami na MPVž SSR. Práve s
pôsobením v tejto funkcii sa viaže úspešná činnosť našich veterinárnych lekárov v zahraničí, ktorým umožňoval
nástup na expertízu a všemožne pomáhal.
Vo výpočte činností celkom prirodzeným vyústením jeho schopností bolo vymenovanie vtedajším riaditeľom
ŠVS MPVž SSR prof. Haladejom na post riaditeľa vtedajšieho Ústavu pre doškoľovanie veterinárnych lekárov v
Košiciach. Okrem vedenia ústavu a plnenia pravidelných denných povinností jeho veľkou a nesmierne náročnou
úlohou bola výstavba novej budovy ústavu. To, že sa úlohy od 1. 4. 1985 zhostil veľmi dobre, svedčí budova, ktorá
bola slávnostne odovzdaná do prevádzky 2. novembra 1987 a úspešne slúži dodnes.
Po takmer 5 ročnom pôsobení na čele ústavu dňa 14. 2. 1990 doc. Jaký na vlastnú žiadosť odišiel z funkcie riaditeľa už vtedy Inštitútu výchovy a vzdelávania veterinárnych lekárov a bol prijatý do služieb na Mestskej veterinárnej správe v Bratislave. Tu spôsobom jemu vlastným sa i v nových podmienkach zhostil svojej pozície vo veterinárnej hygienickej službe veľmi dobre. Neskôr začal uvažovať o väčšom naplnení svojich skúseností s výchovou kádrov, a preto sa rozhodol založiť strednú veterinárnu školu. Jeho zámer odsúhlasilo Ministerstvo školstva SR
v roku 1992 a realizoval ho otvorením prvého ročníka v školskom roku 1993/1994 v Bratislave a dnes úspešne
vychováva stredné odborné veterinárne kádre už 16. školský rok. Absolventi školy nachádzajú uplatnenie v rôznych sférach činnosti a najviac ho teší to, že takmer 80 percent absolventov študuje na rôznych vysokých školách.
Ak bude jubilant hodnotiť svoju doterajšiu činnosť, môže smelo povedať, že sa mu naplnili životné ciele, našiel
plné uplatnenie a hlavne podporu svojich blízkych, rodiny, spolupracovníkov.
Drahý jubilant, chcem Ti v mene svojom aj v mene Tvojich pracovníkov, priateľov, kolegov, známych aj žiakov
zaželať do ďalších rokov života hlavne zdravie, ktorého potrebuješ najviac, nech ťa neprekvapujú nepríjemné chvíle, nech sa môžeš ešte veľa rokov tešiť len samým a radostným okamihom. Nech sa Ti darí realizovať všetky myšlienky a zámery, ktorými ešte stále oplývaš a nech Ti všetci robia len radosť, čo bude pre Teba najväčšia odmena.
Ad multos annos.
J. BLECHA

Bývalý a dlhoročný vysokoškolský pedagóg, vedecký pracovník,
vedúci Katedry
chirurgie a ortopédie
VŠV
v
Košiciach, erudovaný chirurg a ortopéd sa dožil 25.
augusta 2009 významného životného jubilea 80
rokov.
Doc. MVDr. Andrej Orság, CSc., sa narodil v
Lovinobani. Gymnaziálne štúdiá začal vo Zvolene.
Po oslobodení v roku 1945 pokračoval v štúdiu
na gymnáziu v Lučenci, kde v roku 1949 maturoval. V tom istom roku odchádza študovať na vznikajúcu Vysokú školu veterinársku v Košiciach,
ktorú v roku 1954 ukončil a stáva sa jedným z jej
prvých 62 absolventov. Od začiatku šk.
r.1954/55 začal pracovať na katedre chirurgie a
ortopédie ako asistent. Na uvedenej katedre ako
vysokoškolský učiteľ nepretržite pracoval 40 rokov až do roku 1994, keď k 1. septembru odišiel
do zaslúžilého dôchodku.
Už počas štúdia na katedre pracoval ako demonštrátor a neskôr ako vedecká pomocná sila. V pedagogickom procese pôsobil od začiatku pracovného pomeru a to výučbou:
Veterinárnej chirurgie a oftalmológie a
Veterinárnej ortopédie a r(ntgenológie.

Jubilant prof. MVDr. Štefan Švrček, PhD.
15.
augusta
2009 oslávil 75
rokov prof. MVDr.
Štefan
Švrček,
PhD., dlhoročný
vysokoškolský pedagóg, vedec, vedúci katedry infektológie a tropickej
veterinárskej medicíny, dlhoročný vedúci
Združeného rabiologického laboratória ÚEVM a VŠV v Košiciach, vedúci Národného
referenčného pracoviska pre besnotu ŠVPS
SR, emeritný profesor UVL v Košiciach.
Prof. Švrček sa narodil v Seredi, kde získal základné vzdelanie. Po maturite na
Poľnohospodárskej technickej škole v
Rakoviciach pri Piešťanoch v roku 1953 pokračoval v štúdiu na Vysokej škole veterinárskej v Košiciach. Po ukončení prvého
ročníka ako výborný študent získal štipendium pre štúdium veterinárskeho lekárstva na
prestížnej Moskovskej veterinárskej akadémii, Fakulte všeobecného veterinárskeho lekárstva, ktoré absolvoval a ukončil s červeným diplomom v roku 1959.
Nakoľko už počas štúdia sa zaujímal o
oblasť epizootológie a infekčných chorôb
zvierat, v roku 1959 nastúpil ako asistent
na Katedru epizootológie vtedajšej VŠV v
Košiciach, kde pôsobil až do svojho odchodu
do dôchodku. Kandidátsku dizertačnú prácu
z problematiky aviárnej tuberkulózy, ktorá v
tom čase bola najvážnejším epizootologickým problémom v chovoch hospodárskych
zvierat prof. Švrček, obhájil v roku 1965.
V roku 1966 bolo zriadené rabiologické
laboratórium na Katedre infekčných chorôb

Doc. MVDr. Andrej ORSÁG, CSc. – 80 ročný
Súčasne sa aktívne zapájal do vedecko-výskumnej činnosti katedry pri riešení fakultných,
rezortných a štátnych výskumných úloh.
V roku 1964 obhájil kandidátsku dizertačnú
prácu „Sledovanie klinického účinku celkovej
Thiopentobarbitalovej a Pentobarbitalovej anestézy u hovädzieho dobytka, jej vplyvu na hladinu
nátria, kalcia v krvnom sére a na hladinu krvného
cukru“. Habilitačnú prácu obhájil v roku 1972
„Sledovanie klinického účinku injekčnej celkovej
thiopentobarbitalovej a inhalačnej halotanovej anestézy u malých prežúvavcov a jej vplyv na niektoré biochemické a hematologické ukazovatele“.
V roku 1973 bol menovaný docentom pre vedný
odbor „Veterinárna chirurgia“ na VŠV v Košiciach.
Doktorskú dizeratačnú prácu predložil v roku
1986 „Štúdium vplyvu veľkovýrobných technológii na výskyt ortopedických chorôb a ich prevencie v priemyselných podmienkach chovu hovädzieho dobytka“. Niekoľko rokov bol tajomníkom
katedry a v roku 1982 je menovaný vedúcim
Katedry chirurgie, ortopédie a röntgenológie.
Počas dlhoročného pôsobenia na katedre
sa cieľavedome venoval zabezpečovaniu výchovno-vzdelávacej činnosti. Od šk.r.
1972/73 okrem vedenia praktických cvičení
prednáša a skúša veterinárnych medikov z učebného predmetu Veterinárna ortopédia a
r(ntgenológia a od šk.roku 1979/80 aj pred-

K sedemdesiatinám prof. Ing. Jána Blahovca, CSc.
V čase letných prázdnin sa dožil sedemdesiatich rokov v plnom zdraví,
pracovnom nasadení a s mladíckym krokom dlhoročný pedagóg ústavu biochémie prof. Ing. Ján Blahovec, CSc.
Prof. Blahovec sa narodil 28. júla 1939 ako najstarší z troch bratov
v rodine stavebného technika v Novákoch, kde chodil do národnej a
strednej školy. Po jej ukončení navštevoval Jedenásťročnú strednú školu v Prievidzi. Po maturite v roku 1956 pokračoval v štúdiu na Fakulte
technickej a jadrovej fyziky ČVUT v Prahe, ktoré ukončil štátnou záverečnou skúškou z odboru jadrová chémia v roku 1961.
Jeho prvým pracoviskom bolo izotopové laboratórium na Lekárskej fakulte
UPJŠ v Košiciach, kde pracoval v oblasti výskumu proteosyntézy pomocou
značených aminokyselín. V roku 1964 prestúpil na oddelenie biochémie
Ústavu experimentálnej biológie SAV v Košiciach, kde vypracoval metódu
kontinuálneho premeriavania nízkych aktivít v kvapalinách obsahujúcich atómy emitujúce nízkoenergetické beta žiarenie. Pedagogickým pracovníkom vtedajšej Veterinárskej fakulty Vysokej školy poľnohospodárskej Nitra sa stal v roku 1967. Pod vedením prof. MVDr. Michala Bartíka, DrSc., obhájil kandidátsku dizertačnú prácu na tému „Arylamidázy v orgánoch a telesných tekutinách domácich zvierat“
v roku 1971. V roku 1978 bol habilitovaný na základe obhajoby habilitačnej práce na tému „Purifikácia
aminopeptidázy B z hovädzej pečene a tkanivové proteinázy v orgánoch a telových tekutinách niektorých domácich zvierat“ a ustanovený za docenta pre vedný odbor biochémia.
Za profesora bol inaugurovaný v roku 1992 na základe úspešného inauguračného konania
vrátane inauguračnej prednášky na tému „Peptidolytické enzýmy a ich inhibítory v tkanivách a
tekutinách domácich zvierat“.
Bol tajomníkom katedry, zástupcom vedúceho katedry, vedúcim katedry, členom komisie pre aplikáciu žiarenia v poľnohospodárstve a veterinárnej medicíne, predsedom komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác z vedného odboru biochémia, garantom pre postgraduálne štúdium z biochémie, členom Vedeckej rady UVL, členom Akademického senátu UVL.
Pedagogickej práci sa venuje od roku 1961 už takmer 50 rokov. Svoju pedagogickú aktivitu začal na
Katedre biochémie LF UPJŠ v Košiciach, v rokoch 1967 – 2007 pokračoval na UVL v Košiciach a v
posledných rokoch na Ústave sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove. Je spoluautorom učebných textov Biochémia živočíchov pre poslucháčov veterinárnej medicíny, Úlohy cvičení z biochémie, Pracovný zošit pre praktické cvičenia z biochémie a rádioizotopov a Enzýmy a klinická enzymológia. Svoje pedagogické majstrovstvo uplatnil aj vo výučbe biochémie zahraničných študentov v
anglickom jazyku.
V rámci vedecko-výskumnej práce sa podieľal ako spoluautor záverečných správ desiatich vedeckovýskumných úloh v rokoch 1975 – 1991. V pozícii vedúceho riešiteľského kolektívu viedol 3 čiastkové
úlohy
Poslednou vedeckou úlohou bola „Izolácia a purifikácia proteáz a inhibítorov proteáz biomasy lariev
muchy domácej“ pridelenou Agentúrou na podporu výskumu a vývoja v rokoch 2005 – 2007.
Výsledky svojej práce publikoval v mnohých časopisoch a prezentoval na konferenciách doma a v zahraničí.
Od roku 2005 je emeritným profesorom našej univerzity a v poslednom období zasvätil svoju prácu riadeniu Ústavu sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove.
Drahý náš jubilant, dovoľ nám pri príležitosti Tvojho životného jubilea Ti popriať pevné zdravie, veľa lásky a radosti v rodinnom kruhu a mnoho tvorivých síl v pracovnom živote.
MVDr. Zuzana KOSTECKÁ, PhD., v mene kolektívu Katedry chémie, biochémie a biofyziky
Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach

met Veterinárna chirurgia a oftalmológia.
Bol uznávaný vysokoškolský pedagóg, náročný k študentom, k spolupracovníkom, ale aj k sebe. Mal svoje pedagogické majstrovstvo.
Celkom sa podieľal na tvorbe 11 titulov učebných textov. Medzi najdôležitejšie patrí:
„Ortopédia a r(ntgenológia“ (Bratislava, Príroda
1978, 232 strán, skriptum), „Veterinárna chirurgia“ (Bratislava, Príroda 1985, 711 strán),
„Veterinárna ortopédia a r(ntgenológia“
(Bratislava, Príroda, 1985, 243 strán), ocenená
Slovenským literárnym fondom. Aktívne sa zúčastňoval na tvorbe učebných textov aj pre postgraduálne štúdium.
Na Inštitúte vzdelávania veterinárnych lekárov
v Košiciach bol vedúcim kabinetu chirurgie a ortopédie počas piatich rokov. Prednášal v rámci
postgraduálneho štúdia. Pozoruhodná bola aj jeho vzostupná aktivita dosiahnutá pri výchove novej generácie podkúvačov ako aj paznechtárov v
rámci Slovenska.
Je autorom i spoluautorom 156 experimentálnych a vedecko-odborných prác publikovaných v
domácich a zahraničných odborných a vedeckých časopisoch. Na kongresoch, konferenciách
a iných vedeckých podujatiach odprednášal 115
prednášok, referátov z chirurgicko-ortopedickej
tématiky. Bol zodpovedným riešiteľom 6 štátnych
vedecko-výskumných úloh, ktoré boli úspešne obhájené.
Vedecká orientácia jubilanta v rokoch 1973 –
1990 bola zameraná na ortopedickú problematiku chorôb pohybového ústrojenstva hovädzieho
dobytka, oviec a ošípaných v podmienkach veľkovýrobných technológií v rámci Slovenska, v
ktorej dosiahol prioritné postavenie. Rozsiahla bola jeho odborná koordinačná činnosť v diagnostike dysplázie bedrových kĺbov u psov, v rámci
Slovenska od roku 1976.
Úspešne riadil prácu v Subsekcii chirurgie, ortopédie a r(ntgenológie Spoločnosti slovenských
veterinárnych lekárov pri zabezpečovaní jej celoštátnych zasadnutí.
Aktívne pôsobil v celoštátnych i v slovenských
vedeckých a odborných komisiách. Spolupráca s
domácimi a zahraničnými pracoviskami bola obojstranne užitočná. V spolupráci s Biovetou n.p.
boli dosiahnuté dva čsl. patenty. Spolupráca so
SAV – Fyzikálnym ústavom v Košiciach vyústila
do vývoja kryochirurgického prístroja na deštrukciu tkanív pri chirurgických chorobách zvierat.
Pozornosť venoval rozvoju vzťahu s Klinikou
chirurgie VŠV v Brne, čo sa prejavilo aj pri tvorbe celoštátnych vysokoškolských učebníc.
Vytváral podmienky pre rozvoj spolupráce aj
medzi sesterskými katedrami na vysokých školách v zahraničí – Ľublin, Stará Zagora, Budapešť
a Olštýn. Na takúto činnosť upozorňujú spoločné
vedecké publikácie, odborné referáty a vzájomné
stážové pobyty spolupracovníkov.
Za obdobie jeho vedenia katedry boli zo spolupracovníkov vymenovaní 3 docenti. Bol školiteľom 10 kandidátov vied (1 zo zahraničia), usmerňoval 36 diplomantov, 19 študentských vedeckých prác a 7 kolegov z praxe pri atestačných prácach v rámci Inštitútu vzdelávania veterinárnych
lekárov. Oponoval rad dizertačných a habilitačných prác. Napísal 54 recenzií a odborných posudkov.
Jubilant za svoju dlhoročnú cieľavedomú prácu
v predagogickej, chirugickej a vedeckej činnosti a
v spoločenskej aktivite získal úctu, o čom svedčia
viaceré vyznamenania a ocenenia.
U doc. MVDr. Andreja Orsága, CSc. pri realizácii pracovných úloh prevládala aktivita. Bol spolugarantom projektov EU zameraných na vzdelávania paznechtárov. V rokoch 2000 – 2008 bolo realizovaných 10 kurzov a 64 účastníkov. Doc.
Orság je aktívny aj v súčasnom období.
Vyslovujeme mu za to úctu a uznanie.
Jubilantovi želáme do ďalších rokov jeho života
dobré zdravie, radosť a pohodu v kruhu jeho najbližších.
Prof. MVD. Valent LEDECKÝ, CSc.,

a tropickej veterinárskej medicíny, ktorého
založením a vedením bol poverený práve
prof. Švrček. Vedúcim rabiologického laboratória, resp. Laboratória pre výskum besnoty, neskôr Združeného rabiologického laboratória ÚEVM a VŠV bol až do svojho odchodu na dôchodok. Štúdiu besnoty sa prof.
Švrček venoval celý svoj aktívny pracovný život.
V roku 1976 sa prof. Švrček habilitoval vo
vednom odbore epizootológia a zoohygiena;
témou jeho habilitačnej práce bola
Patogenéza a imunoprofylaxia besnoty. V
roku 1991 bol menovaný profesorom pre
vedný odbor infekčné a invázne choroby a v
roku 2005 bol menovaný emeritným profesorom UVL v Košiciach.
Prof. Švrček bol dlhoročným vedúcim oddelenia infektológie a tiež vedúcim katedry
infektológie a tropickej veterinárskej medicíny. Významné bolo jeho dlhoročné pôsobenie vo funkcii vedúceho Referenčného
centra pre besnotu Komisie vlády SR pre zoonózy, Medzinárodného RVHP referenčného
centra pre besnotu a tiež Národného referenčného pracoviska pre besnotu ŠVPS SR;
viacero rokov vykonával funkciu predsedu
Epizootologickej komisie ŠVPS SR.
Pedagogickú prax vo výučbe predmetu
všeobecná a špeciálna epizootológia vykonával viac ako 40 rokov. Bol vedúcim študijného predmetu epizootológia a infekčné
choroby zvierat, predsedom odborových komisií pre udeľovanie vedeckých hodností,
členom vedeckej rady, členom kolégia rektora, dlhoročným predsedom komisií štátnych
skúšok. Zvlášť záslužná je jeho práca na úseku vedeckej výchovy, keď pod jeho vedením bolo obhájených viacero dizertačných
prác a z jeho priamych spolupracovníkov
vzišlo niekoľko kandidátov vied a docentov.
Mimoriadnu pozornosť venoval prof.
Švrček rozvoju vlastnej vednej disciplíny a tiež vypracúvaniu dlhodobých prognóz a koncepcií, ktoré prezentoval na fórach odboru,
resp. zasadnutí pléna Slovenskej akadémie
poľnohospodárskych vied, ktorej bol členom.
Je autorom a spoluautorom dvoch desiatok vysokoškolských učebníc, knižných a vedeckých monografií, mnohých vedeckých a
odborných článkov, publikovaných doma a
v zahraničí. Práce prof. Švrčka a ním vedeného pracoviska vyvolali aj primeraný ohlas,
o čom svedčia početné citácie v zahraničných a domácich monografických dielach a
renomovaných časopisoch.
Popri pedagogickej činnosti sa jubilant venoval vedeckej práci. Pracoval predovšet-

kým v problematike zoonóz, zvlášť mykobakterióz, besnoty a ďalších lyssavírusových chorôb. Okrem toho sa venoval aktuálnym otázkam všeobecnej epizootológie, klinickej imunológie a tiež špeciálnej epizootológie (papilomatóza hovädzieho dobytka,
hemoragická vírusová choroba králikov a
pod.).
Významné výsledky dosiahol prof. Švrček
predovšetkým v oblasti zdokonalenia imunoprofylaxie besnoty voľne žijúcich, domácich a hospodárskych zvierat.
Profesor Švrček bol kľúčovou osobnosťou
prípravy a terénneho vykonávania orálnej
antirabickej vakcináciie líšok hrdzavých na území Slovenskej republiky. Bol vedúcim autorského kolektívu, ktorý pripravil prvú orálnu antirabickú vakcínu, ktorá sa používala v
terénnych podmienkach na území
Slovenskej republiky.
V rámci vedecko-výskumnej práce bol
zodpovedným riešiteľom a spoluriešiteľom
mnohých záverečných správ, vedeckých
projektov, grantov, zlepšovacích návrhov a
patentov. Ním vedené pracovisko okrem riešenia výskumných a vývojových úloh aktívne spolupracovalo s praxou, s veterinárnymi a zdravotníckymi inštitúciami, osobitne v
oblasti laboratórnej diagnostiky besnoty, vykonávania nadstavbových vyšetrení, konzultačnou a tiež priamou zásahovou činnosťou.
O tom, že jubilant vždy patril medzi aktívnych a cieľavedomých pracovníkov, svedčí
aj fakt, že ako dôchodca pripravil a obhájil
významný APVT projekt Zdokonalenie imunoprofylaxie besnoty a ďalších aktuálnych
lyssavírusových chorôb domácich a hospodárskych zvierat.
Profesor Švrček je známy svojou výbornou pamäťou, veselosťou a životným optimizmom. Podobne ho v svojej knižke
Besnota charakterizoval aj J. Ščerbak: „...rabiológ neveľkého vzrastu, veselý s tajnostkárskym úsmevom“.
Jubilanta prof. Švrčka poznáme dlhé roky
ako človeka priameho, zásadového, priateľského a ochotného vždy poradiť a pomôcť.
Aj v súčasnosti je vysoko hodnotené jeho
vedecko-pedagogické pôsobenie, či už na
UVL v Košiciach, alebo v odborných veterinárskych kruhoch.
Prof. Švrčkovi prajeme pevné zdravie, pohodu v rodinnom kruhu, veľa síl a elánu do
ďalších rokov života.
doc. MVDr. A. ONDREJKOVÁ, PhD.
za kolektív
Ústavu epizootológie a preventívnej
veterinárskej medicíny UVL v Košiciach

Zasadnutie Správnej rady a Dozornej rady
Školského poľnohospodárskeho podniku,
n. o., Zemplínska Teplica

ročnú správu ŠPP, n. o., Zemplínska Teplica, za
rok 2008.
Po tomto bode nasledovala diskusia, v ktorej
diskutujúci nadviazali na problematiku z predchádzajúceho zasadnutia Správnej rady ŠPP, n.
o., Zemplínska Teplica, v marci 2009. V diskusii vystúpili prof. Magic, prof. Pilipčinec, Ing.
Bíroš, Ing. Seňko, JUDr. Rolfová, Ing. Ferko, doc.
Korim, prof. Mojžišová, prof. Ondrašovičová a
Ing. Hadbavná. Všetci diskutujúci sa zhodli v
názore na potrebu ďalej hľadať alternatívne riešenia na umiestnenie časti produkcie najmä zo
živočíšnej výroby (predaj z dvora, použitie v
rámci školskej jedálne, výroba syrov a pod.) a
na nutnosť užšie spolupracovať s odborníkmi
najmä z UVL v Košiciach pri riešení aktuálnych
problémov živočíšnej výroby. Diskusia sa viedla
aj o ďalšom postupe podniku v súvislosti s
dobrou úrodou rastlinných komodít a ich nízkou predajnou cenou v súčasnom období.
Výrazne bola akcentovaná nezastupiteľná úloha podniku pri zabezpečovaní praktickej výučby študentov, bola odovzdaná pochvala od
učiteľov UVL v Košiciach za evidentné výsledky snahy manažmentu a zamestnancov podniku o vytváranie dobrých podmienok nielen
pre výučbový proces, ale aj o neustále zlepšovanie podmienok pre ubytovanie a stravovanie študentov a pedagógov univerzity na tomto účelovom zariadení.
doc. MVDr. Peter KORIM, CSc.
prorektor pre rozvoj školy a styk s praxou

Dňa 13. 7. 2009 sa v priestoroch ubytovaco-stravovacieho komplexu Školského poľnohospodárskeho podniku, n. o., Zemplínska
Teplica, konalo druhé tohtoročné zasadnutie
Správnej rady ŠPP, n. o., Zemplínska Teplica,
spojené aj so zasadaním Dozornej rady ŠPP, n.
o., Zemplínska Teplica.
Zasadnutia sa zúčastnili doc. MVDr. Peter
Korim, CSc. (predseda SpR ŠPP), Dr. h. c. prof.
MVDr. Dušan Magic, PhD. (podpredseda SpR
ŠPP), prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD. (rektor
UVL v Košiciach), Ing. Helena Hadbavná (predsedníčka DR ŠSP), JUDr. Silvia Rolfová (členka
DR ŠPP), Ing. Vincent Bíroš (člen DR ŠPP), Ing.
Ivan Seňko (riaditeľ ŠPP), Ing. Marek Ferko (ekonóm ŠPP), prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
(prorektorka UVL v Košiciach), prof. Ing. Oľga
Ondrašovičová, CSc. (prorektorka UVL v
Košiciach), JUDr. Viera Jančíková (vedúca
OPaVA UVL v Košiciach) a Mgr. Ľudmila
Kundríková (kancelárka UVL v Košiciach).
Hlavným bodom programu bolo schválenie
Výročnej správy ŠPP, n. o., Zemplínska Teplica,
za rok 2008.
Riadne rokovanie Správnej rady ŠPP, n. o.,
Zemplínska Teplica, otvoril predseda SpR ŠPP
doc. P. Korim, CSc. Oboznámil prítomných s
návrhom programu zasadnutia SpR ŠPP, ktorý
prítomní členovia SpR ŠPP schválili. Výročnú
správu ŠPP, n. o., Zemplínska
Teplica, za rok 2008 uviedol Ing.
I. Seňko. S pripomienkami a návrhmi vystúpili prof. E. Pilipčinec,
PhD., prof. D. Magic, PhD., prof.
J. Mojžišová, PhD. a Ing. V. Bíroš.
Súčasťou výročnej správy bolo aj hospodárenie podniku a
návrh na rozdelenie zisku za rok
2008. K tejto časti zasadala
Dozorná rada ŠPP, n. o.,
Zemplínska Teplica, ktorá odporučila Správnej rade ŠPP, n. o.,
Zemplínska Teplica, schváliť ročnú účtovnú závierku spoločnosti
za rok 2008 a schváliť návrh
rozdelenia zisku za rok 2008.
Po oboznámení sa so stanoviskom Dozornej rady ŠPP, n. o.,
Pohľad na jednu z rekonštruovaných budov, ktorá bude
Správna rada ŠPP, n. o., slúžiť pre praktickú výučbu študentov UVL na účelovom
Zemplínska Teplica, schválila vý- zariadení v Zemplínskej Teplici

Európske stretnutie vysokoškolských študentov
„New disciples of Emmaus. Being Christians
at University“, alebo „Noví Emauzskí učeníci.
Byť kresťanmi na univerzitách“, bol názov európskeho stretnutia vysokoškolských študentov, ktoré sa konalo v dňoch 6. – 12. júla 2009
v Taliansku. Prvá časť stretnutia prebiehala vo
viacerých talianskych univerzitných mestách,
pričom slovenská výprava, tvoriaca vyše 50
člennú skupinu, trávila tri dni v toskánskom
meste Florencia. V krásnom kraji a historickom
meste sme mali možnosť zoznámiť sa s miestnou pohostinnosťou a počas prehliadky mesta
s kultúrnym dedičstvom, ktoré si domáci veľmi
vážia. Pozvaní hostia nás oboznámili so životom
a organizáciou štúdia na univerzite vo
Florencii, zameranej na humanitné vedy.
Navštívili sme univerzitnú knižnicu s viac ako
jeden a pol miliónom zväzkov.
Ostatné štyri dni sme prežili v Ríme, oficiálny program začal vo štvrtok popoludní sv.
omšou v Lateránskej bazilike. Organizátormi
podujatia boli Európska biskupská konferenia,
Rímsky vikariát, Taliansky úrad pre vzdelávanie, školy a univerzity, Rímska univerzita Tor
Vergata, ministerstvo školstva, zahraničných
vecí a ministerstvo mládeže Talianskej republiky. V piatok vystúpili s príhovormi za organizátorov podujatia doc. Dario Farace z
University of Rome Tor Vergata a doc. Maria F.
Gagliardi zo Sapienza University of Rome.
Slávnostné pozdravy predniesli tiež rektor
Univerzity of Roma Tor Vergata prof. Renato
Lauro a starosta mesta Rím Gianni Alemanno.
Pozvaný prednášateľ, prof. Alexander

Studenikin z Moscow State University, uviedol príspevok na tému Vedecký a technologický progres a kvalita života človeka.
Historický a kultúrny prehľad v európskom
kontexte priniesli prof. Philippe Nemo z francúzskeho Centre de Recherche en Philosophie
et Economie a prof. Peter Koslowski z holandskej Vrije Universiteit Amsterdam.
Diskusia medzi študentmi prebiehala počas piatka a soboty vo viacerých jazykových skupinách v tzv. workshopoch s témami: Mladí –
nádej Európy, Mladí a nový život v Európe,
Mladí a intelektuálny potenciál. V sobotu účastníkov stretnutia prijal po slávnostnej sv.
omši vo Vatikáne na mimoriadnej audiencii pápež Benedikt XVI.
Na úrovni študentov vysokých škôl rôzneho
zamerania a druhu účastníci stretnutia dospeli
k názoru, že podľa možností danej univerzity a
akademickej pôdy je nutné, okrem osvojenia si
poznatkov z oblastí vedy a techniky v rámci
svojho pregraduálneho a postgraduálneho
vzdelávanie, nemenej usilovne rozvíjať kultúrnu
a duchovnú stránku osobnosti človeka. K tomu by mala pomôcť pastorácia študujúcej mládeže, do ktorej by sa zapojili aj sami študenti,
aby tak vnášaním kresťanských hodnôt do každodenného života prispeli k rozvoju humanizmu v Európe. Stretnutie bolo prvé svojho druhu, účastníci z mnohých európskych krajín,
vrátane zástupcov nečlenských krajín EÚ ako
Ukrajina či Albánsko, vyjadrili nádej z ďalšieho
stretnutia, ktoré by založilo tradíciu.
MVDr. Marián PROKEŠ

Promócie absolventov UVL v Košiciach

Blahoželanie jubilantom
Júl a august boli mesiace významných
životných jubileí pre týchto našich oslávencov:
MVDr. Radomíra Nemcová, PhD.
Ing. Darina Chriašteľová
Dušan Kolumber
Mária Ratkošová
doc. MVDr. Viera Revajová, PhD.
MVDr. Peter Guba
Všetkým im srdečne blahoželáme
a prajeme mnoho ďalších rokov naplnených pevným zdravím, šťastím, spokojnosťou a úspechom.

TJ Slávia UVL Košice
– kanoistický oddiel predstavuje...
... člena nášho kanoistického oddielu
Richarda Antala, 16-ročného slovenského juniorského reprezentanta v kanoe jednotlivcov,
ktorého už 5 rokov trénuje PaedDr. Anton
Čižmárik.
... a jeho vynikajúce výsledky v roku
2009:
● Majstrovstvá sveta juniorov v zjazde
Švajčiarsko – 7. miesto v šprinte
● Majstrovstvá Slovenska dospelých Lipt.
Mikuláš – 2 x 1. miesto v šprinte a v zjazde
● Majstrovstvá Slovenska dorastu
Lipt.
Mikuláš – 2 x 1. miesto v šprinte a v zjazde
● Medzinárodné preteky Danubia Cup
Čunovo – 1. miesto v kategórii do 16 rokov.
PaedDr. Anton ČIŽMÁRIK

Promócie absolventov akademického roka 2008/2009 sa konali dňa 30. 6. 2009 v
Štátnom divadle v Košiciach. V študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo bolo slávnostne promovaných 67 absolventov, z toho štúdium s vyznamenaním ukončila
jedna absolventka – Zuzana Tegdesová, a v študijnom programe hygiena potravín promovalo 17 absolventov. V študijnom programe kynológia absolvovalo v internej forme 32
študentov, z toho dve ukončili štúdium s vyznamenaním – Petronela Komorová a Monika
Pechová a v externej forme 24 absolventov. V zahraničnom štúdiu promovalo 45 absolventov, z toho desiati ukončili štúdium s vyznamenaním a deviati absolventi získali Cenu
rektora.
prof. MVDr. Jana MOJŽIŠOVÁ, PhD.
prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť

Bohatá publikačná činnosť MVDr. Júliusa Molnára, CSc.
MVDr. Július Molnár, CSc., rodák z Trnavy
(1921), žije v rodnom meste na dôchodku.
Počas svojej aktívnej zverolekárskej činnosti bol
známou osobnosťou českého a slovenského veterinárstva.
Po skončení štúdia veterinárnej medicíny na
vysokých školách v Budapešti a v Brne pôsobil dlhé roky vo funkcii okresného zverolekára v
Bánovciach n/B., Považskej Bystrici, Žiline,
Dunajskej Strede, ale hlavne desiatky rokov v
rodnej Trnave, kde sa zaslúžil o rozvoj veterinárnej služby v období intenzívneho boja s nákazami zvierat, ako aj o materiálne a odborné
zabezpečenie služby. Popri svojej odbornej a riadiacej činnosti publikoval početné odborné
články vo veterinárnych časopisoch, pôsobil v
mnohých odborných komisiách pri štátnej veterinárnej správe a na vysokých veterinárnych
školách v Košiciach a v Brne. V tomto období vydal odborné knižné publikácie Boj proti trichofyciám hospodárskych zvierat spolu s prof.
Tordom (1964), Zásady používania rtg. prístrojov vo veterinárnej činnosti (1988), bol členom
prekladateľského aktívu, ktorý do slovenčiny

preložil knihu Manningera a Mócsyho
Vnútorné choroby hospodárskych zvierat, je aj
autorom náučného filmu Obrusovač paznechtov
oviec (1987).
Je samozrejmé, že takýto aktívny človek ani
na dôchodku neutlmil svoju činorodú aktivitu.
MVDr. Molnár sa venuje spracovávaniu histórie
vo vzťahu k slovenskému veterinárstvu a vo
vzťahu k rodnej Trnave. Vydal rad knižných
publikácií s historickou tematikou: História veterinárstva v okrese Trnava (2002), Ako som
zverolekárčil (2006) a spolu s MVDr. Jánom
Feješom Veselé a vážne príhody zverolekárov
(2007). Spracoval a v edícii Historiae medicinae veterinariae pri IVVL v Košiciach vydal v r.
2008 dve cenné knižné publikácie Veda na dlhé
trate – Životopis a dielo Františka Nižnánskeho
(1911 – 1967) a Alexander Kotlán – Život a dielo.
Popri uvedených publikáciách z histórie veterinárstva nezabudol ani na svoju Trnavu.
Spracoval a s podporou nadácie Trnava
Trnavčanom a Trnavského samosprávneho
kraja vydal 112-stranové knižné dielo

3. ročník pretekov agility psov o cenu rektora UVL
Pri príležitosti 60. výročia založenia Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach zorganizovali v dňoch 1. – 2. augusta 2009 členovia Klubu poľovníckej kynológie a agility (KPKA)
3. ročník pretekov agility psov o Cenu rektora UVL, ktorý sa konal v Jazdeckom areáli UVL v Košiciach. Preteky boli usporiadané podľa medzinárodných pravidiel FCI a ASKA. Zúčastnilo
sa ich 45 pretekárov z rôznych klubov Slovenska (AK
Pedigree Bratislava, ŠK Severan, SPAM, AK Skočka, KK Nitra,
MKA Tatry Poprad, KK Anička Košice, KK Rona Košice, KPKA
Košice). Rozhodcovský zbor tvorili Iveta a Roman Lukáčovci z
Bratislavy, garantom pretekov bol Ján Kelbel z Košíc. Súťažilo
sa dva dni, počas ktorých boli v programe otvorené behy, a to
Open agility a Open jumping (Open jumping neobsahuje prekážky s kontaktnými zónami – kladina, hojdačka, áčko). Ďalej
prebiehali skúšky agility, ktoré boli rozdelené podľa obťažnosti
na A1, A2, A3. V sobotu na záver dňa bol na pobavenie divákov zorganizovaný štafetový
beh, v ktorom si trojčlenné družstvá odovzdávali namiesto štafetového kolíka plný pohár
vody.
Vyhodnotenie pretekov prebiehalo v sobotu aj v nedeľu podľa výškových kategórií
(small, medium, large). Kým v sobotu sa vyhodnocovali len skúšky a štafetový beh, v nedeľu boli vyhodnotené celé preteky ako súčty výsledkov zo soboty a nedele. Hlavnou cenou pretekov boli poháre o Cenu rektora UVL pre všetky výškové kategórie. Celkovým víťazom v kategórii „small“ sa stala Erika Gašparová so psom Bafka – kavaliér king charles španiel z KK Anička Košice. V kategórii „medium“ sa na 1. mieste umiestnila členka usporiadateľského klubu (KPKA) Bc. Lenka Brodňanská so svojim psom krížencom Anulkou (pozri
foto) a v kategórii „large“ víťazstvo obhájila Erika Gašparová s border kóliou – Lindou.
Podujatie malo veľmi dobrú odozvu u všetkých účastníkov a širokej verejnosti, k čomu
prispeli aj sponzori. Generálnym sponzorom bola firma Premium Plus, s.r.o., EUCANUBA,
ktorá prispela cenami - krmivami pre psov. Ďalšími sponzormi boli firmy Komes Fut, s.r.o.,
Kráľovce – výroba a predaj krmív pre psy, Milan Matejka MIMAT – veľkoobchod a distribúcia krmiva a chovateľských potrieb, Vetis – chovateľské potreby a MED-ART, a v neposlednej miere UVL poskytnutím areálu a pohármi.
Bc. Renáta KAROLOVÁ, KPKA

Spomienka na trnavské školy, ich pedagógov a
abiturientov. Najnovšie vyšlo ďalšie jeho dielo
napísané spolu s Mgr. Milanom Šnircom –
História Trnavy na filatelistických a alternatívnych dokumentoch (2009), ktoré je venované širokej čitateľskej verejnosti, hlavne občanom
Trnavy a tiež filatelistom.
MVDr. Ján FEJEŠ
Múzeum histórie veterinárnej medicíny
pri IVVL v Košiciach

Študentské domovy UVL
Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach poskytuje svojim študentom celkovo 834 postelí v
dvoch budovách ŠD. Počas prázdnin v mesiaci júl a august 2009 sme pokračovali v rekonštrukčných prácach pre zlepšenie a skvalitnenie života študentov ubytovaných na oboch internátoch, kde
boli preinvestované nemalé finančné prostriedky na maľovanie izieb, chodieb a schodíšť.
V minulom roku boli pre ubytovaných študentov zakúpené nové chladničky, váľandy, práčky, televízory a vysávače. V snahe neustále zvyšovať štandard bývania pre študentov pokračujeme touto
cestou naďalej, a to najmä výmenou starých a energeticky náročných chladničiek, práčok, váľand,
písacích stolov, nočných lámp, posteľnej bielizne, paplónov, vankúšov, závesov do sprchovacích kútov
a pod. Tento ubytovací materiál zakupujeme najmä z finančných prostriedkov uložených na darovacom účte UVL Košice. V zimnom semestri roku 2009 chce vedenie ŠD po prerokovaní s komorou
študentov Akademického senátu UVL a následnom schválení vo vedení UVL dokúpiť ďalší nevyhnutný inventár.
V letných mesiacoch júl a august 2009 sme vykonali vlastnými zamestnancami nevyhnutné opravy elektro- a vodoinštalácie na izbách, ale aj v spoločných priestoroch ŠD. Pracovníkmi Katedry životného prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky Ústavu hygieny zvierat a životného prostredia UVL bola vykoná dezinsekcia na ŠD 1, ktorá bola zameraná na ničenie rusa domového. Opakovaná
dezinsekcia bude vykonaná dňa 11. 9. 2009.
Vzhľadom na zlý technický stav hlavného a prístupového schodišťa vedúceho k ŠD bolo v mesiaci august 2009 pristúpené k jeho komplexnej rekonštrukcii. Pred samotnou rekonštrukciou schodišťa vedúceho do ŠD 1 bola odstránená pôvodná dlažba pracovníkmi údržby ŠD, čím sme znížili celkové náklady na opravu.
UVL v Košiciach na rozdiel od iných vysokých škôl garantuje ubytovanie študentom prvých ročníkov. Jedinou podmienkou pre poskytnutie ubytovania je vzdialenosť miesta trvalého bydliska od Košíc,
ktorá musí prevyšovať 41 km a žiadosť o ubytovanie musí byť doručená v termíne do 31. 8. 2009.
Zo strany vedenia ŠD je maximálna snaha o zlepšovanie a skvalitňovanie podmienok na bývanie
študentov, na čo každoročne vynakladáme nemalé úsilie a finančné prostriedky.
Nie vždy
však ubytovaní študenti túto našu snahu chápu, pretože z ich strany dochádza najmä pod vplyvom
alkoholu k rušeniu nočného pokoja a k poškodzovania majetku ŠD.
Porušovanie domového poriadku, požiarno-bezpečnostných predpisov a poškodzovanie majetku
ŠD bolo v predošlom období riešené Disciplinárnou komisiou UVL, a takto nekompromisne bude vedenie ŠD postupovať aj budúcnosti. Študenti museli spôsobenú škodu nahradiť a v danom akademickom roku im bolo ubytovanie zrušené.
Aj v tomto akademickom roku 2009/2010 budeme vyžadovať prísne dodržiavanie požiarno-bezpečnostných predpisov a už aktualizovaného domového poriadku, najmä v oblasti dodržiavania pravidiel spolunažívania, čistoty, hygieny, dodržiavania nočného pokoja, zákazu požívania alkoholických
nápojov v priestoroch ŠD, ako aj zákazu fajčenia na izbách
a v spoločných priestoroch oboch ŠD. Študentom odporúčame, aby svoju nadbytočnú energiu „ventilovali“ v telocvični a
v priestoroch tunajšieho športového areálu. Pri racionálnom využití voľného času sa študenti UVL
môžu realizovať v záujmovej činnosti rôznych klubov, napr. Aqua – Terra klubu, Kynologického klubu
a Flóra klubu. Na spoločenské a kultúrne vyžitie pri reprodukovanej hudbe je pre študentov k dispozícii F klub, ktorý sa nachádza v objekte ŠD 1.
Izby a vnútorné priestory Študentských domovov UVL slúžia v prvom rade na ubytovanie študentov. Dočasné umiestnenie zvierat v týchto priestoroch je možné len vo výnimočných prípadoch a
len na základe predchádzajúceho súhlasu riaditeľa ŠD. Študent, ktorý žiada o dočasné umiestnenie
zvieraťa na ŠD, musí predložiť príslušné potvrdenie od ošetrujúceho veterinárneho lekára o zdravotnom stave zvieraťa. Zároveň sa zaväzuje, že po udelení súhlasu zabezpečí prísne dodržiavanie platných
hygienických a zoohygienických podmienok počas celej doby dočasného umiestnenia zvieraťa (maximálne 2 týždne). Pri dočasnom umiestnení zvierat je potrebné taktiež súhlasné stanovisko spolubývajúcich. Študentov, ktorí si chcú zvieratá doviezť a starať sa o ne dlhodobo informujeme, že v
Košiciach a blízkom okolí je dostatočné množstvo kvalitných zariadení, v ktorých sa ich zvieratá dajú
umiestniť.
K zvýšeniu celkovej kvality ubytovania študentov dopomôžu finančné prostriedky získané
Univerzitou veterinárskeho lekárstva zo štrukturálnych fondov EÚ. Z takto získaných finančných prostriedkov bude realizovaná ďalšia výmena všetkých starých drevených okien za plastové a bude realizované zateplenie oboch ŠD. Súčasne bude realizovaná komplexná rekonštrukcia už existujúcej internetovej siete tak, aby na každej izbe bola inštalovaná prípojka na internet.
V oboch budovách ŠD majú prenajaté priestory dve dorastové lekárky a jedna stomatologička,
ktoré vykonávajú preventívne zdravotné prehliadky a tiež prednostne ambulantne ošetrujú študentov
a zamestnancov UVL v Košiciach.
Vedenie ŠD UVL úzko spolupracuje pri riešení otázok ubytovania so zástupcami komory študentov
AS UVL a ich pripomienky a návrhy zohľadňuje pri skvalitňovaní ubytovania.
Sme prístupní námetom aj zo strany ubytovaných študentov pri riešení a následnej realizácii vecných a reálnych problémov. Súčasne očakávame, že nami vynaložené nemalé úsilie pre uspokojenie ich potrieb bude pochopené a akceptované v rámci obojstrannej spolupráce.
JUDr. Štefan JAKABOVIČ, riaditeľ ŠD

Univerzita veterinárskeho lekárstva na Agrokomplexe 2009
V druhej polovici augusta 2009 sa v areáli výstaviska v Nitre konal už 36. ročník medzinárodného poľnohospodárskeho a potravinárskeho
veľtrhu AGROKOMPLEX. Mottom veľtrhu, ktorý
gestoruje Ministerstvo pôdohospodárstva SR,
bolo Kvalita a bezpečnosť potravín. Tradičnou
súčasťou veľtrhu je predstavenie inštitúcií a ústavov zaoberajúcich sa výskumom s výstupmi
orientovanými do rezortu pôdohospodárstva. V
pavilóne F sa, okrem iných inštitúcií, predstavili
rezortné výskumné ústavy, výskumné ústavy
SAV a univerzity. V stánku Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach boli formou posterov
prezentované výsledky jednotlivých ústavov a kliník. Klinika koní predstavila štyri postery venované problematike diagnostiky patogénov dýchacích ciest, použitiu laryngálnej masky pri celkovej
anastéze a ovplyvňovaniu mikrobiocenózy pohlavného aparátu samíc. Postery ústavu patologickej fyziológie boli zamerané na uplatnenie
rastlinných extraktov v metabolizme kurčiat.
Katedra mikrobiológie a imunológie predstavila
problematiku PCR diagnostiky virulencie E. coli a
možnú novú aplikačnú formu probiotík (tvrdý
zrejúci syr). K problematike kvality a zdravotnej
bezchybnosti potravín bolo vystavených päť posterov z ústavu hygieny a technológie mäsa, ústavu chovu zvierat, ústavu výživy, dietetiky a krmovinárstva a zmiešaného kolektívu kliniky prežúvavcov a ošípaných. Ústav hygieny zvierat a
životného prostredia sa prezentoval metódou aerosólovej dezinfekcie prevádzok živočíšnej výroby a indukcií estru na základe progesterónového profilu v krvnom sére bol venovaný poster ústavu fyziológie. Laboratórium gnotobiológie
predstavilo projekt Biotechnologické a naturálne produkty pre zdravie ošípaných, zabezpečovaný cez Nórsky finančný mechanizmus a na jednom s posterov boli prezentované úspechy našej univerzity v roku 60. výročia založenia.
Prepojenie výskumu s výrobou a distribúciou
bolo v našej expozícii deklarované prezentovaním probiotických prípravkov IMUNA PHARM, a.
s., pre teľatá, prasatá, jahňatá a hydinu. Kmene
na výrobu týchto prípravkov boli selektované,
testované a registrované našou univerzitou.
Počas výstavy náš stánok navštívili vedúci pracovníci výskumných ústavov – Centra výskumu

živočíšnej výroby Nitra, Centra výskumu rastlinnej výroby Piešťany, PÚ SAV Košice, Slovenskej
akadémie pôdohospodárskych vied, pracovníci
Ministerstva pôdohospodárstva SR, veterinárni
lekári Štátnej veterinárnej a potravinovej správy
SR i Komory veterinárnych lekárov SR, funkcionári a pracovnici Slovenskej poľnohospodárskej
univerzity Nitra, riadiaci pracovníci poľnohospodárskych podnikov, chovateľského zväzu oviec a
kôz, cechu bryndziarov a ďalšia odborná verejnosť. V priebehu týchto návštev boli diskutované odborné i organizačné otázky, získané učebné texty, nadviazaný kontakt na podporu vedeckej konferencie.
Oficiálne návštevy (predseda a podpredseda vlády, prezident, ministri, zahraniční
diplomati) navštívili pavilón F iba úchytkom. Priamo pri našej expozícii sa zastavil

podpredseda vlády Dušan Čaplovič.
S veľkým ohlasom sa stretla aj aktivita MVDr.
P. Gubu, ktorý na mobilnej malej mliekarni demonštroval možnosť spracovania mlieka a výrobu rôznych mliečnych produktov, čo ocenili nielen chovateľské zväzy, ale taktiež vzbudil záujem aj u menších chovateľov.
Prezentácia našej univerzity na tohoročnom
Agrokomplexe dopadla úspešne. Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach sa aj takouto formou pripomenula ako nevyhnutná a potrebná
súčasť fungovania a oživovania rezortu pôdohospodárstva, a v tejto aktivite by mala pokračovať aj v nasledujúcich ročníkoch výstavy AGROKOMPLEX.
MVDr. NAĎ Pavel, PhD.
garant expozície UVL
na AGROKOMPLEXe 09

Telesná výchova na UVL
Zaradením predmetu telesná výchova do
skupiny výberových predmetov sa mení filozofia chápania pohybových aktivít študentov ako
potrebu ich psychohygieny a harmonického
rozvoja osobnosti počas štúdia, a nie ako niečo
nanútené.
Študenti ešte pred zápisom absolvujú stretnutie s učieľmi ústavu telesnej výchovy a športu,
kde získajú informácie o športovo-rekreačných
aktivitách na UVL (ďalšie informácie nájdu na informačných tabuliach v areáli, ŠD a telocvični).
Učiteľmi sú PaedDr. Anton Čižmárik, vedúci
študijného predmetu, a Mgr. Erika Wienerová.
Telesná výchova ako výberový predmet je pre
študentov všetkých ročníkov a odborov štúdia v
dennej forme (nie ZAŠ) s možnosťou využitia
odbornej pomoci učiteľov TV.
Formou výučby je pravidelná účasť na hodinách TV (kondičné posilňovanie, aerobik, volejbal, futbal, basketbal, florbal, stolný tenis, kanoistika, turistika, plávanie), ďalej bloky – turnaje a
VŠ liga (futbal, volejbal, basketbal); splavovanie
– kanoistika, pešie túry – turistika a lyžovanie, a
nakoniec sústredenia – lyžiarske, vodácke, kanoistika a rafting.

Študent si z aktuálnej ponuky na semester
vyberie športovú skupinu a fromu výučby a o
prihlásení sa na ústave TV a športu si zapíše výberový predmet TV do indexu najneskôr do 3
týždňov od začiatku semestra. Riadny študent
denného štúdia všetkých ročníkov UVL sa potom môže zúčastňovať na všetkých formách
pohybových aktivít zaradených do programu
výberovej TV s uprednostnením v základnej
skupine, t.j. do ktorej sa nahlásil. Podmienkou
zápočtu je aktívna účasť na cvičeniach v rozsahu 26 hodín za semester, ktoré môže so súhlasom učiteľa TV absolvovať aj v kombinácii jednotlivých foriem výučby a športov.
Rozšírením športových možností študentov
je riadne členstvo v TJ Slávia UVL Košice
v niektorom zo súťažných oddielov.
Výberový predmet telesná výchova – aktuálna ponuka na ak. rok 2009/2010: Kondičné
posilňovanie, kanoistika, turistika, lyžovanie,
športové hry, účasť na turnajoch – veľkonočný
a mikulášsky turnaj (futbal, volejbal, basketbal),
plážový volejbal, aerobik a v prípade záujmu plávanie.
PaedDr. A. ČIŽMÁRIK
vedúci ústavu TVaŠ
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