
časnej dobe, kedy sa neustále
zintenzívňuje konkurenčný boj
vysokých škôl o budúcich  štu-
dentov, musíme veľkú pozor-

nosť venovať aj propagácii univerzity a zlepše-
niu informovanosti verejnosti o možnostiach
štúdia na univerzite. Tento zámer musí zohľad-
ňovať aj stratégiu získavania skutočne kvalit-
ných študentov, nielen extenzívne zvyšovanie
ich počtu na úkor kvality

Dôvodom, prečo v tomto príspevku uvád-
zam mnohé realizované aktivity a ďalšie ciele
vo výchovno-vzdelávacej činnosti, je to, aby si
čitateľ uvedomil, že tvorba kvalitného vzdeláva-
nia je komplikovaný proces, zahrňujúci rôzne
oblasti a aspekty. Či je to kvalitné a moderné
výučbové zázemie, dostatočné materiálno-tech-
nické zabezpečenie, fungujúce účelové zariade-
nia, alebo administratívne riadenie organizácie
štúdia. To všetko vytvára vzájomne prepojený
systém, kde zlyhanie jednej zložky výrazne ov-
plyvní fungovanie celého systému. V centre
celého diania stojí človek – študent a učiteľ –
a ich vzájomný vzťah. Študenta vieme ako
hodnotiť – máme systém skúšok, zápočtov, kla-
sifikačné stupnice. Ako ale hodnotíme učiteľa?
Sú vždy výsledky „kvantitatívneho“  bodového
hodnotenia učiteľa skutočným odrazom jeho
kvality ako pedagóga? Vieme ako motivovať u-
čiteľa, aby bol lepším a hlavne chcel byť lep-
ším?  Finančným ocenením alebo morálnym o-
hodnotením? Čo je stimulujúce a čo spôsobí
stagnáciu a uspokojenie sa so sebou samým?
Nie je mojím zámerom dať jednoznačné odpo-
vede na tieto otázky, skôr sú podnetom na za-
myslenie sa všetkých nás. Ja sa znovu vrátim k
tomu podstatnému. V celom procese poskyto-
vania a prijímania výchovy a vzdelávania patrí
prioritné miesto vzájomnému pôsobeniu a ko-
munikácii medzi učiteľom a študentom.
Predovšetkým učiteľov éthos (vierohodnosť,
mravné zásady), páthos (schopnosť angažovať
sa, pôsobiť) a logos (vysvetliť, dokázať, usmer-
niť)  vytvára nezmazateľný vplyv  na osobnosť
študenta. A je, samozrejme, len v našich ru-
kách, do akej miery dokážeme študenta ovplyv-
niť. Dokáže to len kvalitný učiteľ s patričným
odborným základom, ktorý je schopný nielen o-
dovzdávať svoje vedomosti a skúsenosti štu-
dentom a nadchnúť ich, ale je aj schopný  tvo-
rivého a nadšeného vedeckého bádania. 

Záverom mi dovoľte už len jednu myšlienku.
Na to, aby sme mali náš výchovno-vzdelávací
proces kvalitný, s princípmi kvality sa musíme
stotožniť najmä my, učitelia, my ich musíme pri-
jať a hlavne sa nimi riadiť.

prof. MVDr. Jana MOJŽIŠOVÁ, PhD.
prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu

činnosť

Hlavnou úlohou vysokej školy
je zabezpečiť vzdelávanie na
najvyššej úrovni, teda vychová-
vať odborníkov s najvyšším
vzdelaním, s vysokou odbornosťou, zručnos-
ťou a vedomosťami. Vysoká škola musí vytvá-
rať tvorivé prostredie, v ktorom študentov ve-
dieme nielen k tvorivému a nezávislému mys-
leniu a zdravému sebavedomiu, zvyšujeme ich
intelektuálnu kapacitu, ale aj rozvíjame ich mo-
rálku, etiku a kritickosť. Táto nie ľahká úloha le-
ží na pleciach vysokoškolských pedagógov, na
ich osobnom nasadení a zainteresovaní.
Kvalita ich práce je hodnotená z mnohých a-
spektov a mnohými subjektmi, od samotných
študentov cez ratingové a rankingové agentúry,
procesmi národných i medzinárodných evalvá-
cií a akreditácií. Úroveň kvality je hodnotená
subjektívne a objektívne, kvalitatívne a kvanti-
tatívne, neustále a dlhodobo. Hodnotenie uni-
verzity zvnútra internými pracovníkmi a exter-
nými prvkami (ustanovizňami, študentmi, za-
mestnávateľmi absolventov a pod.) dáva v ko-
nečnom dôsledku obraz o kvalite inštitúcie, a
takto predstavuje významný faktor v konku-
renčnom boji škôl. Akým spôsobom dosiahnuť
vysokú kvalitu vzdelávania, ktorá by obstála vo
všetkých aspektoch hodnotenia a jeho reali-
začným výstupom bol erudovaný vysokoškol-
ský vzdelaný človek, schopný uplatniť sa v pra-
xi, je otázkou, ktorou by som sa chcela v mo-
jom príspevku viac zaoberať.

Vedenie Univerzity veterinárskeho lekárstva v
Košiciach si od svojho nástupu v plnej miere u-
vedomuje, že základným predpokladom jej roz-
voja je kvalitný výchovno-vzdelávací proces.
Všetky aktivity a zmeny, ktoré sa uskutočnili,
mali tento jediný cieľ. Kvalitatívne a kvantita-
tívne zmeny v pedagogickom procese  zahŕňa-
li predovšetkým schválenie nového učebného
plánu pre študijné programy všeobecné veteri-
nárske lekárstvo a hygiena potravín, ktoré boli
vypracované v súlade s požiadavkami zákona
o veterinárnej starostlivosti č. 39/2007 a
smernice EÚ 2005/36/ES o požiadavkách
kladených na vzdelanie veterinárneho lekára, a
tiež vypracovanie a zavedenie kreditového
systému štúdia podľa vyhlášky MŠ SR č.
614/2002 pre všetky akreditované študijné
programy od akademického roku
2007/2008. Tieto zmeny, ktoré boli v súlade s
realizáciou organizačných zmien hlavne klinic-
kých pracovísk, sa kreovali počas mnohých dis-
kusií učiteľov, ktoré, pevne verím, nemali iný ci-
eľ ako len zvýšiť kvalitu a efektívnosť vzdeláva-
cieho procesu. V priebehu ďalších rokov prebi-
ehala optimalizácia schválených učebných plá-
nov a systému kreditového ohodnotenia pred-
metov tak,  ako boli tieto implementované v
jednotlivých ročníkoch. Z dôvodu redukcie vý-
učbového zaťaženia študentov a učiteľov v ni-
ektorých ročníkoch  bude nutné v ďalšom ob-
dobí vykonať aj komparáciu učebných osnov a
sylabov jednotlivých študijných predmetov, aby
sa eliminovala duplicita výučby a viac sa rozví-
jalo interdisciplinárne prepojenie a nadväz-
nosť  predmetov.

Pre prehľadný spôsob evidencie štúdia sme
postupne zaviedli Akademický informačný
systém (AIS), skompletizovali sme  informačné
listy predmetov, učebných plánov jednotlivých
študijných programov, vytvorili sme register
študentov a zamestnancov a postupne defino-
vali prístupy do AIS. Ďalej sme realizovali zme-
ny v systéme sociálnej podpory študentov, v
otázkach školného a poplatkoch spojených so
štúdiom a tiež vydávania dokladov o štúdiu v
súlade s novelou zákona č. 131/2002 Z. z. o
vysokých školách  a s ním súvisiacich vykoná-
vacích predpisov. Vytvorili sme legislatívny rá-
mec mnohým oblastiam výchovno-vzdelávacej
činnosti vypracovaním a schválením nových vn-
útorných predpisov regulujúcich výchovno-
vzdelávaciu činnosť, ktoré doteraz absentovali,
alebo neboli v súlade s platnou legislatívou.
Dôležitým ukazovateľom kvality vysokej školy je
uplatnenie jej absolventov v praxi, prieskum
ktorého sme realizovali od akademického roku
2008/2009 a ktorý preukázal, že 70% našich
absolventov nájde uplatnenie v odbore. To, či
nášho absolventa skutočne pripravíme tak, aby
hneď v prvý deň po nástupe do praxe bol pl-
nohodnotným odborníkom (first day skills), je
však stále viac ako otázne. Snáď nový  systém
praxí a stáží na klinických pracoviskách univer-
zity, ktorý bol vypracovaný v súlade s novou
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Rektor na zasadnutí vedenia školy dňa 
8. 9. 2009 informoval o: 

- účasti na VetNEST meetingu organizova-
nom v Budapešti v dňoch 4. – 6. 9. 2009.

Rektor na zasadnutí vedenia školy dňa 
16. 9. 2009 informoval o: 

- vydaní celinovej obálky s prítlačou, príleži-
tostnej a kašetovej pečiatky a známky s perso-
nalizovaným kupónom pri príležitosti 60. výro-
čia založenia školy,

- vydaní pamätnej medaily pri príležitosti 60.
výročia založenia školy,

- vydaní Šiestej desaťročnice Univerzity vete-
rinárskeho lekárstva v Košiciach pri príležitosti
60. výročia založenia školy,

- o stretnutí s prof. RNDr. J. Pastorekom,
DrSc., predsedom SAV a riaditeľmi košických
ústavov SAV k návrhu na vytvorenie výskum-
no-vývojového centra v rámci predpokladanej
výzvy z OP Výskum a vývoj,

- slávnostnom otvorení ak. roku 2009/2010
dňa 10. 9. 2009 a odovzdaní pamätnej meda-
ily zamestnancom univerzity, ktorý sa význam-
ným spôsobom zaslúžili o rozvoj školy,

- aktíve učiteľov konanom dňa 10. 9. 2009,
- o Zlatej  promócii absolventov akademic-

kého roku 1958/1959 dňa 11. 9. 2009,
- účasti na medzinárodnej konferencii

Biologická bezpečnosť a Národný rámec regulá-
cie používania geneticky modifikovaných organiz-
mov a výrobkov z nich v Slovenskej republike, ko-
nanej na univerzite v dňoch 10. – 11. 9. 2009,

- účasti na V. NAPS Medzinárodnom ekume-
nickom koncerte sakrálnych spevov 2009 v
Štátnom divadle dňa 10. 9. 2009.

Rektor na zasadnutí vedenia školy dňa 6.
10. 2009 informoval o:

- organizačnom zabezpečení a priebehu osláv
60. výročia založenia školy a sprievodných podu-
jatí konaných pri tejto príležitosti (prezentácia
knihy Ing. Jána Keresteša Biotechnológie, výživa,
zdravie na univerzite dňa 18. 9. 2009, prezentá-
cia filatelistickej celistvosti – celinová obálka s
prítlačou, známka s personalizovaným kupónom
pri príležitosti 60. výročia založenia univerzity na
Filatelistickej výstave Košice 2009 v
Technickom múzeu v dňoch 18. 9. – 27. 9.
2009, slávnostné zasadnutie Vedeckej rady
Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach

Začiatok spolupráce s Farmaceutickou 

Spoločný študijný bakalársky program

Rok 2009 – aj rok v znamení ďalšieho kroku k vyššej kvalite 

vo výchovno-vzdelávacej práci

dňa 23. 9. 2009, záhradná slávnosť dňa 23. 9.
2009, slávnostný koncert Štátnej filharmónie
Košice v Dome umenia dňa 24. 9. 2009 s ú-
časťou V. Chovana, ministra pôdohospodárstva
SR, odborná konferencia Škola – veda – prax I.
konaná 24. 9. 2009, odborná konferencia Škola
– veda – prax II. konaná 25.  – 27. 9. 2009, otvo-
rené medzinárodné majstrovstva Slovenska vo
voltíži, 25. – 27. 9. 2009),

- účasti na slávnostnom zasadnutí Vedeckej
rady UPJŠ Košice  dňa 21. 9. 2009 pri príleži-
tosti 50. výročia jej založenia,

- prijatí absolventov univerzity po 40. rokoch
(ročník 1969) od ich promócie,

- podpísaní Agreement on joint bachelor de-
gree in animal science s Faculty of Biosciences
and Aquaculture Bodo University College dňa
24. 9. 2009,

- účasti na otvorení ak. roku 2009/2010 a
udelení čestného titulu Dr. h. c. na TU vo
Zvolene dňa 29. 9. 2009,

- návšteve ŠPP, n. o., Zemplínska Teplica, v
súvislosti s rekonštrukciou ubytovacej a jedá-
lenskej časti podniku dňa 2. 10. 2009.

Rektor na zasadnutí vedenia školy dňa 27.
10. 2009 informoval o:

- účasti na 50. výročí založenia Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre dňa 7. 10. 2009,

- účasti na Svetovej výstave psov v Bratislave
organizovanej Slovenskou kynologickou jedno-
tou v dňoch 8. – 9. 10. 2009,

- účasti na 13. ročníku jazdeckých pretekov
o Košický pohár v Jazdeckom areáli UVL dňa
10. 10. 2009,

- účasti na siedmom ročníku Zemplínskych
lekárnických dní v Michalovciach dňa 10. 10.
2009 a podpísaní Memoranda o spolupráci s
Farmaceutickou fakultou Univerzity Komen-
ského v Bratislave,

- účasti na konferencii OIE Evolving
Veterinary Education for a Safer World v Paríži
v dňoch 11. – 15. 10. 2009,

- imatrikulácii študentov prvých ročníkov
dňa 23. 10. 2009,

- účasti na plese UPJŠ Košice dňa 24. 10.
2009,

- konaní 20. ročníka pretekov psov o Pohár
rektora v dňoch 24. – 25. 10. 2009,

- prevzatí ceny predsedu VÚC pri príležitosti
60. výročia založenia univerzity dňa 28. 10.
2009.

organizačnou štruktúrou pracovísk a defino-
val úkony, ktoré musí študent vykonať, a zruč-
nosti, ktoré musí v priebehu ich realizácie
zvládnuť, by mohol byť jedným z krokov, ktorý
by pripravenosť nášho absolventa na prax zvý-
šil. Nezanedbateľným pokrokom v tejto oblasti
bolo aj uzavretie zmluvy o realizácii praxí a
stáží s Komorou veterinárnych lekárov SR. 

Ďalším základným predpokladom efektívne-
ho vysokoškolského vzdelávania je dostupnosť
učebných textov a vysokoškolských učebníc.
Prax nám ukázala, že otvorenie nového edičné-
ho strediska na univerzite zefektívňuje a zrý-
chľuje proces vydávania učebných textov, čo u-
možňuje promptne reagovať na potreby výuč-
by.

Samozrejme nevyhnutnou podmienkou kva-
litného pedagogického procesu je kvalitné ma-
teriálno-technického zabezpečenie. Každoroč-
ne sa zvyšujúci počet študentov (oproti roku
2000 viac ako dvojnásobný nárast) vyžaduje
stále väčšie priestory na výučbu. Sme veľmi ra-
di, že za uplynulé obdobie sa podarilo uviesť do
prevádzky  nové posluchárne, cvičebne a se-
minárne miestnosti v pavilóne  farmácie a pa-
vilóne chémie. V existujúcich posluchárňach
je štandardné vybavenie modernou didaktickou
technikou (dátové projektory) a v niektorých
je aj pripojenie na internetovú sieť. Podarilo sa
postaviť na nohy naše kolabujúce výučbové pri-
estory na účelových zariadeniach, čo si vyžia-
dalo nemálo investícií a energie.
Uvedomujeme si stále, že aj keď sa zdá, v tejto
oblasti už nemáme žiadne rezervy, situáciu
vzhľadom na stále vyšší počet študentov bude-
me musieť aj naďalej riešiť.

Kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu je  v
prvej línii hodnotená jeho odberateľmi – štu-
dentmi. Jednou z našich priorít bolo vypraco-
vanie novej formy hodnotenia študijného pred-
metu a učiteľa študentmi s analýzou problé-
mov a spätnej väzby na výučbový proces.
Realizuje sa prostredníctvom  anonymného do-
tazníka, ktorý hodnotí odbornú a pedagogickú
zdatnosť učiteľa ako aj kvalitu výučbového pro-
cesu v rámci predmetu. Najčastejšie sa opakuj-
úce problémy pri hodnotení boli nedostatok a
nedostupnosť študijnej literatúry, slabá vybave-
nosť laboratórií a cvičební a nerovnomerná za-
ťaženosť študentov. Naopak, študenti vyzdviho-
vali vysokú odbornú erudovanosť učiteľov, pro-
fesionálny a ústretový prístup k študentom a
dostatok možností získať praktické  skúsenosti.

Kvalitné vzdelávanie predpokladá  kvalitných
študentov, resp. uchádzačov o štúdium. V sú-

Už sedem rokov sa le-
kárnici pravidelne stretá-
vajú na odbornom podu-
jatí pod názvom
Zemplínske lekárnické
dni, ktoré sú každoročne
venované inej problemati-
ke. Po zriadení štúdia far-
mácie na Univerzite vete-
rinárskeho lekárstva v
Košiciach je ostatné tri ro-
ky pravidelne pozývaná
na toto podujatie i naša
univerzita. 

Tohoročné VII. lekárnic-
ké dni, ktoré sa konali v
Michalovciach v dňoch
9. – 10. októbra 2009,
boli venované otázkam
sústavného vzdelávania,
kardiovaskulárnym ocho-
reniam z pohľadu lekárni-
ka, legislatívnym a kategorizačným zmenám
a nežiadúcemu sieťovaniu lekární. 

Počas tohto podujatia za prítomnosti asi
200 účastníkov bolo 10. októbra pod-
písané Memorandum o spolupráci medzi
Farmaceutickou fakultou Univerzity
Komenského v Bratislave a Univerzitou ve-
terinárskeho lekárstva v Košiciach. 

Farmaceutická fakulta zastúpená deka-
nom prof. PharmDr. Jánom Kyseľovičom,

CSc., a Univerzita veterinárskeho lekárstva v
Košiciach zastúpená rektorom prof. MVDr.
Emilom Pilipčincom, PhD., sa rozhodli rozví-
jať vzájomnú spoluprácu na princípoch vzá-
jomnej dôvery, porozumenia a obohacova-
nia sa v oblasti vzdelávania, vedy, riadenia a
poznania. Memorandum je založené na ino-
vatívnom partnerstve, na princípoch vzájom-
nej výhodnosti a snahe o dosiahnutie nové-
ho poznania v oblasti vedy ako neoddelite-
ľnej súčasti špičkového vysokoškolského a
postgraduálneho vzdelávania. Je výrazom o-
choty poskytnúť personálnu, finančnú a
technickú podporu pre spoločné programy,
projekty a aktivity v oblasti vzdelávania na
spoločnom 1. a 2. stupni vzdelávania, dok-
torského vzdelávania, na 3. stupni dokto-
randského a postgraduálneho vzdelávania a
farmaceutickej vedy. Pod realizáciou spoloč-
ných aktivít majú zmluvné strany na mysli
predovšetkým oblasť vzdelávaciu, personál-
nu, vedeckú a výskumnú, konzultačnú a or-
ganizačnú.

Ešte pred štyrmi rokmi bolo možné študo-
vať farmáciu len na UK v Bratislave, ale spo-
ločenská objednávka si vyžiadala ďalšie mož-
nosti štúdia. Od akademického roku
2006/2007 sa študijný program farmácia
realizuje aj na Univerzite veterinárskeho le-
kárstva v Košiciach. V roku 2011 budú toto
päťročné magisterské štúdium končiť prví
absolventi, a to je dôvod, prečo univerzita
požiadala o zmenu názvu na Univerzita ve-
terinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach.

Univerzita za tých niekoľko rokov dokáza-
la vybudovať priestorové, materiálne i per-
sonálne zázemie pre tento študijný pro-
gram. Toto memorandum je ďalším dôleži-
tým krokom k skvalitneniu spolupráce
týchto jediných dvoch vysokých škôl po-
skytujúcich vzdelanie v študijnom progra-
me farmácia.

prof. MVDr. Jaroslav LEGÁTH, CSc.
prorektor pre vedecko-výskumnú

činnosť a zahraničné styky

Počas osláv
60. výročia zalo-
ženia Univerzity
veterinárskeho le-
kárstva v
Košiciach sa u-
skutočnila ďalšia
významná uda-
losť zameraná na

rozšírenie  medzinárodného vzdelávania.      
Dňa 24. septembra 2009 bola podpísa-

ná medzinárodná zmluva o spolupráci
medzi Univerzitou veterinárskeho lekárstva
v Košiciach a Bodo University College z
Nórska o vytvorení spoločného študijného
bakalárskeho programu pre získanie spo-
ločného titulu bakalár vied o živočíchoch
(Joint Bachelor degree in Animal Science).
Pri tvorbe a podpisovaní zmluvy sa zúčast-
nili  za  Bodo University College, Faculty of
Bioscience, dekan fakulty Prof. Terje
Solberg, prodekanka pre vzdelávanie Prof.
Grete Lysfjord a študijná poradkyňa Toril
Bertheusses,  za Univerzitu veterinárskeho
lekárstva v Košiciach rektor prof. MVDr.
Emil Pilipčinec, PhD., a prorektorka pre za-
hraničné a doktorandské štúdium prof.
Ing. Oľga Ondrašovičová, CSc.  

Zostavením bakalárskeho programu bola

poverená prof. Ing. Oľga Ondrašovičová,
CSc.  Vzhľadom na to, že takýto študijný
program sa  zatiaľ na našej univerzite neu-
skutočnil, bolo potrebné vynaložiť veľké ú-
silie hlavne na porovnanie a vyhodnotenie
veľkého množstva podobných študijných
programov  na európskych univerzitách a
zároveň naplniť požiadavky bolonského do-
hovoru. Keďže spoločným zámerom obid-
voch partnerov je vydávanie spoločných di-
plomov a po prvýkrát udeľovanie akade-
mického titulu, bolo po-
trebné   vypracovanie  med-
zinárodného memoranda
so zakotvením  potrebných
detailov. Spoločný študijný
program zodpovedá nor-
mám vzdelávacieho výboru
EAEVE v zmysle  nariade-
nia 2005/36/ES (predtým
nariadenie  78/1026 a
78/1027) platnej v EÚ.

Spoločný bakalársky pro-
gram bude uskutočňovaný
v anglickom jazyku a bu-
de trvať 6 semestrov, z
ktorých prvé tri semestre
budú realizované na univer-
zite v Bodo a ďalšie tri na

našej univerzite. Po ukončení bakalárskeho
štúdia a získaní titulu, ktorý  ich kvalifikuje
pre veterinárnu prax v európskych kraji-
nách, môžu absolventi pokračovať na dru-
hom stupni vysokoškolského štúdia tak u
nás  v 4-ročnom študijnom programe v
anglickom jazyku, ako aj na príslušných uni-
verzitách v Európe. 

prof. Ing. Oľga ONDRAŠOVIČOVÁ, CSc.
prorektorka pre zahraničné a dokto-

randské štúdium

V zmysle novozaloženej tradície, keď jednotliví členovia ve-
denia univerzity dostávajú priestor vyjadriť svoj názor, zhod-
notiť výsledky a  načrtnúť ďalšie perspektívy rozvoja v oblasti,

za ktorú zodpovedajú, dovoľujem si využiť túto príležitosť na
zamyslenie sa, čo je vlastne základným predpokladom zvyšo-
vania kvality vo výchovno-vzdelávacej činnosti.  

fakultou UK v Bratislave



Predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa pozval na slávnostné zhromaždenie
predstaviteľov a zástupcov Košického samosprávneho kraja, ktorí sa stretli 28. októbra 2009 v
Mestskom kultúrnom stredisku v Michalovciach na slávnostnom odovzdávaní verejných ocene-
ní. Medzi pozvanými bol aj rektor univerzity prof.
MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., ktorý prevzal Cenu pred-
sedu Košického samosprávneho kraja udelenú
Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach pri
príležitosti 60. výročia jej založenia za vynikajúce vý-
sledky vo výchovno-vzdelávacej a vedeckej oblasti,
ktorými úspešne reprezentuje Košický samosprávny
kraj. Súčasťou ocenenia bola okrem medaily aj fi-
nančná odmena.                                                    (lk)

Zlatá promócia 2009

Cieľom podujatia je poskytnúť doktorandom  pri-
estor na získanie praktických skúseností v dvoch
najdôležitejších oblastiach vedeckého výskumu –
prezentácii výsledkov v ústnej a písomnej forme. 

Dňa 9. septembra 2009 sa v pavilóne morfolo-
gických disciplín Univerzity veterinárskeho lekár-
stva v Košiciach  už po štvrtý raz stretli  doktoran-
di z UVL, rôznych ústavov SAV a UPJŠ. Je poteši-
teľné, že záujem študentov o účasť na  tomto ve-
deckom podujatí oproti minulému roku stúpol. Na
podujatí bolo prezentovaných až 35 príspevkov, čo
seminár posunulo takmer na úroveň menšej konfe-
rencie. Mimoriadny ráz dodalo akcii i to, že sa ko-
nala v rámci osláv 60. výročia založenia univerzity. 

Nosná časť prezentovaných informácií v prís-
pevkoch doktorandov bola tak ako po iné roky zalo-
žená na výsledkoch, ktoré  získali  v uplynulom štu-
dijnom roku. Príspevky neboli tematicky obmedze-
né a pokrývali širokú škálu biologických vedných
odborov – od molekulovej biológie, cez mikrobioló-
giu, parazitológiu, genetiku, reprodukciu, fyziológiu
trávenia, neurobiológiu a rôzne klinické disciplíny,
až po hygienu potravín, chov domácich i voľne žij-
úcich zvierat a životné prostredie. Aj napriek po-
merne širokému záberu sa však medzi príspevkami
našli tematické prieniky alebo metodická príbuz-
nosť, čo umožnilo usporiadateľom zostaviť pomer-
ne kompaktné sekcie, z ktorých dve menšie pre-
behli paralelne v doobedňajších hodinách a jedna
väčšia samostatne v poobedňajších. Doktorandi

tak mali možnosť navzájom porovnať kvalitu svojich
výsledkov, oboznámiť sa s novými poznatkami v
príbuzných študijných odboroch a nadviazať nové
formálne i neformálne kontakty.

V rámci súťaže o najlepšiu prácu doktorandov,
ktorá je tradičnou súčasťou seminára, boli jednotli-
vé príspevky hodnotené odbornou komisiou zlože-
nou zo zástupcov UVL a ÚFHZ SAV (doc.
Tkáčiková, doc. Goldová, doc. Kožárová, doc.
Faixová, doc. Faix, doc. Javorský, Dr. Jalč a Dr.
Čikoš), ktorá na záver vedeckého podujatia vybrala
spomedzi všetkých účastníkov deväť najlepších
prác, ktoré boli ocenené poukazmi na nákup ve-
deckých publikácií v hodnote od 33 do 66 EUR.
Ocenenými boli: MVDr. Csila Tóthová, klinika prež-
úvavcov;  MVDr. Dávid Maženský, ústav anatómie;

Päťdesiat rokov v živote človeka u-
tečie ako voda, nieto ešte jeden
rok. Ako by to bolo len pred pár

dňami, čo sme boli v septembri 2008
svedkami srdečného a dojímavého stret-
nutia absolventov našej univerzity spred
päťdesiatich rokov, a už sme 11. septem-
bra 2009 privítali ďalší ročník „jubilantov“.
V aule sa konala Zlatá promócia 2009. Za
zvukov fanfár zaujali svoje miesto členovia
vedeckej rady,  promótor prof. MVDr. Ján
Elečko, CSc., predseda akademického
senátu  a členovia vedenia na čele s rek-
torom univerzity prof. MVDr. Emilom
Pilipčincom, PhD.

Doc. MVDr. Peter Korim, CSc., moderá-
tor podujatia, otvoril promočnú slávnosť
Univerzity veterinárskeho lekárstva v
Košiciach, na ktorej budú absolventom z
akademického roku 1958/1959 odovzda-
né zlaté diplomy ako vyjadrenie úcty a pri-
pomienka, že od ich slávnostnej promócie
ubehlo už 50 rokov, a preto na slávnostnej
promócii srdečne privítal predovšetkým o-
päť promovaných jubilujúcich absolven-
tov. Rektor Univerzity veterinárskeho lekár-
stva v Košiciach sa rozhodol udeliť tento
diplom všetkým tým, ktorí ako v poradí 5.
ročník  absolventov našej univerzity dosta-
li  diplom veterinárneho lekára  v roku
1959. Menoslov všetkých 81 absolventov

Katedra fyziológie živočíchov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre bola v dňoch
16. – 18. septembra 2009 organizátorom už  8. ročníka  celoslovenského seminára z fyziológie ži-
vočíchov, ktorý sa konal v Račkovej doline v hoteli Akademik. 

Obsahové zameranie vedeckého seminára vychádzalo zo záverov predchádzajúcich vedeckých
seminárov, ktoré potvrdili, že je užitočné ponúknuť diskusné fórum pre stretnutie pedagógov a ve-
deckých pracovníkov vysokých škôl a vedecko-výskumných pracovísk. 

Vo vedeckom výbore konferencie boli okrem slovenských odborníkov aj zástupcovia vedeckých
pracovísk z Egypta, Rakúska, Maďarska, Česka a Poľska.  Konferenciu slávnostne otvoril  a ú-
častníkov privítal doc. MVDr. Peter Massány, PhD. V rámci plenárnych prednášok odzneli mnohé
zaujímavé príspevky. Úvodné referáty boli zamerané predovšetkým na reprodukciou zvierat (M.
Valent, USA; S. Hileman, USA; C. Nestor, USA; A. Sirotkin, SR a M. Okuliarová, SR) a na vplyv stre-
su na organizmus (M. Lauková, SR a P. Vargovič, SR). Z Univerzity veterinárskeho lekárstva v
Košiciach sa na celoslovenskom seminári z fyziológie živočíchov aktívne zúčastnili pedagogicko-
vedeckí pracovníci Katedry anatómie, histológie a fyziológie. Výskumný záber konferencie bol ve-
ľmi široký a je pomerne ťažké obsiahnuť všetky témy, ktoré boli  v rámci 53 prednášok alebo po-
sterov  odprezentované. 

Cieľom vedeckého seminára bolo sprostredkovať najnovšie informácie z výskumu v oblasti fy-
ziológie živočíchov a environmentálnych faktorov ovplyvňujúcich zdravie zvierat na jednotlivých
pracoviskách, ako aj informácie o vedecko-výskumnom zameraní prezentovaných pracovísk.

MVDr. D. SOPKOVÁ, PhD.

VIII. celoslovenský seminár z fyziológie živočíchov

RRoozzhhooddnnuuttiiee oo vvýýkkoonnee pprráávvaa ppooľľoovvnnííccttvvaa

Cena pre univerzitu

Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu

prečítala prof. MVDr. Jana Mojžišová,
PhD., prorektorka pre výchovno-vzdeláva-
ciu činnosť, a následne promótor prof.
Elečko odovzdal do rúk 24 prítomným ju-
bilujúcim absolventom zlaté diplomy.
Prevzali si ich: MVDr. Vladimír
Bernasovský, MVDr. Pavol Bindas,  MVDr.
Dušan Brezány,  MVDr. Michal Dzurjanin,
MVDr. Kvetoslava Genčiová, MVDr. Pavol
Gréč, MVDr. Jozef Gulík, MVDr. Ladislav
Haniczko,  MVDr. Jozef Hojsík,  MVDr.
Štefan Hric, MVDr. Klára Hrušovská, MVDr.
Andrej Chlebovský, DrSc.,  MVDr. Ľubomír
Králik, MVDr. Beáta Máňovcová, MVDr.
Adriana Pauerová, CSc.,  MVDr. Stanislav
Polakovič,  MVDr. Pavol Pribula, MVDr.
Jozef Skalka, MVDr. Naďa Szabová, MVDr.
Anna Šeševičková,  prof. MVDr. Štefan
Švrček, PhD.,  MVDr. Milan Tandlmayer,
MVDr. Jozef Vretenička a  MVDr. Jozef
Zvalený. 

Po tomto veľmi dôstojnom akte sa rektor
univerzity prihovoril zlatým absolventom i
celému slávnostnému zhromaždeniu: 

Ak by sme dali prehovoriť reči čísel a ich
významom, dozvedeli by sme sa, že Váš
ročník, drahí zlatí absolventi, je ročník 
výnimočný. Promovali ste v roku 1959, te-
da v roku 10. výročia založenia Vysokej
školy veterinárskej v Košiciach. Uplynulo
krásnych a asi krátkych päťdesiat rokov
od okamihu, keď ste stáli pred svojimi uči-
teľmi, kolegami, priateľmi a blízkymi, aby
ste z rúk promótora prebrali diplom do-
svedčujúci úspešné zvládnutie neľahkého
štúdia.

Zrátajúc tieto desaťročia ocitneme sa v
roku 2009, v roku pre Univerzitu veterinár-
skeho lekárstva v Košiciach jubilejnom, ro-
ku osláv 60. výročia vzniku doteraz jedinej
vysokej školy pre veterinárske vzdelávanie
na Slovensku. Okrúhle výročia a deviatka v
dátume akoby Vám bola súdená, a keďže
sa deviatka interpretuje ako múdrosť a
zodpovednosť, schopnosť pomáhať iným,
symbolizuje lásku, pravdu a priateľstvo a
tiež človeka aktívneho a rozhodného, rád
budem v tejto súvislosti  veriť reči čísel, le-
bo Vy ste svojím životom  a svojou prácou

v prospech zdravia ľudí a zvierat dokázali,
že sa tomu veriť dá.

Vyjadril obdiv, uznanie a vďaku za 
všetko, čo dokázali napriek nie vždy 
najpriaznivejším spoločenským podmien-
kam. Pripomenul im okamihy prvej pro-
mócie, privolal spomienky na vtedy preží-
vané pocity, na sny, na plány a predsavza-
tia... a vyslovil presvedčenie, že sa ich 
podarilo počas nasledujúcich päťdesiat 
rokov naplniť. Deň Zlatej promócie je tak 
aj dňom oživených spomienok a hodnote-
ní.

Vôbec celý dnešný deň bude plný spomi-
enok  na doby minulé a na ľudí, ktorých
ste stretávali. Mnohí z Vašich spolužiakov
už medzi nás nikdy neprídu, ale v našej pa-
mäti majú svoje miesto a cez naše spomi-
enky akoby tu boli s nami.

Som veľmi rád, že Vás mám možnosť pri-
vítať na pôde našej alma mater. Niektorí z
Vás ju vlastne takmer ani neopustili a ve-
novali jej všetko svoje vedecké a pedago-
gické úsilie. Iní z Vás sa tu vrátili možno aj
po dlhých rokoch. Ak sa obzeráte okolo se-
ba, ak sa prechádzate po miestach, kde ste
chodili voľakedy, dúfam, že cítite hrdosť na
svoju školu, ktorá sa počas uplynulých päť-
desiat rokov od Vašej promócie vypracova-
la na popredné miesto medzi vysokými ško-
lami nielen na Slovensku, ale aj v zahrani-
čí. Môžete vidieť, že univerzita si váži svoju
minulosť, generácie tých, ktorí ju budovali
od jej založenia až dodnes. Váži si generá-
cie veterinárnych lekárov, ktorí na všetkých
postoch zodpovedne plnili svoje poslanie a
prispeli k rozvoju veterinárskej medicíny, a
medzi ktorých určite patríte aj Vy, zlatí ab-
solventi, a táto zlatá promócia je prejavom
našej vďaky a úcty. Vaše mená zostanú za-
písané zlatými písmenami v análoch našej
univerzity.

Prijmite úprimné poďakovanie moje  i
poďakovanie členov vedenia za všetko, čo
ste urobili v prospech šírenia dobrého me-
na Univerzity veterinárskeho lekárstva v
Košiciach i vašej profesie. Prijmite moje
rovnako úprimné prianie ešte dlhých rokov
prežitých v zdraví, šťastí, spokojnosti a

porozumenia v kruhu rodiny a priateľov.“
Za absolventov potom v ďakovnom prí-

hovore vystúpil MVDr. Ľubomír Králik, vte-
dajší predseda ročníka.

Na umocnenie slávnostnej atmosféry za-
znelo v podaní členov súboru Železiar
krátke hudobné vystúpenie, po ktorom o-
päť za zvuku fanfár opustili aulu rektor,
prorektori, promótor, členovia vedeckej ra-
dy a ďalší hostia. Pre zlatých absolventov
to však ešte nebol koniec. Okrem Zlatých
diplomov im boli na záver darované knihy,
o ktorých sa vo svojom príhovore zmienil
pán rektor:

„Prijmite na záver celého slávnostného
aktu aj malý darček v podobe knihy
Mariána Krčíka pod výstižným názvom
Antrax!, ktorá je poctou učiteľom a leká-
rom veterinárskej medicíny. Tak, ako ju au-
tor písal z úcty k náročnej, zodpovednej
a nedocenenej práci veterinárnych leká-
rov, tak Vám ju ja z rovnakej úcty daru-
jem.“

Po podpise do pamätnej knihy 
a fotografovaní v univerzitnej záhrade sa
zlatí absolventi a ich sprievod, vedenie
univerzity a členovia vedeckej rady zišli
na spoločenskom posedení v jedálni uni-
verzity. Za prestretými stolmi rozvinuli na-
jmä zlatí absolventi taký živý rozhovor, že
by im veru nikto neuhádol ich skutočný
vek.

A ešte jeden moment rozprúdil vravu.
Opäť sa potvrdila výnimočnosť tohto roč-

níka, lebo práve počas tohto spoločenské-
ho posedenia boli priamo z tlačiarne pri-
vezené prvé výtlačky monografie vydanej
k 60. výročiu založenia univerzity –
Šiesta desaťročnica Univerzity veterinár-
skeho lekárstva v Košiciach. Zlatí absol-
venti tak boli prví, ktorým sa kniha dosta-
la do rúk, aby si ju  ako dar zobrali do
svojich domovov.

Jedným z týchto zlatých absolventov
bol dlhoročný učiteľ UVL v Košiciach prof.
MVDr. Štefan Švrček, PhD., dnes emeritný
profesor, ktorý zhodnotil túto udalosť na-
sledovne: „Atmosféra Zlatej promócie bo-
la naozaj slávnostná, zvlášť vo chvíli, keď
sme z rúk promótora prof. J. Elečku pre-
berali zlaté diplomy. Rektor UVL prof. E.
Pilipčinec vo svojom slávnostnom príhovo-
re vysoko ocenil prácu našej generácie
zverolekárov, informoval nás o VŠ, súčas-
nom stave a perspektívach veterinárskej
medicíny. Sme mimoriadne vďační rekto-
rovi UVL za túto milú slávnosť, prorekto-
rom doc. P. Korimovi a prof. J. Mojžišovej
za prácu a realizáciu našej Zlatej promó-
cie. Aj v osobných rozhovoroch bývalých
“konškolákov“ sme svorne konštatovali, že
sme si dobre vybrali, ak sme si zvolili štú-
dium zverolekárstva, a tiež že UVL v
Košiciach bola tá “správna“ vysoká škola.
Aj preto sme svorne zvolali Vivat acade-
mia!“

Mgr. Ľudmila KUNDRÍKOVÁ
kancelárka

Zlatí absolventi

Radosť z diplomu ako za mladi...

V novembri 2006 skončila nájomná zmluva
poľovného revíru Bažantnica, v ktorom výkon
práva poľovníctva vykonávala Univerzita veteri-
nárskeho lekárstva v Košiciach, predtým
Vysoká škola veterinárska v Košiciach, od vy-
tvorenia vyhradeného poľovného revíru. 

V dôsledku úprav hraníc, a tým aj zmeny vý-
mery tohto revíru bolo Obvodným lesným úra-
dom Košice vydané dňa 9. 8. 2007 nové roz-
hodnutie a uznaný revír „samostatná Bažan-
tnica Rozhanovce“ o celkovej výmere 3 358
ha. O prenájom výkonu práva poľovníctva v
tomto revíri požiadala Univerzita veterinárskeho
lekárstva v Košiciach a aj ďalší subjekt –
Občianske združenie Bažant kráľovský.
Vzhľadom na skutočnosť, že ani jednému sub-
jektu sa nepodarilo dosiahnuť nadpolovičnú vý-
meru podpísaných nájomných zmlúv, Obvodný
lesný úrad Košice žiadosti oboch subjektov zami-
etol.

Voči zamietavému rozhodnutiu lesného úra-
du sa odvolalo aj  občianske združenie  aj uni-
verzita na Krajský lesný úrad v Košiciach. Po
zhodnotení tejto situácie univerzita vzala späť
odvolanie na krajský lesný úrad a následne
požiadala obvodný lesný úrad o poverenie

výkonom práva poľovníctva v tomto revíri.
Obvodný lesný úrad  dňa 30. 6. 2008 žiadosti
univerzity vyhovel a poveril Univerzitu veteri-
nárskeho lekárstva v Košiciach zabezpečiť vý-
kon práva poľovníctva v samostatnej
Bažantnici  Rozhanovce. Takýto stav však nie je
definitívnym riešením, pretože v momente,
keď niektorý zo subjektov predloží 51 % podpí-
saných nájomných zmlúv, poverenie pre uni-
verzitu končí. Univerzita preto opäť aktívne
vstúpila do jednania so zástupcami vlastníkov
poľovných pozemkov. Výsledkom bolo vytvore-
nie občianskeho združenia s názvom Abovské
poľovnícke združenie. Toto združenie zastrešu-
je všetkých vlastníkov poľovných pozemkov,
ktorí nepodpísali nájomné zmluvy pre univerzi-
tu. Univerzita a Abovské poľovnícke združenie
následne  podpísali bilaterálnu dohodu o po-
dieľaní sa na výkone práva poľovníctva v revíri
samostatná Bažantnica Rozhanovce, ktorou sa
združenie zaväzuje zabezpečiť podpísanie ná-
jomných zmlúv v prospech univerzity, na dru-
hej strane univerzita umožní vykonávať výkon
práva poľovníctva  v tomto revíri pätnástim fy-
zickým osobám delegovaným združením.

Po naplnení podmienok tejto dohody univer-

zita opätovne požiadala  Obvodný lesný úrad
Košice o schválenie nájomných zmlúv. OLÚ
Košice rozhodnutím č. 2009/00324-2 zo dňa
14. 7. 2009 schválil zmluvu o nájme výkonu
práva poľovníctva v revíri samostatná
Bažantnica Rozhanovce uznanej rozhodnutím
OLÚ Košice č. 2007/00282-1 zo dňa 9. 8.
2007 podľa paragrafu 16 odsek 1 zákona o po-
ľovníctve na dobu 10 rokov medzi univerzitou a
vlastníkmi poľovných pozemkov. Toto rozhodnu-
tie nadobudlo platnosť dňa 12. 8. 2009 a zaru-
čuje možnosť ďalšiu dekádu realizovať zámery a
ciele univerzity v tomto revíri, úzko spätom s
činnosťou Účelového zariadenia pre chov a
choroby zveri, rýb a včiel v  Rozhanovciach.

Toto rozhodnutie je výsledkom nekoneč-
ných a nikdy nie jednoduchých jednaní a v
súčasnosti, keď už platí nový zákon o poľov-
níctve, by bolo snáď aj nerealizovateľné.
Dovoľte mi poďakovať sa všetkým, ktorí akou-
koľvek mierou prispeli k naplneniu tohto cieľa,
predovšetkým vedeniu univerzity a zvlášť jej
rektorovi prof. MVDr. E. Pilipčincovi, PhD.

S pozdravom  LOVU  ZDAR !
MVDr. Jaroslav  SOROKA

vedúci  účelového zariadenia

Seminár doktorandov je osobité vedecké podujatie, ktoré už
niekoľko rokov spoločne organizuje Ústav fyziológie hospo-
dárskych zvierat SAV a Univerzita veterinárskeho lekárstva v
Košiciach v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre bio-

chémiu a molekulovú biológiu. Seminár je venovaný pamiatke
jedného z popredných veterinárnych fyziológov na Slovensku,
ktorého profesionálna kariéra bola spätá ako s ÚFHZ SAV, tak
aj s UVL v Košiciach. 

MVDr. L. Sikorová, Ústav fyziológie hospodárskych
zvierat SAV; MVDr. Ondrej Kiš, ústav pre chov a
choroby zveri a rýb; MVDr. Stanislav Hreško, ka-
tedra mikrobiológie a imunológie;  MVDr. Ivana
Regecová, katedra hygieny potravín; Mgr. Ľ.
Capková, Neuroimunologický ústav SAV, Košice;
RNDr.  L. Fecskeová, Ústav fyziológie hospodár-
skych zvierat SAV, Košice, RNDr. P. Jalč, Lekárska
fakulta Košice .

36 príspevkov zo seminára doktorandov bolo u-
verejnených v zborníku s názvom Vedecké práce
doktorandov 2009, ktoré recenzoval MVDr. Imrich
Zeleňák, DrSc., a sú k dispozícii tak študentom,
ako aj odbornej vedeckej verejnosti.

prof. Ing. Oľga ONDRAŠOVIČOVÁ, CSc.
MVDr. Dušan FABIAN, PhD.



Práve Slovensko bolo dejiskom tohtoročnej
Svetovej výstavy psov FCI v dňoch  8. až
11.októbra 2009, prebiehajúcej na výstavisku
EXPO Incheba v Bratislave. Počtom prihláse-
ných psov 21 tisíc  na Svetovej výstave 
a 9 tisíc na Celoštátnej výstave, ktoré sa 
konali v rovnakom čase, tak Bratislava podľa
slov prezidenta Fédération Cynologique
Internationale (FCI) pána Hansa W.Müllera
prekonala najväčší počet zúčastnených psov,
ktoré sa kedy na svete naraz uskutočnili.  Je to
pôsobivý  dôkaz popularity každoročnej sveto-
vej výstavy a samozrejme aj slovenskej kyno-
lógie. Historicky najväčšia výstava FCI na sve-
te je i historický svetový rekord.  Nesmierne
množstvo práce na pleciach predovšetkým or-
ganizátora – Slovenskej kynologickej jednoty
pod vedením Ing. Štefana Štefíka, prezidenta
SKJ, dokumentuje  aj  niekoľkými poskytnutý-

Policajná kyno-
lógia si v tomto
roku pripomína
60. výročie svojho
oficiálneho vzni-
ku. Pri tejto vý-
znamnej príleži-
tosti odbor kyno-
lógie a hipológie

P r e z í d i a
Policajného zboru usporiadal dňa 1.októbra
2009 slávnostné medzinárodné stretnutie,
nad ktorým prevzal záštitu podpredseda
vlády a minister vnútra Slovenskej republi-
ky  JUDr. Robert Kaliňák.

Účelom tohto medzinárodného stretnu-
tia bolo pripomenúť si bohatú históriu
pôsobenia policajnej kynológie v štruktúre
Policajného zboru, jej význam a neocenite-
ľné výsledky v boji proti zločinu. Slovenská
policajná kynológia v priebehu svojej exi-
stencie nadviazala bohaté medzinárodné
kontakty s väčšinou európskych štátov. Z
tohto dôvodu sa osláb zúčastnili aj predsta-
vitelia policajnej kynológie z Českej repub-
liky, Rakúska, Nemecka, Poľska, Maďarska

V dňoch 9. – 13. augusta 2009 sa uskutočni-
la v poradí už 22. medzinárodná konferencia
svetovej asociácie pre pokrok vo veterinárnej pa-
razitológii (World Association for the
Advancement of Veterinary Parasitology – WA-
AVP).  Kongres sa konal v kanadskom Calgary,
ktoré s približne miliónom obyvateľov je najväč-
šie mesto kanadskej provincie Alberta a tretie
najväčšie mesto v Kanade. Toto mesto s prívlast-
kom olympijské je bránou do Skalistých hôr, kto-
ré poskytujú nekonečné možnosti na turistiku v
panenskej prírode kanadského západu. Na kon-
ferencii sa prezentovalo vyše 720 vedcov zo 49
krajín. Ako spoluorganizátori podujatia spolu-
pôsobili Americká asociácia veterinárnych para-
zitológov a Medzinárodná komisia pre trichine-
lózu.     

Program odbornej časti bol rozdelený do pia-
tich plenárnych sekcií, v ktorých odznelo osem
pozvaných prednášok. Celkovo odznelo na sym-
póziu viac ako 300 odborných referátov, ktoré
boli prezentované v siedmich paralelných sekci-

ách. Každá sekcia mala aj posterovú časť, počas
ktorých bolo celkovo vystavených 251 posterov.
Program bol obohatený aj o korporatívne sym-
póziá, ktoré boli organizované medzinárodnými
farmaceutickými spoločnosťami, ktoré sponzoro-
vali konferenciu. 

Už samotný pohľad do konferenčného progra-
mu nás oboznámi s faktom, že najviac prezen-
tovanou problematikou na sympóziu bola rezi-
stencia na antihelmintiká. Tomuto problému sa
venovalo šesť sekcií  a jedno samostatné sym-
pózium. Celkovo na túto tému odznelo 40 pred-
nášok a niekoľko desiatok príspevkov bolo pred-
stavených vo forme posterov.  

Špeciálna sekcia bola venovaná ukončenému
projektu 6. rámcového programu, ktorý ako jedi-
ný v oblasti parazitov hospodárskych zvierat zís-
kal financovanie na svoje projekty. Vedúci pra-
covných tímov (Dr. Jackson Dr. Himmelstjerna,
Dr. Coles a Dr. Vercruysse) informovali o výsled-
koch dosiahnutých počas riešenia projektu PA-
RASOL, ktorého hlavným zámerom bolo aspoň
čiastočne spomaliť rozširovanie rezistentných
kmeňov parazitov hospodárskych zvierat a štan-
dardizácia testov na detekciu rezistencie na anti-
helmintiká.

V sekciách, ktoré boli zamerané na proble-
matiku rezistencie na antihelmintické prípravky
dominovali príspevky, v ktorých autori zazname-
nali  nárast výskytu rezistencie na antihelmintíká
zo skupiny makrocyklických laktónov (ivermek-
tín, moxidektín). Znepokojujúci je fakt, že  rezi-
stencia u parazitov hovädzieho dobytka na túto
skupinu antihelmintík je na rýchlom vzostupe ni-
elen u rodu Cooperia sp., ale aj u druhov
Ostertagia sp, Trichostrongylus sp. a
Nematodirus sp.  Prednáška Dr. Mounsey potvr-
dila, že výsledkom častého používania makro-
cyklických laktónov (ivermektín) pri liečbe sar-
koptového svrabu je vznik rezistencie na túto
skupinu antihelmintík. Dr. Kotze poukázal na stá-
le častejšie prípady rezistencie parazitov psov
Ancylostoma caninum na prípravky na báze py-
rantelu.    

Vzhľadom na to, že spoluorganizátorom po-
dujatia bola Medzinárodná komisia pre trichine-
lózu (ICT), bohaté zastúpenie mali aj celkovo šty-
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Medzinárodná konferencia WAAVP

Svetová výstava psov Bratislava 2009 – sviatok a zážitok

aj našich  študentov  kynológie
(World Dog Show Bratislava 2009 – WDS 2009)

Stretnutie po 30. rokoch

Imatrikulácia študentov prvého ročníka

nosť ukážkami z činnosti slovenskej poli-
cajnej kynológie a kynológie zahraničných
policajných zborov. Po ukončení programu
sa hostia zúčastnili slávnostnej recepcie. 

Pri tejto príležitosti bola vydaná aj knižná
publikácia RNDr. Vladimíra Ďurišina a Mgr.
Ľubici Gallovej pod názvom „Policajná ky-
nológia na Slovensku“. Pútavú históriu slo-
venskej kynológie uvádza už samotné mot-
to:

Človek musel do boja proti zločinu povo-
lať priateľa zo živočíšnej ríše najbližšieho –
psa. 

A ten mu pomáha spôsobom jemu vlast-
ným – s nasadením vlastného života, odda-
ne a nezištne.

MVDr. Ľuboš BAGIN
emeritný náčelník služobnej kynológie

Ministerstva obrany SR 
externý učiteľ kynológie na UVL

v Košiciach

V dňoch 22. a 23. septembra 2009 sa na
pôde VFU   Brno  uskutočnil 16. ročník  od-
bornej  konferencie s medzinárodnou účas-
ťou pod názvom Ochrana zvířat a welfare.
Konferencia sa konala pod záštitou Fakulty
veterinární hygieny a ekologie Veterinární a
farmaceutické univerzity Brno, Ministerstva
zemědělství  ČR a Státní veterinární správy
ČR. 

Celá akcia prebiehala v priestoroch pavi-
lónu profesora Klobouka, pričom v úvodný
deň sa vo večerných hodinách v jeho pries-
toroch konal welcome bufet za účasti väčši-
ny aktívnych či pasívnych účastníkov konfe-
rencie. 

Na druhý deň ráno prebehla registrácia ú-
častníkov a po slávnostnom zahájení a ú-
vodných príhovoroch organizátorov a garan-
tov podujatia doc. Ing. Evy Voslářovej, PhD.,
a MVDr. Jiřího Douska, PhD., prišli už na rad
samotné prednášky. Celkovo bolo prítom-
ným prezentovaných 27 prác a tiež 52 po-
sterov z jedenástich krajín Európy, medzi
ktorými mala zastúpenie aj naša univerzita a
to vo forme 1 prednášky a 7 posterov v
rámci tém riešenej problematiky. V doobed-
ňajších hodinách sa prednášky konali v hlav-
nej sále pavilónu profesora Klobouka a poo-

Ochrana zvierat a welfare na VFU Brno

V nadväznosti na tradíciu vysokoškolského štúdia sa dňa 23. októbra 2009 v aule morfologického pa-
vilónu konala slávnostná imatrikulácia študentov prvého ročníka Univerzity veterinárskeho lekárstva v
Košiciach. V študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo imatrikulačné listy boli odovzdané
115 študentom, v študijnom programe hygiena potravín 43 študentom, farmácia 126 študentom, v štu-
dijnom programe kynológia – denná forma štúdia – 46 študentom, v študijnom programe bezpečnosť
krmív a potravín 9 študentom. 

Spoločne so študentmi v slovenskom štúdiu boli i-
matrikulovaní aj 30 zahraniční študenti. Na imatriku-
lácii sa zúčastnili aj vedúci učitelia ročníkov a študij-
ných skupín. V ten istý deň sa večer v Hoteli
Akadémia v Košiciach za účasti študentov a pedagó-
gov konal imatrikulačný ples. Všetkým novým štu-
dentom našej univerzity  prajeme úspešné zvládnu-
tie študijných povinností. 
prof. MVDr. Jana MOJŽIŠOVÁ, PhD., prorektorka

pre výchovno-vzdelávaciu činnosť
prof. Ing. Oľga ONDRAŠOVIČOVÁ, CSc.,

prorektorka pre zahraničné
a doktorandské štúdium

Foto: Ing. Štefan GRANČÁK

mi informáciami a číslami pre čitateľov.
Posudzovanie  cca 340 prihlásených plemien
psov  zabezpečovalo 160 rozhodcov z 38 kra-
jín sveta, ktorí mohli posúdiť najkrajších psov
planéty. Stretnutie takéhoto množstva milovní-
kov psov s ich zverencami je krásnou mani-
festáciou vzťahu dnešného človeka a psa.
Štvornohí kamaráti, aj keď nie sú dostupní
prostredníctvom mobilného operátora alebo e-
lektronickej pošty, sa stali súčasťou nášho ži-
vota.

Organizátori sa snažili vytvoriť tie najlepšie
podmienky nielen pre vystavovateľov, ale aj
pre takmer 100 tisíc divákov, ktorí výstavu po-
čas štyroch dňoch navštívili. Títo mali mož-
nosť od rána do večera sledovať jednotlivé
prebiehajúce súťaže v rámci posudzovania o
najkrajšieho psa, o najkrajší pár psov, najkraj-
ší dorast,  najkrajší veterán, najlepšia chovate-
ľská skupina a mnoho ďalších. Hrdili sme sa
pri prehliadke národných plemien psov
Slovenska, početných slovenských víťazov  v
iných spoločenských, sprievodných a poľov-
níckych plemenách. Organizátori pripravili
každodenne celú radu  klubových výstav jed-
notlivých plemien, celoštátnu výstavu psov so
zadávaním titulov CAC...

A tak štvordňový „sviatok svetovej a slo-
venskej kynológie“ nám predstavil krásnych
pastierskych a ovčiarskych psov, jazvečíkov,
špice, teriéry, duričov a farbiarov, chrtov, pin-
čov, bradáčov, stavačov, sliedičov, spoločen-
ské a sprievodné psy, ktoré sa mnohé stali
nositeľmi ocenení typu CAJC, CAC, CACIB,
svetový víťaz mladých, BOB, víťaz skupiny FCI
(BOG) a víťaz SVP v Bratislave (BIS).
Ozajstná elita svetovej kynológie v srdci
Európy. 

K podujatiam, ktoré najpočetnejšie oslo-
vili predovšetkým návštevníkov z radov divá-
kov, patrili Majstrovstvá sveta FCI v
„Obedience“. Až neuveriteľným spôsobom si

a Švajčiarska. Slávnostného stretnutia sa
zúčastnili okrem popredných predstavite-
ľov rezortu, útvarov MV SR, i súčasní a bý-
valí kynológovia.

Podujatie prebiehalo na štadióne v
Bratislave – Dúbravke za účasti širokej ve-
rejnosti a pozvaných masmédií. Po sláv-
nostnom otvorení boli ocenení vybraní do-
máci a zahraniční hostia plaketami za zá-
sluhy o rozvoj Policajného zboru a pamät-
nými plaketami vydanými k 60. výročiu
vzniku slovenskej policajnej kynológie, kto-
ré udelil podpredseda vlády a minister vnú-
tra, prezident Policajného zboru a riaditeľ
odboru kynológie a hipológie plk. RNDr.
Vladimír Ďurišin. Medzi ocenenými bol aj dl-
horočný pedagóg a garant kynologického
štúdia  Univerzity veterinárskeho lekárstva v
Košiciach prof. MVDr. Marián Kozák PhD.

V ďalšej časti slávnostný program pokra-
čoval pre pozvaných hostí a širokú verej-

ri sekcie a jedno sympózium venované tomuto
ochoreniu z pohľadu epidemiológie, diagnosti-
ky a potravinovej bezpečnosti.   

V dvoch sekciách, ktoré boli venované strate-
gickej kontrole parazitóz, bolo viacero prednášok
venovaných alternatívnym možnostiam terapie
ako sú cielená selektívna terapia, koncept FA-
MACHA, monitoring parazitóz prostredníctvom
zvýšených hladín sérového pepsinogénu. Dr.
Kenyon potvrdila, že pomocou cielenej selektív-
nej terapie je možné oddialiť nástup rezistencie u
gastrointestinálnych nematódov malých prežú-
vavcov.  

V priebehu podujatia sa uskutočnili aj sym-
póziá farmaceutických spoločností, ktoré pôsobi-
li ako hlavný sponzori konferencie. Za najväčší
prielom v oblasti liečby parazitóz za posledné
dve dekády sa považuje objav troch nových anti-
helmintík, ktorých mechanizmus účinku je odliš-
ný od doteraz používaných antihelmintických prí-
pravkov. Firma Bayer prezentovala výsledky no-
vej skupiny antihelmintík (emodepsidy), ktoré sa
v súčasnosti používajú pri liečbe parazitóz mači-
ek a psov. Firma Novartis uviedla na trh antihel-
mintikum Zolvix, ktorého účinná látka monepan-
tel patrí do skupiny AADs (amino-acetonitril deri-
váty). Toto antihelmintikum je zatiaľ dostupné
len na Novom Zélande a v Austrálii a jeho uve-
denie na európsky trh sa očakáva v roku 2010.
Tretím antihelmintikom, ktoré bude v blízkej bu-
dúcnosti uvedené na trh, je derquantel, ktorý pat-
rí do novej skupiny spiroindolov a prezentovala
ho firma Pfizer. Všetky tri liečivá umožňujú ús-
pešnú terapiu rezistentných parazitov.         

Hoci prednášky trvali až do neskorých poo-
bedňajších hodín, atmosféru mesta Calgary ako
aj bezprostredného okolia si mohli účastníci vy-
chutnať na fakultatívnych výletoch, ktoré sa ko-
nali pred, počas aj po konferencii. V rámci kon-
ferencie sa uskutočnil druhý ročník behu (prvý sa
ukutočnil na predchádzajúcej konferencii v bel-
gickom Gente) – WAAVP Fun Run, na ktorom sa
zúčastnilo približne 100 účastníkov, pričom pro-
striedky získané registráciou sú využívané v pro-
spech Nadácie Petra Nansena, ktorá sponzoruje
mladých parazitológov. Na záver konferencie bo-
la predstavená metropola Buenos Aires v
Brazílii ako dejisko 23. konferencie WAAVP, kto-
rá sa bude konať v roku 2011.

MVDr. Marián VÁRADY, DrSc.,  
Parazitologický ústav SAV, Košice

súťažiace  psy za svoju temer „digitálnu“ pres-
nosť pri požadovaných cvikoch  poslušnosti
pred stovkami  hlučne povzbudzujúcich  získa-
li obrovský obdiv.

A prečo o tom informujeme? Odpoveď je
jednoduchá, ale významná.  Všetkých uvede-
ných „ kynologických lahôdok“ sa zúčastnilo
80 študentov 1. 2. a 3. ročníka denného ba-
kalárskeho štúdia kynológie a početní exter-
nisti. 

Slovenská kynologická jednota sa už v
ročnom predstihu obrátila na Vedenie UVL
v Košiciach  nielen na základe Zmluvy o
spolupráci medzi UVL a SKJ v rámci baka-
lárskeho štúdia kynológie, ale predovšet-
kým v čo najväčšej miere  pomôcť organi-
zátorom pri  kvalitnej reprezentácii
Slovenska, ako usporiadateľa celosvetovej
výstavy. Rozhodnutie Vedenia UVL v

Košiciach nielen plne
akceptovalo požiadav-
ku, ale umožnilo  počet-
ným študentom priamu
účasť na výstave. Je
snom každého kynoló-
ga vo sfére chovateľst-
va aspoň raz v živote
sa „svetovky“ zúčastniť,
či aktívne alebo ako po-
zorovateľ. Tieto sny sa
naplnili do punktíka.
Študenti  využili veľkú
šancu na bohaté zážit-
ky a skúsenosti ob-
zvlášť prepotrebné k
štúdiu kynológie a do
následnej reálnej pra-
xe.  Po prvých zozna-
movacích  krokoch s

organizátormi, s prostredím, sa zapojili do
kolotoča povinnosti, ktorý trval celé 4 dni.
Viac ako 40 študentov bolo priamo zapoje-
ných do priebehu celoštátnej výstavy  a
druhá polovica  na výstavisku  Incheby. Ani
nepriaznivé počasie, s ktorým sa študenti
museli vyrovnať (a podľa riaditeľa výstavy
sa aj vzorne zapojili) nebolo faktorom, ktorý
by bránil vidieť a získať nenahraditeľné
skúsenosti s realizáciou  tak veľkých a vý-
znamných kynologických udalostí. 

Náročná účasť a práca sa dotýkala aj 
siedmich učiteľov kynológie z UVL, pre kto-
rých  Svetová výstava psov 2009 bola tiež
zážitkom, príležitosťou  pre  overenie a zís-
kanie ďalších skúsenosti, pre získanie aktu-
álnych učebných materiálov, pri poznaní no-
vých plemien, pomôcok pri organizácii vý-

bedňajšie prezentácie boli rozdelené na dve
sekcie, pričom sekcia B bola presunutá do
priľahlej prednáškovej miestnosti.
Prezentácie a postery  riešili problematiku
welfare zvierat z rôznych uhlov pohľadu, na-
koľko príspevky boli nielen z viacerých krajín
Európy ale aj od odborníkov z rôznych ob-
lastí, v ktorých je riešená starostlivosť o zvi-
eratá, ako sú útulky, krajské či štátne veteri-
nárne správy alebo farmy hospodárskych zvi-
erat, ale spomenutá bola aj problematika vy-
užívania živých zvierat na pokusy či výučbu
študentov škôl s príslušným zameraním.
Súčasťou konferencie a tiež jej spestrením
bola aj prezentácia v ČR momentálne na-
jmodernejšie vybaveného vozidla na tran-
sport či už hospodárskych, alebo  záujmo-
vých zvierat. 

Táto konferencia sa každoročne zaoberá
aktuálnymi otázkami welfare zvierat, ktoré sú
riešené v celosvetovom meradle, pričom o
rok sa na pôde brnenskej univerzity opäť zídu
odborníci z celej Európy, aby sa podelili o
svoje nové poznatky z tejto oblasti a ja pev-
ne verím, že na zozname účastníkov nebudú
ani na budúci rok chýbať  zástupcovia z na-
šej univerzity.

MVDr. Kamil  KOVÁCS
Pred 30 rokmi, v roku 1979, sa ukončilo vysokoškolské štúdium 83 mladých veterinárov, kto-

rí sa vydali rôznymi smermi nielen po celom Slovensku, ale aj do zahraničia. Počas týchto rokov
sme sa neraz stretávali na rôznych odborných aj osobných stretnutiach a veru prišli aj z ďalekej
Kanady. 

Tento rok bol pre toto postpromočné stretnutie akousi „prelomovicou“, keďže naša alma mater
slávila v uplynulých septembrových dňoch 60. výročie od jej založenia. Na pôdu Univerzity vete-
rinárskeho lekárstva v Košiciach si prišlo pospomínať na „zlaté“ vysokoškolské časy 49 spolužia-
kov z rôznych kútov Slovenska. 

Stretnutie sa začalo oficiálne v aule univerzity, kde ich za vedenie privítal prorektor pre rozvoj
doc. MVDr. P. Korim, PhD., a obdaril ich v mene vedenia univerzity neoceniteľnou publikáciou –
Šiestou desaťročnicou Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach vydanou pri príležitosti jej
založenia. Neodmysliteľnou súčasťou tohto stretnutia boli aj naši pedagógovia, ktorí prijali po-
zvanie. Boli to prof. MVDr. P. Mésaroš, PhD., prof. MVDr. J. Kačmárik, PhD., a pani prof. MVDr. I.
Škardová, PhD., ktorí nás svojou prítomnosťou aj veľmi milým príhovorom potešili a zotrvali aj na
neoficiálnom spoločenskom posedení. 

Skutočne sa nedá opísať slovami, aká atmosféra vládla medzi spolužiakmi, z ktorých mnohí sa
nevideli aj 20 či 30 rokov. Pri vzájomných rozhovoroch a odovzdávaní si pre školské stretnutia
typické „prierezy“ životom sa veru museli predstavovať aj menom, čo vyvolalo veselú atmosféru
napríklad pri spomienke na jeho prezývku alebo na nejaké študentské „vylomeniny“!

Spoločenské posedenie sa v tejto dobrej nálade a spomienkach tiahlo do neskorých noč-
ných, ba až skorých ranných hodín a pri rozlúčke nás hrial dobrý pocit a želanie, že o päť rokov
sa určite v plnej sile a zdraví znovu stretneme. prof. MVDr. Peter REICHEL, CSc.
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Pamätná plaketa

Štyri slovenské národné plemená tvorili
hlavné logo WSD 2009

Atmosféra pri vyhlásení víťaza – čsl. vlčiak

stavy, pri technike posudzovania exteriéru,
spôsoboch úpravy jednotlivých plemien  pri
výstavách a podobne. 

Ako vzdelávacej inštitúcie záverom ostáva
poďakovať sa Slovenskej kynologickej jedno-
te nielen za krásny  úspech Slovenska zorga-
nizovaním uvedenej výstavy, za úspešnú re-
prezentáciu  slovenskej kynológie vo svete,
ale aj za starostlivosť a umožnenie aktívnej ú-
časti študentov v rámci kynologických stáži.
Vyjadrujeme presvedčenie, že aktívna asi-
stencia študentov kynológie sa odzrkadlí
získanými  skúsenosťami  na ich vedomosti-
ach  a pomôže v ďalšom rozvoji kynológie
na Slovensku a v Európe. 

Ako garant kynologického štúdia  ďakujem
Vedeniu UVL za umožnenie účasti na WDS
2009, študentom a  zúčastneným  učiteľom
za dobrú reprezentáciu univerzity na sveto-
vom podujatí kynológie.

prof. MVDr. Marián KOZÁK PhD.



najmä hydinárskej
praxe. A tie boli s
meniacimi sa me-
tódami a techno-
lógiami chovu hy-
diny stále pestré.
Na začiatku svojej
vedeckej činnosti
sa zaslúžil o roz-
pracovanie využi-
tia hematologickej
diagnostiky u
hrabavej a vod-
nej hydiny. V ďal-
šom období riešil problematiku hemoragic-
kých diatéz u hydiny, toxicitu niektorých antio-
xidancií a antikokcidík u hydiny, mykotoxikó-
zy u hydiny a zdravotné problémy v chovoch
husí. Značný praktický význam majú najmä je-
ho práce, v ktorých objasňuje etiológiu a
upresňuje diagnostiku, terapiu a prevenciu ni-
ektorých dôležitých ochorení hydiny. Treba
spomenúť najmä keratokonjuktivitídu sliepok,
osteomyelosklerózu  hydiny, cystóznu degene-
ráciu vajcovodov, venerické ochorenie guná-
rov, ruptúru šľachy m. gastrocnemius, encelo-
falomaláciu kurčiat, myopatiu moriek, hydro-
ptický a malabsorpčný syndróm kurčiat, nekro-
tickú dermatitídu a iné. Niektoré z nich dia-
gnostikoval a popísal ako prvý na Slovensku.
Svoje pozorovania publikoval v 137 prácach.

Medzi československými hydinárskymi a
veterinárskymi odbornými pracovníkmi sa jubi-
lant stal známy ako organizátor a zakladateľ
tradície vedeckých podujatí – sympózií: O pro-
blematike chorôb a chovu hydiny. Tieto sa ko-
nali  od  roku 1971 až do roku 2001 pravidelne
každé dva roky a stali sa obľúbené medzi ve-
deckými a terénnymi pracovníkmi zo
Slovenska, Čiech i zahraničia pre dobrú orga-
nizáciu, vysokú odbornú úroveň a praktický
prínos.

Doc. MVDr. Ján Jantošovič, PhD., si získal
dôveru, vážnosť a odbornosť aj v hydinárskej
a „konskej“ veterinárskej praxi. S dôverou a
nádejou sa na  neho obracali kolegovia  pri rie-
šení rôznych zdravotných problémov vo veľko-

mocný asistent
na pôrodníckej
klinike u prof.
Klobouka. V roku
1951 začal praco-
vať na novozria-
denej Vysokej
škole veterinár-
skej v Košiciach
na Ústave fyzioló-
gie – najprv ako
výpomocný asi-
stent, neskôr od-
borný asistent a potom ako vedúci tohto ú-
stavu. V roku 1954 sa vrátil do
Humenného, kde pracoval ako obvodný ve-
terinárny lekár do roku 1960 a zároveň
pôsobil vo funkcii okresného veterinárneho
lekára. Pri jeho nástupe do zamestnania
pôsobilo v tomto regióne iba 6 veterinár-
nych lekárov, ktorí sa museli boriť s množ-
stvom problémov. V rokoch 1956 – 1957 ri-
ešili prvé ohniská SLAK-u v Čabinách, pri-
čom na dopravu mali k dispozícii iba motor-
ky a vtedajšie cesty boli bez asfaltu. V ro-
koch 1958 sa začalo s výstavbou budovy ve-
terinárneho strediska s hematologickým a
parazitologickým laboratóriom. Zásluhou vý-
razného zníženia úhynov hospodárskych zvi-
erat, na ktorom mala svoj podiel aj veteri-
nárna služba, budova bola financovaná s
prispením poisťovne. V roku 1960 sa stáva
MVDr. Spiesz riaditeľom Okresného veteri-
nárneho zariadenia v Humennom a v tejto
funkcii pôsobil neuveriteľných 25 rokov. V
rokoch 1986 – 1987 pracoval ako veterinár-
ny lekár v hygiene potravín a do starobné-
ho dôchodku odišiel 6. marca 1987. 

Do ďalších rokov želáme jubilantovi pevné
zdravie a životnú pohodu.

MVDr. Pavol RAJZÁK
KVPS Prešov

Náš milý jubilant
Ing. Ivan Seňko začal
dráhu svojho života
7. októbra pred päť-
desiatimi rokmi v
dedinke Príslop v lo-
ne nedotknutej príro-
dy Bukovských vr-
chov. Svoje študent-
ské roky prežil na

gymnáziu v okresnom meste Snina, odki-
aľ pokračoval štúdiom poľnohospodár-
skych vied na vtedajšej Vysokej škole po-
ľnohospodárskej v Nitre, ktoré v študij-
nom odbore fytotechnika úspešne ukončil
v roku 1983. Svoju odbornú dráhu začal
ako agronóm na JRD v Pichne, ktorú pre-
rušil na dva roky vojenskou službou na
Šumave. Odtiaľ už zletel na
Východoslovenskú pahorkatinu, a ako sa
ukázalo, už  natrvalo zahniezdil so svojou

Zdá sa to neu-
veriteľné, ale vý-
znamná osobnosť
nášho stavu sa do-
žíva krásneho ve-
ku – osemdesia-
tin. A dožíva sa
ich v plnej fyzic-
kej  a hlavne du-
ševnej pohode.
Stretnutie s ním
je plné veselosti,
zábavy a tí, ktorí
ste ho poznali v

mladosti, vedzte, že zostal takým, akým bol  –
mladý duchom aj telom, plný elánu, vtipu a
stále ešte plný plánov. Klasik by mal poopra-
viť päťdesiatku zo známeho hitu na osemde-
siatku, a vôbec by sa v tomto prípade ne-
mýlil.

MVDr. Juraj Hanulay sa narodil 20. sep-
tembra 1929 v Dolných Plachtinciach.
Ľudovú školu vychodil v rodnej obci a vo
Veľkom Grobe, maturoval na gymnáziu v
Banskej Štiavnici a potom začal študovať na
Vysokej škole veterinárskej v Brne, kde získal
doktorát v roku 1953. Tu sa začala prejavo-
vať v inej podobe jeho veľká celoživotná lás-
ka, s ktorou dosiahol  prenikavé výsledky –
láska ku koňom ale aj ku krásnemu povolaniu
veterinárneho lekára. Denne sa zdržiaval na
katedre chirurgie a staral sa o stáleho paci-
enta arabskú kobylu Dorku, na ktorej mohol aj
jazdiť. Vyhral na nej civilné preteky v sko-
koch obtiažnosti L. Dokonca ju naučil i jedno-
duchým  cirkusovým úkonom  a na jazdec-
kých pretekoch ich predvádzal spolu aj so
sučkou kokeršpaniela, kúpenej od prof. Dyka.
Dal jej meno Zorka, čiže vystupovala dvojica
Dorka a Zorka. Lásku k psom mal od detstva,
čo sa neskôr ukázalo aj vo výkone povolania
praktického veterinárneho lekára na fakulte i
na veterinárnej ošetrovni.

V roku 1953 po skončení vysokoškolského
štúdia nastúpil pracovať ako odborný asistent
na katedru chirurgie a ortopédie na Vysokú
školu  veterinársku v Košiciach a pracoval tu
do roku  1960. Okrem odbornej a pedagogic-
kej činnosti sa v plnej miere rozvinuli i jeho
jazdecké ale aj organizátorské  schopnosti. S
profesorom Pačenovským v septembri 1953
založili jazdecký oddiel  s piatimi koňmi.
Jazda na koni bola niekoľko rokov nepovin-
ným predmetom v rámci telesnej výchovy k
čomu vypracoval učebné osnovy a rozvrh. K
tejto mimoriadne ušľachtilej činnosti pritiahol
mnohých študentov ale aj pedagógov školy,
medzi inými profesorov Bartíka, Arendarčíka,
Popeska a iných. Počet jazdiacich sa v roku
1954 pohyboval okolo 30 – 40. V roku 1955
si svojpomocne vybudovali jazdecký areál v
záhrade školy. V ďalšom roku počet záujem-
cov stúpol  na 60 – 70 a počet koní sa zvýšil
na 9. Postupne sa pretekári aj so svojim zakla-
dateľom a trénerom začali zúčastňovať na pre-
tekoch v rôznych častiach republiky. Začiatky
pretekárskej činnosti sa viažu na rok 1955, za
ďalšie tri roky sa zúčastnili na 27 pretekoch.
Výborné výsledky jazdci dosahovali v súťaži
dospelých i dorastencov. Na majstrovstvách
Československa v Pardubiciach v roku 1958
získal oddiel medzi 21 štartujúcimi 8. Miesto.

Doc. MVDr. Ján Jantošovič, PhD., dlhoročný
pedagóg,  tajomník katedry a v rokoch 1986
– 1989 a 1991 – 1994 vedúci Katedry vnú-
torných chorôb jednokopytníkov, malých zvie-
rat, vtákov a farmakológie UVL v Košiciach sa
v plnej  pracovnej aktivite  dožíva 80 rokov. 

Narodil sa 12. novembra 1929 v Soblahove
pri Trenčíne. V Trenčíne aj ukončil gymnaziál-
ne štúdium v roku 1949. Nastupuje štúdium
na novo zakladajúcu sa Vysokú školu veteri-
nársku v Košiciach. Patrí medzi prvých jej ab-
solventov (1954). Po skončení veterinárskeho
štúdia pracoval ako obvodný veterinárny lekár
v okrese Prievidza. Ako odborný asistent  na-
stupuje na vysokú školu už v roku 1957, a tak
sa stáva súčasťou založenia a tvorby histórie
tejto školy. Vďaka jeho cieľavedomosti  v roku
1965 obhajuje  kandidátsku prácu na tému:
Štúdium niektorých ukazovateľov krvi u zdra-
vej hydiny a pri niektorých chorobách z hľa-
diska diagnostiky.

Jubilant od začiatku svojho pôsobenia na
škole začal zanechávať za sebou hlboké stopy
svojej činnosti ako pedagóg, vedecký a od-
borný pracovník a organizátor. Jeho priateľský
vzťah k študentom, jasne formulované myšli-
enky, bohaté praktické skúsenosti, ktoré uplat-
ňoval a rád odovzdával študentom vo výučbe,
vytvárali u nich dôveru k nemu ako pedagó-
govi. Svedčí o tom aj široký záujem študentov
o vypracovanie diplomových prác a študent-
ských odborných prác pod jeho vedením.
Svoje skúsenosti a odborné poznatky apliko-
val aj pri vypracovaní početných učebníc, vyso-
koškolských skrípt a učebných textov z cho-
rôb hydiny, mäsožravcov a koní.
Najznámejšou a dodnes využívanou sa stáva
učebnica „Choroby hydiny a exotických vtá-
kov“ (Jantošovič a kol. 1998).

Vo vedeckovýskumnej činnosti sa jubilant
zameriaval na riešenie aktuálnych problémov

K významnému životnému jubileu doc. MVDr. Jána Jantošoviča, PhD.
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MVDr. Štefan Spiesz – 85 ročný

Jubilujúci Ing. Ivan Seňko

V dňoch  27. – 30. októbra 2009 sa v pries-
toroch študovne  Ústavu vedeckých informácií a
knižnice Univerzity veterinárskeho lekárstva v
Košiciach uskutočnila  tradičná  predajná  výsta-
va odbornej literatúry Veterinary libry 2009.

V spolupráci s firmou  SLOVART  G.T.G
Bratislava  boli  prezentované  knižné novinky
najznámejších renomovaných svetových vydava-
teľstiev ako Elsevier z  Holandska,  z Veľkej
Británie  Blackwell,  Nottingham University Press,
McGraw  Hill,  CABI  Publishing,  Iowa  State
University  Press – USA a ďalších. Vystavované
knižné   publikácie odbornej literatúry, encyklo-
pédie, atlasy, predovšetkým z oblasti veterinárnej
medicíny,  boli v anglickom jazyku.   

Na výstave bola prezentovaná  a sprístupne-
ná prostredníctvom firmy Elsevier nová možnosť  online  prístupu k rôznym titulom študijnej ve-
terinárnej aj  humánnej  literatúry  pre študentov i pedagógov. Táto elektronická forma predsta-
vuje novú možnosť dostupnosti odbornej literatúry čoraz väčšiemu okruhu  čitateľov.
Vystavované  knihy  bolo možné ihneď zakúpiť alebo objednať.

MVDr. Libuša BODNÁROVÁ, riaditeľka ÚVIK

Veterinary libry 2009

Rezortné
vyznamenanie

pre prof. Cibereja

Za krátku dobu existencie oddielu skutočne
výborné výsledky, na ktorých má zásluhy náš
oslávenec aj so svojou manželkou.

Od roku 1960 sa na jedenásť rokov upísal
práci praktického veterinárneho lekára, tréne-
ra a pretekára v Plemenárskom ústave v
Motešiciach. Založil tu jazdecký oddiel a zú-
častnil sa prvých zahraničných pretekov v
Budapešti. Po odbornej i športovej stránke to
bolo veľmi plodné obdobie. Darilo sa mu i v
trénerskej práci. Vychoval troch reprezentan-
tov v parkúrovom skákaní a v drezúre.
Okrem iného venoval sa i ďalšej veľkej záľu-
be – chovu holubov.

Zrelý vekom, bohatý pracovnými skúse-
nosťami a športovými výsledkami  v roku
1971 prišiel pracovať do Bratislavy na
Mestské veterinárne zariadenie ako veteri-

V období, keď si spoločne pripomíname
60. výročie založenia vtedajšej Vysokej školy
veterinárskej v Košiciach, patrí sa zároveň
pripomenúť si aj pôsobenie jej prvých peda-
gogických pracovníkov, ktorí prišli učiť na ško-
lu ako čerství povojnoví absolventi VŠV v
Brne.

Jedným z jej prvých povojnových absol-
ventov bol aj MVDr. Štefan Spiesz – význam-
ný veterinárny lekár pôsobiaci najprv na VŠV
v Košiciach a neskôr v Humenskom regió-
ne. 

Keďže za toto dlhé obdobie pribudla v na-
šej profesii nová generácia veterinárnych le-
károv, ktorí sa s jeho pôsobením na poli ve-
terinárnej medicíny už nestretli, je prospešné
aj prostredníctvom SVČ ich činnosť novej ge-
nerácii sprostredkovať. Keď sa veterinárny le-
kár – dôchodca zároveň dožije v plnom fyzic-
kom a duševnom zdraví 85 rokov je to iste
významný dôvod pripomenúť si, že pred
štvrťstoročím  odchádzala do starobného
dôchodku generácia prvých slovenských ab-
solventov bývalej Vysokej školy veterinárskej
v Brne a vtedajších zakladateľov našej teraj-
šej univerzity.  

MVDr. Štefan Spiesz sa narodil 5. 9. 1924
v Koškovciach v rodine miestneho učiteľa.
Ľudovú školu ukončil už – pre nás v nepred-
staviteľnom roku – 1935. Keďže v tom čase
v Humennom ešte nebolo zriadené gymná-
zium, v štúdiu pokračoval na štátnom
Gymnáziu v Michalovciach, ktoré ukončil
maturitnou skúškou v roku 1944.  Po oslo-
bodení v roku 1945 a po opätovnom otvo-
rení  vysokých škôl v Čechách sa zapísal na
vtedajšiu Vysokú školu veterinársku v Brne.
Ako si spomína, v počiatkoch štúdia slúžil a-
reál vysokej školy študentom a zároveň ako
aj  zajatecký tábor pre vojakov bývalej ma-
ďarskej armády. Vysokú školu ukončil v ro-
ku 1951 a po nej krátko pôsobil ako výpo-

nárny lekár v zoologickej záhrade.
Vypomáhal i na veterinárnej ošetrovni  pre
malé a drobné zvieratá. Začal organizovať
prípravu výstavby veterinárnej polikliniky,
ktorá bola daná do prevádzky až keď bol 
v dôchodku. 

Aktívnu pracovnú kariéru ukončil  osem-
ročným pôsobením vo funkcii riaditeľa brati-
slavskej zoologickej záhrady. Prežíval tu ťažké
obdobie, hlavne z dôvodu neustálej výstav-
by, prestavby samotnej zoologickej záhrady,
ako aj jej okolia v Mlynskej doline. Ale aj tu
zanechal po sebe poctivú prácu a odchod do
dôchodku 30. júna 1990 bol len prirodzeným
ukončením jeho vynikajúceho a plodného
pracovného obdobia. S plným nasadením a
odhodlaním sa naplno venoval svojej veľkej
celoživotnej láske – jazdectvu a výchove no-
vých pretekárov, hlavne z radov mládeže.

Počas odbornej veterinárnej činnosti v
Bratislave ukončil postgraduálne vzdelávanie
v roku 1980 druhou atestačnou skúškou.
Jubilant bol aj publikačne a edične činný.
Počas pôsobenia na vysokej škole bol auto-
rom resp. spoluautorom dvoch  učebníc –
Podkúvačstvo (1957) a Základy diagnostiky
a terapie chorôb kopýt a paznechtov
(1959). Svojimi odbornými článkami prispie-
val do Veterinárskeho časopisu, Veterinářství,
Jazdectvo a  Equito. Aktívne spolupracoval so
Slovenskou televíziou a Slovenským rozhla-
som, kde propagoval veterinárnu medicínu a
jazdectvo. V roku 1975 absolvoval odbornú
stáž na Veterinárnej univerzite  vo Viedni.

Ako bola bohatá jeho športová činnosť, tak
aj funkcie a členstvo v rôznych komisiách
boli významné. V rokoch 1957 – 1985 patril
medzi najúspešnejších reprezentantov
Československa v jazde na koni. Výpočet ví-
ťazstiev by zabral veľa miesta, ale najdôleži-
tejšie a najvýznamnejšie sú tieto: V roku

rodinou, manželkou a dvoma deťmi, v
Zemplínskej Teplici na Školskom poľno-
hospodárskom podniku. 

K práci agronóma sa postupne pripája-
li riadiace funkcie, v ktorých dokázal svo-
ju odbornosť, zanietenosť  a manažérske
schopnosti. V roku 2001 bol menovaný
riaditeľom podniku, ktorý v roku 2003 ús-
pešne previedol procesom transformácie
na platformu, ktorá, ako sa ukázalo, bola
rozhodujúca pre získanie ďalšieho rozvojo-
vého impulzu podniku, ktorý pod jeho ve-
dením dosahuje vynikajúce parametre v
rastlinnej výrobe, v chove hospodárskych
zvierat, najmä hovädzieho dobytka.
Hospodárske výsledky podniku pod jeho
vedením umožňujú realizovať zámery,
ktoré  sú zároveň veľkým prínosom aj pre
našu univerzitu. 

Tieto úlohy vyžadujú celého človeka,
pre ktorého je práca životom a život prá-

cou, človeka s pevnou vôľou, morálkou a
zásadami, ale zároveň človeka s citom a
intuíciou pre určenie správneho cieľa, so
záujmom nadväzovať spoluprácu a o-
chotného riešiť aj nie vždy príjemné pro-
blémy. Popritom  všetkom náš jubilant je
vždy ochotný poradiť a podať pomocnú
ruku, nezabúda na svojich najbližších a
priateľov. Jeho pôsobenie vo funkcii riadi-
teľa Školského poľnohospodárskeho pod-
niku, n. o., Zemplínska Teplica, účelového
zariadenia Univerzity veterinárskeho lekár-
stva v Košiciach,  bolo ocenené pamät-
nou medailou rektora univerzity a mnohý-
mi ďalšími zo sféry odbornej, ale aj kultúr-
no-spoločenskej oblasti. 

Prajeme vzácnemu jubilantovi, aby 
hodiny práce a starostí boli husto popret-
kávané nitkami šťastia a radosti, aby jeho
zraku neunikol žiadny nevyriešený 
problém. Prajeme mu do ďalšieho života
veľa sily, entuziazmu, zdravia a porozume-
nia.

Ing. Marek FERKO 
za kolektív ŠPP, n. o., Zemplínska Teplica

1964 v Olsztyne (Poľsko) víťaz Pohára víťa-
zov, v roku 1966 vyhral Veľkú cenu v Lipsku
(vtedajšia NDR), jedno z najcennejších víťaz-
stiev je víťaz GRAND PRIX Bratislava v roku
1971 na známom koni Caravela, v roku 1978
reprezentoval ČSSR na majstrovstvách sveta
v Aachene (NSR). Dvadsaťosem rokov ús-
pešne reprezentoval Československo a 9 ro-
kov  bol trénerom štátnej reprezentácie. V za-
hraničí vystupoval v Maďarsku, Poľsku,
Nemecku, Rumunsku, Juhoslávii, Francúzsku,
Dánsku, Rakúsku a Líbyi.

Za vynikajúce a dlhoročné športové vý-
sledky získal titul Zaslúžilý majster športu,
Zlatý výkonnostný odznak a je nositeľom stri-
eborného odznaku FEI (Medzinárodná jazdec-
ká federácia) za dosiahnuté výsledky na med-
zinárodných pretekoch.

V rokoch 1975 – 1983 bol veterinárnym
lekárom FEI, v rokoch 1983 – 1990 členom
Komisie na ochranu zubra hôrneho pri MK
SSR a v rokoch 1986 – 1990 členom
Komisie pre ochranu genofondu rastlín a ži-
vočíchov.

V jeho činnosti ho veľmi podporovala a
vytvárala mu priaznivé podmienky jeho man-
želka Kristína, v rokoch 1953 – 1960 pra-
covníčka na katedre všeobecnej a špeciálnej
zootechniky na VŠV. Toho roku tiež oslavuje
významné životné jubileum, ku ktorému jej
všetci gratulujeme. Jubilant vychoval pre čes-
koslovenskú a slovenskú jazdeckú reprezen-
táciu svojho syna Juraja, ktorý v otcových
šľapajách dosiahol taktiež významné úspechy
na domácej i zahraničnej úrovni.

Ešte i v takomto vysokom a požehna-
nom veku je jubilant všestranne aktívny. Plne
platí pre neho, že keď šťastie a radosť roz-
dávaš, vrátia sa ti späť.

Drahý jubilant, náš Ďurko, všetci, ktorí ťa
poznáme, obdivujeme a uznávame, Ti želá-
me pri takom významnom životnom jubileu
hlavne pevné zdravie, nech môžeš ešte veľa
rokov rozdávať radosť a bohaté skúsenosti
všetkým, ktorí o to stoja. Teš sa z pekných
chvíľ v kruhu svojej rodiny, priateľov a zná-
mych. Všetci sme Ti vďační a voláme „živió a
mnoga lieta“.

J. BLECHA

chovoch hydiny a v chovoch koní od
Vranova až po Cífer či Bratislavu.

Je ťažké vymenovať všetky jubilantove akti-
vity a zhodnotiť celú jeho činnosť.  Treba však
mimoriadne vyzdvihnúť jeho snahu o vytvára-
nie pokojného pracovného prostredia, ako aj ži-
votnú múdrosť a zmysel pre spravodlivosť. S
každým si vedel a vie pohovoriť, každého po-
chopiť a snažil sa poradiť a pomôcť. Životné
cesty nebývajú vždy rovné a ľahké. Dôležité je,
ako ich človek prekonáva. Docent Jantošovič
sa ich snaží prekonávať vždy čestne a zodpo-
vedne. Tieto jeho životné zásady mu boli iste
dané do vena už v jeho rodisku – v kraji pod
trenčianskym hradom, ku ktorému sa vždy hr-
do hlási. 

V „jeseni života“ sa s jemu typickou zaniete-
nosťou, venuje spracovaniu histórie veterinár-
nej medicíny v československej i v súčasnej
slovenskej veterinárskej rodine. Jeho početné
publikácie, ktorým zasvätil svoj pracovný elán,
tvoria  dôležité  svedectvá pre naše i budúce
generácie zverolekárstva i vysokého školstva
na Slovensku a v strednej Európe. Okrem iné-
ho spracoval bibliografie významných sloven-
ských osobností vo svetovom dianí veterinár-
nej  histografie (Dr. J. Marek, Dr. P. Adámi a
ďalší),  zaslúžilých pracovníkov tunajšej a br-
nenskej univerzity, vznik a históriu štátnej ve-
terinárnej služby na Slovensku a podobne, čo
trvalo obohacuje poznanie a hrdosť veterinár-
nej pospolitosti.  Aktívnymi príspevkami sa pre-
zentoval i pri vydaní  „Šiestej desaťročnice“
UVL v Košiciach (2009).

Nám, ktorí môžeme denne pozorovať jeho
životný elán, sa zdá, akoby toto jubileum nebo-
lo ani skutočné. Roky nič neubrali na jeho ži-
votnej sile a sviežosti. Všetci bývalí spolupra-
covníci Katedry vnútorných chorôb jednoko-
pytníkov, malých zvierat, vtákov a farmakoló-
gie, neskôr I. Internej kliniky a súčasných pra-
covísk mu to spolu s pevným zdravím srdečne
prajeme i do ďalších rokov.

prof. MVDr. Marián KOZÁK PhD.,  doc.
MVDr. Ján Šály PhD. 

a kolektívy bývalých spolupracovníkov z
jednotlivých súčasných pracovísk 

Pri príležitosti celoslovenských osláv Dni
sv. Huberta, ktoré sa uskutočnili v dňoch 5. a
6. septembra 2009 vo Sv. Antone,  udelil  vte-
dajší minister pôdohospodárstva SR Stanislav
Becík rezortné vyznamenanie – Striebornú me-
dailu Ministerstva pôdohospodárstva SR – za
rozvoj poľovníctva na Slovensku nášmu dlho-
ročnému učiteľovi a vášnivému poľovníkovi
prof. Ing. Jurajovi Ciberejovi, CSc. GRATULU-
JEME! (lk)

Foto: Ing. Štefan Grančák



dostali odborné témy z iných oblastí bohato
zastúpené prezentujúcimi účastníkmi. Z tváre
zakladateľa tohto odborného sympózia sedia-
ceho za predsedníckym stolom a dnes čestné-
ho predsedu organizačného výboru doc.
MVDr. Františka Jenčíka, PhD., sa nedalo za-
kryť sklamanie nad nízkou ú-
časťou vedeckých a odbor-
ných veterinárnych pracovní-
kov na tomto podujatí. Na
tomto  mieste je asi vhodné si
položiť otázku, či sa na
Univerzite veterinárskeho le-
kárstva v Košiciach nenájde
zanietený pokračovateľ a ná-
stupca v spoluorganizovaní
tohto dlhoročného podujatia?
Ak si nájdu priestor na či už
aktívnu, alebo pasívnu účasť
na tomto podujatí dlhoroční
účastníci z Českej republiky,
z iných organizácií, univerzít
a vedeckých ústavov, neve-

V dňoch 22. – 23. októbra tohto roku sa tak
ako po minulé roky v priestoroch  hotela
Hrádok pri Jelšave konal v poradí už  XVIII.
ročník   sympózia s medzinárodnou účasťou a
trochu pozmeneným názvom SITUÁCIA V E-
KOLOGICKY ZAŤAŽENÝCH REGIÓNOCH SLO-
VENSKA A STREDNEJ EURÓPY. Nad sympó-
ziom prevzala záštitu kancelária prezidenta
Slovenskej republiky v Košiciach. 

Hlavnými organizátormi tohto podujatia bo-
li: Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, ZO
pri, ÚGT SAV, Košice, Slovenské magnezitové
závody, a. s., Jelšava, Krajská veterinárna a po-
travinová správa, Prešov, Regionálna veterinár-
na a potravinová správa, Rožňava, Regionálna
poľnohospodárska a potravinárska komora,
Košice, Centrum výskumu živočíšnej výroby,
Nitra, pracovisko Košice, Ústav geotechniky
SAV, Košice.

Pokiaľ úvodné ročníky tohto sympózia mali
iba regionálny charakter a riešili ekologickú si-
tuáciu iba v regiónoch Jelšavy, Lubeníka  a
stredného Spiša, súčasné zameranie malo širší
charakter a zahrňovalo:

1. Vplyv emisií a imisií na ovzdušie, pôdu,
vodu, rastliny, lesy, zvieratá, potravinový reťa-
zec

a ľudskú populáciu v regiónoch Slovenska
2. Vplyv emisií a imisií na ovzdušie, pôdu, vo-

du, rastliny, lesy, zvieratá, potravinový reťazec
a ľudskú populáciu v regiónoch strednej

Európy
3. Technológie a materiály pre ochranu ži-

votného prostredia
Sympózium zahájil Ing. Slavomír Hredzák,

dlhoročný organizátor tohto podujatia a po
ňom dostali slovo MVDr. Milan Kolesár, primá-
tor mesta Jelšava, ktorý naznačil hlavné súčas-
né problémy života v tomto meste, ktoré vy-
plývajú z ťažobnej činnosti SMZ, a. s., v
Jelšave. Ing. Peter Košinár, výrobný riaditeľ
SMZ, a. s., v Jelšave informoval o ekologic-
kých opatreniach v ich akciovej spoločnosti a
vplyvoch svetovej ekonomickej krízy na ťažob-
nú činnosť.

Odbornú časť zahájila bohato dokumentova-
ná prednáška prof. MVDr. Františka Lešníka,
DrSc., venovaná incidencii nádorových ochore-
ní pri voľne žijúcich zvieratách ako ukazovateľ
environmentálnej kvality. O postavení integro-
vanej veterinárnej medicíny v bezpečnosti po-
travinového reťazca predniesol prezentáciu
prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., z UVL v
Košiciach. 

Ako vyzerajú výsledky nálezov toxických
prvkov v rámci monitoringu spotrebného koša
vykonávaného orgánmi ŠVPS SR za obdobie
rokov 1993 – 2008 podal informáciu MVDr.
Pavol Rajzák z Krajskej veterinárnej a potravi-
novej správy v Prešove. O uplatňovaní pre-
ventívnych a tlmiacich protimastitídnych me-
tód na redukciu mastitíd vyvolaných environ-
mentálnymi patogénmi v chovoch dojníc s
tradičnou technológiou chovu referoval doc.
MVDr. Milan Vasiľ, CSc., z UVL v Košiciach. 

Na tomto mieste sa skončili prezentácie
prednášok pracovníkov UVL v Košiciach, resp.
iných veterinárnych organizácií a k slovu sa

Mongolsko – srdce Ázie je rajom pre veterinárov, poľovníkov a rybárov

Zoonózy zastávajú významné miesto medzi infekčnými chorobami. Predstavujú viac ako jednu
tretinu všetkých infekčných chorôb. Ich počet neustále narastá, v súčasnosti je zaradených medzi
zoonózy viac ako 200 infekčných a parazitárnych chorôb. 

V dňoch 27. – 29. 10. 2009 sa uskutočnil v Bratislave, v priestoroch Štátnej veterinárnej a po-
travinovej správy Slovenskej republiky, II. vedecký kongres s medzinárodnou účasťou ZOONÓ-
ZY – spoločná ochrana zdravia ľudí a zdravia zvierat. Organizátormi podujatia boli Ministerstvo
pôdohospodárstva SR – Kontaktný bod SR pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA, Slovenská
epidemiologická a vakcinologická spoločnosť SLS, Ministerstvo zdravotníctva SR, ŠVPS SR,
Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta verejného zdravotníctva a Slovenská mikrobiologická
spoločnosť SLS. Účastníkov tvorila široká odborná verejnosť z humánnej a veterinárnej oblasti, za-
mestnanci štátnej správy, verejných vysokých škôl a výskumných pracovísk SAV.

Počas troch dní odznelo viac ako 30 prednášok a prezentovaných bolo 26 posterov.
Prednášajúci predstavitelia vysokých škôl, ústavov Slovenskej akadémie vied, regionálnych úradov
verejného zdravotníctva, štátnej veterinárnej a potravinovej správy a klinických pracovísk viace-
rých nemocníc na Slovensku predstavili aktuálnu problematiku zoonóz. Medzi najdiskutovanejšie
témy patril prehľad zahraničných účastníkov o výskyte infekčných ochorení v EÚ, chrípka (sezón-
na, pandemická, vtáčia) – jej výskyt prípadne prognózy výskytu na Slovensku, tularémia – moni-
toring a zmeny epidemiologických charakteristík, zoonózy prenášané vektormi – kliešťová encefa-
litída a borelióza – ich epidemiologické analýzy a vakcinácia, priónové choroby, trichinelóza ako
stále aktuálny problém, rezistencia na ATB a v časti varia najmä dirofilarióza psov na Slovensku.
Obohatením prednášok bolo zaradenie kazuistík klinických prípadov pandemickej chrípky, tularé-
mie, salmonelózy, trichinelózy a iných.

Podľa vedeckého a organizačného výboru kongresu bolo cieľom osloviť odborníkov z oblasti e-
pidemiológie, hygieny výživy a bezpečnosti potravín, infektológie, klinickej a lekárskej mikrobioló-
gie, mikrobiológie životného prostredia a odborníkov veterinárnej oblasti zo Slovenska, Čiech a in-
ých štátov EÚ. Kongres po odbornej aj organizačnej stránke predstihol kvalitou očakávania a
môžem sa pridať k tvrdeniu, že aj organizovaním tohto kongresu sa napomohlo presvedčeniu, že
koordinovaná spolupráca a vzájomná informovanosť odborníkov v uvedených oblastiach dáva
predpoklady k zlepšeniu prevencie zoonóz. účastník kongresu MVDr. Marián PROKEŠ

Mongolsko, to sú divoké kone, kočovní pastieri
dobytka, nekonečné vlniace sa stepi občas popret-
kávané ojedinelými jurtami, ale aj vrcholky hôr, ho-
rúci piesok púšte, nádherné budhistické kláštory a
chrámy, prastaré tradície uctievajúce najväčšieho z
Mongolov Džingischána a tiež šamanské svätyne,
kde sa často odohrávajú magické rituály.
Mongolsko, to je neuveriteľne rozmanitá a ešte
stále neporušená, nádherná a čistá príroda, ktorú
tvoria prevažne trávnaté stepi, ale sever a západ
krajiny je hornatý, tvorený Mongolským Altajom (s
najvyššou horou krajiny Chüjtun s 4374 m n. m.),
Changajom a východným Sajanom s prekrásny-
mi ľudoprázdnymi údoliami a najmodrejšími jaze-
rami, aké si len dokážete predstaviť. Najčistejšie ja-
zero sveta – Chövsgöl, ktoré domáci nazývajú tma-
vomodrá perla, sa nachádza práve v severozápad-
nej časti Mongolska a je 136 km dlhé, 36 km ši-
roké a 262 m hlboké. Na juhu a juhovýchode sa
rozprestiera najsuchšie a najnehostinnejšie úze-
mie – púšť Gobi. 

Keď som pred viac než tromi rokmi dostala po-
nuku byť členkou medzinárodného projektu so za-
meraním na zavedenie systému označovania hos-
podárskych zvierat podľa štandardu Európskej ú-
nie, nezaváhala som. Veď Mongolsko to je rozpráv-
ková  krajina, o akej snívajú všetci milovníci príro-

V stredu 30. septembra 2009 sa v areáli
Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach
konalo zaujímavé a netradičné podujatie pod
názvom Európska noc netopierov, na ktorého or-
ganizácii sa po prvý raz spoločne podieľali členo-
via Spoločnosti pre ochranu netopierov na
Slovensku a veterinárni lekári, pracovníci
Ústavu epizootológie a preventívnej veterinár-
skej medicíny UVL v Košiciach pod vedením doc.
MVDr. Anny Ondrejkovej, PhD. a interného dok-
toranda MVDr. Ľuboša Korytára. Cieľom akcie
bolo pútavým spôsobom a z viacerých pohľadov
oboznámiť verejnosť s problematikou našich
netopierov a poskytnúť praktické rady týkajúce
sa ich ochrany. Európska noc netopierov na UVL
v Košiciach sa zároveň zapojila do celosvetovej
kampane pod záštitou Svetového dňa besnoty
2009.

Noc netopierov otvorila krátko po osemnástej
hodine doc. Anna Ondrejková privítaním viac než
stovky účastníkov spomedzi odbornej i laickej ve-
rejnosti. Záujem o ponúknutú tému a vôľa vidieť
a naučiť sa niečo nové priviedli do príjemného
prostredia v okolí fontány pred rektorátom množ-
stvo pedagógov a študentov nie len z našej uni-
verzity, ale i z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach a z Technickej univerzity v Košiciach. 

Úvodnú prednášku na tému ekológie a etoló-
gie našich netopierov viedol RNDr. Miroslav
Fulín, CSc., skúsený chiropterológ a zamestna-
nec Vý-chodoslovenského múzea v Košiciach.
Prednáška bola doplnená prezentáciou v podobe
posterov, ktoré množstvom ilustrácií a fotografií
lákali pozornosť prítomných detí.

Po úvodnej prednáške vystúpila doc. Anna
Ondrejková s prednáškou na tému epizootoló-
gie infekčných chorôb európskych druhov neto-
pierov, pričom sa zamerala najmä na výskyt
dvoch genotypov európskych netopierích lyssa-

NNoocc nneettooppiieerroovv nnaa UUVVLL vv KKooššiicciiaacchh
Rizikové faktory potravinového reťazca

Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy 

XVIII. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou

ZOONÓZY – spoločná ochrana zdravia ľudí a zdravia zvierat

dy a veterinári zvlášť. Chová sa tam totiž viac než
42 miliónov kusov dobytka (hovädzí dobytok, kone,
ovce, kozy a ťavy), ktorý tvorí základ národného
hospodárstva krajiny. Z takéhoto počtu zvierat sa
musí veterinár tešiť. Na druhej strane treba pravdi-
vo povedať, že milovníci spoločenských zvierat by
si v tejto krajine na svoje neprišli. 

Úlohou nášho projektu, ktorého vedúcou je doc.
MVDr. Daniela Lukešová, CSc. (Česká zemědělská
univerzita v Prahe), je vyškoliť chovateľov pre ob-
lasť označovania zvierat ušnými známkami a po-
môcť vytvoriť register zvierat na základe zavedenia
a vyplňovania evidenčných chovateľských kariet, a
tak skvalitniť chovateľskú prácu a živočíšnu pro-
dukciu v centrálnom regióne Mongolska. Ide pre-
dovšetkým o zlepšenie evidencie, kontroly pôvodu,
pohybu a zdravotného stavu dobytka (infekčné a
parazitárne choroby) a tiež možnosť sledovania
zdrojov nákaz hospodárskych zvierat. V súčasnosti
sú v Mongolsku stále aktuálne nákazy ako slintač-
ka a krívačka, besnota, chrípka koní, infekčná ané-
mia koní, trypanozomóza, maleus, kontagiózna pu-
stulárna dermatitída, brucelóza, antrax, salmoneló-
za, leptospiróza, tubekulóza, enterotoxémia, paste-
urelóza, listerióza a ďalšie, z parazitárnych zoonóz
je problémom predovšetkým echinokokóza. Práve
pastevný, kočovný spôsob chovu umožňuje kon-
takt domácich a divo žijúcich zvierat a uľahčuje
prenos chorôb. V Mongolsku je totiž niekedy ťaž-
ké rozlíšiť domáce a voľne žijúce zvieratá. Divoké
aj domestikované kone a ťavy sa pasú spoločne s
divokými oslami a stádami gaziel. Domestikované
jaky sa pasú s divokými losmi, jeleňmi a srncami. 

Na projekte sme intenzívne spolupracovali so zá-
stupcami Inštitútu veterinárskeho lekárstva v
Mongolsku doc. MVDr. Zayat Batsukh, PhD., a
MVDr. Choijilsuren Buyantogtok. Do jednotlivých
prednášok, praktických ukážok a výcviku správne-
ho označovania zvierat boli zaradení aj študenti 
piateho ročníka fakulty veterinárskej medicíny a
biotechnológie. 

Veterinárska fakulta vznikla v roku 1942 najprv
ako súčasť Národnej univerzity Mongolska. V sú-
časnosti ako Fakulta veterinárskej medicíny a bio-
technológie je jednou z 8 fakúlt, ktoré tvoria
Štátnu poľnohospodársku univerzitu Mongolska
so sídlom v Ulánbátare. Jej dekankou je v súčas-

nosti doc. MVDr. Pelden Bolormaa, PhD. Štúdium
veterinárskej medicíny je päťročné, končí štátnou
skúškou, pričom študenti môžu získať špecializáciu
pre všeobecnú veterinársku medicínu; choroby do-
mácich a malých zvierat; veterinársku sanitáciu a
hygienický dozor a veterinársku farmáciu. V ob-
lasti výskumnej sa fakulta zameriava predovšetkým
na skúmanie biológie, fyziológie a odolnosti mon-
golského dobytka; na imunologické a morfologic-
ké štúdie zvierat; na zvyšovanie reprodukcie zvierat
a na zdokonaľovanie diagnostických metód infekč-
ných a parazitárnych chorôb. 

Mongoli si svoje zvieratá veľmi cenia. Tavan cho-
šú mal znamená v mongolčine „päť druhov zvie-
rat“. Slovo chošú sa dá preložiť ako mulec a je zau-
jímavé, že domorodí pastieri stále rozdeľujú svoje
domáce zvieratá podľa teploty nosa. Kone a ovce
patria k tým, ktoré majú teplý pysk, zatiaľ čo ho-
vädzí dobytok, ťavy a kozy  sú zvieratá so stude-
ným nosom.

Pýchou Mongolska bol a stále je kôň (mor’), kto-
rý poskytuje perfektnú dopravu a dokáže prečkať
krutú zimu, a čo je dôležité, dáva Mongolom ich
milovaný nápoj – skvasené kobylie mlieko alebo aj-
rak (kumys). Hovorí sa, že najlepší a najkvalitnejší
ajrak je z mlieka bielych kobýl. Hospodár, ktorý ví-
ta hosťa, si ho vždy uctí tým, že mu podá misku aj-
raku. Pre cudzinca, ktorý ho nikdy neochutnal, je to
„skutočný“ zážitok. Keďže sa nepatrí odmietnuť,
slušnosť káže tekutinu z misky vypiť. V tom mo-
mente, ako to urobíte, sa hospodár usmeje a mis-
ku vám znova naplní, tešiac sa, že vám chutí. Nuž,
neprispôsobená črevná flóra Európana sa musí z
tela uvoľniť a urobiť miesto pre mikroflóru novú.
Bohužiaľ, táto „výmena“ môže trvať aj celú noc a
nasledujúci deň. Preto neodporúčam piť ajrak pr-
výkrát pred nejakou cestou, napríklad autobusom.
Inak sú mongolské kone nízke, ale húževnaté, vytr-
valé a odolné. Spôsob jazdy na nich je však iný
ako na anglických a arabských plnokrvníkoch či po-
lokrvníkoch. Avšak mongolskí pastieri a kone tvo-
rili po stáročia nerozlučnú dvojicu a inak to nie je
ani dnes. Divoký mongolský kôň (tachi)
Převalského v 60-tych rokoch minulého storočia
vyhynul. Pozitívnym momentom je jeho záchrana a
opätovné vrátenie do mongolskej prírody vďaka
špeciálnym chovateľským programom. Dnes žijú ti-

eto kone v troch chránených rezerváciách v počte
asi 1500 kusov. A je potešiteľné, že na záchrane
týchto koní sa výraznou mierou podieľali aj zoolo-
gické záhrady v Prahe a Bratislave. 

Kravy a jaky sa chovajú na mlieko a mäso, pri-
čom chov je sústredený v centrálnej a severnej
časti krajiny. Hrubochvosté ovce sú hlavne zdrojom
mäsa a vlny. Baranina je pre domácich základnou
potravinou. Z ovčieho mlieka sa vyrábajú syry a
tvaroh, ktoré sa nechávajú voľne
sušiť na slnku (často obsypané
celými rojmi múch) a predsta-
vujú dôležitú časť potravy v zi-
me. Nuž, naši hygienici by proti
takejto výrobe ostro protestovali.
Kozy sa chovajú hlavne kvôli kaš-
mírovej vlne, ktorá sa na jar vyče-
sáva (nestrihá sa) zo spodnej
strany brucha a chrbta. Vlákna
mongolského kašmíru patria k
najkvalitnejším na svete, pretože
sú dlhé a veľmi jemné a tvoria
až 30 % celkovej svetovej pro-
dukcie. Ťavy sa využívajú v do-
prave na dlhšie vzdialenosti, a
dnes sa chovajú aj pre vlnu. Ťavie
mäso sa veľmi nekonzumuje, ale
z mlieka sa vyrába syr a tvaroh.
Ťavie mlieko má štipľavú chuť a
je pomerne slané. Srsť tiav sa strihá alebo vyčesá-
va zvyčajne v júni a používa sa na výrobu prikrý-
vok a odevov. 

Z voľne žijúcich zvierat môžete obdivovať divé
ťavy (chavtgaj), divé osly (chulan), gobijskú ovcu ar-
gali (argal), gobijského medveďa (madzálaj), kozo-
rožce (jangir) čiernochvosté gazely džejran (chars-
últ dzér), a to sú len niektoré druhy žijúce v púšti
Gobi. V stepi žije vzácna antilopa sajga (böchön),
mongolská gazela dzeren (dzér) a svište (tarva-
gan), ktoré mimochodom patria aj k obľúbeným
pochúťkam, zvlášť keď sa pripravujú pečené na ho-
rúcich kameňoch. Ale pozor, najmä počas leta sa
neodporúča približovať sa k svišťom, pretože bl-
chy, ktoré na nich parazitujú, prenášajú pôvodcu
dymejového moru. Každoročne sa ním nakazí viac
než 90 ľudí. V lesoch severného Mongolska ľahko
stretnete diviaky, medveďa hnedého (chüren báv-

gaj), srnca (bor görős), vlka (čono), soba (cá buga),
jeleňa (chaliun buga), kabara pižmového (chüder) a
losa (chandgaj) a tiež soboľov (bulga) a rysov (ši-
lűs). V odľahlých ľudoprázdnych oblastiach sa
ukrývajú divoké ovce argali (cenná poľovnícka tro-
fej), kozorožce a veľmi vzácne snežné leopardy (ir-
ves), ako aj líšky (üneg), hranostaje (üjen) a zajace
(túlaj). Z vtákov žije v Mongolsku 449 druhov, pri-
čom najcharizmatickejšieho zo všetkých vtákov
môžete stretnúť v stepi – žeriava panenského
(övögt togorú). Bežne nám nad hlavami krúžil sokol
(šonchor), orlosup bradatý (jol), orol (bürged) skalný
či stepný. V riekach a jazerách žije 76 druhov
rýb, hlavne pstruhy, lipne, belice, sibírske jesetery,

Pred jazdou za stádom

Hospodár pri svojom stáde oviec a kôz

šťuky, okúne, osman altajský a tajmen – sibírsky
druh hlavátky, ktorá dorastá až do dĺžky 1,5 m a
hmotnosti 50 kg. Mongoli však ryby veľmi nelovia
a už vôbec ich nekonzumujú. Veria totiž, že sa v
nich ukrývajú duše ich zosnulých predkov. V stepi,
lesostepi, tajge aj na púšti žije viac než 15000 dru-
hov hmyzu, mnoho ešte nie je zatriedených, teda
hotový raj pre prírodovedcov a parazitológov.
Zvlášť na jar a v lete lietajú v niektorých oblasti-
ach desaťtisíce komárov, pakomárikov a boda-
vých mušiek. Z našej výpravy som bola asi jediná,
ktorá ľutovala, že v septembri už komáre neboli.
Vlastne predsa len sa mi podarilo jedného chytiť, z
rodu Culiseta. Nevadí, keďže som rituálne zabú-
chala na zlatý zvon pred 26 m sochou Budhu, ve-
rím, že sa do tohto posledného divokého raja v Ázii
o pár týždňov vrátim a doplním si zbierku.

doc. MVDr. Alica KOČIŠOVÁ, PhD.

vírusov a poučila zúčastnených o spôsobe ma-
nipulácie s dezorientovaným, zraneným, prípad-
ne zjavne chorým netopierom.

Po zaujímavých prednáškach prišli na rad prak-
tické ukážky z výskumných činností chiropteroló-
gov, v rámci ktorých bol demonštrovaný odchyt
netopierov do nárazovej siete inštalovanej nad
vodnou plochou fontánky a detektoring okolo lie-
tajúcich netopierov ultrazvukovým detektorom.
Pomocou detektora sa nám podarilo zistiť, že v
priestore vegetácie v areáli UVL lovili nočný hmyz
večernice malé (Pipistrellus pipistrellus) a nieko-
ľko exemplárov raniaka hrdzavého (Nyctalus 
noctula), no chytiť do siete sa nám ich v ten večer
nepodarilo. Avšak i na takýto vývoj situácie sme
boli pripravení a aspoň čiastočne sme suplovali 
ukážku živého netopiera prinesenými suchom
preparovanými exponátmi netopierov viacerých
druhov. 

Na záver môžem konštatovať, že Noc netopie-
rov splnila svoj verejno-edukačný zámer a po-
skytla viac ako stovke zúčastnených množstvo
vedeckých vysvetlení a pohľadov na tajuplný
svet tak fascinujúcich, no pritom veľmi zranite-
ľných a kriticky ohrozených živočíchov, akými
sú netopiere. MVDr. Ľuboš KORYTÁR

dia si nájsť tému na prezentovanie svojej čin-
nosti aj jeho bývalí účastníci?

Na záver je potrebné poďakovať Ing.
Slavomírovi Hredzákovi, PhD., za kvalitne vyda-
ný zborník prednášok s ISBN a nakoniec aj
za prípravu vydareného spoločenského veče-
ra, ktorý bol tradične miestom neformálnych
stretnutí jeho dlhoročných účastníkov.

MVDr. Pavol RAJZÁK
KVPS Prešov

V dňoch 18. – 19. septembra 2009 sa v Račkovej doline v hoteli Akademik konal už 9. ročník
medzinárodnej vedeckej konferencie  Rizikové faktory potravového reťazca, ktorej organizátorom bo-
la Slovenská poľnohospodárka univerzita v Nitre. Vo vedeckom výbore konferencie boli okrem slo-
venských odborníkov aj zástupcovia vedeckých pracovísk z Maďarska, Česka a Poľska. Konferenciu
slávnostne otvoril a účastníkov privítal doc. MVDr. Peter Massány, PhD., ktorý vyzdvihol aktuálnosť da-
nej problematiky.   

V rámci plenárnych prednášok odzneli mnohé zaujímavé príspevky. Prednesené referáty sa zao-
berali rôznorodou tematikou, ako napr. zdrojmi rizík v potravinovom reťazci (S. Kráčmar, ČR), proble-
matikou pesticídov (E. Chodkowska, PR), polyfenolov (A.Vollmanová, SR),  mykotoxínov v potravi-
nách (A. Pastenakiewicz, PR). Prednášky, respektíve diskusné príspevky sa zaoberali stále aktuálnym
problémom antimikrobiálnej rezistencie vo veterinárnej medicíne a vo verejnom zdraví (J. Bíreš, SR),
obsahom jódu v kravskom mlieku (J. Trávniček, ČR), aktivitou hydrolytických enzýmov v krvnom sé-
re Cd exponovaných kurčiat počas embryonálneho vývoja (D. Malgorzata, PR), ako aj vplyvom hypo-
dynamie na štruktúru semeníkov japonských prepelíc (V. Almášiová, SR).     

Okrem plenárnych prednášok sa konala aj posterová sekcia. Centrom záujmu bola hlavne proble-
matika výskytu a pôsobenia vybraných rizikových chemických a esenciálnych prvkov v  potravovom
reťazci (I. Cimboláková), u oviec (M. Húska), rýb (Stráňai), kačíc divých (B. Koréneková), bažantov (M.
Skalická) v obilí (A. Bebbahaninia, Irán) a v rôznych druhoch zeleniny (G. Szabóová,  J. Musilová, J.
Nováková). 

Výskumný záber konferencie bol veľmi široký a je pomerne ťažké obsiahnuť všetky témy, ktoré bo-
li  v rámci 63 prednášok alebo posterov odprezentované.  Príspevky boli zamerané  na štúdium to-
xického účinku chemických prvkov – kontaminantov na reprodukčný systém (Z. Forgacs, MR), na ge-
netické zmeny (I. Šutiaková), histologické zmeny (K. Holovská) tkanív a vnútorných orgánov kovmi ex-
ponovaných zvierat, či na hladiny vybraných chemických prvkov v krvi zajacov (A. Kalafová).

Ďalšou oblasťou, ktorou sa zaoberali práce v posterovej sekcii bola prítomnosť kokcidiostatík v
tkanivách kurčiat a bažantov (I.
Kožárová, J. Mačanga), problé-
mami v spojitosti s vplyvom ge-
neticky modifikovaných potravín
(M. Kluz, PR) a alergénov (Ľ.
Lopašovský) na ľudské zdravie. 

Konferencia prispela v rámci
prednášok, posterov, alebo samot-
ných tvorivých diskusií k vzájom-
nému obohateniu účastníkov  o
najnovšie poznatky a cenné infor-
mácie z oblasti rizikových faktorov,
ktoré môžu pôsobiť v negatívnom
zmysle na potravový reťazec.

MVDr. B. KORÉNEKOVÁ, PhD.



Za krásneho jesenného počasia a ešte kraj-
šieho dátumu 10. 10. ukončili parkuráci svoju
jazdeckú sezónu. Tak, ako je už  pre jazdecký
oddiel pravidlom, preteky boli perfektne pripra-
vené.

Priestor ukázať svoje umenie dostali naj-
mladší jazdci v detskej súťaži do výšky 80 cm,
jazdci dôchodcovia, ktorí nie sú registrovaní 
v Slovenskej jazdeckej federácii, ale i repre-
zentanti SR na čele so Spišiakom Zdenom
Kuchárom. Potešila účasť jazdcov z Lučenca 
a Rimavskej Soboty, ktorí sa tohto podujatia 
v minulosti nezúčastňovali.

Veľkým prekvapením bola účasť troch pre-
tekárov z jazdnej polície, ktorá sídli v našom
areáli.

Policajti boli rovnocennými partnermi pre
jazdcov s niekoľkoročnými skúsenosťami.
Predvede-ním svojho jazdeckého umenia zís-
kali veľký rešpekt v jazdeckej obci a v budúc-
nosti budem musieť na jazdnú políciu zmeniť
názor a plne s nimi rátať.

Jazdecký oddiel si veľmi cení a váži podpo-
ru a pomoc, ktorú koničkárom venuje vedenie
univerzity na čele s rektorom prof. MVDr.
Emilom Pilipčincom, PhD. Svoj vzťah celé 
vedenie deklarovalo aj účasťou na týchto pre-
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Výmenný pobyt v Portugalsku

Naši kkoničkári uukončili jjazdeckú ssezónu KKošickým ppohárom

V prípade záujmu sa aj študenti stredných
škôl môžu zapojiť do riešenia vedeckých pro-
jektov v rámci olympiád s príslušným zamera-
ním.

V dňoch 24. – 27. mája 20009 sa v turec-
kom Istanbule uskutočnil 17. ročník environ-
mentálnej olympiády INEPO (International
Environmental Project Olympiad), na ktorej sa
zúčastnilo viac ako 100 súťažiacich z 50 krajín
sveta. Slovenskú republiku na tomto podujatí
reprezentovali dve študentky. Jednou z nich
bola Viera Jaklovská, študentka 3. ročníka
Gymnázia na Šrobárovej ulici 1 v Košiciach,
ktorá vypracovala projekt na tému Metabolické
účinky éterických olejov u kurčiat. 

Práca bola riešená v rámci grantových úloh
financovaných Vedeckou grantovou agentúrou
Ministerstva školstva SR a Slovenskej akadé-
mie vied (VEGA). Projekt sa realizoval pod ve-
dením doc. MVDr. Zity Faixovej, PhD., z Ústavu
patologickej fyziológie na UVL v Košiciach v
spolupráci s doc. MVDr. Štefanom Faixom,
PhD., z Ústavu fyziológie hospodárskych zvie-
rat SAV v Košiciach a RNDr. Vierou Strakovou
z Gymnázia na Šrobárovej ulici 1 v Košiciach.

Striebornú medailu na medzinárodnej súťaži získali éterické oleje

UVL v Košiciach – víťaz futbalového turnaja troch univerzít 

Príprava a vypracovanie
projektu boli náročné a za-
hŕňali prípravu a realizáciu
experimentov, analýzu vzori-
ek, vyhodnotenie výsledkov,
prípravu pomerne rozsiahle-
ho textu v slovenskom aj v
anglickom jazyku, obrazovú
dokumentáciu a odbornú
prípravu študentky na pre-
zentáciu projektu a na dis-
kusiu pred odbornou poro-
tou.

Prezentovaný projekt zís-
kal v silnej medzinárodnej
konkurencii striebornú me-
dailu, čo možno považovať
za obrovský úspech pre
všetkých zainteresovaných – samotnú študent-
ku a Gymnázium na Šrobárovej ulici, nakoľko
sa jedná o prvý medzinárodný úspech gymná-
zia v oblasti prírodných vied ako aj pre Ústav
patologickej fyziológie na UVL v Košiciach a
ÚFHZ SAV v Košiciach.

Účasti na medzinárodnej konferencii INEPO

predchádzalo popredné umiestnenie súťažnej
práce na školskom, krajskom a napokon celo-
slovenskom kole biologickej olympiády.

Úspech mladej študentky nás veľmi potešil a
zároveň naznačil, že problematika štúdia éteric-
kých olejov a ich metabolických účinkov na or-
ganizmus je v súčasnosti vysoko aktuálna a
právom si zaslúži primeranú pozornosť zo stra-
ny vedeckej komunity.

Na záver možno konštatovať, že prezentácia
čiastkových výsledkov výskumu študentmi je
vhodným spôsobom prezentácie vedeckej a
pedagogickej práce tvorivých univerzitných
pracovníkov.

doc. MVDr. Zita FAIXOVÁ, PhD.

Začiatkom babieho leta sa každoročne koná už tradičný futbalový turnaj troch univerzít –
Technickej univerzity vo Zvolene, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Univerzity vete-
rinárskeho lekárstva v Košiciach. Ani tento rok nebol výnimkou. Tento september bol o to výnimoč-
nejší, že pre futbalistov našej univerzity bol víťazný.

Futbalové zápasy medzi tromi univerzitami sa tentoraz odohrali vo Zvolene pod záštitou prof. Ing.
J. Tučeka, CSc., rektora TU vo Zvolene, a univerzitnou odborovou organizáciou pracovníkov TU vo
Zvolene. Naše futbalové mužstvo pedagógov a zamestnancov UVL s predsedom a zástupcami od-
borového zväzu sa školským autobusom presunulo do dejiska diania a spolu so zvolenskou a nitri-
anskou univerzitou zápasilo o Putovný pohár rektora TU vo Zvolene. Keďže ostatné dva roky vyhrali
pohár Nitrania, nastali vážne obavy, že po ich treťom víťazstve putovný pohár ostane na SPU v Nitre.
Nestalo sa tak! Futbalisti našej univerzity sa zaslúžili o to, aby putovný pohár zostal naďalej putovným
a svojím víťazstvom nad univerzitami SPU v Nitre a TU vo Zvolene dosiahli, že sa teraz bude vyní-
mať na Univerzite veterinár-
skeho lekárstva v Košiciach
po celý rok 2009. 

Futbalový tím po návrate
domov prijal rektor univerzity
prof. MVDr. E. Pilipčinec,
PhD., ktorý im zablahoželal k
víťazstvu, poďakoval za skve-
lú reprezentáciu našej školy
a poprial im veľa síl a špor-
tového nadšenia.

MVDr. Oliver MERVA
športový referent

OZ na UVL
Foto: MVDr. Katarína

BEŇOVÁ, PhD.

Študenti na vode

V mesiacoch september a október sa spomínali v médiách vysoké školy stále v súvislosti s kom-
plexnou akreditáciou. Bol to najmä problém s uvádzaním rozdielnych počtov pedagógov – profeso-
rov, docentov a učiteľov s titulom PhD. pre Ministerstvo školstva SR, ktoré na ich základe prideľuje
školám finančné prostriedky, a pre Akreditačnú komisiu SR, kde je pomer pedagógov a študentov
jedným z kritérií na získanie akreditácie. Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach, ktorá pre-
šla komplexnou akreditáciou ako prvá, s týmito počtami problém nemá.

V médiách sme mohli znovu čítať zoznamy desiatok ďalších študijných programov viacerých škôl,
ktoré nezískali akreditáciu a študenti sa tak obávajú, či si nebudú musieť hľadať novú školu, kde by
svoje štúdium ukončili. Neistotu vyvoláva aj to, že ministerstvo doteraz nevydalo zoznam škôl, ktoré
stratili akreditáciu pre niektoré svoje študijné programy. Zoznam ohrozených škôl priniesli
Hospodárske noviny dňa 12. 10. 2009.  Naša univerzita sa tam, samozrejme, neuvádzala, keďže všet-
ky ňou poskytované študijné programy platnú akreditáciu majú.

Košický korzár priniesol v súvislosti s oslavami 60. výročia založenia univerzity vo svojom vydaní
23. 9. 2009  informáciu o histórii školy, jej študijných programoch a počtoch absolventov  i o jej
súčasnom postavení, kde citoval rektora prof. MVDr. Emila Pilipčinca, PhD.: „Považujem za úspech to,
že relatívne krátko po 2. svetovej vojne sa podarilo, síce nie na prvýkrát, založiť Vysokú školu veteri-
nársku v Košiciach, ktorá práve v týchto dňoch jubiluje. Za najväčšie úspechy môžeme považovať
skutočnosť, že prakticky si za celé to obdobie svojho pôsobenia zachovala relatívne nielen vysoký
štandard a úroveň poskytovaného vzdelávania, ale aj vedecko-výskumnej činnosti. Príkladom toho je,
že naši absolventi, veterinárni lekári, sa môžu uplatniť na európskom pracovnom trhu v ktorejkoľvek
krajine EÚ, ale aj inde vo svete.“

Rozsiahly priestor bol našej univerzite venovaný v Týždenníku Roľnícke noviny dňa 2. 10. 2009.
Išlo najmä o zámer univerzity zmeniť svoj názov na Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach k 16. decembru, teda ku dňu jej vzniku v roku 1949, čo súvisí so študijným programom
farmácia, ktorý univerzita otvorila pred štyrmi rokmi a jej prví absolventi budú končiť v roku 2011.
„Ukazuje sa, že akreditácia a otvorenie študijného programu farmácia bolo strategicky významnou
aktivitou, ktorá zaujala výraznú skupinu kvalitných študentov,“ konštatoval pre Týždenník  RN rektor
univerzity prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD. Potrebu zmenu názvu vysvetlil nasledovne: “Farmácia tvo-
rí na našej univerzite samostatný odbor orientovaný na výchovu a výučbu  odborníkov pre odbor far-
mácie a lekárenstva. Skutočnosť, že ide o odbor zameraný prevažne medicínsky, je dôvodom, aby
bol názov školy  doplnený tak, aby zodpovedal rozsahu študijných programov, ktorých štúdium vyso-
ká škola ponúka.“

Ďalej sa článok venoval ostatným študijným programom vrátane doktorandskému štúdiu a zá-
ujmu o vzdelávanie v rámci Univerzity tretieho veku.  Osobitosťou prístupu k študentom je výučba
v malých skupinách a možnosti, ktoré poskytujú vlastné kliniky.

Osobitne sa venoval ekonomike univerzity: „Vedecko-výskumná a pedagogická činnosť UVL patrí k
ekonomicky veľmi náročným aktivitám, pretože si vyžaduje dostatočné množstvo biologického ma-
teriálu, zvierat a prístrojovej techniky. Náklady na pedagogickú i vedeckú činnosť zabezpečuje v pl-
nej výške univerzita, podobne ako aj ustajnenie, kŕmenie a ošetrovanie zvierat, čo si tiež vyžaduje ne-
málo peňazí. Náklady na jedného študenta sú preto na našej univerzite omnoho vyššie ako na iných
vysokých školách. Finančné prostriedky zabezpečujeme predovšetkým prostredníctvom grantov 
a tiež zo štrukturálnych fondov EÚ.“ (lk)

Výsledky: 1. Skok ZM – Cena mladých talentov: 1. miesto K. Pribulová – RODAN
2. miesto  J. Novotný ml. – CINDICAP
3. miesto S. Polesný – NORTH STAR

2. Skok ZL – Junior cup: 1. miesto Z. Kuchár – CALMA
2. miesto D. Dzurillová – TEA
3. miesto S. Podlesný – CAMERON 3

3. Skok L – Košický pohár: 1. miesto L. Tarabová – FORTE
2. miesto Z. Kuchár – CALMA
3. miesto K. Stanková – MONTE CHRISTO

4. Skok ZM –Veterán cup: 1. miesto D. Koprivňák – CHRISTEN
2. miesto D. Koprivňák – LAND FAER
3. miesto Š. Fusek – ALABAMA

5. Skok ZM – Lady cup: 1. miesto M. Bobuľská – CLARISSE
2. miesto E. Bobiková – MILET
3. miesto M. Paulovčáková – TABASCO 

MVDr. Štefan KARAHUTA, predseda jazdeckého oddielu

tekoch, čím prispeli k jeho nielen športovej,
ale i spoločenskej úrovni.

Na duši koničkára a zverolekára je však
smutno, lebo cestu na jazdecký areál si zatiaľ
našla len hŕstka učiteľov a študentov.
Jazdecký šport je, bol a bude naša história,
ale aj prítomnosť to potvrdzuje.

Som presvedčený, že po tejto výzve značná
časť pedagogických pracovníkov prehodnotí
svoj postoj a už na Cene rektora v mesiaci
máj 2010 bude VIP stan plne obsadený.

MVDr. Lucia Tarabová pri skoku 
Foto: MVDr. Alexander Pavľak 

Spomienka na leto
Dni sa skracujú, často prší, teplota zo dňa na deň klesá a „mierny severný vietor“ v košickej kotli-

ne preniká do špiku kostí. A to je práve to obdobie, kedy často spomíname na horúce letné dni, dni
dovoleniek. Leto je obdobím cestovania. Odchádzame nabrať síl na miesta, ktoré dôverne poznáme,
ale i na miesta, ktoré sú pre nás celkom nové a neznáme.

Už niekoľko rokov Rada ZO OZ organizuje pre zamestnancov UVL dovolenku v Bulharsku –
Sozopole. V júli, teda v čase zájazdu, je počasie úžasné. Teplota dosahuje okolo 35o C, more má o-
kolo 25o C. Sozopol sa na dvoch svojich plážach hrdí modrou vlajkou. Voda je taká čistá, že sa dá za-
zrieť aj kamienok v dvadsaťmetrovej hĺbke a pôsobí tiež blahodarne svojim vysokým obsahom mi-
nerálnych látok. Služby a ceny sú porovnateľné s destináciami v Stredomorí. Každý rok pribúdajú
tak luxusné hotely svetových reťazcov, ako aj pokojné, ale príjemné penzióny. Uličky sú preplnené ob-
chodmi, kaviarničkami, reštauráciami a diskotékami. Každá veková kategória si tu nájde to svoje,
hlavne deti, pretože tých atrakcií pre ne je tu nespočetné množstvo. Pre tých skôr narodených má ur-
čite svoje čaro aj romantická prechádzka starým Sozopolom.

Pri spomienkach na Bulharsko a prezeraní fotiek sa už teraz teším na budúcoročnú dovolenku. A
čo vy? (kb)

Vysokoškolská liga v minifutbale 
Dňa 15. 10. 2009 víťazstvom nad futba-

lovým tímom študentov Filozofickej fakulty
UPJŠ v Košiciach vstúpil výber študentov
Univerzity veterinárske-
ho lekárstva v
Košiciach do vysoko-
školskej ligy v minifut-
bale pre akademický
rok 2009/2010.

Ako jedno z 10 muž-
stiev počas zimného
semestra (15. 10.
2009 až 15. 4. 2010) o-
dohrá 8 zápasov v te-
locvični UPJŠ v
Košiciach v snahe zví-
ťaziť a postúpiť do vý-
chodoslovenského, ce-
loslovenského, prípad-
ne aj do medzinárodné-
ho kola súťaže v mini-

Kanoistika ako jeden zo športov, ktoré ponú-
ka ústav telesnej výchovy a športu pre študen-
tov našej školy, je síce nepovinný, ale atraktív-
ny. Svedčí o tom aj záujem študentov, ktorí v
sobotu 3. októbra 2009 tvorili posádku dvoch
raftov. Splavili  rieku Hornád z Malej  Lodiny
do Košíc s tradičnou prestávkou na grilovanie
v Kysaku. Aj vďaka dobrému vodnému stavu a
na poslednú chvíľu vylepšenému počasiu bola
nálada výborná a len umocnila príjemný 
zážitok spokojných účastníkov tejto jesennej
vodáckej akcie.

PaedDr. Anton ČIŽMÁRIK  

futbale v rámci vysokoškolskej ligy.
Baláž KÓŠA

študent IV. ročníka VVL

Dolný rad zľava: T. Garaj, Ľ. Jendráľ, T. Smolek, B. Kóša, M. Kolesár, 
horný rad zľava: T. Vágo, J. Tabak, K. Bayer, M. Calko, F. Vincek.

Certifikát o získaní striebornej medaily na medzinárodnej
olympiáde

Minulý semester vycestoval študent našej
univerzity Vladimír Petrila za novými poznat-
kami, skúsenosťami a zážitkami na päť mesi-
acov na univerzitu do Lisabonu. Keďže v bu-
dúcnosti by sa chcel venovať práci s hadmi,
jeho cieľom bolo spoznať a preskúmať život
plazov v Portugalsku. Univerzita v Lisabone
sa mu veľmi páčila. Priznal, že z počiatku sa
obával o priebeh hodín, keďže boli v portu-
galčine. Po dohovore s vyučujúcimi sa nako-
niec hodiny odohrávali v anglickom jazyku,
takže sa mohol zdokonaliť v tomto jazyku,
ktorý mu bol bližší. Teoretických hodín nemal
veľa. Výučba bola zameraná na praktické skú-
seností z kliník a výjazdov do terénu. Na vý-
jazdy sa chodilo na niekoľko rančov, kde si
študenti mohli prakticky skúsiť rôzne terapeu-
tické úkony. Veľmi často sa robieval embryot-
ransfér.  Na kliniku koní chodili veľmi často
policajné kone kvôli dýchacím ťažkostiam, čo
súviselo so suchým a veľmi dráždivým pod-
nebím v Portugalsku. Každodenným úkonom
na tejto klinike bola bronchoskopia.

Ďalšou zaujímavou skúsenosťou pre neho
bola ponuka zúčastniť sa na inseminácii ge-
parda v ZOO. Tento zážitok bol o to zaujíma-
vejší, že celú insemináciu nakrúcala miestna
televízia. ZOO v Lisabone je veľmi priestran-
né s lanovkou, z ktorej je úžasný výhľad na
celé ZOO. Ako milovníka plazov ho zaujal
dom plazov a taktiež tím z Nemecka, ktorý
sa venoval výskumu hrošíkov.

Portugalsko ponúka mnoho krás a má aj
svoju históriu. Pri svojich potulkách navštívil
chocoladefiestu na historickom hrade
Obidos, folklórne slávnosti na fieste sv.
Antónia, najkrajšie pláže pri Fare – Al Garde,
karneval v Torres Verdas a maurský hrad
Sintra. S manželkou a dcérou, ktoré ho priš-
li pozrieť do Portugalska, si urobili výlet na
Madeiru, ktorá je vulkanickým ostrovom s
hlavným mestom Funchal. Na Madeire sú a-
kousi kuriozitou banánovníky rastúce ako bu-
rina v priekopách. Plavba loďkou asi 4 – 5
km od pevniny, plávanie s delfínmi a tesná
blízkosť vráskavcov mu pripomínala doku-
mentárne filmy o podmorskom svete. Silný
zážitok v ňom zanechala  opera v parku pri
príležitosti osláv Funchalu. 

Ako som na začiatku spomínala, jednou z
jeho hlavných úloh v Portugalsku bolo pozo-
rovanie plazov vo voľnej prírode. Bola to ne-
ľahká úloha. Počas jednej z výprav ho poští-
pala Viperala spp. Uštipnutie si všimol až ve-
čer, lebo mal doráňané nohy od krovia a ce-
lodennej túry. Keďže pracuje s hadmi, s ta-

kouto situáciou počítal a mal pri sebe proti-
jed. Všimol si na nohe tri ranky po vpichu a
vedel, že ho nakoniec nebude potrebovať.
Had, ktorý ho poštípal, práve menil jeden zub,
takže táto jedová trubica bola nefunkčná.
Navyše tieto hady nevpravia do svojej obete
na výstrahu takú dávku jedu, akú by vpravili
na love. 

Pri svojej práci spoznal mnoho ľudí.
Jednými z nich boli horolezci z Čiech, s kto-
rými cestoval vo voľnom čase po krajine, a
ktorí ho učili liezť po skalách a skúsili  aj sur-
fovanie. 

Vlado sa rozhodol z veľkého množstva na-
točeného materiálu o Portugalsku pripraviť
film pre študentov. Ako sám povedal, pomôže
to ďalším študentom pri rozhodovaní, kam na
výmenný pobyt a ako sa  zorientovať. Uľahčí
to prvé dni v Lisabone, nakoľko vo filme bu-
dú aj adresy a telefónne čísla na kontakty. 

Portugalsko je nádherná krajina a stojí za
to aspoň raz sa tam ísť pozrieť.

Jana BÁNOVČINOVÁ 
Foto: Vladimír Petrila
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