Vážení kolegovia, milí študenti,
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Vážení čitatelia, dovoľte, aby som v zmysle založenej tradície, kedy jednotliví členovia vedenia našej univerzity dostávajú priestor priblížiť zverený úsek a dosiahnuté výsledky
Základným prvkom európskeho vysokého
školstva je kvalita poskytovaného štúdia v oblasti teoretickej a praktickej. Základom vytvorenia európskeho vysokoškolského priestoru
je akademická mobilita, aplikácia štandardov
a smerníc pre zabezpečenie kvality výučby, udeľovanie a uznávanie spoločných diplomov
vrátane doktorandského stupňa, vytváranie
príležitostí pre flexibilné kariérne postupy vo
vysokom školstve vrátane procesov pre uznávanie predchádzajúceho vzdelania.
V akademickom prostredí univerzity je zvyšovanie kvality vzdelávania úplnou samozrejmosťou. Prvoradým záujmom každej univerzity je poznanie očakávaní, potrieb a
želaní študentov, a to na základe
presných a spoľahlivých údajov, a
nie iba na základe intuície a skúseností učiteľov. To si vyžaduje pravidelnú spätnú väzbu – zisťovanie názorov
študentov na školu, výučbu, metódy
a formy výučby a zisťovanie úrovne
informačnej gramotnosti študentov.
Vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci
tvoria podstatu univerzity a ich úlohou je poskytovať vzdelávanie na základe tvorivého vedeckého bádania a poznania zákonitostí vývoja svojho študijného odboru. Skutočný učiteľ túto činnosť musí brať ako poslanie a nie
zamestnanie, aby vytvoril študentom priestor
pre ich uplatnenie. O to ťažšia je pozícia učiteľa pri výchove a výučbe zahraničných študentov prichádzajúcich z rôznych krajín
Európy i zámoria s im vlastnou kultúrou a
presvedčeniami. Preto je potrebné vytvárať
podmienky pre pochopenie túžby prichádzajúcich študentov po poznaní a motivácii k
úcte a cenení si profesie, ktorú si zvolili a pre
ktorú chcú na našej univerzite získať kvalifikáciu. Učiteľ zapojený do tohto procesu okrem
jazykových znalostí musí mať morálne a etické základy správania sa, konania a jednania so študentmi aj s ohľadom na skutočnosť,
že naša univerzita patrí medzi univerzity s najvyšším percentom internacionalizácie (13,8
%).
Naša univerzita v súčasnosti vzdeláva zahraničných absolventov v akreditovanom študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo v anglickom jazyku v dvoch formách, a to v doktorskom šesťročnom štúdiu
v dennej forme a doktorskom štvorročnom
štúdiu v dennej forme pre absolventov postbakalárskeho štúdia. Pri porovnaní počtu študentov v študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo v jazyku slovenskom s
počtom študentov v tom istom študijnom
programe v jazyku anglickom toto percento
internacionalizácie dosahuje hodnotu 34 %.
Je našim cieľom vyvíjať maximálne úsilie o
zvýšenie počtu zahraničných študentov, predovšetkým prezentáciou našej univerzity na
európskych vzdelávacích trhoch, nie však za
účelom kvantity, ale kvality uchádzačov. V
tomto smere sme nadviazali kontakty s univerzitami v škandinávskych krajinách, Veľkej
Británii, Grécku, Cypre, Islande, Malte a
Kanade.
Môžeme konštatovať, že záujem o zahraničné štúdium sa postupne zvyšuje nielen rastom počtu študentov, ale aj rozšírením počtu
krajín z rôznych kútov sveta, odkiaľ k nám títo študenti prichádzajú. Zároveň však je potrebné podotknúť, že sa jedná o proces, ktorý
si vyžaduje vynaloženie značného úsilia a je
aj časovo veľmi náročný. Vzhľadom na uvedené bolo nutné vypracovať nové kritériá pre uchádzačov o existujúce formy štúdia a zároveň o možnosť uplatňovania ECTS, t. z. prenos kreditov. V prvom rade bolo potrebné vytvoriť 6-ročný študijný program, identický so
slovenským štúdiom, do ktorého sú študenti
prijímaní od roku 2007/2008.
Uplatňovaním Bolonského dohovoru a
Lisabonskej zmluvy sú do 4-ročnej formy doktorského zahraničného štúdia prijímaní iba
študenti, ktorí získali titul bakalár z oblasti biologických, fyziologických, poľnohospodárskych a veterinárnych vied. Podobne ako v
6-ročnom štúdiu aj v tejto forme študenti študujú v kreditovom systéme. V oblasti tejto
formy štúdia bude potrebné za účelom eliminácie duplicity výučby vykonať v ďalšom období revíziu jednotlivých predmetov, hlavne
učebných osnov.
S príchodom študentov, predovšetkým zo
škandinávskych krajín, Írska, Islandu a
Anglicka bolo potrebné na úseku zahraničného štúdia vypracovať a uzavrieť dohody o
poskytovaní štipendií a pôžičiek. Vzhľadom
na to, že tieto inštitúcie patria pod minister-

stvá školstva príslušných krajín, plnenie kritérií
a ich vyhodnocovanie nie je vždy jednoduché, o čom svedčia aj kontroly vykonávané
zodpovednými pracovníkmi z týchto krajín.
Vypracovanie dohôd, ale hlavne ich akceptovanie jednotlivými krajinami nebolo jednoduché a vyžadovalo si obrovské množstvo práce
na zhodnotenie a uznávanie ECTS, ktoré sú
základnou jednotkou pre priznanie štipendií,
resp. udelenie pôžičky.
V oblasti vzdelávacej činnosti v anglickom jazyku je potrebné vyzdvihnúť aktivitu učiteľov nielen v priamom vyučovacom procese, ale aj pri vydávaní učebných textov v ang-

okrem poďakovania za Vašu prácu v prospech univerzity v uplynulom roku Vám
chcem v mene svojom i v mene vedenia univerzity
zaželať do nového roku 2010 veľa šťastia, zdravia,
veľa pracovných i osobných úspechov a pevné rodinné zázemie.
Emil Pilipčinec, rektor
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v uplynulom období, využila túto príležitosť a poukázala na niektoré aktivity a vyslovila niekoľko myšlienok k zahraničnému a doktorandskému štúdiu a mobilitám na našej univerzite.
akademickej mobility vysokoškolského vzdelávania je realizovateľné aj formou podpory spoločných študijných programov. Výsledkom takejto medzinárodnej spolupráce je vytvorenie
a podpísanie medzinárodnej zmluvy o spolupráci medzi Univerzitou veterinárskeho lekárstva v Košiciach a Bod? University College z
Nórska. Vytvorený spoločný bakalársky programu pre získanie spoločného titulu
„Bachelor degree in Animal Science“ (Joint
Bachelor degree in Animal Science) zodpovedá normám vzdelávacieho výboru EAEVE v
zmysle nariadenia 2005/36. Tento program
je prvým spoločným študijným programom,

vo vedeckej časti kreditového systému doktoranda.
Je veľmi potešiteľné, že naši doktorandi vykonávajú dizertačné skúšky v danom časovom limite, ale ešte viac nás teší, že aj napriek
prestavbe doktorandského štúdia úspešnosť
ukončenia denných doktorandov v štandardnej a nadštandardnej dĺžke štúdia dosiahla
hodnotu bezmála 92 %. Počet ukončených
doktorandov je jedným z hlavných kritérií pri
stanovení výšky dotácie pre verejnú vysokú
školu a navyše počet doktorandov, ktorí ukončili štúdium v štandardnej dĺžke štúdia, je
veľmi významným kritériom pri akreditácii.
Vieme, že nie iba počet ukončených doktorandom v stanovenom
termíne je meradlom pre hodnotenie
úspešnosti, ale veľmi dôležitá je úroveň a publikačná činnosť doktoranda. Ostáva iba veriť, že 4-ročná dĺžka
doktorandského štúdia prinesie svoje
ovocie už v tomto roku.
A preto je na nás na všetkých, počnúc školiteľom, pracoviskom, garantom, až po manažment venovať týmto študijným programom
veľkú pozornosť. Okrem toho je pre nás veľmi
dôležité aj tzv. postdoktorandské uplatnenie ukončených doktorandov. Môžeme konštatovať, že zo 14 absolventov, ktorí ukončili dennú
formu doktorandského štúdia v akademickom roku 2007/2008, sa výberovým konaním umiestnili na katedrách 4 absolventi, v akademickom roku 2008/2009 z 11 úspešne
ukončených denných doktorandov našej univerzity sa umiestnilo v rámci výberových konaní na pedagogických, resp. vedeckých miestach na katedrách a klinikách 8 absolventov.
Záverom mi dovoľte poďakovať všetkým zainteresovaným za dosiahnuté výsledky a vysloviť presvedčenie, že v ďalšom období sa
činnosť vo všetkých spomenutých oblastiach
bude naďalej pozitívne rozvíjať, a aj my svojim vkladom prispejeme k ďalšiemu rozšíreniu vzdelávania v európskom priestore.
prof. Ing. Oľga ONDRAŠOVIČOVÁ, CSc.
prorektorka pre zahraničné
a doktorandské štúdium

Rok 2009 – aj rok v znamení kvalitatívnych zmien
v zahraničnom a doktorandskom štúdiu
lickom jazyku, pričom boli vytvorené podmienky pre ich úspešnú realizáciu.
Za účelom uľahčenia a urýchlenia komunikácie s učiteľmi a odstránenia nedostatkov, ktoré komplikujú včasné hlásenie výsledkov o skúškach, považujeme za dôležité
čo najskôr zaviesť interný informačný
systém.
Atraktívnosť štúdia veterinárskej medicíny u
nás okrem iného vyplýva aj z toho, že na základe dobrých teoretických poznatkov vedia
naši absolventi dobre zužitkovať praktické poznatky a sú plne pripravení do praxe. O atraktívnosti štúdia veterinárskej medicíny v
zahraničnom štúdium svedčí aj skutočnosť, že
všetci absolventi, a za posledné dva roky bolo absolventov 80, sa uplatnilo vo veterinárskej oblasti či už v súkromnom, alebo štátnom sektore. Ešte potešiteľnejší je fakt, že naši zahraniční absolventi majú záujem o doktorandské štúdium a ako samoplatci získavajú
štipendiá a sú akceptovaní na doktorandské
štúdia aj na prestížnych univerzitách v zahraničí, predovšetkým v USA a Kanade.
Vybudovanie európskeho vysokoškolského
priestoru je možné dosiahnuť pomocou harmonizácie charakteru štúdia. Kľúčovou úlohou
je mobilita vysokoškolských študentov a učiteľov pričom je dôležité chápať ju ako nevyhnutnú súčasť európskej integrácie a umožniť
každému vysokoškolskému študentovi stráviť
aspoň jeden semester na zahraničnej vysokej
škole s tým, že domáca inštitúcia uzná tento
semester ako súčasť jeho študijného programu.
Cieľom výmenných programov je podporovať vytvorenie európskeho vysokoškolského
priestoru a posilňovať prínos vysokoškolského vzdelávania a vyššieho odborného vzdelávania k procesu inovácií a poznania riešenia
problémov na rôznych veterinárskych univerzitách.
V oblasti mobilít na našej univerzite
môžeme konštatovať, že na to, aby sa výmenné programy ERASMUS a CEEPUS dostali do povedomia tak študentov, ako aj učiteľov, bolo potrebné vypracovať nové zásady
a urobiť mnoho krokov, aby boli prístupné
pre všetkých záujemcov. Je potešiteľné, že
počet Erasmus študentov zo zahraničia sa
za posledné tri roky zvýšil minimálne na 4násobok (zo 6 študentov na 24 – 30). To isté
platí aj pre študentov z našej univerzity, ktorí odchádzajú na mobility na rôzne európske
veterinárske fakulty, resp. univerzity. Za pozitívne považujeme aj rozšírenie programu ERASMUS o možnosť absolvovať pracovnú
stáž v podnikoch, kde sme podpísali prvé
zmluvy o zahraničných pracovných stážach
a vysielaní študentov a doktorandov. V
tomto roku túto možnosť využili štyria doktorandi. Rozšíril sa počet dohôd so zahraničnými univerzitami nielen v oblasti veterinárskej
medicíny, ale pribudla aj možnosť výmenných pobytov pre študentov študijného programu farmácia. Ak berieme do úvahy, že kľúčovou úlohou sú mobility, tak kľúčovou dimenziou zostáva jazyk.
Tieto mobility sa môžu uskutočňovať len
vďaka vytvoreniu troch stupňov vysokoškolského vzdelávania a vypracovaním systému
kreditov ako výhodného prostriedku podpory
študentskej mobility a prenosu. Takýto
systém vyhovuje aj študentom a posilní nielen atraktivitu a konkurencieschopnosť vzdelávacieho systému, ale aj konkurencieschopnosť absolventov európskych vysokých škôl
na trhu práce.
Posilnenie európskej spolupráce a zvýšenie

Z VEDENIA

ktorý bude na našej univerzite zahájený od akademického roku 2010/2011.
Význam vzdelávania je nevyhnutným predpokladom rozvoja vedomostnej spoločnosti.
Na základe toho môžeme konštatovať, že so
zvyšovaním úrovne a kvality vzdelávania úzko
súvisí rozvoj vedecko-výskumnej činnosti a
doktorandského štúdia ako najvyššieho stupňa vysokoškolského vzdelávania. Jeho cieľom
je pripraviť absolventa na samostatnú tvorivú
vedeckú prácu, pričom príprava a aktívna účasť na vedeckých konferenciách je naplnením cieľov ich vedeckej výchovy.
Výchovno-vzdelávacia činnosť na treťom
stupni vysokoškolského vzdelávania v slovenskom a v anglickom jazyku prešla na našej
univerzite značnými zmenami a úpravami a
realizuje sa v 16-tich akreditovaných doktorandských študijných programoch v internej
a externej forme štúdia. Každý doktorandský
študijný program je zameraný na získavanie
poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania a predpokladá vlastný príspevok študenta k nemu v rámci akreditovaných študijných programov v príslušných študijných odboroch.
S prijatím novely zákona o vysokých školách sa doktorandi stali študentmi, s čím súvisia okrem zmeny postavenia doktorandov aj
ďalšie nevyhnuté zmeny. Za účelom sprehľadnenia evidencie doktorandov tak v internej,
ako aj v externej forme štúdia bolo potrebné
zaviesť Akademický informačný systém, vypracovať kreditový systém doktorandského
štúdia a zahájiť vyplácanie štipendií.
Podmienkou pre vypracovanie kreditového
systému bolo vypracovanie viacerých interných predpisov a usmernení ako aj vypracovanie katalógu predmetov, čo muselo korešpondovať s akreditačným spisom.
Z pohľadu funkčnosti starých vedných odborov a nových študijných odborov bolo potrebné uskutočniť zmeny garantov a členov
jednotlivých študijných odborov na 3. stupni
vysokoškolského vzdelávania, aby bolo možné
vykonávať ich obhajoby. Aj vykonaním tohto
kroku sme si zachovali všetkých 16 akreditovaných študijných programov. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na význam akreditácie aj tým, že sme prijali na naše akreditované študijné programy doktorandov z iných
fakúlt, ktoré akreditáciu stratili.
Veľmi dobré podmienky pre vedecko-výskumnú prácu doktorandov poskytujú naše
externé vzdelávacie inštitúcie. Máme uzavreté
dohody s pracoviskami SAV, a to
Neuroimunologickým ústavom, Parazitologickým ústavom, Ústavom fyziológie hospodárskych zvierat a Virologickým ústavom, ktoré
riešia otázky spojené s pôsobením doktoranda v externej vzdelávacej inštitúcii.
Výsledkom spolupráce je v mnohých prípadoch zabezpečenie až nadštandardných podmienok pre vedecko-výskumnú prácu doktoranda.
Výsledkom spolupráce s externými vzdelávacími inštitúciami je aj každoročné organizovanie konferencie a seminárov doktorandov, ktoré poskytujú priestor na prezentovanie
výsledkov ich práce a porovnanie kvality. Radi
konštatujeme, že na konferencii panuje tvorivá
atmosféra a súťaživosť, a že doktorandi sú
schopní zaujať vedeckou erudíciou, odbornými znalosťami a predovšetkým zanietením pre
prácu a získavanie nových vedomostí. Ešte
radšej by sme konštatovali tento fakt, keby o
tieto prezentácie doktorandov mali záujem aj
školitelia. Aj to je jedna zo skutočností, ktorá
napomáha nielen v študijnej časti, ale hlavne
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❐ prevzatí ceny predsedu VÚC pri príležitosti 60. výročia založenia univerzity dňa 28. 10.
2009,
❐ prijatí Ing. Stanislava Rákoša, predsedu
predstavenstva PD Paňovce a konateľa spoločnosti VSK Mineral, s. r. o.,
❐ o pracovnom stretnutí rektorov s prezidentom SR dňa 6. 11. 2009 pri príležitosti konania Týždňa vedy a techniky na Slovensku.
20. 11. 2009
Informácie rektora o :
❐ účasti na Vedeckej rade VFU Brno 12. 11.
2009,
❐ spoločnom stretnutí vysokých škôl zabezpečujúcich štúdium farmácie v dňoch 12. –
13. 11. 2009 v Brezovci,
❐ účasti na galavečere na pozvanie predsedu NR SR v SND dňa 17. 11. 2009 pri príležitosti 20. výročia 17. novembra,
❐ zasadnutí vedeckej rady univerzity dňa
19. 12. 2009.
25. 11. 2009
Informácie rektora o :
❐ účasti na sneme KVL v Novej Lomnici v
dňoch 20. – 21. 11. 2009,
❐ o vydaní monografie Od zverolekárskych
spolkov po Komoru veterinárnych lekárov
Slovenskej republiky.
8. 12. 2009
Informácie rektora o :
❐ schválení nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov EÚ, operačného programu Vzdelávanie na projekt Nové študijné programy a vzdelávanie na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach vo výške
997 498,10 C ,
❐ účasti na zasadnutí Vedeckej rady
Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave dňa 1. 12. 2009,
❐ schválení návrhu na zmenu názvu univerzity v NR SR dňa 1. 12. 2009 na Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
s účinnosťou od 15. 1. 2010,
❐ hodnotení vysokých škôl a fakúlt za rok
2009 ratingovou a rankingovou agentúrou
ARRA,
❐ zasadnutí akademického senátu univerzity dňa 7. 12. 2009.
15. 12. 2009
Informácie rektora o:
❐ kontrolnom dni na ŠPP, n. o., v Z. Teplici
dňa 11. 12. 2009,
❐ obdržaní Osvedčenia spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj vydaného Ministerstvom
školstva SR na dobu šesť rokov v súvislosti s
ukončením komplexnej akreditácie univerzity,
❐ účasti na ustanovujúcom zasadnutí zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa
14. 12. 2009.

OD 15. JANUÁRA
MÁ UNIVERZITA
NOVÝ
NÁZOV
Národná rada Slovenskej
republiky na svojom zasadnutí 1. decembra 2009 schválila
nový názov Univerzity veterinárskeho
lekárstva
v
Košiciach. S účinnosťou od
15. januára 2010 bude názov
školy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach. Naplní sa tak dlhodobá snaha vedenia univerzity nielen vybudovať od
základov nový študijný program farmácia, ale aj premietnuť tento významný počin v
živote univerzity do jej názvu.
Dňa 16. decembra 2009,
v jubilejný deň založenia
Vysokej školy veterinárskej v
Košiciach, prišiel zákon osobne odovzdať rektorovi
univerzity Dárius Rusnák z
Kancelárie prezidenta SR.

Zasadnutie Akademického senátu UVL v Košiciach
Dňa 7. 12. 2009 sa konalo zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho
lekárstva v Košiciach, na ktorom bol schválený:
1. Návrh na navýšenie základného imania o peňažný vklad jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti AGROPODNIK SLAMOZ, s. r. o., so sídlom v Zemplínskej Teplici.
2. Návrh na školné a poplatky spojené so štúdiom na Univerzite veterinárskeho lekárstva
v Košiciach platné na akademický rok 2010/2011 – vnútorný poriadok č. 38.
3. Návrh na zmenu Organizačného poriadku Univerzity veterinárskeho lekárstva v
Košiciach v čl. 2 časti A.
4. Návrh na krátenie a prerozdelenie finančných prostriedkov získaných krátením grantov VEGA a KEGA.
MVDr. Peter LAZAR, PhD.
predseda akademického senátu

Zasadnutie Vedeckej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach
Zasadnutie VR otvoril a viedol jej predseda a
rektor UVL v Košiciach prof. MVDr. Emil
Pilipčinec, PhD., podľa nasledovného programu:
1. Odovzdanie diplomov PhD.
2. Návrh na menovanie za docenta RNDr. Petra
Filipčíka, CSc.
3. Návrh na udelenie akademického titulu PhD.
4. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti
na Univerzite veterinárskeho lekárstva v
Košiciach za ak. rok 2008/2009 na 1. a 2. stupni vysokoškolského vzdelávania
5. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti
na Univerzite veterinárskeho lekárstva v
Košiciach za ak. rok 2008/2009 na 3. stupni vysokoškolského vzdelávania
6. Návrh na zloženie komisií pre štátne skúšky v
zahraničnom štúdiu v ak. roku 2009/2010
7. Návrh na zloženie komisií pre obhajoby diplomových prác v zahraničnom štúdiu v ak. roku
2009/2010
8. Návrh na doplnenie členov komisií pre štátne
skúšky na spojenom 1. a 2. stupni vysokoškolského vzdelávania a komisií pre obhajobu záverečných prác v ak. roku 2009/2010
9. Diskusia
10. Rôzne
11. Uznesenia VR
12. Záver
Na zasadnutí vedeckej rady boli rektorom univerzity odovzdané diplomy PhD. MVDr. Milošovi

dňa 19. 11. 2009
Halanovi a MVDr. Ladislavovi Molnárovi.
VR schválila:
a) návrh na menovanie za docenta RNDr. Petra
Filipčíka, CSc., pre študijný odbor 4.2.15 imunológia,
b) návrh na udelenie akademického titulu PhD.
pre MVDr. Janu Kyseľovú z vedného odboru 43
02 9 vnútorné choroby zvierat a farmakológia a
MVDr. Danu Marcinčákovú z vedného odboru 43
31 9 hygiena prostredia a potravín,
c) návrh na zloženie komisií pre štátne skúšky v
zahraničnom štúdiu v ak. roku 2009/2010,
d) návrh na zloženie komisií pre obhajoby diplomových prác v zahraničnom štúdiu v ak. roku
2009/2010,
e) návrh na doplnenie členov komisií pre štátne
skúšky na spojenom 1. a 2. stupni vysokoškolského vzdelávania a komisií pre obhajobu záverečných prác v ak. roku 2009/2010.
VR zobrala na vedomie:
1. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti
na Univerzite veterinárskeho lekárstva v
Košiciach za ak. rok 2008/2009 na 1. a 2. stupni vysokoškolského vzdelávania.
2. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej
činnosti na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach za ak. rok 2008/2009

Osvedčenie o spôsobilosti
vykonávať
výskum
a vývoj
pre
univerzitu
Na základe hodnotiacej správy o
komplexnej akreditácii činností univerzity
vydalo
Ministerstvo školstva SR Univerzite
veterinárskeho lekárstva v Košiciach osvedčenie
o spôsobilosti vykonávať výskum a
vývoj.

Zasadnutie Správnej rady univerzity
dňa 16. 12. 2009
Dňa 16. 12. 2009 sa uskutočnilo riadne
zasadanie Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach.
Správna rada na svojom zasadnutí schválila 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 2009.
2. Skúsenosti a ďalšie zámery Univerzity
veterinárskeho lekárstva v Košiciach v oblasti čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov.
3. Informáciu rektora o:
a) zmene názvu univerzity z Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach na
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach s účinnosťou od 15. 1.
2010,
b) prevode majetku štátu v správe
Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Košiciach do majetku Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach s účinnosťou od 1. 1. 2010,
c) oslavách 60. výročia založenia školy v
týždni od 18. 9. 2009 do 28. 9. 2009,
d) podpísaní Agreement on joint bachelor
degree in animal science s Faculty of
Biosciences and Aquaculture Bodo
University College dňa 24. 9. 2009,
e) podpísaní Memoranda o spolupráci s
Farmaceutickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave dňa 10. 9. 2009,
f) získaní Osvedčenia o spôsobilosti
vykonávať výskum a vývoj, ktoré pre univerzi-

tu vydalo Ministerstvo školstva SR,
g) hodnotení vysokých škôl a fakúlt za rok
2009 ratingovou a rankingovou agentúrou
ARRA.
4. Informáciu kvestorky o vykonanom ekonomickom audite na univerzite k 31. 12.
2008 v súlade so zákonom o vysokých školách.
Na zasadnutí správnej rady rektor univerzity prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., odovzdal
dekrét člena správnej rady Ing. Jozefovi
Hurnému, novému členovi Správnej rady
Univerzity veterinárskeho lekárstva v
Košiciach, na 6-ročné funkčné obdobie.
Pri príležitosti 60. výročia založenia univerzity rektor univerzity odovzdal členom správnej rady pamätné medaily a zároveň im poďakoval za ich doterajšiu prácu.
JUDr. Silvia ROLFOVÁ
tajomník SpR UVL v Košiciach

na 3. stupni vysokoškolského vzdelávania.
3. Poďakovanie rektora členom vedeckej rady
za ich účasť na slávnostnom otvorení akademického roku 2009/2010 dňa 10.9.2009, zlatej promócii
absolventov
akademického
roka
1958/1959 dňa 11.9.2009, slávnostnom zasadnutí vedeckej rady konanom 23.9.2009 a ostatných sprievodných podujatiach organizovaných v
čase od 19.9.2009 do 28.9.2009 pri príležitosti osláv 60. výročia založenia univerzity.
4. Informáciu rektora o:
a) podpísaní Agreement on joint bachelor degree in animal science s Faculty of Biosciences
and Aquaculture Bod? University College dňa
24.9.2009,
b) podpísaní Memoranda o spolupráci s
Farmaceutickou fakultou Univerzity Komenského
v Bratislave dňa 10.9.2009.
5. Pozvanie rektora na predvianočné stretnutie
pracovníkov univerzity v Golden Royali dňa
18.12.2009.
VR uložila rektorovi:
1. Menovať pracovnú skupinu, ktorá by zhodnotila potrebu spoločenskej praxe na kreovanie
ďalších študijných programov na univerzite na prvom, resp. druhom stupni vysokoškolského vzdelávania.

Významné životné jubileum
doc. MVDr. Antona Ševčíka, CSc.
V uplynulom období
sa dožil krásneho veku
osemdesiatín
doc.
MVDr. A. Ševčík, CSc.,
vzácny človek a významná osobnosť vo fyziológii a
patológii reprodukcie hospodárskych zvierat. Tekto
problematike náš jubilant zasvätil celý svoj plodný
život.
Jubilant sa narodil 25. 11. 1929 v Serežnici, okr.
Čadca. Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Žiline a
vysokoškolské na Vysokej škole veterinárskej v
Košiciach, ktoré ukončil v roku 1954.
Už počas štúdia prejavil doc. Ševčík záujem o vedeckú prácu, najprv ako demonštyrátor na ústave patológie a neskôr ako pomocná vedecká sila na novozriadenej pôrodníckej klinike. Po promócii pokračuje v práci na klinike a od roku 1957 na samostatnej Katedre pôrodníctva, gynekológie a umelej inseminácie vo funkcii odborného asistenta. Odbornejšie
výsledky svojej experimentálnej práce jubilant prezentoval v roku 1965 v kandidátskej dizertačnej
práci „Štúdium chorobných zmien pohlavných orgánov kráv so zemraním na vajcovod“. V roku 1975
obhájil habilitačnú prácu „Vplyv pôrodnej činnosti na
niektoré zložky uhľohydrátového a minerálneho metabolizmu kráv“. Na základe úspešnej obhajoby v ro-

Absolvent našej univerzity dekan a prorektor
Absolvent Vysokej školy veterinárskej z roku
1987 MVDr. Miroslav Adam, v súčasnosti profesor kánonického práva a dominikánsky páter, bol
dňa 4. decembra 2009 ustanovený za dekana
Fakulty kánonického práva Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského (Angelicum) v Ríme a dňa
10. decembra 2009 aj za prorektora tejto pápežskej univerzity.
Páter Miroslav Konštanc Adam OP sa narodil 2. augusta 1963 v Michalovciach, kde navštevoval
základnú školu a gymnázium. V rokoch 1982 – 1987 absolvoval štúdium na Vysokej škole veterinárskej v Košiciach, ktoré ukončil s vyznamenaním. Po svojej doktorskej promócii 3. septembra 1987 pracoval v rokoch 1987 – 1990 v Štátnom veterinárnom ústave v Michalovciach ako veterinárny lekár,
bakteriológ a hygienik potravín. Dňa 26. februára 1989 vstúpil do tajného noviciátu rehole dominikánov a 13. apríla 1993 zložil doživotné rehoľné sľuby. V rokoch 1990 – 1995 absolvoval filozoficko-teologické štúdium na Cyrilometodějskej teologickej fakulte Palackého univerzity v Olomouci. Po svojej
kňazskej vysviacke 24. júna 1995 pôsobil ako kaplán vo farnosti Bratislava-Kalvária. Postgraduálnu lektorskú skúšku z teológie zložil 3. septembra 1996 v Prahe. V rokoch 1996-2001 absolvoval licenciátne a doktorské štúdium kánonického práva na Pápežskej univerzite sv. T. Akvinského (Angelicum) v
Ríme. Jazykovo sa zdokonaľoval na Katolíckej univerzite v Lille (Francúzsko), na Pápežskej univerzite v
Salamanke (Španielsko) a v Providence College (Rhode Island, New England, USA).
Dňa 3. septembra 2001 bol zvolený za viceprovinciála a 15. novembra 2001 bol ustanovený za prvého provinciála rehole dominikánov na Slovensku. Súčasne v septembri 2001 sa stal odborným asistentom kánonického práva na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave a v roku 2003 aj
na Teologickom inštitúte sv. T. Akvinského v Kyjeve. Dňa 11. októbra 2005 bol vymenovaný za profesora na Fakulte kánonického práva Pápežskej univerzity sv. T. Akvinského v Ríme.
(zo zdrojov TK KBS)
MVDr. Marián PROKEŠ

univerzity v Ríme

Prof. MVDr.
Ján Dianovský,
PhD., sa narodil
23. decembra
1949
v
Košiciach. Po ukončení stredoškolského štúdia
pokračoval v r.
1968 – 1974 vo
vysokoškolskom
štúdiu na vtedajšej Vysokej škole veterinárskej v Košiciach. Po jej
ukončení v r. 1974 nastúpil na miesto asistenta
na novozriadené pracovisko ústavu veterinárnej
genetiky, ktoré bolo organizačne začlenené ku
katedre všeobecnej a špeciálnej zootechniky. V
r. 1977 – 1982 absolvoval prof. Dianovský externú formu postgraduálneho štúdia vo vednom
odbore 43-01-9 veterinárna morfológia a fyziológia. Na základe úspešnej obhajoby dizertačnej
práce mu bola Slovenskou komisiou pre udeľovanie vedeckých hodností v r. 1983 udelená vedecká hodnosť kandidáta veterinárnych vied. Od
roku 1977 pracoval na oddelení genetiky ako odborný asistent až do r. 1988, keď bol na základe
splnenia požiadaviek § 75 ods. 1 zákona č. 39
/1980 Zb. menovaný docentom pre vedný odbor veterinárna morfológia a fyziológia. Neskôr, v
r. 2002, po predložení a úspešnom obhájení
habilitačnej práce na tému Genetická prevencia
pri ochrane zdravia hospodárskych zvierat splnil
požiadavky pre inauguračné pokračovanie pre
získanie vedecko-pedagogického titulu vysokoškolského profesora. Prednesením inauguračnej
prednášky na tému Aktuálne úlohy genetickej
prevencie v chovoch zvierat potvrdil svoju odbornú erudovanosť a pedagogickú spôsobilosť a
v r. 2003 bol menovaný profesorom pre vedný
odbor veterinárna fyziológia.
Osobnostný prínos profesora Dianovského do
pedagogického procesu si zasluhuje zvláštnu po-

Pracovné stretnutie vedení farmaceutických škôl
Dekan Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prof. PharmDr. Ján
Kyseľovič, CSc., pozval v dňoch 12. – 14. novembra 2009 zástupcov farmaceutických fakúlt
Slovenskej a Českej republiky na pracovné stretnutie v rekreačnom zariadení spoločnosti
Zentiva, a.s., Bezovec. Na stretnutí sa zúčastnili dekani a prodekani Farmaceutickej fakulty UK v
Bratislave, Farmaceutickej fakulty Univerzity Karlovej, Hradec Králové, Farmaceutickej fakulty
Veterinárnej a farmaceutickej univerzity Brno a po prvýkrát aj rektor UVL v Košiciach prof.
MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., s prorektormi prof. MVDr. Janou Mojžišovou, PhD., prof. Ing. Oľgou
Ondrašovičovou, CSc., prof. MVDr. Jaroslavom Legáthom, CSc., a kvestorkou univerzity JUDr.
Silviou Rolfovou. Hlavným programom pracovného stretnutia boli diskusie z oblasti výchovnovzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti. Zástupcovia jednotlivých škôl podrobne hodnotili a
porovnávali záujem o štúdium farmácie na ich školách, počty študentov, inovácie študijných programov a vzťah vzdelávacieho procesu a potrieb praxe so zreteľom na prenos získaných vedomostí do farmaceutickej praxe. Nemalá pozornosť bola venovaná hodnoteniu kvality vedecko-výskumnej činnosti, možnosti uchádzania sa o financovanie projektov z európskych a domácich
zdrojov, aktuálnym trendom vo farmaceutických technológiách, prístrojovému vybaveniu škôl a
modernizácii materiálno-technického vybavenia. Po oficiálnom programe rozhovory pokračovali v
neformálnom duchu aj na spoločenskom stretnutí. Pozvanie zástupcov našej univerzity na toto
tradičné každoročné stretnutie farmaceutických fakúlt je signálom akceptácie nášho partnerstva
ako školy poskytujúcej vzdelávanie v oblasti farmácie komunitou farmaceutických škôl. Túto skutočnosť ešte zvýrazňuje fakt, že ďalšie takéto stretnutie sa uskutoční na pôde našej univerzity v
máji budúceho roku.
prof. MVDr. Jana MOJŽIŠOVÁ, PhD., prorektorka

ku 1976 bol ustanovený docentom pre vedný odbor
pôrodníctvo a gynekológia. Výsledky vedecko-výskumnej činnosti doc. Ševčík odpublikoval vo viac
ako 100 pôvodných experimentálnych vedeckých a
odborných prácach doma aj v zahraničí. Bol spoluriešiteľom mnohých výskumných úloh a grantov.
Zvlášť pozitívne treba hodnotiť jeho spoluautorstvo
pri vypracovaní vybraných kapitol z vet. pôrodníctva
a gynekológir z učebných textov (1971, 1972,
1973) a celoštátnych učebniciach „Veterinárne
pôrodníctvo a gynekológia“ (1977, 1978).
Svoje dlhoročné životné skúsenosti v plnej miere
využíval v pedagogickej činnosti. Doc. Ševčík bol učiteľ s vynikajúcimi pedagogickými vlastnosťami.
Jeho prístup k študentom bol priam otcovský, či už
vo funkcii ako vedúci učiteľ študijnej skupiny a vedúci učiteľ ročníka.
Bohatá bola jubilantova klinický činnosť, predovšetkým v rámci Veterinárnej nemocnici. Odbornú
pomoc poskytoval aj poľnohospodárskym podnikom hlavne pri riešení problémov reprodukcie kráv.
Veľký kus práce odviedok doc. Ševčík vo funkcii
tajomníka katedry. Túto vykonával s plnou zodpovednosťou takmer 20 rokov. Svojim prístupom sa
pričinil o vybudovanie kolektívu katedry, ktorý bol
schopný riešiť aj najnáročnejšie pedagigické a vedecko-výskumné úlohy. Pri tejto príležitosti nemožno nepripomenúť jubilantove ľudské charakterové a
osobné vlastnosti: Mal dobrý vzťah k spolupracovníkom a študentom, u ktorých požíval vysokú
dôveru. Bol dobrým organizátorom a vyznačoval sa
dobráckou a skromnou povahou.
Vážený jubilant, milý Anton. Faktom ostáva, že roky ubehli a na rozdiel od skúseností, či rozvahy ostatne nemenej dôležité ukazovatele vitality, osobného šarmu a vonkajšieho vzhľadu pomaly nás opúšťajú a viac menej sa už len v spomienkach občas vracajú. Priznám sa, že aj ke?d si myslím, že jubilanta dobre poznám, položiť slová na papier, tak
aby aspoň v náznakoch vyjedrili osobný vzťah k oslávencovi bez obohratých tónov v reči je nielen veľmi ťažké, ale aj vysoko zodpovedné. Dovoľ mi pritom si zaspomínať, že sa už nestretávame na operačnom sále so skalpelom v ruke ano praktikách na
bitúnkoch, že pred koňmi sme mali vždy rešpekt a
pred kobylami priam strach. Čo je však v súčasnosti dôležité, že aj po desiatke rokov je nám dopriané
stretnúť sa pri našej „dvadsiatke“ poprípade dobre
„osladenej“ čiernej a teplej kávičke a že ešte vždy
po „dôkladnom zvážení“ vieš dobre poradiť.
Milý Anton,
priatelia a bývalí spolupracovníci Katedry pôrodníctva, gynekológie a andrológie Ti želajú dobré
zdravie, pokoj a radosť v rodine a veľa šťastia v
ďalšom živote.
prof. MVDr. P. MÉSAROŠ, PhD.
prof. MVDr. J. ELEČKO, CSc.

Prof. MVDr. Ján Dianovský, PhD. – 60-ročný
zornosť. Okrem nespochybniteľnej objektivity pri
hodnotení vedomostí študentov si zaslúži uznanie aj jeho vysoký podiel na realizácii praktickej
výučby, osobná angažovanosť pri konzultáciách
prednášanej a odcvičenej problematiky, ako aj
skutočnosť kontinuálnej aktualizácie výučby prenosom poznatkov získaných v rámci vedeckých,
odborných a poradenských aktivít. V r. 1993
kompletne prepracoval štruktúru výučby, inovoval osnovu prednášok a praktických cvičení, takže súčasná výučba genetiky je v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami a zodpovedá aktuálnym požiadavkám aplikovaných disciplín a
modernej veterinárnej praxe. Profesor Dianovský
je garantom predmetu genetika v študijnom odbore všeobecné veterinárske lekárstvo, kynológie (dennej a externej formy) a študijného odboru General Veterinary Genetics v anglickom
jazyku. V rámci dlhodobej pedagogickej praxe
aktívne viedol študentov pri vypracovávaní diplomových a bakalárskych prác a doktorandov pri
riešení doktorandských tém. Podieľal sa aj na
postgraduálnom vzdelávaní veterinárnych lekárov v rámci špecializačných a graduačných kurzov na IVVL v Košiciach. Profesor Dianovský je
autorom alebo spoluautorom viacerých učebných textov, manuálov pre praktické cvičenia, autorom dvoch kapitol v učebnici a kapitol v monografiách (jedna je v anglickom jazyku v rámci
medzinárodného edukačného projektu TEMPUS).
Od roku 1990 vykonával profesor Dianovský
funkciu vedúceho oddelenia genetiky, od roku
1994 doteraz zastáva funkciu vedúceho katedry
– pôvodnej katedry biológie, genetiky a zootechniky, neskôr po reštrukturalizácii UVL funkciu vedúceho katedry patologickej anatómie, fyziológie a genetiky a v súčasnosti vedúceho
katedry biológie a genetiky.
Svojimi vedecko-výskumnými výsledkami patrí profesor Dianovský medzi popredných pracovníkov v odbore. V rokoch 1985 a 1988 absolvoval dva študijné pobyty na Royal Veterinary
and Agriculture University of Copenhagen v trvaní 7 mesiacov, ktoré boli zamerané na zvládnutie inkorporácie analógov pyrimidínových báz
do štruktúry DNA, hodnotenie mutagenity na viacerých úrovniach a génové mapovanie metódou somatických hybridómov. Podstatnou mierou sa zaslúžil aj o súčasné smerovanie vedecko-výskumného zámeru ústavu genetiky rozšírením nových metodických postupov v oblasti
cytogenetického výskumu, ktoré umožňujú detekciu komparatívnych segmentov u prežúvavcov, ako aj o aplikáciu molekulových metód pri
overení genotoxicity poľnohospodárskych prípravkov na hospodárskych zvieratách. Ako renomovaný odborník v oblasti cytogenetického výskumu a zdravia zvierat bol viacnásobne požiadaný organizačným výborom domácich a zahraničných konferencií o prednesenie vyžiadanej prednášky. Výsledky výskumu prezentoval na
početných domácich a medzinárodných konferenciách, sympóziách, seminároch, kongresoch.
Profesor Dianovský je autorom a spoluautorom

kapitol v 6 vedeckých monografiách vydaných v
domácich a zahraničných vydavateľstvách, autorom a spoluautorom 36 vedeckých prác publikovaných vo vedeckých časopisoch, v prevažujúcom počte časopisov karentových. Jeho práce
boli citované 175-krát, z toho je 71 citácií zahrnutých v SCI a 105 – citácií v domácich a zahraničných časopisoch nezahrnutých v SCI.
Jeho vedecká erudovanosť sa prejavila aj v úspešnosti získavania grantových prostriedkov pre
vedecký výskum. V rámci inštitucionálneho a
aplikovaného výskumu bol vedúcim riešiteľského kolektívu alebo zástupcom zodpovedného riešiteľa celkovo piatich projektov, z ktorých 3 boli riešené v rámci VHČ. Od r. 1992 bol zodpovedným riešiteľom 5 projektov pridelených Grantovou komisiou VEGA, z ktorých 4 boli doteraz úspešne ukončené, ďalej zástupcom zodpovedného riešiteľa v ďalších 3 ukončených projektoch
pridelených touto agentúrou a jedného pokračujúceho projektu prideleného APVV. V r. 1995,
1996 – 1998 a 1999 – 2001 sa podieľal aj na
riešení grantových projektov EÚ agentúry TEMPUS (Tempus Europian Project No. 4029 –
Environmental Protection in Veterinary
Medicine, EÚ TEMPUS 1110096 Europrojekt EU
– Živočíšna výroba a TEMPUS Projekt SJEP
14387/99 Modul Laboratory Diagnostics).
V záujme kontaktu a prenosu poznatkov do
terénnej veterinárnej praxe profesor Dianovský
každoročne pôsobil ako konzultant Referenčného pracoviska genetickej prevencie Štátnej veterinárnej správy SR pri zatrieďovaní plemenníkov do zdravotných tried a pri hodnotení importovaného plemenného materiálu z hľadiska
kritérií dedičného zdravia. Na základe požiadavky
poslancov dvoch výborov NR SR vypracoval odbornú oponentúru zákona o plemenitbe hospodárskych zvierat. Pripomienky z tohto materiálu
boli aplikované do súčasne platného zákona č.
194/1998 Zb. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat. V rámci pripomienkového konania poskytol poslancom NR SR odborné stanovisko k zákonu č. 115/95 Zb. o ochrane
zdravia zvierat a návrhu zákona o použití génových technológií a geneticky modifikovaných organizmov (151/2002 Zb.).
O odbornej a vedeckej erudovanosti profesora
Dianovského svedčí aj členstvo v početných odborných a vedeckých komisiách a vedeckých radách: komise genetiky a plemenitby hospodárskych zvířat České akademie zemědelské, komisie genetiky a plemenitby Slovenskej pôdohospodárskej akadémie, komisie pre vedný odbor
15-03-9 genetika - zameranie genetika živočíchov, komisie VEGA pre pôdohospodárske vedy,
Vedeckej rady VÚŽV v Nitre, Vedeckej rady UVL
v Košiciach a redakčnej rady časopisu Folia veterinaria.
Do ďalších rokov prajú pracovníci katedry biológie a genetiky jubilantovi dobré zdravie, dostatok tvorivých síl a veľa osobných a pracovných úspechov.
prof. RNDr. Katarína ŠIVIKOVÁ, PhD.
ústav genetiky

Oddelenie projektovej
spolupráce UVL (v skratke OPS) vzniklo dňa 18.
5. 2009. Organizačne je
začlenené pod rektorát a patrí do priamej riadiacej pôsobnosti kvestora. Predchodcom tohto
novokoncipovaného oddelenia našej univerzity
bol referát rozvoja školy a projektovej spolupráce.
Hlavnou úlohou OPS je zabezpečiť činnosti v
oblasti technickej a administratívnej podpory pri
tvorbe a implementácii projektov univerzity,
orientovaných na oblasť rozvoja vedy, hospodárskeho a prevádzkového rozvoja školy a školských účelových zariadení s akcentom na skvalitnenie vzdelávacieho procesu, prioritne zameranú na:
a) sledovanie výziev na predkladanie žiadostí o
nenávratný finančný príspevok (NFP), vyhľadávanie možností zapojenia UVL v Košiciach do
projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EU, ostatných finančných nástrojov ES a
štátneho rozpočtu SR; vyhľadávanie možností
ďalších spôsobov financovania rozvojových,
resp. iných projektov univerzity,
b) komunikáciu so zmluvným partnerom zabezpečujúcim vypracovanie úplnej žiadosti o
NFP na konkrétny projektový zámer a s inštitúciami podieľajúcimi sa na spoločných projektoch, príprava a spracovanie zmlúv o partnerstve,
c) administráciu projektových spisov, sledovanie oprávnenosti výdavkov v súlade s rozpočtom projektu a harmonogramom aktivít projektu, sledovanie plnenia zmluvných záväzkov
univerzity a
d) analytickú činnosť zameranú na sledovanie
stavu čerpania poskytnutých finančných prostriedkov, vytváranie a aktualizácia databáz
predkladaných, resp. riešených projektov a podieľanie sa na vypracovaní správ o hodnotení
projektovej úspešnosti UVL.
Vyššie uvedené úlohy oddelenia zabezpečujú
s účinnosťou od 1. 1. 2010 štyri zamestnankyne oddelenia: Ing. Tatiana Takáčová, vedúca oddelenia, JUDr. Mária Sitániová, Bc. Bianka
Shymanska a Ing. Beáta Takácsová, odborné
zamestnankyne projektov.
V súčasnom období sa OPS sústreďuje predovšetkým na implementáciu 6 projektov, z
ktorých 5 úspešne prešlo schvaľovacím konaním
v rámci Operačného programu Výskum a vývoj
a Operačného programu Vzdelávanie a 1 projektu pod gesciou Úradu vlády SR. Na príprave
týchto projektov oddelenie v uplynulom období
participovalo technickou a administratívnou
podporou. Z úspešných projektov v 4 prípadoch má UVL postavenie konečného prijímateľa
pomoci a v 2 prípadoch má postavenie partnera projektu.

účty UVL, spolupráca pri
monitorovaní projektu.
Pracovníčky oddelenia
zabezpečujú aj ďalšie úlohy, ktoré vyplývajú z ich pozícií v personálnej
matici projektu.
Do druhej skupiny projektov, kde UVL je partnerom prijímateľa finančnej pomoci, patrí:
Projekt s názvom Centrum excelentnosti
pre parazitológiu (výzva OPVaV-2008/2.1/01SORO). Konečným prijímateľom tohto projektu
je Parazitologický ústav SAV, UVL zaujíma pozíciu partnera 1 a pre UVL boli schválené oprávnené výdavky projektu v sume 55 688,77 C.
Zmluva o partnerstve bola podpísaná 15. 5.
2009. UVL začala realizovať aktivity 3. 7. 2009.
V zmysle harmonogramu je realizácia nám prislúchajúcej aktivity vymedzená obdobím I. štvrťroka 2009 až IV. štvrťroka 2010.
OPS v úzkej súčinnosti s hlavným partnerom
projektu sleduje dodržiavanie harmonogramu
realizácie plánovanej aktivity, dodržiavanie podmienok dohodnutých v zmluve o partnerstve v
nadväznosti na zmluvu o NFP a zabezpečuje
administratívnu agendu s tým súvisiacu, sleduje
dodržiavanie rozpočtu projektu a oprávnenosti
výdavkov v súlade s legislatívou SR a ES, podieľa sa na príprave a kompletizácii podkladov
pre žiadosti o platbu a monitorovanie projektu.
Projekt s názvom Pokročilé implantáty s naočkovanými kmeňovými bunkami na regeneráciu a rekonštrukciu tvrdých tkanív (výzva
OPVaV-2009/2.2/01-SORO), v ktorom hlavným partnerom a prijímateľom NFP je Ústav
materiálového výskumu SAV a UVL zaujíma pozíciu partnera projektu spolu s Lekárskou fakultou UPJŠ. Pre UVL boli schválené celkové oprávnené výdavky v sume 94 450,00 C. V súčasnosti prebieha proces uzatvárania zmluvy o
partnerstve a zmluvy o poskytnutí NFP. OPS sa
do tohto procesu zapojilo zabezpečením podkladov, príloh a dokumentov nevyhnutných pre uzatvorenie konkretizovaných zmlúv.
V súčasnosti má UVL podané na Agentúre
MŠ SR pre ŠF EÚ 3 projekty, ktoré prechádzajú
štádiom hodnotiacich a schvaľovacích procesov
– kontrola formálneho a odborného hodnotenia:
Výzva OPVaV-2009/5.1/03-SORO: názov projektu Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a
modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho
procesu. Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie NFP bola vyhlásená 29. 6. 2009, termín uzávierky bol stanovený na 16. 10. 2009. Projekt
je v štádiu hodnotenia.
Výzva OPVaV-2009/2.1/03-SORO: názov projektu Centrum excelentnosti pre diagnostiku,
terapiu a prevenciu chorôb potravinových
zvierat. Výzva bola vyhlásená 30. 7. 2009, termín uzávierky bol stanovený na 18. 11. 2009.
Projekt je v štádiu hodnotenia.
Výzva OPVaV-2009/2.1/03-SORO: názov
projektu Centrum excelentnosti biomedicínskych technológií, žiadateľom je Lekárska fakulta UPJŠ a UVL zaujíma pozíciu partnera
projektu spolu s TU Košice, Ústavom fyziológie hospodárskych zvierat SAV a Ústavom
materiálového výskumu SAV. Výzva na podávanie žiadostí bola vyhlásená 30. 7. 2009, termín uzávierky bol stanovený na 18. 11. 2009.
Projekt je v štádiu hodnotenia.
V horizonte najbližších troch rokov čaká OPS
veľa náročných a neľahkých úloh súvisiacich najmä s realizáciou schválených projektov. Naše úsilie bude smerovať k tomu, aby sme tieto úlohy
zvládli, zúročiac skúsenosti nadobudnuté v našej doterajšej činnosti. Chceme využiť všetky naše schopnosti, aby sme prispeli svojim dielom k
hladkému, bezproblémovému priebehu a úspešnému ukončeniu implementácie projektov
našej univerzity spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov EU.
Ing. Tatiana TAKÁČOVÁ
a JUDr. Mária SITÁNIOVÁ

Oddelenie projektovej spolupráce
Do prvej skupiny projektov, kde UVL je prijímateľom finančnej pomoci, patrí:
Projekt s názvom INFEKTZOON – Centrum
excelentnosti pre nákazy zvierat a zoonózy (výzva OPVaV-2008/2.1/01-SORO). Pre tento projekt boli schválené celkové oprávnené výdavky
projektu v sume 1 296 766,68 C, z ktorých
95 % tvorí NFP a 5 % povinný podiel vlastných
zdrojov. Zmluva bola uzatvorená 15. 5. 2009,
jednotlivé aktivity projektu sa začali realizovať 17.
6. 2009. Harmonogram realizácie aktivít projektu je plánovaný na obdobie II. štvrťroka 2009 až
I. štvrťroka 2011.
Projekt s názvom Zvýšenie kvality vzdelávania rozšírením a modernizáciou IKT sietí a zariadení na UVL v Košiciach (výzva OPVaV –
2008/5.1/02-SORO). Pre tento projekt boli
schválené celkové oprávnené výdavky v sume
4 240 563,44 C, z ktorých 95 % tvorí NFP a
5 % povinný podiel vlastných zdrojov. Zmluva bola uzatvorená 22. 6. 2009, jednotlivé aktivity
projektu sa začali realizovať 9. 7. 2009.
Harmonogram realizácie aktivít projektu je plánovaný na obdobie III. štvrťroka 2009 až I. štvrťroka 2011.
Projekt s názvom Nové študijné programy a
vzdelávanie na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach (výzva OPV- 2009/1.2/01SORO). Pre tento projekt boli schválené celkové
oprávnené výdavky v sume 1 049 998,00 C,
z ktorých 95 % tvorí NFP a 5 % povinný podiel
vlastných zdrojov. Zmluva o poskytnutí NFP s
poskytovateľom je v štádiu prípravy na
Agentúre MŠ SR pre ŠF EÚ.
Individuálny projekt s názvom Biotechnologické a naturálne produkty pre zdravie ošípaných – kvalitné a bezpečné potraviny (kód
projektu: SK0021), pod gesciou Úradu vlády SR,
ktorý je poskytovateľom finančného príspevku z
Finančného mechanizmu EHP (FM EHP),
Nórskeho finančného mechanizmu (NFM) a zo
štátneho rozpočtu SR (ŠR SR). Pre tento projekt
boli schválené celkové oprávnené výdavky v
sume 453 250,00 C, z ktorých NFP tvorí 100
% (v členení 42,5 % príspevok FM EHP, 42,5 %
NFM, 15 % ŠR SR).
Úlohou OPS je pri implementácii uvedených
projektov sledovanie dodržiavania harmonogramu plánovaných aktivít, dodržiavania zmluvne
dohodnutých podmienok, dodržiavania rozpočtu
projektu a oprávnenosti výdavkov v súlade s
legislatívou SR a ES, príprava a sústreďovanie
podkladov k žiadostiam o platbu a zabezpečovanie hladkých a plynulých finančných transferov z úrovne Platobnej jednotky na samostatné

Kvalita vysokých škôl podľa ARRA
ní, na ktorú školu či fakultu pôjdu študovať, neberú veľký ohľad na samotnú kvalitu školy vyjadrenú úspechmi vo vede a často sa rozhodujú pre fakulty, ktoré sú skôr priemerné či
podpriemerné. Uprednostňujú školy, ktoré sú
lacnejšie, bližšie k bydlisku, poskytujú menej
namáhavé štúdium a možnosti športového a
kultúrneho vyžitia.
V skupine poľnohospodárskych odborov
dominuje Univerzita veterinárskeho lekárstva v
Košiciach, „ktorá má dlhú tradíciu kvality a je
tým známa nielen doma, ale aj v zahraničí.“
(TREND)
Univerzita veterinárskeho lekárstva v
Košiciach s prehľadom opäť obhájila svoje prvé miesto.
Ranking univerzít v skupine poľnohospodárske odbory podľa ARRA

V špeciálnej prílohe časopisu TREND venovanej vysokým školám sa v decembri 2009
objavilo v poradí piate hodnotenie kvality vysokých škôl na Slovensku podľa Akademickej
rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA).
ARRA na základe údajov z verejne dostupných databáz a objektívnych kritérií hodnotí
kvalitu jednotlivých vysokých škôl a ich fakúlt
a porovnáva ich medzi sebou. Cieľom hodnotenia nie je niekoho kritizovať, ale pomenovať
problémy a vyzývať k ich náprave, keďže podľa nej vysoké školy, až na malé výnimky, stagnujú. TREND špeciál podľa jej zistení vyzdvihol
dva zaujímavé javy – jednak to, že fakulty, ktorých vedecká činnosť je slabá z hľadiska počtu vedeckých publikácií a ich citovanosti, vychovávajú veľké množstvo doktorandov a tiež
skutočnosť, že budúci študenti pri rozhodova-
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K hodnoteniam ARRA sa od začiatku objavovali kladné aj kritické stanoviská. Najmä
tie kritické využila agentúra na skvalitnenie
svojej práce a urobila niektoré zmeny v
systéme hodnotenia. TREND sa opýtal viacerých zástupcov vysokých škôl na ich názor o
prínose a slabinách práce ARRA a ako sa
výsledky ich školy prejavili na jej fungovaní.
Medzi ostatnými vyjadreniami bolo aj stanovisko rektora našej univerzity prof. MVDr.
Emila Pilipčinca, PhD.:
Za prínos môžeme jednoznačne považovať

skutočnosť, že ide o nezávislé hodnotenie.
Aj to, že sa urobili rôzne zaujímavé analýzy a
porovnania v rámci rôznych druhov vied, a
to aj s vysokými školami v Českej republike.
Zaiste, dá sa viesť diskusia o relevantnosti
kritérií a podobne, ale podstatné je, že v
rámci zvolených kritérií hodnotenia je dodržaná nezávislosť a nestrannosť. Výsledky v
hodnotení ARRA naša univerzita nepodceňuje, ale ani neabsolutizuje. Pre nás majú skôr
informatívny charakter.
(lk)

Blahoželáme jubilantom
V uplynulých mesiacoch sa dožili
vzácnych životných jubileí naši kolegovia a priatelia, ktorým zo srdca
prajeme všetko najlepšie!
Anton Koľvek
doc. MVDr. František Novotný, PhD.
MVDr. Vladimír Hura
Jozef Lech
Ján Behro
Aladár Galamboši
MVDr. Eva Čellárová, PhD.
prof. MVDr. Milan Maretta, DrSc.
doc. MVDr. Judita Jantošovičová, CSc.

Opustili nás...
Uznanie a poďakovanie rektora a vedenia univerzity
tvorivým pracovníkom a ostatným zamestnancom
univerzity za dosiahnuté pracovné výsledky
Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) počas svojej päťročnej existencie
priniesla tento rok už piatu hodnotiacu správu, v ktorej hodnotí verejné vysoké školy.
Súčasťou hodnotiacej správy je aj ranking vysokých škôl podľa fakúlt a skupín za rok 2009,
resp. ranking fakúlt v skupinách.
Umiestnenie Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach pri uvedenom 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 výchovno-vzdelávacej, vedecko-výskumnej a ostatnej činnosti.
Rektor a vedenie univerzity

Uplynulé mesiace priniesli aj smutné správy
o odchode tých, ktorých sme poznali, ktorých sme si vážili a ktorých sme mali radi.
Dňa 4. decembra 2009 po dlhej a ťažkej
chorobe vo veku 79 rokov navždy odišiel prof.
MVDr. Přemysl JAGOŠ, CSc., rektor, prorektor, prednosta Katedry diagnostiky, terapie a
prevencie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.
Dňa 12. decembra 2009 vo veku 71 rokov
nás navždy opustila naša dlhoročná spolupracovníčka Judita TOMKOVÁ.
Dňa 8. januára 2010 vo veku 89 rokov v
Saskatoone v Kanade nás navždy opustil náš
kolega, prodekan a vedúci ústavu histológie a
embryológie prof. MVDr. František HRUDKA,
DrSc.
Česť ich pamiatke!

Stále aktuálne zoonózy: prionózy, borelióza,
salmonelóza a E. coli infekcie u ľudí a zvierat
Katedra mikrobiológie a imunológie
Univerzity veterinárskeho lekárstva v
Košiciach a Neuroimunologický ústav SAV
v Bratislave majú dlhoročnú vedeckú spoluprácu zhmotnenú jednak v podobe spoločného výskumného zariadenia – laboratória biomedicínskej mikrobiológie a imunológie, cestou ktorého sa UVL v
Košiciach podieľa na výchove doktorandov
v študijných programoch mikrobiológia a
imunológia pre 3. stupeň vysokoškolského
vzdelávania a jednak v podobe vedeckých výsledkov.
Tieto výsledky nielenže významnou mierou prispievajú k rozvoju vedy a poznania,
ale zároveň slúžia aj ako východiskový materiál pre aplikovaný výskum a niektoré z
nich sa už aj využívajú v praxi, prípadne sú
v patentovom konaní.
Vzhľadom na túto skutočnosť sa javí potreba diseminácie týchto poznatkov do širšej odbornej verejnosti s cieľom priblížiť
ich tak praxi, čo bolo umožnené grantom
Ministerstva školstva Slovenskej republiky,
ktorého jedným z výsledkov je aj táto monografia. Monografia sumarizuje vedecké
poznatky a výsledky výskumu v oblasti
zoonóz získané v predchádzajúcich rokoch
na Katedre mikrobiológie a imunológie
UVL v Košiciach a na Neuroimunologickom
ústave SAV v Bratislave ako odzneli na odborných seminároch organizovaných v období apríl – júl 2009. Týka sa významných
zoonóz ako sú prionózy, borelióza, salmonelóza a infekcie spôsobené patogénnymi
kmeňmi Escherichia coli, ako aj otázok prevencie infekcií gastrointestinálneho traktu.
Monografia má 206 strán a je členená do
4 hlavných kapitol na základe vyššie uvedených patogénov. Obsahuje niekoľko de-

siatok názorných obrázkov, schém a tabuliek. Publikácia bola vydaná Edičným strediskom UVL v Košiciach a v súvislosti s
tým chcú autori publikácie touto cestou
vyjadriť poďakovanie pani riaditeľke ÚVIK
a pracovníkom edičného strediska za
profesionálny prístup, kvalitné spracovanie
a dochvíľnosť pri dodržiavaní termínov tlače.
Kolektív autorov predpokladá, že monografia umožní odbornej verejnosti podrobne sa oboznámiť s problematikou zoonóz,
čo prispeje k rýchlejšiemu prenosu vedeckých poznatkov z oblasti základného výskumu do oblasti ich aplikácie v danom
odbore.
Autori monografie

Bakteriálne, vírusové, parazitárne
a mykotické zoonózy
V druhej polovici roku 2009 bola na základe spoločného projektu KEGA č. 3/4207/06 vydaná LF UPJŠ a UVL v Košiciach publikácia autorov: Dorko E., Baranová Z., Dubinský P., Pistl J. a kolektív
pod názvom Bakteriálne, vírusové, parazitárne a mykotické zoonózy vo vydavateľstve Equilibria Košice. Táto knižná publikácia sa skladá z dvoch dielov: Bakteriálne a mykotické zoonózy a Vírusové a
parazitárne zoonózy. Obidva diely majú približne rovnaký rozsah
370 strán. Uvedené knihy sa zaoberajú významnými zoonózami
prenosnými na človeka priamym alebo nepriamym kontaktom s
voľne žijúcimi, produkčnými a spoločenskými zvieratami alebo prenosnými vektormi.
Kapitoly knihy sú členené tak, aby poskytli komplexný obraz jak o
pôvodcoch jednotlivých bakteriálnych, vírusových, mykotických a parazitárnych zoonóz, tak aj o ich výskyte, epidemiológii ochorenia, patogenite, patogenéze a imunite ochorení, klinickom obraze u zvierat
a ľudí, diagnostike, terapii a preventívnych opatreniach. Každá kapitola zároveň obsahuje bohatú bibliografiu citácií, čo čitateľom umožňuje v prípade potreby rýchle získanie ďalších doplňujúcich informácií.
Na knihe spolupracovali pracovníci UVL v Košiciach, LF UPJŠ,
Košice, Parazitologického ústavu SAV, Košice, Virologického ústavu
SAV, Bratislava, HPL, s. r. o., Bratislava a Železničnej nemocnice,
Košice. Z UVL sa na jednotlivých kapitolách okrem prof. Pistla podieľali: prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., prof. MVDr. Jana Mojžišová,
PhD., doc. MVDr. Mária Levkutová, PhD., doc. MVDr. Anna
Ondrejková, PhD., doc. MVDr. Ľudmila Tkáčiková, PhD., doc. MVDr.
Milan Trávniček, PhD., a MVDr. Mangesh Bhide, PhD.
Hlavným zámerom pre vydanie knihy bol poznatok, že z asi 1400 mikrobiálnych patogénov
pre človeka je asi 60% patogénov so zoonotickým potenciálom a tiež chýbanie takéhoto komplexne spracovaného knižného titulu v slovenskom jazyku. Táto knižná publikácia prispeje k
skvalitneniu učebného procesu z infektológie, epizootológie, mikrobiológie, imunológie a príbuzných odborov študentov humánnej a veterinárnej medicíny, prípadne študentov prírodných
vied a pôdohospodárskych fakúlt. Je tiež vhodnou študijnou literatúrou pre študentov 3. stupňa
vysokoškolského vzdelávania. V neposlednom rade má kniha svoje opodstatnenie aj pre pracovníkov v praxi, ktorí sa profesijne zaoberajú infekčnými chorobami, pretože jej prehľadné členenie umožňuje komplexnú a pritom rýchlu orientáciu v danej problematike. Knihy sú dostupné
v ÚVIK UVL.
prof. MVDr. Juraj PISTL, PhD.

INFEKTZOON na výstave v Inchebe
Na podnet Ministerstva školstva SR bola v
rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku
zorganizovaná aj výstava centier excelentnosti,
ktoré boli podporené zo štrukturálnych fondov
EÚ. Na výstave, ktorá prebiehala v kongresovom centre Incheba Expo Bratislava v dňoch
5. – 8. 11. 2009, sa zúčastnilo všetkých 45
centier z rôznych univerzít a výskumných ústavov v SR. Naša univerzita sa prezentovala
projektom INFEKTZOON – Centrum excelentnosti pre nákazy zvierat a zoonózy.
Na výstave sme predstavili formou šiestich
posterových prezentácií hlavné myšlienky nášho projektu. Okrem výrazného loga nášho projektu sme informovali o základných údajoch
projektu, jeho hlavných cieľoch, významných
vedeckých publikáciách a knihách našich kolektívov pracujúcich v oblasti infekčných chorôb zvierat. Najnovšie poznatky získané v našich vedeckých laboratóriách sme uviedli na
ďalších dvoch posterových prezentáciách. Na
zvýraznenie charakteru nášho projektu a upútanie pozornosti návštevníkov sme do vitríny umiestnili aj makety niektorých hospodárskych
zvierat. Pre záujemcov sme pripravili príručné
informačné materiály o projekte. Výstavu sme
zároveň využili na propagáciu univerzity formou brožúry o možnosti štúdia na našej ško-

le, výtlačkov nášho Veterinárskeho spravodajcu a DVD o UVL v Košiciach.
Pri celkovom hodnotení našej expozície je
možné konštatovať, že v porovnaní s inými
vystavovateľmi mala porovnateľnú kvalitu a so
svojimi zástupcami dôstojne reprezentovala
univerzitu na tomto výstavnom fóre. Kvôli objektivite je potrebné uviesť, že o výstavu prejavili najväčší záujem skôr naši kolegovia z iných centier excelentnosti, prípadne zástupcovia firiem, čo však malo pozitívny efekt v oblasti výmeny vzájomných skúseností s prácou
centier excelentnosti. Laická verejnosť a študenti navštívili túto výstavu iba sporadicky.
Výstava nám dala ucelenejšiu predstavu o
všetkých úspešných projektoch centier excelentnosti v SR, prispela k nadviazaniu nových
kontaktov, ako aj k získaniu nových skúsenosti s propagáciu vedeckých výsledkov.
Našu expozíciu reprezentovali prof. Ing.
Štefan Vilček, DrSc., odborný garant projektu
INFEKTZOON, ktorý koordinoval prípravné práce a navrhol informačné posterové prezentácie, prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., a MVDr.
Anna Jacková, PhD., ktorí počas celej doby výstavy poskytovali pre záujemcov odborné informácie o projekte.
Štefan VILČEK, Juraj PISTL, Anna JACKOVÁ

Počasie nám praje – Hubertus opäť v znamení krásneho počasia
Koniec októbra a začiatok novembra bolo počasie chladné a sychravé, vietor a
dážď rozmočili všetko vôkol. Výnimku tvorili dva pekné slnečné dni, štvrtok a piatok 6.
novembra. Vo štvrtok najprv veterné počasie upravilo rozmoknutý terén a umožnilo
záverečné prípravy trate, aby v piatok po
celý deň usmievavé slniečko sprevádzalo
jazdcov a koníky na tradičnej Hubertovej
jazde.
Piatok 6. novembra pred obedom sa areál univerzity rozozvučal zvukom konských
kopýt. Slávnostné fanfáry za účasti fanúšikov privítali prichádzajúci sprievod účastníkov Hubertovej jazdy. Všetci prítomní, učitelia, študenti i náhodní okoloidúci si nenechali ujsť príležitosť pokochať sa krásou ušľachtilých koní. Tak ako je tradíciou, aj tento rok na záver sezóny usporiadali jazdci
materského klubu TJ Slávia UVL v
Košiciach Hubertovu jazdu pre košickú jazdeckú pospolitosť.
Skupina 25 jazdcov a reprezentačný
dvojzáprah lipicanov z jazdeckých oddielov
Košíc a okolia ako aj členov oddielu jazdnej
polície Košice sa rozhodla v krásnom počasí absolvovať terénu trať pod vedením
„mastra“ MVDr. Vladimíra Huru a „líšky“
Mareka Horvátha. Na slávnostnom nástupe
na pôde univerzity predviedli jazdci svojich
štvornohých priateľov v plnej paráde. S
vyčesanými hrivami a chvostami si jemne
pohrával vetrík, naleštené kopytá sa ligotali
ani na bále. Nastúpeným účastníkom velil
predseda jazdeckého oddielu MVDr. Štefan
Karahuta. Po slávnostnom nástupe účastníkov master podal hlásenie vedeniu univerzity na čele s prorektormi a kvestorkou, ktorých priviezol dvojzáprah snehobielych lipicanov na krásnom novom kočiari. Po príhovore pána prorektora a prečítaní regúl cechu jazdeckého mastrom, slávnostnom sľube a dekorácii zúčastnených jazdcov sa za
zvuku trubačov vydal húf na lov líšky.
Tradície tejto jazdy majú korene v
Anglicku, kde sa v minulosti poľovalo na živé zviera pomocou svorky poľovníckych
psov. Dnes adaptovaný lov spočíva nakoniec v hone na líšku, t. j. záverečné „halali“,
dostih, alebo, ako to bolo tohto roku u nás,
hľadá sa ukrytý alebo chytá nad prekážkou
zavesený líščí chvost. Úlohou líšky je uniknúť prenasledovateľom a viesť ich cez rôzne
úskalia a prírodné prekážky a naopak, úlohou mastra je viesť húf bezpečne, nestratiť
líšku z dohľadu a udávať najvhodnejšie
tempo, smer počas prenasledovania a rôznymi úskokmi docieliť v húfe prehrešky
proti regulám cechu jazdeckého.
Cesta účastníkov jazdy viedla z areálu
školy pomedzi rodinné domčeky až na trať
lesoparku na Bankove. Ako je zvykom, niek-

torí ostrieľaní harcovníci zohriali seba i menej skúsených náprsnými „tľapkami“ s hrejivým obsahom a nálada bola čoraz veselšia. Tu nastúpila práca mastra – priviesť
všetkých bez úrazu, straty bičíka, čiapky či
iných doplnkov cez rad prírodných prekážok
na lúku v bankovskom lesíku, kde čakal na
všetkých prítomných výborný guláš a teplý
čaj. Po krátkej prestávke pre koníky posilnení a občerstvení jazdci sa pred zrakmi prítomných vydali opäť prenasledovať líšku.
Húf opäť odcválal lesom smerom domov.
Záver Hubertovej jazdy bol netradičný.
Najprv sa ešte pred vstupom do areálu na
bankovskej lúke konalo krátke „halali“, dostih, v ktorom pred zrakmi prítomných jasne
dominovali westernové koníky.
Víťazom tohtoročnej jazdy sa stal príslušník oddielu jazdnej polície Košice Štefan
Fusek na koni Dalibor, ktorému sa podarilo
nájsť skrytý líščí chvost na parkúre jazdeckého areálu. Nečudo, veď je „náš“ a
Jazdecký areál UVL v Košiciach je domovským oddielom pre oddiel jazdnej polície a
navyše pán Fusek ako dlhoročný psovod
má s hľadaním bohaté skúsenosti.
Vyhodnotenie Hubertovej jazdy, súd s
previnilcami jazdy i obzretie sa za uplynulou
sezónou sa konalo večer v priestoroch našej jedálne. Pekne vyzdobená miestnosť,
prichystané dobroty a príjemná hudba sprevádzala účastníkov po celý večer.
Aká bola vlastne tá posledná sezóna?
Okrem väčších či menších úspechov v parkúrovom jazdení v oblasti východoslovenského regiónu najväčší úspech dosiahla
Janka Timková na koni Kasper, ktorá nás úspešne reprezentovala na majstrovstvách
SR v skoku družstiev.
Voltížne jazdenie naopak triumfovalo všade, kde prišlo. Na Majstrovstvách SR vo voltíži, ktoré sme usporiadali, naše reprezentantky Janka Fodorová a Denisa Beláková

Účasť UVL v Košiciach na trhoch vzdelávania
Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach pokračuje ďalej na svojej novej ceste propagácie univerzity v
prístupných relevantných médiách, za účelom získania čo
najväčšieho počtu kvalitných uchádzačov. Jednou z ciest, ako to dosiahnuť je predovšetkým zlepšenie informovanosti verejnosti o možnostiach štúdia na univerzite a
aktívne získavanie nových študentov propagáciou univerzity na stredných školách. V nových podmienkach intenzívnej súťaže vysokých škôl o kvalitných budúcich študentov sme sa rozhodli zúčastniť sa na vybraných trhoch
a výstavách venovaných problematike vzdelávania a vysokoškolského štúdia.
V roku 2009 sme prijali pozvanie a zúčastnili sa dvoch
podujatí:
- najväčšieho študentského veľtrhu v Slovenskej republike – 13. ročníka Akadémia, ktorý sa konal v
dňoch 6. – 8. 10. 2009 v priestoroch Národného tenisového centra v Bratislave
- a 3. ročníka výstavy vzdelávania Pro Educo, ktorá sa konala v dňoch 25. – 27. 11. 2009 v Dome
Techniky v Košiciach.
Cieľom týchto podujatí bolo poskytnúť informácie o našej škole, možnostiach štúdia, študijných programoch, prijímacom konaní a iných mimoškolských aktivitách. Ako zaujímavosť uvádzame, že veľtrhu
vzdelávania Akadémia v Bratislave sa denne zúčastnilo 10 000 stredoškolákov.
Ing. Renáta BOŽÍKOVÁ

Valné zhromaždenie TJ Slávia UVL Košice
Dňa 8. 12. 2009 sa uskutočnilo volebné valné
zhromaždenie TJ Slávia UVL. Ako hosť sa na ňom
zúčastnil prorektor doc. MVDr. Peter Korim, PhD.
V správe o činnosti TJ Slávia UVL Košice za rok
2009 sa uvádzalo, že TJ mala v roku 2009 358
členov, z toho bolo 208 študentov, resp. 57 mládež
do 18 rokov. V piatich súťažných oddieloch – jazdeckom, kynologickom, kanoistickom, basketbalovom a lukostreleckom – štartovali naši pretekári na
všetkých úrovniach od školských až po tie najvyššie
ako sú MS a ME. Výborné umiestnenie dosiahol
Richard Antal na MSJ, ktorý bol v súťaži družstiev
v C1 v zjazde a šprinte na divokej vode dvakrát šiesty a v individuálnych pretekoch obsadil tento ešte mladší dorastenec 7. miesto. Na ME vo voltíži sa
Janka Fodorová umiestnila na 9. mieste. Okrem nej
tam štartovali aj Denisa Beláková a Sabolová. Na
majstrovstvách Slovenska naši pretekári získali 10krát 1. miesto, 2-krát 2. miesto a 4-krát 3. miesto. V
oblasti masového rekreačného športu má dôležitú úlohu odbor športu pre všetkých: kondičné posiľňovanie, aerobik, futbal a volejbal, orientačný beh,
stolný tenis, vodný šport a turistika.
TJ bola aj organizátorom rôznych športových podujatí. Jazdci zorganizovali Slovenský pohár a maj-

strovstvá Slovenska vo voltíži, parkúrové preteky o
Pohár rektora UVL, Hubertovu jazdu, kanoisti
Slovenský pohár žiakov. Kynológovia pripravili súťaž
o Cenu rektora UVL. TJ ďalej zorganizovala alebo sa
podieľala na organizácii volejbalového turnaja zamestnancov,
Mikulášskeho
turnaja
a
Veľkonočného turnaja vo volejbale, futbale, florbale,
basketbale a stolnom tenise. Uskutočnil sa aj turnaj
v plážovom volejbale na ihrisku pri lodenici TJ.
Veľký úspech mala aj akcia Pieniny 09 s raftingom,
cyklistikou a turistikou, výstup na Sivec či hľadanie
Ružínskych jaskýň. Zaujímavá bola aj Cesta za históriou pri Nižnej Myšli.
TJ sa podieľala aj na vylepšovaní podmienok ústavu TVŠ športovým i technickým vybavením objektov či príspevkami na organizáciu športových podujatí.
Valným zhromaždením bolo prijaté uznesenie,
ktoré okrem iného schválilo výsledky volieb do sekretariátu TJ – predsedom bude naďalej PaedDr.
Anton Čižmárik, organizačno- hospodárskym tajomníkom Mgr. Erika Wienerová a predsedom kontrolnej komisie MVDr. Marián Pavľak.
PaedDr. Anton ČIŽMÁRIK
predseda TJ Slávia UVL v Košiciach

v ženskej kategórii nedali nikomu zapochybovať o
svojich kvalitách a obsadili prvé dve miesta. Na
najvýznamnejšom podujatí sezóny – ME vo švédskom Malmö v celosvetovej konkurencii v súťaži
žien Janka Fodorová obsadila
9. a Valéria
Sabolová 16. miesto.
Okrem toho sa naši cvičenci pod vedením trénera MVDr. Maroša Pavľaka
zúčastnili viacerých medzinárodných súťaží (Stadl
Paura, Šaľa, Nitra).
Čo dodať na záver.
Hádam už len popriať
jazdcom a koňom veľa zdravia a športových
úspechov v nasledujúcej sezóne, členom
jazdeckého oddielu veľa trpezlivosti pri budovaní dobrého mena nášho jazdeckého
športu a usporiadaní jazdeckých podujatí v
našom areáli.
Poďakovanie patrí najmä vedeniu univerzity za podporu a pomoc počas celého roka,
ako aj všetkým ostatným funkcionárom a
členom, hlavne predsedovi JO MVDr. Š.
Karahutovi a vedúcemu areálu MVDr. M.
Pavľakovi a ďalším zamestnancom za vytvorenie vhodných podmienok. A samozrejme
aj všetkým priaznivcom a sponzorom, ktorí
prispeli k dobrej organizácii pretekov a reprezentácii jazdeckého oddielu na závodoch doma aj v zahraničí.
MVDr. Vladimír HURA

Koniec októbra už každoročne
patrí
Pretekom
o
pohár rektora.
Je to športové zápolenie psov a ich
psovodov podľa národného a medzinárodného skúšobného
poriadku.
Tento rok bol výnimočný, pretože sa
konal v rámci osláv 60. výročia založenia univerzity.
Preteky boli zahájeCelková víťazka pretekov né v sobotu ráno,
MVDr. Lenka Bergmannnová 24. októbra 2009,
so psom Dick Canislog
a to odchodom na
prvú disciplínu –
stopy. Všetci psovodi so svojimi psami podali výborné výkony aj napriek silnému vetru, ktorý už neodmysliteľne patrí k terénom na Kavečanoch. Po vykonaní tejto disciplíny sme sa presunuli na jazdecký areál, kde sa pokračovalo v oddieloch poslušnosti a
obrany. Pretekári dokázali svoju pripravenosť a prevedenie cvikov bolo na vysokej úrovni. Na prácu psov
dohliadali a spravodlivo bodovali rozhodcovia
Anton Fabian pre kategóriu SVV a Ondrej Bihari pre
kategóriu IPOl. Týmto dvom ikonám slovenskej kynológie patrí vďaka za ich vysokú profesionalitu. Na úspechu tohto ročníka sa nemalou mierou podieľali aj
šikovní a technicky veľmi zdatní figuranti Zdenko
Štec a Zdenko Snítil. Psov sa nezľakli a svojou prácou preverili ich odhodlanie zadržať „páchateľa“. Pri
zadržiavaní nedošlo ku žiadnemu zraneniu na strane
psov ani figurantov, čo tiež podstatne prispelo ku
všeobecne dobrej a uvoľnenej atmosfére. Diváci
mali možnosť sledovať skvelý výkon člena nášho kynologického klubu Jozefa Lengvarského so sučkou
Geischa Equidius. Táto dvojica nás veľmi potešila,
pretože sa ocitli na prvom mieste podľa medzinárodného skúšobného poriadku. Počet bodov im však nestačil na získanie pohára. V tomto smere ich preko-

Prof. Dr. Martin TIELEN, PhD. – doctor honoris causa
Senát Univerzity životného prostredia a prírodných vied vo Wroclawi udelil prof. Dr. Martinovi TIELENOVI, PhD., titul doctor honoris causa za jeho
aktívnu pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť
a podporu mladých vedeckých pracovníkov z rozvojových krajín. Tento čestný titul bol udelený prof.
Tielenovi na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady
Wroclawskej univerzity rozšírenej o akademických
funkcionárov a predstaviteľov jednotlivých zahraničných vysokých škôl, vrátane zástupcu našej univerzity dňa 21. novembra 2009.
Prof. Martin Tielen je pedagogicko-vedeckým pracovníkom Fakulty Veterinárskej medicíny na univerzite v Utrechte, významným špecialistom z odboru
hygieny chovu hospodárskych zvierat a dlhoročným spolupracovníkom ústavu hygieny chovu zvierat a
životného prostredia. Je špecialistom pre oblasť chovu ošípaných, správania, welfare a bezpečnosti krmív a potravín. Je významným odborníkom v oblasti veterinárskych a živočíšnych vied, autorom a
spoluautorom viac ako 200 publikácii v prestížnych časopisoch, 13 kníh a autorom mnohých kapitol v
knihách publikovaných nielen v Holandsku, Nemecku, ale aj USA.
Významná je jeho aktívna práca v ISAH (International Society of Animal Hygiene), kde bol v rokoch
1997 – 2000 prezidentom tejto spoločnosti. Jeho nadácia dodnes podporuje doktorandov a mladých
vedeckých pracovníkov a umožňuje im účasť na všetkých kongresoch usporiadaných Medzinárodnou
zoohygienickou spoločnosťou. Jeho nadácia umožnila aj našim doktorandom participovať na medzinárodných zoohygienických kongresoch. V rokoch 2000 – 2008 bol prof. Tielen členom európskej evalvačnej komisie pre veterinárske vzdelávanie a navštívil veterinárne fakulty v mnohých krajinách.
Entuziazmus, vedecká erudovanosť a priateľský vzťah sú charakteristickou črtou profesora Tielena.
prof. Ing. Oľga ONDRAŠOVIČOVÁ, CSc.
Srdečne blahoželáme!
prorektorka pre zahraničné a doktorandské štúdium

Kynológovia súťažili
nal pes Dick Canislog pod vedením MVDr. Lenky
Bergmannovej, tiež odchovankyne kynologického
klubu UVL. Táto dvojica sa blysla najvyšším počtom
bodov podľa národného skúšobného poriadku, ale aj
najvyšším počtom bodov celkovo. K vysokej vážnosti pretekov prispela aj účasť nášho pána rektora, prorektorov a garanta klubu. Títo predstavitelia školy odovzdali výhercom poháre a srdečné gratulácie.
Ako zlatý klinec súťaže bol odovzdaný víťazný Pohár
rektora. O odovzdanie bol samozrejme požiadaný
pán rektor, ktorý tiež poďakoval pretekárom za účasť
a vyslovil túžbu o udržanie dosiahnutej úrovne aj
do budúcich rokov. Na záver by sa kynologický klub
chcel poďakovať všetkým priaznivcom, sponzorom a
vedeniu univerzity za spoluprácu a podporu.
Dúfame, že sa opäť o rok stretneme v ešte väčšom
počte.
Ladislav Stacho
Foto: Daniela Kališová

Stretnutie s „Mikulášom 2009“
Nedeľné dopoludnie sa dá prežiť rozmanito.
Spánkom, pozeraním televízie, čítaním dobrej knihy, turistikou, rôznymi športovými aktivitami... Deti zamestnancov Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach
sa ho v jednu decembrovú nedeľu rozhodli precítiť na
divadelnom predstavení „En Ten Tiky“, spracovanom
na motívy anglických rozprávok dramaturgičkou
Slovenskej televízie Halkou Marčekovou, v priestoroch
Bábkového divadla na Alžbetinej ulici v Košiciach. Stali
sa tak svedkami „dramatického“ príbehu malej Katky a
Vilka, ktorí zablúdili v hustom lese a následne boli uväznení na hrade obra Jimma. Deti-diváci so zatajeným
dychom sledovali snahu malej Katky o vyslobodenie
kráľa škriatkov z trinástej komnaty hradu obra a spontánne sa tešili, keď sa Katke a Vilkovi pomocou oslobodeného kráľa škriatkov podarilo uniknúť z väzenia
obra Jimma a vrátiť sa k svojej mamičke. Radosť detí
bola umocnená po skončení predstavenia príchodom
Mikuláša s obrovským vrecom darčekov. Pohľad na
vrece sladkostí ich zbavoval trémy, a tak sa s odvahou
hlásili do dobrovoľného vystúpenia tvoreného básničkami a pesničkami. A že odvaha detí bola tiež obrovská, amatérskemu vystúpeniu nebolo konca.
Na konci rozprávky býva zvonec. Rada OZ ZO PŠaV
UVL v Košiciach, organizátor tradičného každoročného podujatia „Stretnutie s Mikulášom“, sa chce v závere tohto príspevku poďakovať režisérovi predstavenia
Pavlovi Uherovi, scénografke Zuzane Malcovej, autorovi pesničiek Norbertovi Bodnárovi a hercom Beáte
Dubielovej, Veronike Kunyaovej, Františkovi Dolejšímu,
Miroslavovi Kolbašskému, ako aj všetkým zamestnancom bábkového divadla, ktorí realizovali uvedené podujatie a za príjemnú atmosféru, ktorú sme v to nedeľné dopoludnie s našimi deťmi zažili.
Rada OZ ZO PŠaV UVL v Košiciach

Veterinary bodybuilding club opäť úspešný
V tichosti a nenápadne sa v našom okolí
dejú veci, za ktoré sa udeľujú medaily. Na majstrovstvách sveta i majstrovstvách Európy
zbierajú kovy najcennejšie muži i ženy z
Veterinary Bodybuilding Clubu.
Toto občianske združenie patriace pod
Slovenskú asociáciu kulturistiky a fitnes nadviazalo na dlhú tradíciu kulturistického športu
na našej univerzite, kde voľakedy existoval
kulturistický oddiel pri TJ Slávia UVL v
Košiciach. Veterinary Bodybuilding Club vznikol v roku 2001, pričom jej priamym predchodcom bol klub ProBody Košice založený v
roku 1990 nadšencami tohto športu na čele s
MVDr. Milanom Čížekom, PhD. Ten je dnes
hlavným trénerom Veterinary Bodybuilding
Clubu a spolu s jeho predsedom MUDr.
Martinom Kováčom a tajomníkom doc.
MVDr. Emilom Švickým, PhD., vybudovali fitnes centrum, ktoré sa orientuje na ľudí vyznávajúcich zdravý životný štýl či snažiacich sa s
tým začať, ale zároveň pripravuje majstrov
sveta a Európy.
Každý, kto má záujem začať cvičiť, zbaviť
sa nadváhy, vyformovať si postavu či urobiť
niečo pre seba, a chce to robiť správne a
pod odborným vedením, môže navštíviť klub
sídliaci neďaleko našej univerzity na ulici L.
Novomeského 9 pod názvom InPulse Fitness.
Profesionálni osobní tréneri, medzi ktorými sú
aj majsterky sveta vo fitnes a majstri sveta v
kulturistike, pod vedením MVDr. Milana
Čížeka, PhD., reprezentačného trénera kulturistiky a fitnes, vám pripravia individuálny
program zahŕňajúci tréningový režim, zásady
stravovania i príslušnej farmakoterapie.
Aj keď v areáli univerzity má klub svoju informačnú tabuľu, na webovej stránke univerzity nájdete kontakt na klub so všetkými potrebnými informáciami o aktivitách klubu, do
ktorého sa na škole raz ročne robí medzi na-

šimi študentmi výber, cestu k cvičeniu v októbri víťazstvo
Natálii Lenártovej, ktorá
ňom si našli predovšetkým naši zahraniční sa stala majsterkou sveta vo fitnes a Jana
študenti. Viacerí z nich sa s dobrým menom Kolbaská obsadila 3. miesto. Druhým najtohto klubu a jej úspechmi stretli ešte vo svo- lepším kulturistom na svete sa stal Igor
jich domovských krajinách, aby nakoniec spo- Kočiš na súťaži v Katare, v meste Dauha.
znali, že učiteľ infektológie na univerzite, kde Poľský Bialystok bol v novembri svedkom 2.
prišli študovať, MVDr. Milan Čížek, PhD., je re- miesta Jany Kolbaskej na majstrovstvách
prezentačný tréner šampiónov, o ktorých sa sveta juniorov vo fitnes a 6. miesta
písalo a hovorilo v ich médiách. Nuž, aj tak- Ondreja Miláčeka v kulturistike. Ostatným
to sa môže naša univerzita dostať do povedo- šampionátom boli decembrové majstrovstvá
mia mladých ľudí, našich potenciálnych štu- sveta juniorov v Las Vegas, kde Jana
dentov, nielen doma, ale aj v zahraničí.
Kolbaská získala v tlaku na lavičke 1. miesNašťastie medzi košickou mládežou má to. Reprezentačný tréner Milan Čížek zhodVeterinary Bodybuilding Club meno viac než notil tento rok ako veľmi úspešný a prakticdobré, takže klub mal z koho počas rokov ky z každej vrcholovej súťaže, kde sa naši
svojej existencie vychovať viacerých majstrov pretekári objavili, sme doniesli medailu.
sveta a Európy. Počas rokov 2001 – 2008 to
K dosiahnutým úspechov im blahoželáme
bolo 10 prvých, 6 druhých a 3 tretie miesta a do roku 2010 prajeme klubu ďalších spona majstrovstvách sveta, 7 prvých, 4 druhé a kojných klientov a reprezentantom ďalšie ví1 tretie miesto na majstrovstvách Európy a k ťazstvá v drese Veterinary Bodybuilding
tomu ešte jedno prvé miesto na svetových Clubu.
(lk)
hrách. Tí, ktorí sa zaujímajú o kulturistiku a fitnes určite poznajú mená
ako Igor Kočiš, Natália Lenártová,
Katarína Verbovská, absolventka
UVL, Andrej Mozoláni, Rastislav
Solár, Peter Bella, Jana Kolbaská či
Filip Godziak, ktorí sa o tento úžasný
výsledok zaslúžili.
V roku 2009 pokračoval klub vo
svojich úspechoch a na súťažiach
po celom svete opäť zbieral popredné
umiestnenia.
V máji
v
Bratislave na majstrovstvách Európy
vo fitnes získala Natália Lenártová
1. miesto. Na júnových majstrovstvá
Európy juniorov
v rumunskom
meste Baia Mare získala Jana
Kolbaská 1. miesto vo fitnes a 1. Natália Lenártová, majsterka Európy a sveta vo fitnes,
Ondrej Miláček 3. miesto v kultu- 2. Igor Kočiš, druhý najlepší kulturista na svete (vľavo), a
ristike. Talianske Como prinieslo v reprezentačný tréner MVDr. Milan Čížek, PhD., v Dubaji
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