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Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) počas svojej štvorročnej existencie priniesla
tento rok už štvrtú hodnotiacu správu v ktorej hodnotí verejné vysoké školy.
Súčasťou hodnotiacej správy je aj ranking vysokých škôl podľa fakúlt a skupín za rok 2008, resp. ranking fakúlt v skupinách.
Umiestnenie Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach pri uvedenom, tohto roku už štvrtom
hodnotení, zostáva i naďalej nezmenené, nakoľko univerzita dlhodobo vykazuje nadpriemerné výsledky tak v skupine vysokých škôl s poľnohospodárskym zameraním, ako aj pri hodnotení samotných univerzít, resp. fakúlt.
V mene svojom i v mene vedenia univerzity vyjadrujem uznanie a poďakovanie všetkým tvorivým
pracovníkom, ako aj ostatným zamestnancom a kolektívom univerzity, ktorí svojou tvorivou a činorodou prácou prispeli k vynikajúcim výsledkom, ktoré Univerzitu veterinárskeho lekárstva v Košiciach
stavajú na najvyššie miesta medzi vysokými školami na Slovensku pri hodnotení kvality ich výchovnovzdelávacej, vedecko-výskumnej a ostatnej činnosti.
Zároveň v mene svojom i v mene vedenia univerzity želám všetkým pedagogickým, vedecko-výskumným pracovníkom, ako aj ostatným zamestnanom a študentom univerzity pokojné prežitie vianočných sviatkov a do nového roku 2009 veľa šťastia, zdravia, veľa pracovných i osobných úspechov
Rektor a vedenie univerzity
a pevné rodinné zázemie.
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Verejné uznanie a poďakovanie rektora a vedenia univerzity tvorivým pracovníkom
a ostatným zamestnancom univerzity za dosiahnuté pracovné výsledky
a výsledky hodnotenia verejných vysokých škôl v Slovenskej republike
Akademickou rankingovou a ratingovou agentúrou v roku 2008

Z VEDENIA

4. 11. 2008
Informácie rektora UVL o:
➩ mimoriadnom zasadnutí akademického
senátu univerzity dňa 21. 10. 2008,
➩ pracovnom stretnutí s Ing. Jarmilou
Dúbravskou, PhD., generálnou riaditeľskou
sekcie poľnohospodárstva MP SR dňa 22. 10.
2008,
➩ konaní Vedeckej rady univerzity dňa 23.
10. 2008,
➩ pracovnom stretnutí s poslancami NR SR
dňa 24. 10. 2008 a 28. 10. 2008,
➩ 19. ročníku kynologických pretekov o
Pohár rektora UVL v Košiciach s udelením titulu CACIT a CACT v priestoroch Jazdeckého
areálu univerzity v dňoch 25. – 26. 10. 2008,
➩ pracovnom stretnutí s Ing. E. Bizoňovou,
generálnou riaditeľkou sekcie financovania na
MŠ SR dňa 29. 10. 2008,
➩ pracovnom stretnutí so zástupcami fy
Lynx.
12. 11. 2008
Informácie rektora UVL o:
➩ účasti na slávnostnom zasadnutí
Vedeckej rady UPJŠ Košice pri príležitosti udeľovania čestných titulov Dr.h.c. dňa 7. 11.
2008,
➩ účasti na oslavách 90. výročia založenia
Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
10. – 11. 11. 2008.
18. 11. 2008
Informácie rektora UVL o:

UVL

➩ zasadnutí SRK v dňoch 13. – 14. 11.
2008 v Košiciach,
➩ návšteve ministra školstva SR na univerzite dňa 14. 11. 2008,
➩ „prelome“ poslucháčov štvrtých ročníkov
dňa 14. 11. 2008.
25. 11. 2008
Informácie rektora UVL o:
➩ pracovnom stretnutí pri príležitosti 30. výročia založenia účelového zariadenia v
Rozhanovciach dňa 21. 11. 2008.
2. 12. 2008
Informácie rektora UVL o:
➩ pracovnom stretnutí vedenia univerzity s
pracovníkmi Školského poľnohospodárskeho
podniku, n. o., v Z. Teplici pri príležitosti ukončenia jesenných poľnohospodárskych prác
28. 11. 2008,
➩ pracovnom stretnutí vedenia univerzity
so zástupcami MP SR, ŠVPS SR a KVL SR na
MP SR dňa 1. 12. 2008 k pripravovanej novele zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti.
9. 12. 2008
Informácie rektora UVL o:
➩ zasadnutí Správnej rady univerzity dňa 4.
12. 2008,
➩ oslavách 50. výročia založenia Inštitútu
vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach
dňa 5. 12. 2008,
=> konaní Vedeckej rady univerzity 8. 12.
2008.
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Zasadnutie Vedeckej rady UVL v Košiciach dňa 8. 12. 2008
Zasadnutie VR otvoril a viedol jej predseda a rektor UVL v Košiciach prof. MVDr. Emil Pilipčinec,
PhD., podľa nasledovného programu:
1. Odovzdanie diplomu docenta.
2. Vymenúvacie (inauguračné) pokračovanie doc.
MVDr. Jaroslava Hajurku, PhD.
3. Návrh na menovanie za docenta MVDr. Petra
Popelku, PhD.
4. Návrh na udelenie akademického titulu PhD.
5. Návrh na zloženie komisií pre obhajobu diplomových prác v študijnom programe VVL a HP v a-

kademickom roku 2008/2009.
6. Návrh na zloženie komisií pre štátne skúšky v
zahraničnom štúdiu.
7. Návrh na zloženie komisií pre obhajoby diplomových prác v zahraničnom štúdiu v akademickom
roku 2008/2009.
8. Diskusia.
9. Rôzne.
10. Uznesenia VR.
Na zasadnutí VR bol rektorom univerzity odovzda-

Deväťdesiat rokov Veterinárnej a farmaceutickej

univerzity Brno
Dňa 10. 11. 2008 sa konalo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Veterinárskej a farmaceutickej
univerzity v Brne pri príležitosti 90. výročia jej založenia za účasti pozvaných zahraničných a domácich hostí vedeckého a politického života v Českej
republike.
Medzi účastníkmi bola námestníčka ministra
školstva, minister poľnohospodárstva, členovia senátu českého parlamentu, rektor a prorektori VFU,
dekani a prodekani jej 3 fakúlt.
Na slávnostnom zasadnutí vedeckej rady sa zúčastnila aj delegácia z Univerzity veterinárskeho
lekárstva v Košiciach, ktorú viedol jej rektor
prof. MVDr. E. Pilipčinec, PhD., a jej členmi boli
prof. MVDr. J. Mojžišová, PhD., prof. Ing. O.
Ondrašovičová, CSc., JUDr. S. Rolfová, prof. MVDr.
V. Vajda, CSc., prof. MVDr. J. Bíreš, DrSc. a prof.
MVDr. V. Ledecký, CSc. (foto).
Veterinárna a farmaceutická univerzita Brno bola založená dňa 12. 12. 1918 prijatím zákona č.
76/1918 Zb. z. o zriadení československej štátnej
Vysokej školy zverolekárskej v Brne. Vznikla bez
akéhokoľvek predchádzajúceho vysokoškolského i
veterinárneho zázemia v priestoroch vtedajších jazdeckých kasární a zemskej poľnohospodárskej výchovne. Univerzita je umiestnená v jedinečnom
areáli, so zvláštnou atmosférou, ktorú vytvára jeho
uzavretosť, budovy s charakterom stavieb z doby
predminulého storočia prepojené s modernými budovami.
Dnes je tak VFU v Brne jedinečnou inštitúciou poskytujúcou vysokoškolské vzdelávanie v oblasti veterinárneho lekárstva (aj v anglickom jazyku), veterinárnej hygieny, bezpečnosti a kvality potravín a
farmácie. Na celej univerzite študuje 2848 študen-

tov. Univerzita má 741 zamestnancov a 304 učiteľov.
Úroveň v kvalite vzdelávacej činnosti ju zaradila
medzi predné veterinárne vzdelávacie inštitúcie s
pozitívnou medzinárodnou evalváciou a s uvedením na zoznam prestížnych európskych veterinárnych vysokých škôl. Univerzita realizuje všetky stupne vysokoškolského vzdelávania a uskutočňuje tiež
celoživotné vzdelávanie. V oblasti výskumu je univerzita popredným výskumným centrom s množstvom vedeckých prác publikovaných v uznávaných vedeckých časopisoch a v prepočte na vzdelávaciu a výskumnú kapacitu patrí medzi najvýkonnejšie verejné vysoké školy v Českej republike.
Z pohľadu medzinárodných kontaktov došlo zvlášť
v posledných rokoch k dosiahnutiu vysokého
počtu výmenných pobytov, stáží a praxe v zahraničí
ako pre študentov, tak i pre učiteľov, a to nielen v
Európe, ale tiež v USA a v ďalších krajinách.
V odbornej činnosti je univerzita svojou klinikou
chorôb psov a mačiek, klinikou chorôb koní, klinikou chorôb prežúvavcov, klinikou chorôb prasiat a
klinikou chorôb vtákov, plazov a exotických zvierat
nepochybne centrom v poskytovaní veterinárnej
starostlivosti pre klientov.
Veterinárna a farmaceutická univerzita Brno dosiahla za uplynulých 90 rokov jedinečné postavenia
vo vysokoškolskom vzdelávaní, výskume, odbornej
činnosti i akademických aktivitách. Takýto kredit
získala úsilím svojich profesorov, ďalších učiteľov,
zamestnancov a študentov, ale tiež vďaka stavovskej súdržnosti a vzťahu príslušnosti k alma mater
mnohých veterinárnych lekárov a dnes i farmaceutov v štátnej správe a v súkromnej praxi.
Želáme vedeniu univerzity a vedeniu fakúlt do
ďalších rokov veľa vynikajúcich študentov, veľa tvorivých nápadov a síl ich realizovať.
prof. MVDr. V. Ledecký, CSc.
člen Vedeckej rady Veterinárnej fakulty
na VFU v Brne

ný diplom docenta MVDr. Ivone Kožárovej, PhD.
VR schválila návrh na:
a) menovanie doc. MVDr. Jaroslava Hajurku, PhD.
za profesora pre študijný odbor 6.3.6 Veterinárne
pôrodníctvo a gynekológia,
b) menovanie MVDr. Petra Popelku, PhD., za docenta pre študijný odbor 6.3.2 Hygiena potravín,
c) udelenie akademického titulu PhD. pre MVDr.
Vladimíra Hisiru z vedného odboru 43 07 9 Infekčné
a invázne choroby, MVDr. Ivetu Maskaľovú z vedného odboru 43 11 9 Veterinárna fyziológia a MVDr.
Slavomíra Horňáka z vedného odboru 43 04 9
Veterinárna chirurgia,
d) zloženie komisií pre obhajobu diplomových
prác v študijnom programe VVL a HP v akademickom roku 2008/2009,
e) zloženie komisií pre štátne skúšky v zahraničnom štúdiu v akademickom roku 2008/2009,
f) zloženie komisií pre obhajoby diplomových
prác v zahraničnom štúdiu v akademickom roku
2008/2009,
g) začatie inauguračného pokračovania u doc.
MVDr. Ľudovíta Lenharda, PhD., pre študijný odbor
6.3.3 Veterinárna morfológia a fyziológia,
h) začatie inauguračného pokračovania u doc.
MVDr. Márie Levkutovej, PhD., pre študijný odbor
6.3.7 Infekčné a parazitárne choroby zvierat,
i) doplnenie členov komisií pre vedné a študijné
odbory na 3. stupni vysokoškolského štúdia z
dôvodu ich odchodu do starobného dôchodku.
VR zobrala na vedomie:
Informáciu rektora o hodnotení univerzity ARRA za rok 2008 a návšteve univerzity prof. Ing.
Jána Mikolaja, CSc., ministra školstva Slovenskej republiky dňa 14. 11. 2008.
●

Návšteva ministra školstva na univerzite
Podpredseda vlády a minister školstva Slovenskej republiky Ján Mikolaj navštívil
14. novembra 2008 našu univerzitu v sprievode vedúceho služobného úradu
Františka Schlossera a riaditeľky odboru masmediálnej politiky Andrey Stoklasovej.
Rektor univerzity prof. MVDr. Emil
Pilipčinec, PhD., na stretnutí vedenia univerzity, vedúcich katedier a prednostov kliník s
ministrom školstva privítal vzácneho hosťa a
predstavil mu Univerzitu veterinárskeho lekárstva v Košiciach ako jedinú svojho druhu
pre univerzitné veterinárske vzdelávanie na
Slovensku. Univerzitu, ktorá prešla evalváciou Európskeho združenia inštitúcií pre veterinárne vzdelávanie – EAEVE, inštitucionálnym
hodnotením Európskou asociáciou univerzít
–
EUA
a komplexnou
akreditáciou
Akreditačnou komisiou SR. Univerzitu, ktorá
má dlhoročné úzke kontakty s mnohými veterinárnymi školami Európy, resp. sveta, podporuje mobilitu študentov i učiteľov a 15 %
jej študentov tvoria zahraniční študenti.
Minister školstva prof. Ing. Ján Mikolaj,
CSc., vo svojom vystúpení vyzdvihol silné
stránky univerzity, najmä vedecko-výskumnú

Zasadnutie Správnej rady univerzity
Dňa 4. 12. 2008 sa uskutočnilo riadne zasadnutie Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach.
Správna rada na svojom zasadnutí schválila:
1. Odpredaj nehnuteľného majetku pozemkov
k. ú. Severné Mesto, okres Košice I., za účelom výstavby študentských domovov.
2. Navýšenie základného imania o peňažný vklad obchodnej spoločnosti AGROPODNIK SLAMOZ, s. r. o., so sídlom v Zemplínskej Teplici jej jediným spoločníkom, Univerzitou veterinárskeho
lekárstva v Košiciach.
Správna rada na svojom zasadnutí zobrala na vedomie:
1. Rozvojové a investičné aktivity Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach v roku 2008.
2. Skúsenosti a ďalšie zámery Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach v oblasti čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov.
3. Informáciu rektora
o výsledkoch komplexnej akreditácie univerzivianočné sviatky nech
ty a návšteve univerzity
Vám prinesú harmóniu
prof. Ing. Jána Mikolaja,
v rodine a pokoj v duši,
CSc., ministra školstva
radostné svetielka nielen
Slovenskej
republiky
na stromčekoch,
dňa 14. 11. 2008.
ale aj v očiach Vašich
Na zasadnutí Správblízkych, a tiež darčeky,
nej rady rektor univerziktoré potešia darcu aj
ty prof. MVDr. Emil Piobdarovaného.
lipčinec, PhD., odovzNový rok nech Vám nadelí
dal dekrét člena správzdravia, šťastia, lásky,
nej rady Ing. Milanovi
pokoja a porozumenia,
Dolnému, novému čleúspechov a množstvo splnovi Správnej rady
nených snov.
Univerzity veterinárskeho lekárstva v KošiAby bol každý deň krôčiciach na 6-ročné funkčkom k šťastiu
né obdobie.
JUDr. Silvia ROLFOVÁ
Vám praje redakčná rada
tajomník SpR UVL
v Košiciach

dňa 4. 12. 2008

Vážení čitatelia,

činnosť, medzinárodný kredit a vysoký počet študentov zo zahraničia. I napriek tomu,
že sme malá univerzita, alebo práve preto,
mohli by sme sa v budúcnosti dostať do
zoznamu 500 najlepších univerzít sveta. Ako
podnet na zamyslenie predložil otázku organizačnej štruktúry univerzity, ktorá je monofakultná, ale má 11 katedier a 5 kliník. Pán
minister nám odporúčal urobiť analýzu uplatniteľnosti našich absolventov v praxi a zvážiť prípadné nové študijné programy, najmä
čo sa týka externého štúdia, pretože
Slovensko sa musí vyrovnať s problémom
celoživotného vzdelávania. Dôležitou časťou
vystúpenia pána ministra bola otázka čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ
a najčastejšie chyby, ktoré sa pri predkladaní projektov vyskytujú, pričom odporúčal univerzitám vo všeobecnosti využiť vlastný potenciál
na
vypracovanie
projektov.
Prezentoval zámery ministerstva týkajúce sa
budovania centier excelentnosti, výskumnovývojových centier, technologických parkov
a inkubátorov.
Po vystúpení pána ministra nasledovala otvorená a vecná diskusia, kde sa prítomní členovia akademickej obce obracali na ministra
školstva s otázkami týkajúcimi sa špecifík
našej univerzity, najmä v súvislosti s klinickými pracoviskami, základným a aplikovaným výskumom i možnosťami spájania univerzít s podnikateľským prostredím. Rektor
univerzity potom sprevádzal hostí pri prehliadke areálu univerzity. Minister školstva sa
zaujímal o priebeh rekonštrukcie pavilónu
farmácie a prisľúbil finančnú pomoc na jej
dokončenie. Kroky hostí potom smerovali na
jednotlivé kliniky, ktoré vznikli na základe novej organizačnej štruktúry podľa druhov zvierat s cieľom zlepšiť vzdelávaciu a vedeckovýskumnú činnosť a vytvoriť vhodnejšie podmienky na poskytovanie komplexnej lekárskej starostlivosti. Reorganizácia si vyžiadala
nielen personálne zmeny, ale v súčasnosti
kladie nároky na priestorovú a materiálnu
vybavenosť týchto kliník. Pri prehliadke operačných sál i ustajňovacích priestorov mohol minister školstva Ján Mikolaj vidieť, čo
všetko je potrebné na to, aby každá klinika
mohla byť špičkovým univerzitným pracoviskom.
Na záver návštevy vyslovil rektor univerzity presvedčenie, že to nebola posledná
návšteva ministra školstva na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach a aj v
budúcnosti poslúžia takéto osobné stretnutia spoločnej veci – rozvoju vysokého školstva.
Mgr. Ľudmila KUNDRÍKOVÁ
kancelárka

Príhovor k 90. výročiu založenia VFU v Brne dňa 10. 11. 2008
Súčasťou slávnostného zasadnutia Vedeckej rady Veterinárskej a farmaceutickej univerzity v Brne, ktoré sa konalo 10. 11. 2008 pri príležitos-

Pripomínať si 90. výročie založenia školy, oslavovať toľké roky úspešnej práce vedeckej i
pedagogickej, blahoželať tým, ktorí sa o to zaslúžili, je vždy mimoriadna a milá udalosť. Ešte
výnimočnejšie je to vtedy, ak vás s touto školou spája minulosť a veľmi úsko prepojená história a osudy dvoch veterinárskych škôl.
Nehovoriac o hlbokých a úromných kolegiálnych i priateľských vzťahoch pretrvávajúcich
celé desaťročia a ktoré nestrácajú na svojej intenzite ani v prítomnosti. Na budúci rok oslávi
Univerzita veterinárskeho lekárstva v
Košiciach 60. výročie svojo založenia. Obzrieť
sa dozadu na tie roky by sa nedalo bez toho,
aby sme neobrátili pohľad ponad rieku
Moravu, bez toho, aby sme si viac ako len letmo a skusmo pripomenuli vtedajšiu Vysokú
školu veterinársku v Brne.
V období Rakúsko-Uhorska väčšina záujemcov zo Slovenska študovala veterinársku medicínu v Budapešti alebo vo Viedni. Keď v roku
1918 bola konštituovaná Vysoká škola veterinárska v Brne ako prvá novovzniknutá vysoká
škola v Československej republike, vytvorili sa
priaznivé podmienky aj pre slovenských študentov. Pôsobila tu skupina vynikajúcich učiteľov a vedcov. Viacerí ich slovenskí študenti
sa stali neskôr priekopníkmi slovenského veterináskeho lekárstva a slovenského veterinárskeho školstva.
Zložitá situácia, ktorá vznikla po nútenom
zatvorení Vysokej školy veterinárskej v Brne v
roku 1939, viedla k prvým snahám o založenie vysokej školy veterináskej na Slovensku.
Bol to však proces ťažký, dlhotrvajúci, vyžadujúci si veľké osobné zaujatie a podporu zainteresovaných. Medzi inými aj Vysokej školy
veterinárskej v Brne. Tu je namieste poďako-

ti 90. výročia jej založenia, bolo i vystúpenie prof. MVDr. Emil Pilipčinca,
PhD., rektora Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach:

vať Vašej vysokej škole za to, že podporila návrh na založenie samostatnej Vysokej školy veterinárskej v Košiciach. Stalo sa to v marci v
roku 1949, keď slovenská delegácia, v ktorej
bol aj profesor Ján Hovorka, budúci náš rektor, navštívila vysokú školu v Brne, aby získala
obraz o jej založení a vybavení. Vtedajší rektor
Vašej vysokej školy prof. Klobouk zvolal mimoriadne zasadnutie profesorského zboru, na
ktorom sa prítomní jednomyseľne uzniesli, že
zriaenie druhej školy je prvoradým záujmom a
z dôvodov značnej odlišnosti nákazových pomerov a špeciálnych potrieb je nevyhnutné,
aby škola bola na Slovensku, v Košiciach, a exisotvala ako samostatná inšitúcia. Vaši učitelia – MVDr. Jan Kolda a MVDr. Ondrej
Mačička boli taktiež členmi prípravného výboru pre založenie Vysokej školy veterinárskej v
Košiciach.
To však nebolo jediné, čím ste podporili novovzniknutú školu v Košiciach. Organizácia
štúdia, študijné osnovy, štruktúra ústatvov boli v počiatkoch v podstate tie isté ako na brnianskej škole. Študijné plány zostavovala komicia zložená z pedagógov oboch vysokých škôl.
Dokiaľ sa nestabilizoval náš pedagogický
zbor, prichádzali do Košíc učitelia z Brna.
Predsedom prvej Štátnej skúšobnej komisie v
roku 1934 bol Váš kolega, prof. MVDr. Karel
Šobra. Vysoká škola veterinárska v Košiciach v
podstate nadviazala na tradíciu Vašej školy, a
to najmä preto, že prevažná väčšina učiteľov
študovala a pracovala na tejto škole, a preto
mala k nej veľmi blízky vzťah.
Aj udalosti nasledujúcich rokov spojili osudy
oboch našich univerzít. V roku 1952 bola zrušená samostatnosť vysokých škôl v Brne i
Košiciach a tie boli ako veterinárske fakulty

50 rokov Inštitútu vzdelávania
veterinárnych lekárov
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach si 1. októbra 2008 pripomenul
päťdesiate výročie svojho vzniku. Ocenenie práce všetkých odborníkov podieľajúcich sa na
celoživotnom vzdelávaní veterinárnych lekárov, zhodnotenie práce inštitúcie a prezentácia
plánov do budúcnosti boli dôvodom na slávnostné stretnutie všetkých tých, ktorí sa na inštitucionalizovanom postgraduálnom vzdelávaní podieľajú. Medzi prítomnými, ktorí prijali
pozvanie riaditeľa IVVL v Košiciach MVDr. Jozefa Pokorného a dňa 5. decembra 2008 sa
zúčastnili tohto podujatia, bolo aj vedenie Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach.
Rektor univerzity prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., ako hlavný predstaviteľ partnerskej inštitúcie predniesol pri tejto príležitosti slávnostný príhovor, v ktorom ocenil prínos inštitútu
ako jedinej inštitúcie zameranej na celoživotné vzdelávanie veterinárnych lekárov, poďakoval sa za spoluprácu trvajúcu už polstoročie a zablahoželal k dosiahnutým úspechom. V
krátkom historickom návrate sa rektor prof. Pilpčinec zastavil pri základoch toho, čo spája
obe inštitúcie:
Vysoká škola veterinárska v Košiciach stála spolu s veterinárskym odborom
Povereníctva poľnohospodárstva za podnetom, ktorý viedol v roku 1958 k založeniu
Seminára pre doškoľovanie veterinárnych lekárov, ktoré sa dovtedy uskutočňovalo na vysokej škole a škola bola jeho odborným gestorom, poskytovala im svoje posluchárne a podporovala Seminár v požiadavke na vlastné priestory. Ustanovenia zákona i smerníc prízvukovali kompetencie univerzity veterinárskeho lekárstva a úzku spoluprácu Inštitútu s univerzitou, pričom bolo podpísaných niekoľko dohôd o spolupráci v oblasti postgraduálneho vzdelávania.
Nedá sa vymenovať všetko, čo zviedlo dohromady naše cesty, ale určite treba oceniť to
najpodstatnejšie – dlhoročné, hlboké kolegiálne i priateľské vzťahy. Úzke kontakty dvoch
organizácií spätých rovnakým cieľom – kontinuálne pripravovať odborníkov schopných plniť náročné úlohy v takej nezastupiteľnej oblasti života spoločnosti, akou je zdravie zvierat
a ľudí.
Na záver príhovoru tým, ktorí píšu históriu dnešných dní, poprial do budúcnosti nielen úspechy v práci, ale aj pevné zdravie, šťastie, osobnú a rodinnú pohodu.
Slávnostná recepcia na záver poskytla priestor pre rozhovory, spomienky i vízie do budúcnosti.
Mgr. Ľudmila KUNDRÍKOVÁ
kancelárka

Prof. MVDr. Vladimír Vajda, CSc. – 60-ročný
Pripomenúť
si 60. narodeniny v dobrom
zdraví, sviežej
mysli, plný energie a entuziazmu je šťastím. V takomto šťastí a pohode sa dožíva výročia aj jubilant, ktorý sa
narodil l. decembra 1948 v Čerenčanoch v
okrese Rimavská Sobota, kde aj absolvoval
povinnú školskú dochádzku. Pochádza z
roľníckeho prostredia. Strednú poľnohospodársku technickú školu, odbor pestovateľ –
chovateľ, v Rimavskej Sobote ukončil v roku 1967. V štúdiu pokračoval na Vysokej
škole veterinárskej v Košiciach, kde promoval v roku 1973 a získal titul doktora veterinárskej medicíny.
Svoje ďalšie pôsobenie a profesionálnu
orientáciu začal ako odborný veterinársky
lekár na Referenčnom pracovisku pre chov
a choroby teliat vo vtedajšej Fakultnej veterinárnej nemocnici na pôde Vysokej školy
veterinárskej v Košiciach na Katedre vnútorných chorôb párnokopytníkov, kde ho výrazne ovplyvnil jeho školiteľ a vedúci tohto
pracoviska prof. MVDr. Ľ. Slanina, DrSc., s
ktorým udržiaval nielen odborný, ale aj celoživotný osobný kontakt. Významne sa podi-

eľal na publikácii určenej veterinárom v
praxi „Metabolický profil hovädzieho dobytka vo vzťahu k zdraviu a úžitkovosti“. Tu aj
získaval prvé klinické a vedecké poznatky,
a tu v rokoch 1973 až 1980 rozpracoval
závislosti imunologického, vitamínového,
minerálneho a hematologického profilu z
aspektov metabolického testovania vnútorného prostredia u teliat so zámerom na
profylaxiu, metafylaxiu a terapiu chorôb teliat vo veľkovýrobných podmienkach chovu.
Získal prioritné poznatky o kritických obdobiach niektorých hladín imunoglobulínov a
ich príčinách. Výsledky získané v podmienkach terénnej veterinárskej praxe zhrnul vo
svojej kandidátskej dizertačnej práci v roku
1979.
V roku 1980 začína pracovať ako odborný asistent na Katedre výživy, dietetiky a krmovinárstva na VŠV v Košiciach, kde pôsobí doteraz. Vo funkcii vedúceho katedry je
od roku 1992 s krátkou prestávkou pätnásty rok. Podieľal sa na riešení výskumných
úloh a od roku 1993 bol vedúcim, resp. zástupcom pri piatich grantových projektoch
VEGA a jedného projektu APVV. Zaoberal
sa štúdiom trávenia a metabolizmu živín vo
vzťahu k vývoju tráviaceho systému mláďat
prežúvavcov. Získané vedecké poznatky
(Pokračovanie na 3. strane)

pričlenené k vysokým školám poľnohospodárskym v Nitre a Brne, čo znamenalo pre nás nielen stratu samostatnosti, ale aj stratu oficiálneho charakteru univerzitného štúdia. V 60tych rokoch sa zintenzívnili snahy po obnovení
samostatnosti oboch vysokých škôl. Snaha akademických funkcionárov oboch fakúlt sa zavŕšila v roku 1969. Znovuzískanú nezávislosť
sme využili na rozvoj našich univerzít. A aj keď
každý z nás išiel vlastnou cestou, nikdy sme
nestratili jeden druhého zo zreteľa, a ani rozdelenie Cesko-Slovenska nespretrhalo osobné
kontakty, neoslabilo záujem o prácu a úspechy toho druhého.
Dovolil som si spomenúť tieto fakty z čias
zakladania Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach len preto, aby som tieto fakty nechal vypovedať o tom, že náš vzťah
prekračuje hranice bežného kontaktu dvoch
príbuzných škôl, že nás spájajú hlbšie a silnejšie väzby. A že naše poďakovanie je rovnako hlboké a úprimné. A tiež preto, že si my,
Vaši kolegovia zo Slovenska, možno o to lepšie uvedomujeme, čo všetko musela táto univerzita prekonať, s čím všetkým zápasiť, aby
vybudovala vynikajúcu univerzitu, ktorá prežila deväťdesiat rokov. Univerzitu, ktorá sa dokázala vyvíjať i napriek rôznym spoločenským i politickým turbulenciám. Nie je jednoduché pripravovať odborníkov v oblasti veterinárskej medicíny. Je to štúdium náročné
na kvalitných pedagógov i vedcov, materiálne vybavenie i financie. Toto jubileum je
dôkazom, že univerzita plní svoje poslanie viac než dobre a dokázala si svoje miesto v
systéme vysokoškolského vzdelávania nielen
zachovať, ale i rozvíjať ďalej, rozšíri’t tradičné
študijné programy o ďalšie, aby dnes písala
novodobú históriu ako veterinárska a farmaceutická univerzita.
Veľmi rád a úprimne Vám chcem nielen v
svojom mene, ale i v mene celej Univerzity
veterinárskeho lekárstva v Košiciach zablahoželať k tomuto významnému jubileu i k
všetkým dosiahnutým úspechom. Chcem vyjadriť obdiv a uznanie tým generáciám
Vašich pedagógov a vedeckých pracovníkov,
ktorí tvorili históriu, či v súčasnosti pokračujú
v šírení dobrého mena Vašej školy, podieľajú
sa na príprave študentov i na rozširovaní hracíc ľudského poznania. Prijmite rovnako úprimné želanie, aby Vám nasledujúce desaťročia či dokonca storočia priniesli ďalšie úspechy, ďalšie osobnosti presahujúce hranice
Vašej školy, ďalších skvelých študentov, na
ktrých budete môcť byť hrdí a oni sa budú s
rovnakou hrdos’tou hlási’t k svojej alma ater.
Nech sú Vaše pracovné úspechy sprevádzané aj pevným zdravím, osobným šťastím a rodinnou pohodou. Nech Vás neopúšťa optimizmus, elán, sila a energia.

Verejné a súdne veterinárske lekárstvo –
história a súčasnosť
Odborná konferencia
Dňa 6. 11. 2008 sa v posluchárni Pavilónu
morfologických disciplín Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach uskutočnila prvá odborná konferencia z oblasti verejného a súdneho
veterinárskeho lekárstva pod názvom Verejné a
súdne veterinárske lekárstvo – história a súčasnosť.
Na organizačnom zabezpečení konferencie sa
podieľal organizačný výbor v zložení – doc.
MVDr. Peter Korim, CSc., Ing. Michal Hadbavný,
CSc. a pani Oľga Gunglová.
Konferenciu otvoril a pozdravil v mene rektora UVL v Košiciach prof. MVDr. Emila Pilipčinca,
PhD., prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a
zahraničné vzťahy UVL v Košiciach prof. MVDr.
Jaroslav Legáth, CSc.
Aktívne sa na konferencii zúčastnilo 41 účastníkov. Svojou účasťou prispeli k zdarnému priebehu konferencie aj vzácni hostia z Veterinárnej
a farmaceutickej univerzity v Brne na čele s jeho magnificenciou, rektorom VFU v Brne prof.
MVDr. Vladimírom Večerkom, CSc.
Konferencia bola zorganizovaná pri príležitosti
50. výročia založenia terajšieho Ústavu súdneho
a verejného veterinárskeho lekárstva a ekonomiky UVL v Košiciach. Pôvodný názov ústavu
bol Ústav verejného a súdneho veterinárstva
Veterinárskej fakulty v Košiciach. S prvou prednáškou „K histórii verejného a súdneho veterinárstva VŠV Košice“ vystúpil prvý vedúci ústavu
prof. MVDr. Ján Pleva, DrSc. Po ňom nasledovala prednáška „50 rokov Ústavu súdneho a verej-

ného veterinárskeho lekárstva“ dlhoročného vedúceho ústavu prof. MVDr. et JUDr. Andreja
Bugarského, PhD. S prednáškou „Súdne a verejné veterinárske lekárstvo ako súčasť Sústavy
študijných odborov Slovenskej republiky“ vystúpil doc. MVDr. Peter Korim, CSc. a nakoniec nasledovala prednáška „Zisťovanie identity zvierat z
hľadiska súdnej veterinárskej expertízy“ MVDr.
Daniely Takáčovej, PhD.
Po tejto časti a obedňajšej prestávke pokračovala konferencia stručným uvedením posterových prezentácií, ich prehliadkou a diskusiou k
nim. Celkovo bolo prezentovaných 27 posterov.
Na záver sa uskutočnilo spoločenské stretnutie účastníkov konferencie v priestoroch salónika Študentských domovov a jedálne UVL v
Košiciach za prítomnosti rektora UVL v
Košiciach prof. MVDr. Emila Pilipčinca, PhD., prorektorky pre výchovno-vzdelávaciu činnosť prof.
MVDr. Jany Mojžišovej, PhD., prorektorky pre zahraničné a doktorandské štúdium prof. Ing.
Oľgy Ondrašovičovej, CSc., prorektora pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné vzťahy
prof. MVDr. Jaroslava Legátha, CSc. a kvestorky
JUDr. Silvie Rolfovej.
Všetci účastníci zhodnotili konferenciu ako vydarenú, ocenili skutočnosť, že došlo k stretnutiu
zástupcov akademickej pôdy so zástupcami inštitúcií, ktoré v praxi vykonávajú najmä časť verejného veterinárskeho lekárstva a boli vytvorené predpoklady na ďalšiu, užšiu spoluprácu všetkých účastníkov konferencie. Ďalší ročník konferencie sa uskutoční o dva roky, v roku 2010.
doc. MVDr. Peter KORIM, CSc.
Ing. Michal HADBAVNÝ, CSc.

Výjazdové zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie
Rektori slovenských vysokých škôl sa v dňoch 7. – 8. októbra 2008 zišli v Bruseli na výjazdovom zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie.
Program bol naplnený prezentáciami a rokovaniami zo zástupcami generálnych direktoriátov. 7. rámcový program bol témou stretnutia s vedúcim unitu pre medzinštitucionálne vzťahy a spoluprácu v rámci 7RP z GD pre výskum. S pracovníkmi GD pre školstvo a kultúru diskutovali o európskej spolupráci v oblasti zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania a
o celoživotnom vzdelávaní.
Rektori mali príležitosť stretnúť sa s Jánom Figeľom, komisárom zodpovedným za vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež. Diskutovalo sa najmä na tému akademickej slobody,
financovania vysokých škôl a možností absolventov zamestnať sa na európskom trhu práce. V
rozhovore sa dotkli aj problematiky rankingu, mobilít – Erasmus, Europas, hovorilo sa tiež o učiteľoch cudzích jazykov, ľudskom potenciáli, 7 RP, uznávaní dokladov či založení inovačného technologického inštitútu.
(lk)
Foto: Ing. Rastislav DVOŘÁK
Konferencie sa zúčastnil aj
rektor Veterinárnej a farmaceutickej univerzity v Brne prof.
MVDr. Vladimír Večerek, CSc.,
prodekanka FVHE doc. MVDr.
Vladimíra Pištěková, PhD. a
MVDr. Petra Mačáková.

Prof. MVDr. Ján Pleva, DrSc., osemdesiatnikom
3. novembra 2008 sa prof. Pleva dožil krásnych osemdesiatich rokov života, čo je príležitosťou konštatovať, že ako pedagóg, vedec, vedúci
pracovník a spolupracovník je mimoriadne
vzdelaný, s obrovskými organizačnými schopnosťami, ochotný a schopný za pravdu, pokrok
a rozvoj jemu zvereného úseku húževnato bojovať.
Prof. Pleva svoju pedagogickú činnosť začínal
na ústave fyziológie ako asistent. Po zriadení kliniky infekčných chorôb v roku 1953 sa stal jej
členom ešte počas štúdia. Promoval v roku
1954 ako jediný s červeným diplomom.
Prof. Pleva mal už v tomto období najčulejší
styk s terénom, a preto bol v roku 1957 poverený budovaním ústavu verejného a súdneho
veterinárstva a zároveň i prednášaním rovnomennej disciplíny. V roku 1960 bola naša škola
požiadaná krajskými orgánmi, aby pomohla pri
obsadení miesta krajského veterinárneho lekára
východoslovenského regiónu. Pod jeho vedením
boli vypracované a realizované plány likvidácie
tuberkulózy a brucelózy hospodárskych zvierat. Došlo k výstavbe a sprevádzkovaniu kafilérie pre východoslovenský región. Bol zavedený
bielkovinový program a prostredníctvom neho
podstatné zvýšenie úžitkovosti hospodárskych
zvierat. Ani vtedy prof. Pleva neprestal prednášať
a pracovať aj vedecky, čoho dôkazom je obhájenie kandidátskej dizertačnej práce v roku 1962
s tematikou moru ošípaných. Už v roku 1963
sa habilitoval na docenta a v roku 1965 povereník poľnohospodárstva akademik Boďa pozval
doc. MVDr. J. Plevu, CSc., za šéfa veterinárnej
služby na Slovensku. V Bratislave pôsobil 4 roky
a pod jeho vedením došlo k eradikácii tuberkulózy a brucelózy na Slovensku. Úspešne boli
zvládnuté ohniská slintačky a krívačky i komplikovaná zdravotná situácia v chovoch južného Slovenska po pretrhnutí hrádzí Dunaja.
Po návrate z Bratislavy v roku 1967 prebehlo inauguračné pokračovanie s návrhom menovať docenta Plevu za profesora v odbore epizootológie a zoohygieny. Vzhľadom na jeho postoje v augustových udalostiach v roku 1968
jeho profesúra bola realizovaná až v roku 1974.
V tom istom roku profesor Pleva bol poverený
prebudovať katedru hygieny potravín. Prof. Pleva
má veľkú zásluhu na vzniku a formovaní študijného odboru hygiena potravín (ŠO HP), ktorý bol

oficiálne otvorený od
školského
roku
1975/76. Učebný plán
bol postavený tak, aby
vzišiel programový profil absolventa s titulom MVDr. Práve pri
tejto príležitosti sa žiada aj z historického
hľadiska pripomenúť
organizačné schopnosti a diplomaciu jubilanta, pretože o tento odbor sa uchádzala aj vtedajšia Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre.
Konkurz sme vyhrali vďaka prikloneniu sa chemicko-technologickej fakulty na našu stranu, pretože v našich učebných plánoch prevažovala hygiena (hygiena mlieka, hygiena mäsa atď.), zatiaľ
čo nitriansky návrh presadzoval viac technológiu. Jednotlivé disciplíny pojali do svojich sylabov nové, netradičné témy a oblasti tak, aby sa
zadosťučinilo vyprofilovaniu hygienika a technológa potravín. Sám prof. Pleva pripravil či inovoval spolu 9 textov v podobe skrípt. Príchodom
prof. Plevu zintenzívnila sa aj vedecko-výskumná
činnosť a katedra sa v hodnotení postupne
vzďaľovala z tradične posledného miesta smerom k prvým.
Na katedre pribudli aj interní a externí ašpiranti, dokonca dvaja z Kuby, a bolo obhájených
12 dizertačných prác. Vedúci katedry viedol svoj
kolektív k iniciatíve na úseku habilitácií, a tak sa
katedra posilnila o ďalších 8 docentov. Bolo by
nespravodlivé v tejto súvislosti nespomenúť aj
pomoc sesterskej katedry z Brna, s ktorou prof.
Pleva už v prvých rokoch nadviazal naozaj úzke a priateľské vzťahy.
Prof. Pleva mal prednosť v tom, že dobre poznal a ovládal hygienickú legislatívu, ale rovnako aj problematiku infekčných ochorení. Je obdivuhodné, s akým zanietením kompletizoval
doktorskú dizertačnú prácu s vedomím, že tým
umožní nástup vedeckých hodností ďalším členom katedry. Aj na tomto úseku bolo cítiť predvídanie a koncepčnosť v práci.
Prof. Pleva bol spoluautorom viacerých učebníc. Publikoval takmer 500 vedeckých a
odborných prác v domácich a zahraničných
časopisoch. Odviedol veľa práce i v rámci
postgraduálneho štúdia veterinárnych lekárov v

SR. Dlhé roky určoval smer hygieny potravín.
Jeho zásluhou sa zvyšovali požiadavky nielen
na doplňovanie teoretickej oblasti, ale i na vypracovanie písomných atestačných prác.
Prof. Pleva sám vychoval 19 kandidátov vied,
prispel k vedeckej výchove ako oponent viacerých kandidátskych, habilitačných a doktorských prác nielen pre našu školu. Bol dlhoročným členom vedeckej rady vysokej školy, predsedom pre obhajoby kandidátskych aj doktorských dizertačných prác. V priateľskom duchu riešil pred 29 rokmi aj zrod konferencie Hygiena
alimentorum, keď predtým pre túto hygienickú
problematiku bol vyčlenený priestor na konferenciách Höklových a Lenfeldových dní konaných striedavo v Brne a v Košiciach.
Jubilant nesmierne veľa vykonal na úseku veterinárnej legislatívy a zvlášť v jemu blízkej oblasti potravinového dozoru.
Celé generácie poznáme jeho iniciatívu pri formovaní športovej činnosti medzi našimi pedagógmi, zamestnancami a študentmi. Viac ako
35 rokov vybiehal na rôzne ihriská, najviac ako účastník Memoriálu dr. Eliáša v Dudinciach.
Mnohí jeho vysoké nároky poznáme z aktívnej
spoluúčasti. Radi konštatujeme, že to veľmi pomáhalo utužovať kolektívy a prezentovať našu inštitúciu. Veď v taktike bola len jedná téza – vyhrať.
Záverom treba povedať, že prof. Pleva nebol a
nie je vnímaný na UVL v Košiciach len ako vedúci katedry, ale aj ako človek schopný a ochotný postaviť sa do úlohy poradcu, priateľa i človeka, ktorý sa dokáže zabaviť, vtipkovať, skrátka
vie urobiť všetko pre to, aby veci mohol ovplyvniť
pozitívnym smerom.
Úprimne a radi ďakujeme jubilantovi za všetko, čím pozitívne ovplyvnil chod našej univerzity
a jej katedry hygieny a technológie potravín.
Je za ním viac ako 40 rokov práce a z toho takmer 20 rokov vo funkcii vedúceho katedry.
Záverom sa žiada poďakovať nášmu jubilantovi
za obrovský kus dobre vykonanej práce. Za to, že
celý svoj doterajší život venoval tej najkrajšej a
najkomplikovanejšej práci – výučbe veterinárskych lekárov, čo je základným poslaním našej
univerzity.
prof. MVDr. D. MÁTÉ, PhD. a kolektív
Katedry hygieny a technológie potravín
UVL v Košiciach

Jazdecký oddiel našej univerzity ukončil jazdeckú sezónu
Dňa 7. 11. 2008 ukončil náš jazdecký oddiel svoju sezónu tradičnou jazdou sv.
Huberta.
Jej pôvod nachádzame už v stredovekom Francúzsku, v 14.storočí, kde sa
hony konali spočiatku v nenáročných rovinných podmienkach. Zvyšujúca sa
športová pripravenosť jazdcov a kvalita koní však umožňovala organizáciu honov v čoraz v náročnejších terénoch. Účasť smotánky kládla požiadavky na ustrojenie účastníkov, pravidlá honu a lovecké signály. V Anglicku sa organizované hony na koni konali od dobytia krajiny Normanmi, ale na líšku sa začalo poľovať až koncom 17. storočia.
Dnes sú Hubertove lovecké jazdy, alebo
krátke hony, športovou a spoločenskou udalosťou usporadúvanou na ukončenie jazdeckej sezóny. Trasu honu väčšinou vyhľadáva
Master, ktorý tiež stavia prekážky a určuje
miesto stretnutia. Master privíta pozvaných účastníkov, ktorí sú buď na koni, alebo na koči.
Keď sa zhromaždia, oboznámi ich s Regulami
jazdy sv. Huberta, ktoré vtipným spôsobom
určujú jazdcom práva a povinnosti pri jazde
za líškou. Odznejú slávnostné fanfáry a hon sa
začína. Živú líšku nahradil jazdec – líška, zvyčajne najskúsenejší jazdec, ktorý má pripnutý
na rukáve saka líščí chvost. Ostatní jazdci sa
ho snažia počas honu dohoniť a strhnúť mu
líščí chvost. Jazdcov v teréne vedie a pokyny
vydáva Master. Na trati sa prekonávajú rôzne
prírodné prekážky a skoky. Počas jazdy
Master alebo jeho pomocník sledujú a zapisujú priestupky jazdcov voči Reguliam (napr.

pád, predbehnutie Mastera, strata koňa), ktoré večer pri spoločnej slávnostnej večeri súdi
Tribunál zložený z účastníkov jazdy a vtipným spôsobom hriešnikov odsudzuje na rôzne pokuty (napr. fľaša sektu). Po istom čase
nasleduje prestávka (tzv. Check), ktorá sa v
minulosti vyhlasovala, keď psy stratili stopu
lovenej zveri. V súčasnosti ju jazdci využívajú
na odpočinok a výdatné občerstvenie v prírode. Po ukončení Checku dá Master opäť pokyn na jazdu a jazdci sa za zvukov fanfár vydajú za líškou. Druhá časť jazdy býva menej
náročná a končí ulovením alebo nájdením líščieho chvosta. Ten, kto ukoristí alebo nájde
dobre ukrytý líščí chvost (závisí od tradície), sa
stáva víťazom Hubertovej jazdy. Po slávnostnej dekorácii nasleduje pokrik „Lovu zdar!“,
prípitok a slávnostné fanfáry odtrúbia tzv.
Halali – ukončenie honu. Týmto sa končí športová časť Hubertovej jazdy. Po krátkom odpo-

činku nasleduje spoločenská časť: slávnostná
večera, súd previnilcov proti Reguliam a na
záver voľná zábava.
Presne podľa týchto regulí sa riadil aj náš
Hubertus. Jeho usporiadateľom bol rektor
UVL v Košiciach prof. MVDr. Emil Pilipčinec,
PhD., a Jazdecký oddiel Slávia UVL.
Slávnostné otvorenie vykonal v zastúpení
rektora prorektor doc. MVDr. Peter Korim,
PhD., ktorý spolu s členmi vedenia univerzity
– prof. Ing. Oľgou Ondrašovičovou, CSc., prof.
MVDr. Jaroslavom Legáthom, CSc., a JUDr.
Silviou Rolfovou vykonali dekoráciu rekordného 27 členného húfu. Keďže účastníkmi
Hubertových jázd sú väčšinou starší jazdci,
ktorých ostrosť zraku je už vekom opotrebovaná, vedenie univerzity sa rozhodlo tento nedostatok eliminovať štamperlíkom pravej
Mysliveckej. Tohto roku disponovala najostrejším zrakom Lucia, dcéra pani doc. MVDr.
Vierky Cigánkovej, PhD., ktorá sa stala víťazkou Hubertovej jazdy 2008.
Hubertusu prialo nádherné jesenné počasie, a tak všetci zúčastnení celej jazdy na záver nešetrili slovami chvály na jeho organizáciu. Zostáva iba dúfať, že aj budúci rok sa vydarí a už teraz sa tešíme na Hubertus 2009.
Lovu zdar! Halali!
MVDr. Štefan KARAHUTA
predseda JO Slávia UVL

XII. Kongres českých a slovenských
imunológov
V dňoch 29. 10 – 1. 11. 2008 sa v Prahe
uskutočnil XII. kongres českých a slovenských imunológov s medzinárodnou účasťou,
súčasťou ktorého bol aj XXV. zjazd českých a
slovenských alergiológov a klinických imunológov s nosnou témou „Od experimentu ku
klinickej praxi“. Okrem plenárnych prednášok
prezentovaných vedcami z rôznych krajín, ktoré boli na vysokej úrovni z hľadiska informatívnosti a kvality obsahu, na kongrese odznel široký okruh vedeckých prác z oblasti humánnej
a veterinárnej imunológie, rozdelený do 26
sekcií, od alergénov, cez antiinfekčnú imunitu,
autoimunitu, imunodeficiencie, imunológiu reprodukcie, neuroimunológiu, slizničnú imunológiu až po protinádorovú, transplantačnú, vývojovú a veterinárnu imunológiu. Vo všetkých
sekciách bolo spoločne prezentovaných 191
posterov a desiatky prednášok. Pracovníkmi
Katedry mikrobiológie a imunológie UVL v
Košiciach bolo celkovo prezentovaných 6 vedeckých príspevkov, z toho 5 posterov a jedna prednáška.
Počas kongresu bolo každý deň vybraných
a ocenených 5 najlepších vedeckých prác. V
oblasti veterinárnej imunológie získal 1. cenu
za najlepšiu prezentáciu a vedeckú prácu v oblasti veterinárnej imunológie poster pod názvom „Nové mutácie v toll-like receptore 1 –

Gly150 a Met220 spôsobujúce zvýšenú vnímavosť na Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis”, autorov M. Bhide, R. Mucha, I.
Mikula, jr., L. Kišová, M. Cepková a I. Mikula,
sr., z Laboratória biomedicínskej mikrobiológie a imunológie, Katedry mikrobiológie a imunológie UVL v Košiciach. Práca prezentuje
novoobjavené mutácie (Ser150Gly a
Val220Met) v toll-like receptore-1 (TLR1) a
ich vplyv na vnímavosť voči Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis. Toll-like receptory majú zásadný význam v rýchlej obrane proti infekcii a poškodeniu tkaniva, ale aj v
patogenéze mnohých chorôb. V práci boli prezentované výsledky in-silico analýzy týchto novonájdených mutácií v TLR1 ektodoménach,
pričom existuje predpoklad, že spomínané
mutácie majú nepriaznivý vplyv na immunitnú
odpoveď. Na posteri boli prezentované výsledky in-vitro štúdie týkajúcej sa interakcie mutantných makrofágov s mykobaktériovými antigénmi.
Viac informácií o kongrese je možné nájsť
na webovej stránke - http://www.csaki2008.
cz/Text/podekovani?MenuItemId=45 ako aj v
odbornom časopise Alergie, 10, suplementum 2, 2008 (www.tigis.cz/alergie/Index.
htm).
Prof. MVDr. Juraj PISTL, PhD.

Doc. MVDr. Štefan Izák – 85 ročný
1. 12. 1923 sa v Starom Tekove okres
Levice narodil dlhoročný pracovník našej školy a prvý vedúci katedry hygieny a technológie potravín – doc. MVDr. Štefan Izák. Po absolvovaní základnej školy maturoval na gymnáziu v Topoľčanoch v roku 1943. Po maturite sa rozhodol pre štúdium veterinárskej medicíny, a keďže u nás takej školy nebolo a v
Čechách bola z politických dôvodov zatvorená, zapísal sa na Vysokú školu veterinársku vo
Viedni, kde absolvoval dva semestre. Po novootvorení Vysokej školy veterinárskej v Brne
pokračoval vo svojom štúdiu, ktoré ukončil v
roku 1949 a v tom istom roku bol aj promo-

Prof. MVDr. Vladimír Vajda, CSc. – 60-ročný
(Dokončenie z 2. str.)
zhrnul do výstupov záverečných správ grantových úloh, monografií, publikácií a referátov na domácich a zahraničných konferenciách. V posledných desiatich rokoch sa s
pracovným kolektívom venuje problematike
biologickej kontroly úrovne výživy, produkcie a zdravia dojníc so zameraním na nutričnú reguláciu bachorovej fermentácie,
prevenciu dysfunkcií bachora a tvorbu produkčného zdravia zvierat.
V roku 1989 bol menovaný docentom a
v roku 1998 obhájil habilitačnú prácu na
tému „Dietetika a nutričná prevencia zdravotných porúch teliat“. V tom istom roku
ho prezident republiky vymenoval za profesora pre veterinárnu fyziológiu. Zasadil sa
za tvorbu sylabov a profilovaní vyučovaných študijných disciplín, položil základy veterinárnej dietetiky, ktoré rozpracoval do vysokoškolských učebníc v slovenskom a
anglickom vydaní. Celkom sa podieľal na vydaní 6 vysokoškolských učebníc a 6 monografií ako prvý autor a spoluautor. Vo vedeckých domácich a zahraničných časopisoch publikoval 65 vedeckých prác a v domácich a v zahraničných zborníkoch publikoval 142 referátov.
Prof. Vajda disponuje vynikajúcimi pedagogickými schopnosťami, ktoré významne
doplňuje svojou pracovitosťou a húževnatosťou. Ako predseda komisie sa významne
podieľal na prestavbe nového učebného
plánu pre študijný odbor všeobecné veterinárske lekárstvo z pohľadu perspektív po
roku 1990, ktorý uznala aj Evalvačná komisia EU ako kompatibilný s inými učebnými
plánmi v krajinách Európy.
Významné je aj jeho spoločenské postavenie na univerzite. Bol podpredsedom a
predsedom akademického senátu, zástupcom univerzity v predsedníctve Rady vysokých škôl SR. Pracoval vo viacerých komisiách. Úzko spolupracuje s poľnohospodárskymi podnikmi pri zvyšovaní produkčného
zdravia dojníc. Každoročne organizuje pred-

nášky a semináre pre veterinárnych lekárov, zootechnikov a pracovníkov firiem garantujúcich výživu dojníc. Vytvoril učebný
plán magisterského štúdia „Produkčné zdravie zvierat a ochrana životného prostredia“,
čo oceňuje hlavne poľnohospodárska prax.
Pripravil pedagogickú dokumentáciu a obsahovú náplň dvojročného vzdelávacieho
programu výživa a produkčné zdravie zvierat pre postgraduálne vzdelávanie špecialistov v oblasti výživy a chovu zvierat.
Prof. Vajda dlhoročne prednášal na
Inštitúte vzdelávania veterinárnych lekárov z
problematiky výživy a zdravia zvierat. Bol
konzultantom pre spracovanie atestačných
prác. Svoje profesijné znalosti získaval aj štúdiom v zahraničí. V roku 1977 absolvoval
študijný pobyt vo Voroneži, v roku 1984
pobyt v Indii a tiež pobyty na vysokých
školách v Sofii, v Olštíne a v Budapešti.
Viac rokov pracoval v odborných komisiách pri Štátnej veterinárnej a potravinovej
správe v Bratislave. V súčasnosti je predsedom doktorského štúdia v odbore veterinárska výživa a dietetika hospodárskych
zvierat. Významné je jeho pôsobenie pri založení a organizovaní konferencií Dni výživy
a veterinárskej dietetiky, ktoré sú v spolupráci s VFU v Brne organizované od roku

1994. Položil základy a spolu s pracoviskami výživy na českých univerzitách spoluorganizuje vedecké konferencie doktorandov
v oblasti výživy na Slovensku a v Českej
republike.
Jeho doterajšie dielo ho charakterizuje
ako významného vysokoškolského učiteľa s
citom pre pedagogický proces a pre odbornú spoluprácu. Je uznávanou osobnosťou v
oblasti výživy hospodárskych zvierat a za
svoju prácu bol ocenený mnohými vyznamenaniami. Prof. Vajda sa dožíva svojho životného jubilea v plnom zdraví, s energiou
pokračovať vo svojich predstavách o zvýšení úrovne veterinárskej výživy, dietetiky a
krmovinárstva a skvalitnení pedagogického procesu.
Vážený pán profesor, pri tejto pre Teba významnej životnej udalosti Ti vyslovujeme
poďakovanie za pomoc a spoluprácu a želáme Ti naplnenie Tvojich predsavzatí v nasledujúcom období. Do ďalších rokov Ti želáme dobré zdravie, radosť a pohodu na
pracovisku ako aj v osobnom živote. Nech
Ťa humor, rezkosť slov a skutkov neopustia
ani v budúcom aktívnom živote.
S úctou prof. MVDr. V. LEDECKÝ, CSc.,
kolektív spolupracovníkov a priatelia
jubilanta

Študenti sa zabávali
Tak ako po iné roky sa 14. novembra 2008
uskutočnila „PRELOMOVICA“ študentov 4.
ročníka študijných programov všeobecné veterinárske lekárstvo a hygiena potravín.
Vysoká účasť študentov určite potešila najmä organizátorku Helu Šmíkalovú. Oficiálna
časť sa začala v univerzitnej jedálni nástupom študentov a ich príhovorom, ktorý sa
snažil zachytiť pocity študentov, ktorí sú za
polovicou neľahkého šesťročného štúdia. Po
večeri nasledovala zábava, a to, že sa študenti rozchádzali až v skorých ranných hodi-

Spomienka na MVDr. Valtra Nikolu (1918 – 1973)
Skromnou kytičkou a zapálenou sviečkou si 15. decembra tohto roku pripomenieme pri
hrobe na verejnom cintoríne nedožité 90. narodeniny MVDr. Valtra Nikolu – prvého prednostu chirurgickej kliniky a vedúceho Katedry chirurgie a pôrodníctva na vtedajšej Vysokej
škole veterinárskej v Košiciach. Jeho životný profil bol uverejnený vo Veterinárskom spravodajcovi č. 4/1998 pri jeho nedožitých 80-tinách.
Meno MVDr. Valtra Nikolu sa vytratilo z povedomia terajšieho osadenstva univerzity, ako
aj mená prvých učiteľov ďalších disciplín v začiatkoch vtedajšej Vysokej školy veterinárskej
v Košiciach. Myslím si však, že je on aj všetci ostatní súčasťou dejín našej školy a my si ho
pripomíname touto malou reminiscenciou.
Silentia memoriam Tibi tui etiam vivi amici dant. Ne sit nomen Tuum in Alma Mater nostra obliviscum! Lux perpetua luceat Tibi.
doc. MVDr. J. BALUN, CSc.

nách, svedčí o jej úspechu. Na záver ostáva
len dodať, že už dnes sa tešíme na prelom,
ktorý budú organizovať terajší tretiaci.
Dúfame, že bude aspoň taký dobrý, ako bol
tento.
O týždeň neskôr sa na tom istom mieste
konal tradičný BANKET ŠIESTAKOV, ktorého organizátorkami boli Danka Barovská a
Radka Laliková. Každoročné zvyšovanie nákladov mnohých študentov šiesteho ročníka
odradilo, záujem sa však našiel aj medzi študentmi mladších ročníkov, ktorí pomohli pri
zdobení sály, upratovaní a zúčastnili sa aj
samotného plesu, za čo im patrí vďaka.
Banket sa opäť začal oficiálnou časťou a príhovorom študentov a pani prorektorka prof.
Ing. Oľga Ondrašovičová, CSc., sa im spätne
prihovorila pútavými slovami. Potom nasledovala zábava takmer do rána, na ktorej sa
ukázal tanečný talent nielen študentov, ale aj
mnohých profesorov. Tí najskalnejší tanečníci pokračovali v zábave v študentskom podniku F – klube.
Na záver chceme zaželať študentom šiesteho ročníka veľa šťastia na štátnych skúškach a aby im banket, ako jedna z posledných spoločných celoročníkových akcií na
našej univerzite, zostal nadlho v pamäti.
Jana BÁNOVČINOVÁ

vaný na MVDr. Ešte počas vysokoškolského
štúdia nastúpil na polročný pracovný pomer
na Výskumný ústav pre mäso v Brne, kde pod
vedením laureáta štátnej ceny doc. Hökla pracoval vo výskume.
Po promócii nastúpil na krátky čas povinne
do služieb Povereníctva pôdohospodárstva na
inseminačnú stanicu v Novosade. Ešte v
tom istom roku 1949 nastupuje natrvalo do
zamestnania na práve sa zakladajúcu Vysokú
školu veterinársku v Košiciach, s krátkym návratom do Brna, kde mu bol umožnený hodnotný jednoročný študijný pobyt na Höklovom
ústave pre hygienu potravín s cieľom zdokonalenia sa v hygiene a technológii potravín a
surovín živočíšneho pôvodu. Po návrate do
Košíc sa ujal funkcie vedúceho ústavu pre
technológiu potravín a neskôr aj ústavu pre
hygienu potravín. Vyžadovalo to vybrať a upraviť najvhodnejší objekt, ten špeciálne adaptovať a materiálne vybaviť pre potreby katedry. Doc. Izák sa úspešne zhostil tejto úlohy,
takže mohol pristúpiť aj k vlastnej výučbe
svojich disciplín. Výučba z technológie potravín začala podľa plánu v šk. r. 1951/52, hygiena potravín v r. 1953/54. Už v r. 1952 napísal a vydal skriptá z technológie potravín,
čo bola vôbec prvá učebná pomôcka, ktorá
vyšla na tunajšej škole. Je držiteľom ceny rektora, ktorú obdržal ako vedúci spoluautorov za
učebné skriptá Hygiena a technológia mäsa
a mäsových výrobkov (1987). Úspechom bolo vydanie spoločného diela pracovníkov brnenskej a košickej Katedry hygieny potravín
VŠV, t. j. celoštátna učebnica: Izák, Š. a kol.:
Hygiena potravín III., ktorá pod jeho vedením
vyšla v r. 1978.
Jubilant bol školiteľom desiatok poslucháčov pri spracovaní diplomových prác, bol vedúcim ŠVOČ, vedúcim talentovaných študentov, viackrát vedúcim učiteľom ročníka.
Na Slovensku v tom čase bol úsek hygieny
potravín v praxi pomerne zanedbaný, a preto
sa snažil udržiavať úzky styk s praxou. Na katedre sa vyšetrovali vzorky mäsa a mäsových
výrobkov hlavne z košického mäsopriemyslu
v rámci päťročnej patronátnej činnosti.
Vzorky sa dodávali denne, čo bola asi prvá
podniková výstupná kontrola na Slovensku. Za
túto činnosť Povereníctvo potravinárskeho priemyslu udelilo katedre pochvalné uznanie.
Veľkú pozornosť venoval doc. Izák rozličným seminárom a postgraduálnym školeniam ako pre veterinárov – hygienikov, tak aj pre
pracovníkov mäsospracujúcich či mliekarenských podnikov. Katedra hygieny pod vede-

ním doc. Izáka už v r. 1952 a 1953 usporiadala dva semináre venované boju proti stratám v mäsovom priemysle (vôbec prvý seminár, ktorý sa konal na pôde košickej VŠV) a
chladeniu a zmrazovaniu potravín. Počnúc rokom 1955 katedra uskutočnila prvé kurzy pre
mäsoprehliadačov – laikov z celého
Slovenska i prvé postgraduálne školenia z hygieny potravín pre veterinárskych lekárov z
praxe. Neskôr to boli vedecké konferencie, tzv.
Höklove dni, ktoré sa každý tretí rok organizovali na Slovensku.
V rámci výskumnej činnosti ako zodpovedný riešiteľ obhájil viacero vedeckých záverečných správ. Veľmi diskutovanou problematikou bola diskolorácia (zelenanie) mäsových
výrobkov. Doc. Izák v rámci riešenia tejto problematiky prihlásil vynález a boli mu udelené
dva československé patenty. Okrem iného aktuálnou problematikou riešenou na katedre
bola aj biologická hodnota bielkovín mäsa ošípaných a kurčiat prikrmovaných kvasnicami
vyrobenými na báze petrochemických surovín
a výskum mechanizmu tvorby bielkovín po
aplikácii rozličných stimulátorov rastu. Dva roky vystavoval doc. Izák svoje exponáty na
Agrokomplexe v Nitre, kde pre VŠV získal
čestné uznanie.
Doc. Izák bol oponentom početných kandidátskych prác, habilitačných spisov a záverečných správ. Má vyše 100 vedeckých publikácií. Mnohokrát vystupoval či sám bol ideovým a organizačným vedúcim odborných podujatí. Za svoju pracovnú aktivitu bol ocenený
Adámiho medailou, Höklovou medailou, medailou ČSSR veterinárstva i Vysokej školy veterinárskej v Brne a titulom Zaslúžilý pracovník VŠV Košice.
Doc. Izák vybudoval a 20 rokov viedol katedru hygieny potravín. V roku 1961 po úspešnej habilitácii bol ustanovený za docenta
pre hygienu potravín. Na tunajšej vysokej
škole 40 rokov prednášal a skúšal hygienu
potravín a technológiu potravín živočíšneho
pôvodu. V roku 1989 odchádza do dôchodku, ale ešte dva roky pôsobí ako vedúci oddelenia hygieny na EVS v Zemplínskej
Teplici.
Súčasná katedra hygieny a technológie
potravín sa pripája ku gratulácii krásneho jubilea, ktorého sa dožíva pán docent Izák a
vyslovuje poďakovanie za činnosť na tejto katedre.
prof. MVDr. D. MÁTÉ, PhD., a kolektív
Katedry hygieny a technológie potravín
UVL v Košiciach

ŠTUDENTI Z UNIVERSITY OF TECHNOLOGY V EINDHOVENE
V HOLANDSKU ORGANIZUJÚ V DŇOCH 25. – 29. MÁJA 2009
NAJVÄČŠIU EURÓPSKU KONFERENCIU PRE ŠTUDENTOV
Z CELEJ EURÓPY. POZVANIE PLATÍ AJ PRE ŠTUDENTOV
NAŠEJ UNIVERZITY. AK MÁTE ZÁUJEM ZÚČASTNIŤ
SA NIELEN KONFERENCIE, ALE AJ PESTRÉHOKULTÚRNEHO
PROGRAMU, PREČÍTAJTE SI NASLEDUJÚCE INFORMÁCIE.
European Week Eindhoven 2009
The European Week Eindhoven is a biennial event that will take place for the tenth time, from May 25th to May 29th 2009.
During this event more than 350 students
from all over Europe, as well as 100 Dutch
students from the organization, gather to
discuss various topics concerning the development of Europe on the basis of a central
theme. The theme of the conference of the
European Week Eindhoven 2009 will be:
“Faces of Europe: Looking through the
eyes of others”
In addition to the lectures and workshops,
the participants take part in all kinds of cultural events during the Week, such as a trip

to The Hague, a cultural festival and
Eindhoven’s biggest student party: the
Auditorium party!
Participation
Despite the EWE’s tradition of high-profile
and prominent speakers and the rich cultural program, the EWE will be free of charge.
Because of the many subscriptions and limited places, we are forced to make a selection of people we can invite. For this reason you need our invitation to participate in
the EWE 2009. The deadline for application
is set on February 18th 2009. The participation form can be found together with additional information at www.europeanweek.org

Transfer vedeckých skúseností do Estónska
Pred tromi rokmi sme sa zapojili do projektu 6. RP EÚ – Specific Support Action NMSACC-PCVD 518432 „Porcine circovirus diseases“, ktorý je zameraný na štúdium významnej PCV-2 (porcinný cirkovírus 2) infekcie u ošípaných. V krátkom čase vycestovali štyria pracovníci z Ústavu mikrobiológie a
gnotobiológie a Ústavu epizootológie a
preventívnej veterinárskej medicíny UVL v
Košiciach na popredné pracoviská do UK,
Belgicka, Nemecka a Francúzska, aby získali cenné skúsenosti s metódami laboratórnej
diagnostiky PCV-2 infekcií. Pobyty sa okrem
iného zúročili tým, že v krátkom čase naše
pracoviská zaviedli klasické (skupina prof.
Pistla) a molekulovo-genetické metódy (skupina prof. Vilčeka) identifikácie PCV-2 v klinických vzorkách, čo sme medzičasom už využili pri spolupráci s firmou Merial pri prieskume epizootologickej situácie na farmách ošípaných na Slovensku.
Projekt pokračuje ďalej a prišiel čas, keď
sa o naše skúsenosti uchádzajú aj zahraničné pracoviská. Manažment medzinárodného
projektu odporučil, aby v prípade záujemkyne z Estónska jej odborná stáž v rámci
Scientific Exchange Programme bola realizovaná na pracovisku v Španielsku, Poľsku alebo na Slovensku. Z hľadiska špecifických
odborných nárokov stážistky voľba nakoniec
padla na naše pracovisko.
Po vzájomnej dohode v týždni od 24. 11.
do 28. 11. 2008 prišla na stáž do pracovnej
skupiny zameranej na molekulovo-genetickú
detekciu a charakterizáciu vírusov na Ústav
epizootológie a preventívnej veterinárskej
medicíny UVL v Košiciach Dr. Lea
Tummeleht, PhD., zástupkyňa vedúceho oddelenia molekulovej analýzy Estonian
Veterinary and Food Laboratory v Tartu. Dr.
Lea Tummeleht, PhD., sa prednostne zaujímala o detekciu a analýzu PCV-2, ale aj iných vírusov na genetickej úrovni. V tejto oblasti mohlo naše pracovisko poskytnúť mnoho cenných skúseností. Vychádzali sme z

predpokladu, a to aj na základe našich poznatkov pri pobyte na iných pracoviskách, že
najrýchlejšie sa skúsenosti odovzdávajú priamo v atmosfére laboratórnej práce. Ukázali
sme jej izolácie vírusových nukleových kyselín metódami, ktoré sú menej časté, ale majú
viaceré výhody oproti bežne využívaným izolačným postupom. Naša zahraničná kolegyňa si uvedené metódy aj prakticky vyskúšala
a podľa jej vyjadrenia ich zavedie aj na svojom pracovisku. Real-time PCR v novšej modifikácii ju prekvapila svojou technickou dokonalosťou a kvalitnými výsledkami pri detekcii PCV-2. Diskusie nad mnohými našimi
výsledkami v tejto oblasti výskumu jej osvetlili viaceré reálne diagnostické situácie. K získaniu komplexného pohľadu na diagnostiku
PCV-2 infekcie naša stážistka navštívila aj
pracovisko prof. Pistla, na ktorom jej demonštrovali viaceré klasické diagnostické techniky. Pozrela si aj rýchle klasické metódy laboratórnej detekcie vírusov infikujúce spoločenské zvieratá, ktoré využíva pracovný kolektív vedený prof. Mojžišovou. V ďalšej fáze
pobytu sme sa venovali spracovaniu molekulovo-genetických údajov metódami informatiky, od úpravy sekvenčných chromatogramov, porovnávania nukelotidových sekvencií,
cez ich analýzu až po fylogenetickú typizáciu
vírusových izolátov.
Pri záverečnom posedení Dr. Lea
Tummeleht, PhD., hodnotila svoj pobyt na
UVL v Košiciach ako produktívny. Vzhľadom
na časovú tieseň sme jej nemohli ukázať žiadne zaujímavé miesto v blízkom okolí
Košíc. Ale potešila ju malá obrázková publikácia o krásach Slovenska a propagačný
materiál o našej škole.
Pevne verím, že aj touto stážou sme čiastočne prispeli k zviditeľňovaniu našej univerzity v zahraničí. Veď najlepšou propagáciu pracoviska je priama návšteva odborníka,
v našom prípade v rekonštruovaných laboratóriách.
prof. Ing. Štefan VILČEK, DrSc.

Odborný seminár pre veterinárnych lekárov
z východného Slovenska
Postgraduálne
vzdelávanie súkromných veterinárskych
lekárov je v Komore
veterinárnych lekárov povinne stanovené zákonom č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch a o Komore veterinárnych lekárov SR. Vzdelávacie akcie sú organizované samotnou KVL SR a aj jednotlivými profesijnými
združeniami a asociáciami podľa druhov zvierat
a zamerania formou regionálnych seminárov,
kongresov, predsnemových seminárov. Jedným
zo združení je aj Združenie veterinárnych lekárov hospodárskych zvierat, ktoré bolo dňa 25. 8.
2000 zaregistrované Ministerstvom vnútra SR
ako občianske združenie. Od svojho vzniku pravidelne niekoľkokrát ročne organizuje odborné i
spoločenské podujatia s opakujúcimi sa akciami. Vo februári sú to semináre zamerané na problematiku chovu a chorôb oviec a kôz – v roku
2009 bude nosnou témou ochorenie prežúvavcov Bluetongue, v apríli bývajú workshopy s teoretickou i praktickou časťou sonografie reprodukčného aparátu hovädzieho dobytka, v júni
športové a odborno-spoločenské stretnutie s účasťou zástupcov farmaceutických a distribučných firiem, na prelome mesiacov september-október je to výročný Kongres ZVLHZ, kde sú v odbornej časti zaraďované prednášky o aktuálnej
zdravotnej a nákazovej situácii hospodárskych
zvierat.
Okrem toho sa ZVLHZ podieľa výberom tém
a prednášateľov na kongresoch KVL a organizácii Novej Veterinárie. Väčšina týchto podujatí
býva organizovaná na strednom Slovensku, kde
to majú relatívne rovnako ďaleko či blízko všetci
záujemcovia. Skúsenosti sú však také, že východné Slovensko je akoby mimo dosahu týchto podujatí, preto sa ZVLHZ po dohode s
Regionálnou Komorou veterinárnych lekárov v
Michalovciach rozhodlo usporiadať dňa 2. 12.
2008 v moteli Kamenec v Kaluži pri Zemplínskej

Konferencia „Zoonózy – spoločná ochrana zdravia ľudí
V dňoch 11. – 12. septembra 2008 sa v
priestoroch auly Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR v Bratislave uskutočnila odborná konferencia „Zoonózy – spoločná ochrana zdravia ľudí a zdravia zvierat“.
Podujatie sa konalo pod záštitou rektora
Slovenskej zdravotníckej univerzity a ústredného riaditeľa ŠVPS SR v spolupráci s
Ministerstvom pôdohospodárstva SR, ktorého
odbor bezpečnosti potravín a výživy je národným kontaktným miestom pre vedeckú a
technickú spoluprácu s Európskym úradom
pre bezpečnosť potravín EFSA. Konferenciu otvorila Ing. Katarína Janeková z Ministerstva
pôdohospodárstva SR, ktorá prítomným predstavila zahraničných hostí, predstaviteľov spoločnosti EFSA.
Odborný program dvojdňovej konferencie
tvorilo deväť sekcií. Prvá zo šiestich sekcií prvého dňa bola venovaná zahraničným hosťom. V nej Dr. Stef Bronzwear, Dr. Alessandro
Manneli a Dr. Tobin Robinson informovali o
základných princípoch a poslaniach
Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín, o
existencii tzv. národných vedeckých skupín, a
teda databázy expertov EFSA – vedcov a odborníkov z členských krajín EU, ktorí sa spolupodieľajú na riešení špecifických vedeckých
úloh a oboznámili prítomných s možnosťou
zapojiť sa do tohto medzinárodného projektu.
V druhej sekcii, Epidemiológia a epizootológia zoonóz, preventívne a kontrolné opatrenia prednášajúci informovali o dlhodobých
zmenách v epidemiológii zoonóz na území SR
a o vplyve ekonomických a sociálnych aspektov na tieto zmeny. V závere prvej sekcie vystúpil prof. MVDr. Pavol Dubinský, DrSc., z
Parazitologického ústavu SAV v Košiciach. Vo
svojej prednáške upozornil na najnovšie odporúčania Poradného vedeckého zboru európskych akadémií (EASAC) na opatrenia voči
hrozbe zoonóz. Tretia sekcia s názvom
Listeriózy bola komplexným prehľadom tejto

a zdravia zvierat“
problematiky. Venovala sa výskytu Listeria
monocytogenes na našom území, epidemiologickým aspektom ochorenia, diagnostickým
postupom, etiopatogenéze ako aj klinickým
prejavom.
Po spoločnom obede, kde mali stolujúci priestor na diskusiu, pokračoval odborný program v sekcii s názvom Varia. Okrem prednášok na tému hantavírusových infekcií či problematiky výskytu, kontroly a prevencie BSE v
chovoch hospodárskych zvierat na našom území predniesla svoj príspevok s názvom
“Epizootologický a ekologický výskum alveolárnej echinokokózy na území Slovenska”
MVDr. Martina Miterpáková, PhD., z
Parazitologického ústavu SAV v Košiciach,
kde informovala o výsledkoch dlhodobého
monitoringu výskytu tohto ochorenia na
Slovensku.
Piata a šiesta sekcia prvého dňa konferencie bola rozdelená na dve časti, Problematika
iných zoonóz prenášaných alimentárnou
cestou I. a II. Program prvého dňa konferencie ukončila MVDr. Zuzana Hurníková, PhD., z
Parazitologického ústavu SAV pútavým príspevkom “Dlhodobé monitorovanie výskytu trichinelózy na Slovensku”.
Prvú sekciu odborného program druhého
dňa konferencie s názvom Rezistencia na
ATB a jej mechanizmus opäť otvoril Dr.
Bronzwear z EFSA prednáškou “EFSA?s recommendations on monitoring antimicrobial
resistance in Salmonella, Campylobacter,
E.coli, Enterococci and MRSA”. Po nej nasledovali príspevky zamerané najmä na problematiku výskytu salmonelóz na Slovensku, distribúcie jednotlivých fágotypov u nás a ATB
rezistencie jednotlivých kmeňov Salmonella
spp., Staphylococcus aureus, E. coli na

UVIK informuje

VETERINARY LIBRI 2008
Na predajnej výstave Veterinary Libri 2008 konanej v spolupráci s firmou Slovart G. T. G. v dňoch od
25.11. 2008 do 29. 11. 2008 v priestoroch študovne Ústavu vedeckých informácií a knižnice
Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach boli prezentované knižné novinky v anglickom jazyku.
Výberová kolekcia kníh, zahrňujúca odbornú problematiku z jednotlivých disciplín veterinárskej medicíny a farmakológie, bola veľkým prínosom pre všetkých vedecko-pedagogických pracovníkov, ale aj študentov UVL.
Tento spôsob prezentácie knižných noviniek je 20 ročnou tradíciou spolupráce so slovenskou firmou, distribútorom Slovart G.T.G. Pravidelné organizovanie výstav prispieva k aktualizácii knižného fondu ÚVIK
UVL a zároveň umožňuje záujemcom o zahraničnú odbornú literatúru objednať si, resp. ihneď zakúpiť
vybraný titul. V tomto prípade išlo o 45 titulov vydaných vo vydavateľstvách prevažne z Veľkej Británie
– Elsevier, Blackwell, Nottingham University Press McGraw Hill, CABI Publishing, British Small Animal
Vet. Assoc., Butterworth Heinemann, Taylor & Francis a Cambridge, ďalej z USA Iowa State University
Press a Saunders, či nemeckej firmy Georg Thieme Verlag.
MVDr. Libuša BODNÁROVÁ
riaditeľka ÚVIK UVL

Slovensku. Záver konferencie patril vektormi
prenášaným zoonózam, kde svoje výsledky,
na ktorých sa spolupodieľali aj pracovníci z
Parazitologického ústavu SAV v Košiciach,
prezentovali kolegovia z Virologického ústavu
a Ústavu zoológie SAV v Bratislave. Táto sekcia sa niesla v duchu problematiky kliešťov,
komárov a nimi prenášaných pôvodcov vírusových a bakteriálnych ochorení, ich cirkulácii
v prírodných ohniskách Slovenska. V tejto sekcii svoje výsledky prezentovali aj doktorandi
Parazitologického ústavu SAV v Košiciach. So
svojimi príspevkami vystúpili: MVDr. Gabriela
Hrkľová (Sledovanie výskytu Ixodes ricinus a
incidencie lymskej boreliózy a kliešťovej encefalitídy v Liptovskej kotline), RNDr. PaedDr.
Mária Nováková (Anaplasma phagocytophilum a Borrelia burgdorferi sensu lato v kliešťoch Ixodes ricinus zo severnej oblasti
Slovenska), RNDr. Eva Bullová (Výskyt pijaka
lužného Dermacentor reticulatus na území
Slovenska) a RNDr. Bronislava Víchová (Úloha
voľne žijúcich zvierat v cirkulácii Anaplasma
phagocytophilum v prírodnom ohnisku).
Prestávky medzi jednotlivými sekciami boli vyplnené prehliadkou prezentovaných posterov
spojenou s občerstvením, kde mali prítomní opäť možnosť diskutovať. Aj postery boli rozdelené do jednotlivých tematických okruhov:
Prevencia zoonóz, Problematika zoonóz prenášaných alimentárnou cestou, Rezistencia
na ATB a Laboratórne metódy.
Na záver sa všetkým prítomným prihovorila
Ing. Katarína Janeková a s prianím, aby sme
sa v budúcnosti opäť stretli v tak hojnom počte na podobnom podujatí, konferenciu uzavrela.
RNDr. Bronislava VÍCHOVÁ

Šírave seminár s témami, ktoré už boli prezentované v tomto roku na kongrese KVL i Novej
Veterinárii, ale s minimálnou účasťou súkromných veterinárnych lekárov z východného
Slovenska. O tom, že to bolo dobré rozhodnutie, svedčí účasť – prítomných bolo 106 účastníkov.
Prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., z Univerzity
veterinárskeho lekárstva v Košiciach predniesol prednášku o vírusových chorobách HD –
BVD a IBR, ktoré sú v súčasnej dobe aktuálne
a ich tlmenie je nevyhnutné. V druhej časti
prednášky sa venoval niektorým vírusovým
chorobám ošípaných s dôrazom na cirkovírusové ochorenia, najmä syndróm chradnutia
prasiatok – PMWS, ktorý spôsobuje vážne ekonomické straty v chovoch ošípaných, aj keď
týchto na Slovensku rapídne ubudlo.
Druhým prednášajúcim bol prof. MVDr. Pavol
Mudroň, PhD., takisto z UVL v Košiciach, ktorý
vystúpil s témou syndrómu uľahnutia dojníc a v
ďalšej časti svojho vystúpenia prezentoval zaují-

Medzinárodný filmový festival AGROFILM
Na prelome septembra a októbra sa v Nitre uskutočnil medzinárodný filmový festival – AGROFILM
2008. Už po dvadsiaty piatykrát pod heslom „Ľuďom chlieb a mier“ súťažili filmy s poľnohospodárskou tematikou o ocenenie. Festival pod záštitou vlády Slovenskej republiky a Organizácie spojených
národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) v Ríme tradične organizuje Ministerstvo pôdohospodárstva SR v kinosále VÚŽV - SCPV v Nitre. V tomto roku sa na festivale filmovou a osobnou účasťou
prezentovalo 21 krajín vrátane Slovenska a jedna medzinárodná organizácia. Spolu prihlásili 111 filmov,
pričom po prvýkrát sa filmovou tvorbou predstavila Srí Lanka a Východný Timor. Cieľom podujatia je
prostredníctvom filmovej tvorby informovať a šíriť poznatky vedy, výskumu, vývoja a praxe z oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, výživy obyvateľstva, lesníctva, vodného hospodárstva, ekológie, poľnohospodársky a lesnícky využívanej krajiny, problematiky vidieka a života jeho obyvateľov. Kvalitu súťažných filmov hodnotila medzinárodná porota zložená z odborníkov zo Slovenska, Talianska, Česka,
Španielska, Izraela, Portugalska, Poľska, Nemecka a z Veľkej Británie, ktorá udeľuje hlavnú cenu „Magna
mater“ a národná porota zložená zo slovenských odborníkov poľnohospodárskej praxe a výskumu udeľujúca cenu diváka. V tomto súťažnom ročníku si hlavnú cenu odniesla indická snímka: Vodohospodárska
výstavba – Hlinené priehrady. V kategórii dokumentárnych a publicistických filmov získala prvé miesto
slovenská snímka režiséra Pavla Barabáša Vysoké Tatry - Divočina zamrznutá v čase. Cenu FAO – Osiris
porota udelila snímke zo Srí Lanky Palma kithul na Srí Lanke. Národná porota udelila slovenskej snímke
Zhovorčivý spachtoš cenu diváka.
Festival býva tradične aj prepojením vedy a umenia. Sprievodnými akciami tohtoročného festivalu
boli medzinárodné vedecké sympózium na tému Prognóza vývoja slovenského pôdohospodárstva –
hlavné smery a priority pôdohospodárskych vied a vernisáž venovaná dielam maliarky a keramikárky
Ivetty Axamitovej.
Slávnostným odovzdaním cien sa festival nekončí. Počas nasledujúcich ôsmych mesiacov bude totiž
víťazná kolekcia spolu s ďalšími vybratými snímkami putovať po území celého Slovenska. Vo výskumných ústavoch, na stredných a vysokých školách, ale aj v poľnohospodárskych a potravinárskych podnikoch si filmy môžu pozrieť ďalšie stovky záujemcov. Na našej univerzite sa vybrané filmy budú premietať v čase od 22. 12. 2008 – 9.1. 2009. Viaceré z vybratých filmov je možné využiť na spestrenie pedagogického procesu v oblasti životného prostredia, života našej fauny, chovu včiel a pestovania krmovín.
MVDr. Pavel NAĎ, PhD., člen Národnej poroty AGROFILMU
a garant pofestivalového premietania na UVL

Inaugurácia knihy o MVDr. Nižnánskom
Malebná,
vzorne
spravovaná
obec
Brestovany pri Trnave bola v podvečer 7. novembra 2008 svedkom milej slávnosti. Do života bola uvádzaná kniha autora MVDr. Júliusa
Molnára, CSc. „Veda na dlhé trate.... Život a dielo Františka Nižnánskeho“. Hosťom a prítomným na inaugurácii mohli byť pripomenuté dve
významné osobnosti tejto obce, náš významný
veterinárny vedec a pracovník a jeho nemenej
známy brat spisovateľ Jožo Nižnánsky.
Prostredie a program boli pripravené vzorne a zodpovedali poslaniu tejto akcie. Starosta
obce ju predstavil so všetkými aktivitami a úspechmi, ktorých nie je málo. Nasledovala krásna báseň Joža Nižnánskeho „Pri pradedoch“, vystúpila miestna hudobno-spevácka skupina
Senioranka, a potom sa prezentoval autor publikácie. Hovoril o MVDr. Nižnánskom, o jeho
práci, úspechoch, radostiach ale i strastiach,
ktoré sa mu nevyhli. Spomenul i vydané publikácie o ostatných velikánoch veterinárnej medicíny, ktoré zostanú trvalou spomienkou a pripomenú nastávajúcej generácii ich poctivú a
častokrát priekopnícku prácu. V závere svoje
reči poďakoval všetkým, ktorí akoukoľvek formou prispeli k vydaniu publikácie.
Obohatením milej slávnosti bola prítomnosť

Uzatváranie chotára 2008
Dňa 28. 11. 2008 sa na pôde Školského poľnohospodárskeho podniku, n. o., v Zemplínskej
Teplici uskutočnilo tzv. uzatváranie chotára. Na
slávnostnom posedení pri príležitosti ukončenia
poľných prác sa okrem zamestnancov podniku zúčastnili rektor Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach prof. MVDr. Emil Pilipčinec,
PhD., kvestorka JUDr. Silvia Rolfová, prorektorka
prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., prorektor doc.
MVDr. Peter Korim, CSc., ako aj ďalší hostia – starostovia obcí.
Riaditeľ Ing. Ivan Seňko zhodnotil hospodársky
rok 2008 a neľahkú situáciu dnešného poľnohospodárstva, ktorá aj bez prítomnosti svetovej ekonomickej krízy bola stále zložitá. Rok 2008 bol
vzhľadom na výšku produkcie rastlinnej výroby
priaznivý (6,0 t/ha obilniny, 3,2 t/ha olejniny, 11,0
t/ha kukurica na zrno), ale pretrvávajúce dažde v
čase žatvy veľmi skomplikovali zber úrody a hlavne kvalitu obilnín. To spôsobilo nárast kŕmneho obilia na trhu nielen v rámci Slovenska, ale aj
Európy a pri neustále klesajúcich stavoch hospodárskych zvierat v EÚ aj nezáujem o kúpu, čoho

mavý klinický prípad obmedzenej priechodnosti
zažívacieho aparátu dojnice.
MVDr. Sabína Hlinčíková z firmy Bayer Health
Care predstavila nový prípravok firmy na liečenie
hnačkových ochorení teliat.
Svoje poznatky s používaním nesteroidných
antiflogistík i konkrétneho prípravku na báze ketoprofenu predniesol súkromný veterinársky lekár MVDr. František Krupan. Zaujímavou časťou
jeho príspevku bolo i oboznámenie prítomných
so systémom, organizáciou práce a chodu prevádzky farmy, ktorú je možné považovať za veľkochov dojníc, patriacu zahraničnému investorovi.
Po tejto pozitívnej skúsenosti a odozve na uskutočnené podujatie sme sa dohodli na zorganizovaní ďalších dvoch podujatí v roku 2009 na
východnom Slovensku. 21. apríla 2009 to bude
workshop sonografie HD a 12. 11. 2009 odborný seminár s témami, ktoré budú aktuálne v
danom období.
MVDr. Dezider GÓRA
prezident ZVLHZ

dôsledkom bol hlboký prepad cien (trojnásobne
menej oproti roku 2007).
Vďaka operatívnemu zberu a využitiu značnej
pomoci od iných subjektov (17 kombajnov) sme
podstatnú časť žatvy uskutočnili v čase priaznivejších podmienok, čo nám umožnilo rýchlejšie predať, ale aj zrealizovať naše poľnohospodárske produkty ešte za priaznivejšie ceny. V tomto období
máme plnú hlavu starostí v hľadaní spôsobu zvýšenia efektívnosti rastlinnej a živočíšnej výroby, eliminovaní strát a prispôsobovaní sa trhovým podmienkam. Ďalej riaditeľ ŠPP v Zemplínskej Teplici
poďakoval vedeniu UVL v Košiciach, starostom
jednotlivých samospráv ako aj všetkým pracovníkom podniku za odvedenú prácu.
Rektor UVL v Košiciach prof. Pilipčinec vo svojom vystúpení kladne zhodnotil prácu v súčasnej
zložitej situácii ako aj skvalitnenie spolupráce v
praktickej výučbe študentov univerzity, zmodernizovanie a skrášlenie ubytovacích priestorov internátu.
Ing. Ivan SEŇKO
riaditeľ ŠPP v Zemplínskej Teplici

Ing. Františka Nižnánskeho, syna, ktorý poďakoval autorovi knihy ako aj predstaviteľom obce, že
sa podujali na vzdanie holdu jeho otcovi, a tým
zachovaniu trvalej spomienky nielen v mysliach blízkej rodiny, ale celej veterinárnej pospolitosti a aj občanov rodnej obce.
S krátkymi príhovormi vystúpili hostia
MVDr. Kamil Boleček, riaditeľ ŠVPÚ Bratislava,
MVDr. Ján Šiška z RKVL Trnava, MVDr. Oto
Orban, CSc. a MVDr. Jozef Gmiter Dujavský,
CSc., ktorý predniesol vlastnú báseň venovanú
tejto akcii.
Na záver autor podpisoval vydanú publikáciu
mnohým záujemcom. Potom už nasledovalo neformálne družné posedenie takmer 80 účastníkov.
J. BLECHA

Kynológovia súťažili
Kynológovia zo Slovenska a Poľska zápolili v
dňoch 25. a 26. októbra 2008 o Pohár rektora
Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach a
nezabránilo im v tom ani chladné jesenné počasie. Kynologické preteky už po 19-krát organizovali študenti UVL, ktorí sú zároveň aj členmi
Kynologického klubu UVL.
O víťazoch rozhodovali podľa medzinárodného skúšobného poriadku v kategóriách IPO1 a
IPO3 Štefan Szabo a Peter Čurila a podľa národného skúšobného poriadku v kategórii SVV1
a SVV3 Anton Fabian. Naša vďaka patrí figurantom a šliapačom stôp, bez ktorých by to celé nebolo fungovalo. Figurovali Miroslav Kašper, Milan
Mihok, Peter Trojanovič a Zdeno Štec. Ako šliapači stôp sa osvedčili Ján Jurko, Martina
Zličařová, Ivan Gabáľ a Eva Matějová, ktorá bola
zároveň aj vedúca stôp.
Celkovým víťazom a novým majiteľom pohára sa stal Jozef Nemec so psom EGO Demin
dvor. Víťazi v jednotlivých kategóriách si odniesli domov krásne poháre, ktoré si prevzali z rúk
rektora univerzity prof. MVDr. Emila Pilipčinca,
PhD. Skvelé ceny poskytli sponzori a Univerzita
veterinárskeho lekárstva, ktorým sa zároveň
chceme poďakovať.
Generálnym sponzorom boli Royal Canin a
Pharmacopola – distribúcia veterinárnych liečiv.
Ostatní sponzori: VETIS veterinárne nástroje a
prístroje, chovateľské a jazdecké potreby; PET
SHOP chovateľské potreby; reštaurácia HOKEJKA pub; Peter Dóža a firma RYBA.
Lenka PRIKRYLOVÁ
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