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UNIVERZITY VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA V KOŠICIACH

Vážení čitatelia,
hneď v úvode si dovoľujem vysloviť presvedčenie, že oslavy založenia školy, ktoré
boli organizované v čase od 18. 9. 2009
do 27. 9. 2009 s mnohými sprievodnými
podujatiami, boli dôstojným vyvrcholením
60-ročnej existencie Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach, v Slovenskej
republike jedinej a nepochybne i jedinečnej ustanovizne.
K slávnostnému priebehu osláv založenia školy prispela aj účasť vzácnych hostí.
Som rád, že na tomto mieste môžem vyjadriť poďakovanie kancelárii prezidenta
Slovenskej republiky, podpredsedovi
Národnej rady Slovenskej republiky, ministrovi a štátnemu tajomníkovi Ministerstva
pôdohospodárstva Slovenskej republiky,
prezidentovi Policajného zboru Slovenskej
republiky, primátorovi mesta Košice ako aj
ostatným zástupcom štátnych a samosprávnych orgánov, zástupcom vysokých
škôl zo Slovenska a zahraničia, ako aj
zástupcom Slovenskej akadémie vied a jej
ústavov. Poďakovať nielen za ich účasť, ale
aj za výraz ich uznania univerzite v podobe
udelených vyznamenaní, medailí a pozdravných listoch.

Dar Komory veterinárnych lekárov

Veľmi si vážim účasť emeritných rektorov,
prorektorov, vedúcich katedier a prednostov kliník ako aj ostatných emeritných učiteľov a jej absolventov na oslavách založenia školy.
Hlboko na mňa zapôsobila účasť prvých
absolventov našej univerzity na slávnostnom zasadnutí vedeckej rady a vystúpenie
prof. MVDr. Jána Plevu, DrSc., v ich mene i
v mene ostatných absolventov ročníka
1954, ktorí už nie sú medzi nami.
Som úprimne rád, že na oslavy založenia
školy prijali pozvanie členovia akademického senátu, správnej a vedeckej rady univerzity, vedúci katedier, vedúci ústavov, prednostovia kliník, vedúci účelových zariadení
a vedúci oddelení rektorátnych pracovísk,
ako aj ostatní učitelia, vedecko-výskumní
pracovníci, študenti a zamestnanci univerzity, rovnako ako sponzori a ďalší priatelia
univerzity.
Vyjadrujem úprimne poďakovanie MVDr.
Jánovi Pliešovskému, CSc., ústrednému riaditeľovi, a ostatným zástupcom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky, rovnako ako aj MVDr. Ladislavovi
Stodolovi, prezidentovi Komory veterinárnych
lekárov Slovenskej republiky, jej prezídiu a
ostatným jej členom nielen za účasť, ale predovšetkým za spoluorganizovanie osláv založenia školy a jej sprievodných podujatí.
I touto cestou sa chcem poďakovať

MVDr. Petrovi Lazarovi, PhD., predsedovi
akademického senátu univerzity, a prof.
RNDr. Michalovi Toropilovi, CSc., predsedovi základnej organizácie Odborového hnutia
pracovníkov školstva a vedy pri univerzite
za ich aktívnu podporu pri príprave a organizovaní osláv založenia školy.
Svojich organizačných a hostiteľských
povinností sa brilantným spôsobom zhostil
nielen hlavný organizačný výbor za obetavej
podpory sekretariátu rektora a sekretariátu
kvestorky, ale aj všetky ostatné organizačné
výbory sprievodných podujatí vrátane vedúcich katedier a prednostov kliník a ich spolupracovníkov, ktorí sa aktívne podieľali na
príprave a organizovaní odborných konferencií a jej workshopov, za čo im patrí
uznanie a poďakovanie nás všetkých.
Členovia vedenia školy – prof. MVDr. Jana
Mojžišová, PhD., prorektorka pre výchovnovzdelávaciu činnosť, prof. Ing. Oľga
Ondrašovičová, CSc., prorektorka pre zahraničné a doktorandské štúdium, doc. MVDr.
Peter Korim, CSc., prorektor pre rozvoj školy
a styk s praxou, prof. MVDr. Jaroslav
Legáth, CSc., prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky, JUDr.
Silvia Rolfová, kvestorka univerzity, a Mgr.
Ľudmila Kundríková, kancelárka univerzity,
boli tí, ktorí v takmer dvojročnom predstihu tieto oslavy pripravovali tak, aby toto významné jubileum univerzity neostalo iba v
spomienkach jej účastníkov, ale mohlo byť
natrvalo zapísané do histórie tejto školy vo
vydaní prvej jubilejnej pamätnej medaily,
monografie zachytávajúcej šiestu desaťročnicu, či vo viacerých filatelistických produktoch, akými sú celinová obálka s prítlačou,
známka s personalizovaným kupónom, príležitostná pečiatka, kašetová pečiatka v jazyku slovenskom a anglickom.
Patrí im môj úprimný obdiv a poďakovanie za to, že to všetko tak dokonale zvládli, a
aj napriek obrovskému pracovnému nasadeniu sa toho zhostili s nemalou dávkou
elegancie a šarmu.
V neposlednom rade patrí poďakovanie
všetkým sponzorom, bez ktorých podpory v
akejkoľvek podobe by jednotlivé podujatia
určite nedosiahli tú úroveň, akú sme mohli
zažiť počas tohto týždňa osláv.
Obzrúc sa späť na uplynulé týždne by
som v súvislosti s oslavami 60. výročia založenia našej školy rád okrem poďakovania
poukázal aj na niekoľko skutočností.
Široké zastúpenie predstaviteľov iných vysokých škôl zo Slovenska i zo zahraničia na
oslavách jej založenia vrátane ich vystúpení
na slávnostnom zasadnutí vedeckej rady,
resp. pri preberaní pamätných medailí, potvrdili dlhodobú veľmi dobrú spoluprácu s
viacerými z nich i vzbudili potešenie z ich
uznania a obdivu k výsledkom i k dlhoročnej
histórii našej univerzity, ktorá poskytuje vysokoškolské vzdelávanie nielen pre domácich, ale aj zahraničných študentov.
Bohatá účasť štátnych a privátnych veterinárnych lekárov na jednotlivých sprievodných podujatiach organizovaných počas
týždňa osláv založenia školy, stretnutie jej
prvých absolventov a ďalších jubilujúcich
ročníkov nevynímajúc nielen ukázali, ale aj
potvrdili trvalý vzťah jej absolventov
k svojej alma mater. Bola to zároveň aj
demonštrácia priateľstva a súdržnosti vete-

rinárskeho stavu a veterinárskej profesie.
Organizovanie dvoch odborných konferencií jasne ukázali na obrovský odborný
potenciál školy, ktorý sa doposiaľ nie vždy v
plnej miere využíval pri poskytovaní celoživotného vzdelávania tak pre štátnych, ako
aj pre privátnych veterinárnych lekárov.
Verím, že oslavy 60. výročia založenia
školy prispeli nielen k zvýšeniu sebavedomia a hrdosti jej absolventov na svoju alma
mater, ale opätovne presvedčili aj jej učiteľov, vedecko-výskumných pracovníkov,
študentov a ostatných zamestnancov
školy, že môžu byť hrdí na výsledky, ktoré
škola za ostatných 60 rokov svojej existencie dosiahla zásluhou generácií minulých
i súčasných.
S poďakovaním a želaním ďalších úspechov v nasledujúcich desaťročiach
prof. MVDr. Emil PILIPČINEC, PhD.
rektor

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

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

Pohľad do auly na akademických funkcionárov vysokých škôl

Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady
Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach
Osláviť šesťdesiat rokov úspešnej existencie univerzity nie je záležitosťou
jedného dňa či jednej udalosti. Už v uplynulom akademickom roku boli viaceré
udalosti a konferencie spojené s pripomenutím si 60. výročia založenia
Vysokej školy veterinárskej v Košiciach. V septembrových dňoch tohto roku
sa uskutočnili viaceré sprievodné podujatia osláv. Vrcholným podujatím, ku
ktorému smerovalo naše úsilie i naše očakávania, však bolo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach dňa
23. septembra 2009. Na tento deň, na túto výnimočnú udalosť sa v aule morfologického pavilónu zišli na osobné pozvanie rektora univerzity prof. MVDr.
Emila Pilipčinca, PhD., členovia vedeckej rady, akademickí funkcionári vysokých škôl zo Slovenska i zahraničia, predstavitelia štátnej a verejnej správy,
mestskej samosprávy, súčasní a bývalí zamestnanci i absolventi univerzity.
Slávnostné fanfáry postupne priviedli do
auly členov Vedeckej rady UVL v Košiciach,
hostí z iných vysokých škôl, prorektorov a
predsedu AS a nakoniec rektora univerzity.
Po doznení štátnej hymny moderátor slávnostného zasadnutia prorektor doc. MVDr.
Peter Korim, CSc., privítal jeho magnificenciu, rektora Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach prof. MVDr. Emila
Pilipčinca, PhD., jej spektabilitu prorektorku
prof. MVDr. Janu Mojžišovú, PhD., a prof.
Ing. Oľgu Ondrašovičovú, CSc., jeho spektabilitu prorektora prof. MVDr. Jaroslava
Legátha, CSc., predsedu akademického senátu MVDr. Petra Lazara, PhD., kvestorku
JUDr. Silviu Rolfovú a predsedu správnej rady našej univerzity Ing. Jána Királyho.
Ďalej predstavil a privítal podpredsedu
Národnej rady SR Tibora Cabaja, poslancov
NR SR RNDr. Rudolfa Bauera a doc. RNDr.
Valentína Švidroňa, CSc., vedúceho kancelárie prezidenta SR v Košiciach Mgr. Ota Saba,
štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospo-

Otvorenie akademického roku 2009/2010
Slávnostným otvorením akademického roku 2009/2010 dňa 10. septembra 2009 sa
začal jubilejný šesťdesiaty akademický rok na Univerzite veterinárskeho lekárstva v
Košiciach. Rektor univerzity prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., privítal členov akademickej obce, zamestnancov i študentov, osobitne tých, pre ktorých je tento rok prvým či naopak posledným akademickým rokom na pôde našej univerzity.
Pre nás všetkých však bude akademický
rok 2009/2010 na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach o to výnimočnejší,
že je to rok jubilejný. Je to rok 60. výročia založenia prvej a jedinej vysokej školy na
Slovensku poskytujúcej najvyššie veterinárske vzdelanie.
Za nami je šesť desaťročí budovania a
rozvíjania pedagogickej i vedeckej činnosti.
Šesť desaťročí obetavej, tvorivej práce tých,
ktorých meno ostane vyryté do kameňa či
bronzu na pamäť nám všetkým, či každodennej usilovnej, mravčej práce mnohých
tých, ktorých mená vytesané síce nenájdeme, ale bez ktorých by sa úspešná história
univerzity nedala napísať.
Za nami je šesť desaťročí, ktoré nám dá-

vajú naše korene a našu hrdosť. Pred nami
je ďalší akademický rok, ktorý, pevne verím,
bude prvý v rade ďalšej úspešnej desaťročnice, aby tí, ktorí prídu po nás, mohli sa s
rovnakou hrdosťou obzerať dozadu.
Ako býva zvykom, v pokračovaní príhovoru
odzneli aktuálne čísla o počte študentov:
Do všetkých študijných programov vyučovaných v slovenskom jazyku prijímame v
tomto akademickom roku 501 študentov, z
toho 118 (51 + 52) študentov do bakalárskeho študijného programu kynológ, 15 (7
+ 8) študentov do bakalárskeho študijného
programu bezpečnosť krmív a potravín,
140 študentov do magisterského študijného
programu farmácia, 156 študentov do doktorského študijného programu všeobecné

dárstva SR Jána Slabého, primátora mesta
Košice Ing. Františka Knapíka a prezidenta
Policajného zboru SR generála JUDr. Jána
Packu.
Osobitne boli privítaní emeritní rektori našej univerzity Dr. h. c. prof. MVDr. Rudolf
Cabadaj, PhD., a Dr. h. c. prof. MVDr. Dušan
Magic, PhD., emeritní prorektori, prodekani a
ďalší emeritní učitelia.
Pozvanie na slávnostné zasadnutie vedeckej rady prijali zástupcovia ďalších vysokých
škôl, a tak boli na pôde našej univerzity privítaní rektor Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.,
Technickej univerzity v Košiciach Dr. h. c.
prof. Ing. Anton Čižmár, CSc., Prešovskej univerzity v Prešove prof. RNDr. René Matlovič,
PhD., rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay,
DrSc., Akadémie umení v Banskej Bystrici
doc. Mgr. Art. Matúš Oľha, Technickej
(Pokračovanie na 2. strane)
veterinárske lekárstvo, 33 študentov do doktorského študijného programu hygiena potravín a 39 (34 + 5) študentov do doktorandského štúdia.
V tomto akademickom roku prijímame
do anglického štúdia v študijnom programe
všeobecné veterinárke lekárstvo 40 zahraničných študentov z 11 krajín Európy, resp.
sveta, čo predstavuje 7,3 % z celkového počtu prijatých študentov na našu univerzitu v
tomto akademickom roku a 25,6 % z celkového počtu prijatých študentov na študijný
program všeobecné veterinárske lekárstvo.
Celkove bude na našej univerzite v tomto
akademickom roku študovať 1458 študentov, z toho 196 zahraničných, čo predstavuje 13,4 % z celkového počtu študentov na
našej univerzite.
Rektor univerzity sa v príhovore obrátil k
študentom, ktorým v slovenskom aj v anglickom jazyku poprial veľa šťastia, chuť pracovať, otvorenosť prijímať nové a odvahu
zápasiť s nepoznaným.
Otvorenie nového akademického roku je
aj priestorom na hodnotenie roku predchádzajúceho:
(Pokračovanie na 3. strane)

(Pokračovanie z 1. strany)
univerzity vo Zvolene prof. Ing. Ján Tuček, CSc.,
Veterinárnej a farmaceutickej univerzity v
Brne prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc.
Privítať sme ďalej mohli prorektorku Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre prof. RNDr. Máriu
Bauerovú, PhD., prorektora Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave doc. PaedDr. Jána
Daneka, CSc., Vysokej školy bezpečnostného
manažérstva v Košiciach prof. Ing. Imricha
Dufinca, PhD., Vysokej školy zdravotníctva a
sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave prof.
MVDr. Petra Juriša, CSc., prorektorku
Univerzity Komenského v Bratislave prof.
RNDr. Martu Kollárovú, DrSc., Vysokej školy
medzinárodného podnikania ISM Slovakia v
Prešove Ing. Renátu Madzinovú, PhD.,
Univerzity J. Selyeho v Komárne PaedDr.
Melindu Nagy, PhD., prorektora Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity v Nitre prof. Ing.
Jána Tomáša, CSc., dekana Teologickej fakulty
v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku
mons. prof. ThDr. Antona Konečného, PhD., dekana Fakulty zdravotníckych špecializačných
štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity
v Bratislave prof. MUDr. Tibora Šagáta, CSc.,
Fakulty veterinárneho lekárstva Veterinárnej a
farmaceutickej univerzity v Brne doc. MVDr.
Leoša Pavlatu, CSc., dekana Faculty of
Biosciences and Aquaculture Bodo University
College Prof. Terje Solberga, dekana Faculty of
Veterinary Science Budapest Prof. László
Fodora, dekanku Fakulty veterinárnej hygieny a
ekológie Veterinárnej a farmaceutickej univerzity v Brne prof. MVDr. Lenku Vorlovú, CSc.,
dekana Farmaceutickej fakulty Veterinárnej
a farmaceutickej univerzity v Brne doc.
RNDr. Milana Žemličku, CSc., prodekana
Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave prof. Ing. Milana Remka,
DrSc., a prodekana Lekárskej fakulty Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika MVDr. Jána Rosochu,
CSc. Medzi vzácnymi hosťami boli riaditeľ
Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat
Slovenskej akadémie vied v Košiciach doc.
MVDr. Štefan Faix, DrSc., člen Predsedníctva
Slovenskej akadémie vied doc. MVDr. Juraj
Koppel, DrSc., riaditeľ Parazitologického ústavu
Slovenskej akadémie vied v Košiciach doc.
MVDr. Branislav Peťko, PhD., ústredný riaditeľ
Štátnej veterinárnej a potravinovej správy
Slovenskej republiky MVDr. Jána Pliešovský,
CSc., prezident Komory veterinárnych lekárov
Slovenskej republiky MVDr. Ladislava Stodola
a ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej správy
Českej republiky doc. MVDr. Milan Malena,
Ph.D.
Prorektor Korim tiež privítal členov vedeckej
rady, správnej rady a akademického senátu našej univerzity, učiteľov, vedeckých pracovníkov
a ďalších pracovníkov našej univerzity.
Po predstavení a privítaní hostí vystúpil rektor univerzity prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.,
so slávnostným príhovorom, ktorý sa nevenoval len histórii veterinárskej medicíny a histórii
založenia prvej a jedinej vysokej školy veterinárskej na Slovensku. Bolo to aj poďakovanie
tým inštitúciám a ľuďom, ktorí túto školu zakladali a podporovali. Bolo to aj o vzdaní úcty celým generáciám veterinárnych lekárov, ktorí
zdolávali nebezpečné nákazy v minulosti a
ktorí ani dnes nemôžu poľaviť v kvalite svojich
vedomostí a svojej práce, lebo aj veterinárska
veda musí reagovať na zmeny v dnešnom svete, k podstate ktorej sa príhovor vo svojom závere dopracoval myšlienkou týkajúcou sa nás
všetkých: Jeden svet – jedno zdravie – jedna
medicína:
Vzdelávanie veterinárnych lekárov na
Slovensku má svoju šesťdesiatročnú históriu,
ktorú si dnes na tomto slávnostnom zhromaždení chceme pripomenúť, ale jeho korene sú
oveľa hlbšie v minulosti.
O dva roky, v máji 2011, sa vo francúzskom
Lyone zídu predstavitelia veterinárskych škôl
aby si na Svetovom kongrese veterinárskeho
vzdelávania pripomenuli 250 rokov od založenia prvej zverolekárskej školy na svete.
Stalo sa to v roku 1761, keď vtedy 49 ročný
veliteľ jazdeckej akadémie a milovník koní
Claude Bourgelat, pôvodným povolaním právnik, získal od kráľovskej rady povolenie na založenie prvej veterinárskej školy v tomto meste.
Táto lyonská škola bola prvá, krátko na to ju
však nasledovali ďalšie, dnes už historicky najstaršie európske veterinárske školy, a to o tri roky neskôr v roku 1764 bola založená veterinárska škola v Alforte pri Paríži, v roku 1767 vo
Viedni, v roku 1778 v Hanoveri a v roku 1787 v
Budapešti.
Je prirodzené, že v období Rakúsko-Uhorska
väčšina záujemcov zo Slovenska študovala veterinársku medicínu v Budapešti alebo vo
Viedni. Boli to aj Slováci, predovšetkým profesor Hutyra, profesor Marek a profesor Kotlán,
ktorí výsledkami svojej organizátorskej, vedecko-výskumnej i pedagogickej práce prispeli k
medzinárodnému uznaniu a sláve vtedajšej budapeštianskej zverolekárskej univerzity.
Priaznivejšie podmienky pre štúdium veterinárskej medicíny aj pre slovenských študentov
sa vytvorili v roku 1918, keď bola založená
Vysoká škola veterinárska v Brne ako prvá novovzniknutá vysoká škola v Československej
republike.
Prvé snahy o založenie vysokej školy veterinárskej na Slovensku sa objavili po 17. novembri roku 1939, kedy ríšsky protektor Čiech a
Moravy vydal príkaz na zatvorenie českých vysokých škôl, a to pôvodne na tri roky.
Zatvorenie však trvalo až do skončenia 2. svetovej vojny a slovenskí veterinárni medici na vy-

sokej škole v Brne museli riešiť otázku, kde dokončiť začaté štúdium. Nehovoriac o ďalších
záujemcoch o toto štúdium zo Slovenska.
I napriek veľkému úsiliu a snahe vtedajšieho predsedu Zverolekárskej komory MVDr.
Pavla Opluštila a prednostu veterinárskej služby
MVDr. Milana Kukliša o vytvorenie veterinárskej
školy na Slovensku tento návrh nebol schválený s tým, že pre štát je výhodnejšie, ak záujemcovia budú študovať za štátne štipendiá v
zahraničí.
Po intervencii MVDr. Pavla Opluštila vybavilo
ministerstvo zahraničia pre študentov brnianskej Vysokej školy veterinárskej možnosť pokračovať v štúdiu alebo pre nových adeptov začať
štúdium vo Viedni, Záhrebe alebo v Budapešti.
Navyše od roku 1940 ministerstvo hospodár-

lu v Košiciach. Organizácia štúdia, študijné
osnovy, štruktúra ústavov boli v počiatkoch v
podstate tie isté ako na brnianskej škole.
Študijné plány zostavovala komisia 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 1954 bol
brniansky prof. MVDr. Karel Šobra.
Vysoká škola veterinárska v Košiciach tak v
podstate nadviazala na tradíciu Vysokej školy
veterinárskej v Brne, a to najmä preto, že prevažná väčšina jej učiteľov a jej zakladateľov
študovala a pracovala na tejto škole, a preto
mala k nej aj veľmi blízky vzťah.
Bola to, nazvime ju, brnianska škola zakladateľov Vysokej školy veterinárskej v Košiciach zastú-

verzita. Aby sme si pripomenuli generácie tých
vzácnych osobností, ktoré stáli pri jej zrode i
pri jej ďalšom rozvoji.
Zrejme vtedy, pred 60-timi rokmi, pri zakladaní Vysokej školy veterinárskej v Košiciach, neprisúdili sudičky tejto škole len krásny areál, ale aj
krásnych a pracovitých ľudí, ktorí ako čerství absolventi iných veterinárskych škôl Európy a neskôr i jej vlastní absolventi zakladali a budovali túto školu s nadšením sebe vlastným.
Ak by tomu tak nebolo, nemohla by vtedajšia
Vysoká škola veterinárska v Košiciach otvoriť
bránu poznania tým, ktorí cez ňu ako prví uchádzači o veterinárske vzdelanie v školskom
roku 1949/1950 prešli a zároveň cez ňu, svoju alma mater, ako jej prví absolventi v roku
1954 aj opustili.

Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UVL v Košiciach
stva začalo každoročne vypisovať veterinárske
štipendiá. Každý uchádzač sa písomne zaviazal,
že po získaní diplomu nastúpi na dobu 6 rokov
do služieb ministerstva hospodárstva. Prevažná
väčšina záujemcov išla na Vysokú školu zverolekársku do Viedne, menšia časť na
Veterinársku fakultu Univerzity v Záhrebe a na
Veterinársku univerzitu do Budapešti. Voľba bola dobrovoľná a závisela od jazykových schopností uchádzača.
Vo Viedni svoje zverolekárske štúdiá začali aj
viacerí naši učitelia - budúci zakladatelia
Vysokej školy veterinárskej v Košiciach, zastúpení prof. Arendarčíkom, prof. Bartíkom, doc.
Fraňom, prof. Hrudkom, prof. Friedom, prof.
Gdovinom, MVDr. Nikolom, prof. Šuttom, prof.
Vodrážkom, a doc. Izákom.
Boli to zároveň naši učitelia reprezentujúci,
nazvime ju, viedenskú veterinársku školu, ktorí
pokračovali v jej najlepších tradíciách na novozaloženej Vysokej škole veterinárskej v
Košiciach.
Otázka potreby založenia vysokej školy veterinárskej na Slovensku opäť verejne zaznela vo
februári roku 1949 na schôdzi slovenských veterinárnych lekárov v Bratislave z úst MVDr.
Samuela Adamaťa, vtedajšieho prednostu veterinárskeho odboru Povereníctva poľnohospodárstva.
Bolo to predovšetkým preto, že obdobie povojnového Slovenska v oblasti poľnohospodárskej výroby i veterinárskej medicíny nebolo jednoduché.
Stavy hospodárskych zvierat boli značné zdecimované výskytom mnohých nákaz, predovšetkým závažných zoonóz, akými bola tuberkulóza, brucelóza či sopľavka, ďalšie iné nevynímajúc.
Navyše, počty veterinárnych lekárov boli
v tom čase na Slovensku neprimerané k úlohám, ktoré stali pred veterinárnou službou.
V tom období sa však neriešila iba otázka
založenia vysokej školy veterinárskej na
Slovensku, aktuálnou bola i otázka, kde bude
sídlo tejto vysokej školy, keďže navrhované
boli Bratislava, Martin, Žilina i Košice, a taktiež
podstatnou bola i otázka, kto bude tou osobnosťou, ktorá preberie na seba zodpovednosť
založenia Vysokej školy veterinárskej na
Slovensku.
I vďaka pochopeniu vtedajšieho povereníka
školstva, vied a umení Ladislava Novomeského
bol 19. júla 1949 ustanovený Prípravný výbor
Vysokej školy zverolekárskej v Košiciach na čele s jej predsedom prof. MVDr. Jánom
Hovorkom.
Úlohou prípravného výboru, ktorý mal spolu s
predsedom 16 členov, bolo vypracovať návrhy
na umiestnenie, vecné vystrojenie a personálne obsadenie uvedenej vysokej školy so začatím výučby v školskom roku 1949/1950.
Všetci z nás si asi vieme predstaviť, aké
ohromné úsilie musel vynaložiť prípravný výbor
na čele so svojim predsedom od svojho poverenia 19. júla do 5. októbra 1949, kedy bol otvorený prvý akademický rok na novozaloženej
Vysokej škole veterinárskej v Košiciach.
Bolo to predovšetkým i vďaka osobnosti akademika Jána Hovorku, jeho organizačným
schopnostiam, jeho húževnatosti a jeho zanietenosti prekonať všetky prekážky, ktoré boli so
začiatkami zakladania školy spojené.
Akademik Ján Hovorka sa tak stal nielen
zakladateľom Vysokej školy veterinárskej
v Košiciach, ale aj jej prvým rektorom a učiteľom na niekoľko desaťročí.
Tu je namieste vyjadriť poďakovanie Vysokej
škole veterinárskej v Brne za to, že podporila
návrh na založenie samostatnej Vysokej školy
veterinárskej v Košiciach už v marci v roku
1949, keď slovenská delegácia, v ktorej bol aj
profesor Hovorka, náš budúci rektor, navštívila
vysokú školu v Brne, aby získala obraz o jej
zložení a vybavení.
Vtedajší rektor brnianskej školy prof. Klobouk
zvolal mimoriadne zasadnutie profesorského
zboru, na ktorom sa prítomní jednomyseľne
uzniesli, že zriadenie 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 aby existovala ako samostatná
inštitúcia.
Učitelia brnianskej vysokej školy – MVDr. Jan
Kolda a MVDr. Ondrej Mačička – boli taktiež
členmi prípravného výboru pre založenie
Vysokej školy veterinárskej v Košiciach.
To však nebolo jediné, čím Vysoká škola veterinárska v Brne podporila novovzniknutú ško-
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pená predovšetkým prof. Čollákom, prof. Elečkom,
prof. Gamčíkom, akademikom Hovorkom, doc.
Koppelom, prof. Lazarom, prof. Popeskom, prof.
Rosochom, prof. Slaninom, prof. Sokolom, prof.
Škardom, prof. Špeníkom, akademikom Vrtiakom,
prof. Vrzgulom a ďalšími jej absolventmi.
Pred zakladateľmi košickej veterinárskej školy stála neľahká úloha – postupne v priestoroch bývalého Komenského ústavu budovať
priestorovo, materiálno-technicky i personálne
ústavy a kliniky novozaloženej školy.
Zároveň aj učili a vychovávali, nadväzovali
spoluprácu s vtedajším akademickým prostredím a, samozrejme, neraz i so svojimi študentmi museli riešiť neľahkú situáciu povojnového Slovenska v oblasti veterinárskej medicíny a poľnohospodárskej výroby ako takej.
Všetkým tým, ktorí stali pri zrode našej školy,
patrí úcta a vďaka.
A nie iba im, ale všetkým tým, ktorí prišli po
nich a ktorí svojou každodennou prácou, či už
na poste rektora, dekana, prorektora, prodekana, vedúceho katedry, vedúceho ústavu, prednostu kliniky, vedúceho účelového zariadenia
alebo učiteľa a vedeckého pracovníka ako aj radového zamestnanca prispeli k tak významnému postaveniu tejto školy v našej spoločnosti.
Bohužiaľ, mnohí z nich už nie sú medzi nami. Ostali však navždy v našich srdciach a
spomienkach.
Vážené slávnostné zhromaždenie!
Aby bol výpočet tých, ktorí stáli na začiatku existencie našej univerzity, a ktorým patrí naša
vďaka, úplný, netreba zabudnúť na košickú pobočku Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave, predchodkyňu dnešnej Lekárskej
fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, ktorá na čele s jej vtedajším dekanom prof. MUDr. Jánom Kňazovickým i napriek
svojej vtedy ešte len jednoročnej existencii od
prvých dní školského roku 1949/1950 s novozaloženou Vysokou školou veterinárskou v
Košiciach organizovala spoločnú výučbu humánnych i veterinárnych medikov.
Úzke kontakty a dobrá spolupráca s touto
univerzitou sa neoslabili ani po šiestich desaťročiach, ba dokonca sa rozšírili aj na ďalšie jej
fakulty a oblasti.
Vážené slávnostné zhromaždenie!
Prečo toľko faktov? A prečo toľko mien?
Predovšetkým preto, aby sme si uvedomili, za
akých neľahkých podmienok vznikala naša uni-

Na znak uznania a vďaky generáciám veterinárnych lekárov, ktorí opustili bránu tejto školy
počas jej 60-ročnej histórie sme na reverz pamätnej medaily vydanej pri tejto príležitosti navrhli vstupnú, dnes už historickú bránu do areálu vtedajšej Vysokej školy veterinárskej v
Košiciach s krédom – Poznanie brána múdrosti. Krédom, ktoré ma pripomínať poslanie tejto
univerzity.
Zároveň som na dnešné slávnostné zhromaždenie pozval aj všetkých jej žijúcich prvých
absolventov.
Sú medzi nami naši prví absolventi – praktickí veterinárni lekári, ktorí si ešte pamätajú, v
akých ťažkých a zložitých podmienkach v polovici 50-tych rokov vo veterinárnej službe začínali a zároveň ju aj organizovali a budovali.
Ale sú medzi nami aj naši prví absolventi –
naši emeritní učitelia – doc. Hojer, doc.
Jantošovič, MVDr. Némeš, doc. Orság, prof.
Pleva a doc. Schwarc, ktorí sa už ako jej prví
absolventi spolupodieľali na jej budovaní
a rozvoji.
Patrí im, ako aj ďalším generáciám našich absolventov, ktorí prišli po nich, naše uznanie a poďakovanie za ich každodennú neľahkú prácu v
teréne, v ambulanciách, v štátnej službe, či vo
vede alebo pri výchove veterinárnych lekárov
doma alebo v zahraničí.
Dámy a páni!
I keď univerzita počas svojej 60-ročnej histórie prešla mnohými, veľakrát i zložitými zmenami od monofakultnej vysokej školy cez fakultu až po dnešnú monofakultnú univerzitu, ani jediný deň počas svojho šesťdesiatročného života nepoľavila na kvalite poskytovaného vzdelávania, ktoré navyše bolo vždy spojené s vysokým stupňom internacionalizácie, začiatky čoho sa kládli už pri jej zrode.
Univerzita, ktorá pred 60-timi rokmi začínala
ako monofakultná vysoká škola s jedným študijným programom, zabezpečuje dnes vysokoškolské štúdium v 23 študijných programoch
na všetkých troch stupňoch vysokoškolského
vzdelávania.
Počas svojho 60-ročného pôsobenia vychovala 6007 absolventov doktorského štúdia, takmer 1000 absolventov doktorského štúdia v
jazyku anglickom, 180 absolventov bakalárskeho štúdia v študijnom programe kynológia, 414
kandidátov vied, resp. philosophiae doctor, 36
doktorov vied, habilitovala 98 docentov a inaugurovala 82 profesorov.

Aby jej absolventi mohli nájsť uplatnenie nielen doma, ale i v zahraničí, a nie iba v privátnej praxi či štátnej službe, ale i vo vede, školstve, prípadne v ďalších oblastiach spoločenskej praxe, univerzita musela od prvopočiatku
rešpektovať skutočnosť, že veterinárska medicína je jedným z regulovaných povolaní, štúdium
ktorej musí byť nielen zabezpečené podľa jednotných európskych učebných plánov, ale i v
súlade s príslušnou smernicou Európskej únie
a zároveň byť aj periodicky evalvované.
Navyše, pre kvalifikovanejšie uplatnenie našich absolventov v praxi bola na univerzite za
ostatné dva roky zásadným spôsobom preorganizovaná klinická výučba, ktorá už bola v príkrom rozpore s európskym štandardom pre veterinárske vzdelávanie a veterinársku prax, nakoľko táto už bola orientovaná podľa druhov
zvierat.
Pri kreovaní kliník podľa druhov zvierat sme
vychádzali zo skutočnosti, že drvivá väčšina
klientov praktických veterinárnych lekárov sú
buď majitelia malých, nazývaných aj spoločenských zvierat, alebo majitelia koní a v neposlednom rade majitelia či farmári hospodárskych zvierat, predovšetkým prežúvavcov
a ošípaných. Minoritnými, nie však svojím významom, sú majitelia, resp. chovatelia hydiny,
vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat, spoločenstvo zvierat žijúcich v zoologických záhradách nevynímajúc.
Sme si však vedomí i toho, že poslaním veterinárskej medicíny nie je iba klasická, kuratívna,
resp. preventívno-kuratívna medicína.
Boli sme si vždy vedomí aj zodpovednosti za
verejné zdravie.
Kto viac ako zverolekár pri dennodennom
kontakte so zvieraťom a jeho majiteľom si uvedomoval vzájomnú súvislosť medzi zdravím
zvieraťa a zdravím človeka?
Kto viac ako zverolekár si uvedomoval vzájomnú súvislosť medzi zdravou potravinou a
zdravím človeka?
Kto viac ako zverolekár niesol bremeno zodpovednosti za zdravie človeka, keď ešte i dnes
minimálne 70 % vírusových, bakteriálnych, mykotických alebo parazitárnych pôvodcov chorôb je prenosných zo zvieraťa na človeka?
Neplatilo to teda iba v čase, keď sme ešte
nemali chovy zvierat ozdravené od tuberkulózy
alebo brucelózy, či iných závažných zoonóz.
Platí to i dnes.
O to viac, že svet globálnym záujmom sa
stáva menším a menším.
O to viac, že voľným pohybom ľudí, prepravou zvierat a surovín živočíšneho pôvodu na
akékoľvek veľké vzdialenosti sa nákazy šíria
rýchlejšie a rýchlejšie.
O to viac, že pri obrovskej adaptabilnosti patogénov, predovšetkým vírusov, nám vzplanú
vždy nové a nové, a doposiaľ nepoznané infekcie ľudí a zvierat.
O to viac, že globálne klimatické zmeny nám
zásadným spôsobom menia geografické hranice mnohých infekčných chorôb ľudí a zvierat.
Žili sme v presvedčení, že mnohé choroby ľudí a zvierat prenášané hmyzom cicajúcim krv
zostanú navždy nielen historicky, ale aj geograficky chorobami tropických a subtropických oblastí. A to nie iba vírusové, ale aj parazitárne.
Avšak, katarálna horúčka oviec, známa tiež
ako choroba modrého jazyka, horúčka západného Nílu postihujúca ľudí a kone, dirofilarióza
a malária ľudí a mnohé ďalšie sú iba malým
zlomkom rizika, ktoré so sebou nesie globálne
otepľovanie a s ním spojené postupné rozširovanie článkonožcov, nesúcich pôvodcov uvedených chorôb na svojich hostiteľov do severnejších a severnejších oblasti zemskej pologule, v
ktorých sa predtým nikdy nevyskytovali.
Keď si budeme v roku 2011 pripomínať
250 rokov veterinárskeho vzdelávania, bude to
zároveň aj 250. výročie veterinárskeho povolania.
V pokore a v hlbokej úcte skloníme hlavy
pred desiatkami generácií veterinárnych lekárov, ktorí veľakrát v ťažkých podmienkach i pri
ohrození vlastného zdravia a vlastného života
tlmili závažné choroby prenosné zo zvieraťa na
človeka.
Svojou každodennou prácou prispievali a
naďalej prispievajú k potravinovej sebestačnosti a potravinovej bezpečnosti, k zmierňovaniu
svetového hladu a k zdraviu ľudstva ako takého.
Majú nemalý podiel na ochrane životného
prostredia a zachovaní biodiverzity.
Veterinárni lekári vždy boli a dodnes sú advokátmi zvierat, ktorých prvoradým záujmom
bola pohoda zvierat.
(Pokračovanie na 3. strane)
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(Pokračovanie z 2. strany)
Dámy a páni!
Nemyslím si, že genialita Claude Bourgelata
bola iba v tom, že pred takmer 250 rokmi založil prvú školu pre zverolekárov na svete. Ako veliteľa jazdeckej akadémie a milovníka koni ho k
tomu viedli skôr praktické dôvody. A nakoniec
napĺňal si aj svoj životný sen, dať zvieraťu maximálnu starostlivosť aj po stránke zdravotnej.
Genialita Claude Bourgelata bola predovšetkým v tom, že od prvopočiatku formoval poslanie veterinárneho lekára nielen ako praktického
zverolekára, ale vo vtedajšom lyonskom lekárskom prostredí bol úspešný aj s myšlienkou
študovať spoločne animálnu biológiu a animálnu patológiu na pochopenie biológie a patológie humánnej.
Rok 2011 bude teda pre nás nielen rokom
250. výročia založenia veterinárskeho vzdelávania, rokom 250. výročia veterinárskeho povolania, ale aj rokom 250. výročia porovnávacej
biopatológie a položenia základov biomedicínskeho výskumu.
Hlboko si vážim všetkých predstaviteľov veterinárskych, lekárskych a farmaceutických škôl,
riaditeľov ústavov Slovenskej akadémie vied a
rezortných výskumných ústavov ako aj všetkých
ich spolupracovníkov, ktorí podporili a naďalej
podporujú myšlienku zakladania a budovania
spoločných kolektívov, laboratórií, pracovísk a
spoločných centier excelentnosti či už pre potravinovú a krmovinovú bezpečnosť, alebo pre
štúdium pôvodcov chorôb prenosných zo zvieraťa na človeka, či pri štúdiu neurodegeneratívnych ochorení ľudí a zvierat, alebo pri vytváraní
animálnych modelov pre moderný farmaceutický výskum a ďalších, regeneračnú a reparačnú
medicínu nevynímajúc.
Verím, že aj výsledkami týchto pracovísk sa
budeme môcť v roku 2011 prihlásiť k výzve
Svetovej asociácie veterinárnych lekárov Jeden
svet – jedno zdravie – jedná medicína.
Vážené slávnostne zhromaždenie!
Výročie založenia univerzity je aj o priestore
a príležitostiach na stretnutie jej pamätníkov
i súčasníkov, kolegov i spolupracovníkov a
priateľov našej školy.
Verím, že dnešný deň i tie ďalšie nasledujúce počas osláv jej založenia takými budú.
Do ďalších rokov života našej univerzity jej
všetci spoločne zaželajme Vivat, crescat et floreat, Nech žije, nech rastie, nech prekvitá!
O prednesenie pozdravného listu prezidenta
Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča požiadal vedúci kancelárie prezidenta SR v
Košiciach Mgr. Oto Sabo. Kancelárka univerzity
Mgr. Ľudmila Kundríková prečítala nasledujúce
slová pána prezidenta:

Nasledovali príhovory štátneho tajomníka
Ministerstva pôdohospodárstva SR Jána
Slabého a primátora mesta Košice Ing.
Františka Knapíka. V oboch príhovoroch, ktoré
vychádzali či už z rezortnej, alebo regionálnej
príslušnosti, boli zdôraznené hodnoty vzájomnej
spolupráce i spoločných cieľov.
O prednesenie slávnostného príhovoru požiadal rektor Veterinárnej a farmaceutickej univerzity
v Brne prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. História
oboch našich škôl, neraz rovnaké osudy a dlhoročná spolupráca viedli k tomu, že náš vzťah
prekročil hranice bežného kontaktu dvoch príbuzných škôl a obe školy spájajú hlbšie a silnejšie kolegiálne i priateľské väzby. A že nestrácajú na svojej intenzite ani v prítomnosti potvrdil veľmi hlboký a úprimný prejav prof. Večerka, ktorý silným

Košiciach přeji do dalších let úspěchy při plnění
jejího poslání vznešené a uznávané veterinární a
farmaceutické univerzitní instituce.
Z prítomných akademických funkcionárov slovenských vysokých škôl predstúpil
pred prítomných prof.
Ing. Vladimír Báleš,
DrSc., rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorý po skončení svojho
vystúpenia odovzdal
rektorovi našej univerzity pozdravný list.
Svedectvom dob-

jich najbližších opúšťali s diplomami vo vreckách našu starobylú aulu, aby sme sa teraz
roztratili tak, ako v piesni stojí – po tom šírom
sveta poli, po chlebovej postati.
Čas je veličina veľmi ťažko ovládateľná.
Čas nám neukrajuje zo života len dni, ale ako
Andrej Sládkovič tlmočí:“... rok za rokom
prudko sa valí a kto ešte dnes tvár svoju
chváli, zajtra už padá bez vlády; hodina každá
pás v čelo vryje.“ Čas však ľuďom v našom
veku dáva široký priestor na úvahy, hodnotenia a spomienky na rôzne zastavenia, ktoré
sa udiali na našej životnej dráhe, príjemné i
menej žiaduce.
Vaša magnificencia, pán profesor Pilipčinec! Za chvíľu nám odovzdáte pamätné medaily tejto univerzity. Každý pohľad na ne vy-

Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UVL v Košiciach
potleskom ocenilo aj slávnostné zhromaždenie.
Prejav prednesený zo srdca a z hlavy zaznamenať
nemožno, ale bola by škoda nezachovať aspoň jeho jadro pre budúcnosť, a tak sa pán rektor uvolil
napísať pre nás nasledujúcu zdravicu:
Vaše magnificence,
dovolte, abych Vás pozdravil při příležitosti
60. výročí založení Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach a vyslovil hluboké uznání nad
výsledky, jichž Vaše univerzita dosahuje na úrovni veterinárního vzdělávání, vědy, výzkumu a
tvůrčího poznání, odborných veterinárních úkonů a akademických činností.
Je krásnou zvyklostí naší evropské civilizace
oslavovat narození nového a připomínat tato výročí, jako doklad přetrvávání moudrosti zakladatelských počinů. Mezi blízkými se pak při takovýchto příležitostech vyslovují přání a pro připomínku takové slavnostní události věnují dary.
Chtěl bych proto v souznění s tímto naším
společenským obyčejem Vaší univerzitě pro příští období popřát studenty, kteří se s nadšením
budou věnovat svému vzdělávání, rozvíjet studentský život a šířit dobré jméno univerzity v průběhu studia i jako její absolventi, chtěl bych popřát učitele, kteří budou považovat výuku studentů za své poslání, vědeckou a výzkumnou
činnost za nezištnost pro rozvoj poznání a další
své konání na univerzitě za službu své Almae
matris, a do třetice bych Vaší univerzitě přál dostatek v prostorovém, přístrojovém, materiálním,
finančním a dalším zabezpečení spojeném s osobnostní
podporou a
společenským uznáním současného i budoucího rozv o j e
Univerzity
veterinárskeho lekárstva
v
Košiciach.
Darem k
t o m u t o
Vašemu významnému
výročí nechť
jsou symboly veterinárního lékařství a farmacie zhotovené z českého skla a
věnované
Veterinární
a farmaceutickou univerzitou
Brno Univerzite veterinárskeho
lekárstva v
Ko š i c i a c h ,
jako doklad
vzájemného
uznání, respektu
a
hlubokého
přátelství
mezi našimi
u n i ve r z i ta mi.
V a š e
magnificence, raduji se
s Vámi a celou Vaší akademickou
obcí z úspěchů, které
Vaši univerzitu včlenily
do exkluzivního společenství úspěšných evropských veterinárních
vysokých
š k o l .
Univerzitě
veterinárskeho
lekárstva
v

rej spolupráce s vysokými školami v zahraničí bolo aj pozdravné vystúpenie prof.
Terje Solberga, dekana Faculty of Biosciences and Aquaculture Bodo University
College a Prof. László Fodora, dekana
Faculty of Veterinary Science Budapest.
Medzi hosťami prihovárajúcimi sa
účastníkom slávnostného zasadnutia vedeckej rady univerzity nemohli chýbať reprezentanti dvoch profesijne blízkych organizácií, s ktorými univerzitu navyše spája hlboká
a
priateľská
spolupráca
ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR MVDr. Ján Pliešovský,
CSc., a prezident Komory veterinárnych lekárov SR MVDr. Ladislav Stodola.
Prvé dva rady v aule boli rezervované pre
prvých absolventov, ktorí ako prví prekročili
bránu novovzniknutej Vysokej školy veterinárskej v Košiciach v roku 1949 a ktorí ju
ako čerstvo promovaní veterinárni lekári v
roku 1954 ako prví aj opustili. Pribúdajúce
roky spôsobili, že bolo pre nich potrebných
len šestnásť miest, aby ich nakoniec bolo účastných len pätnásť. V ich mene vystúpil
prof. MVDr. Ján Pleva, DrSc., jeden z nich a
zároveň dlhoročný učiteľ našej univerzity. Je
treba priznať, že nasledujúci príhovor prof.
Plevu bol zaznamenaný na papieri len pre potreby tohto vydania. Na slávnostnom zasadnutí vedeckej rady bol jeho prejav prednesený s nenapodobiteľným výrazom múdrosti,
ktorý dodáva len to, čo bolo skutočne prežité,
bol prednesený zvučne a bol prednesený
spamäti. Prežitá skúsenosť sa však nedá zabudnúť a to, čo bolo len povedané, je tu teraz takmer slovo od slova aj napísané samotným autorom:

volá v nás zvláštne pocity a rozvíri naše duše
spomienkami na tvrdé, ale krásne dni vysokoškolského života. Vaša magnificencia, my
sme Vám nič hmotné nepriniesli, veď vidíte,
viacerí sme radi, že sme priniesli seba. Ale keby to bolo možné, nepodceňujúc terajších
študentov, najradšej by sme im vdýchli tú
skromnosť, húževnatosť a vzťah k tejto nám
stále posvätnej pôde, aký sme mali my.
Vaša magnificencia! Ešte raz Vám
veľmi srdečne ďakujem za udelenie pamätných medailí so želaním CRESCAT, VIVAT ET
FLOREAT ALMA MATER NOSTRA.
Aula ocenila toto vystúpenie dlhým potleskom, po ktorom nasledoval moment skutočne hlboko dojímavý. Pätnásť prvých absolventov sa postavilo pred tváre auditória, aby
si z rúk rektora univerzity prof. Pilipčinca
prevzali pamätné medaily s vyobrazenou
podobou brány, cez ktorú ako prví študenti
prešli v októbri 1949, a ktorá dnes okrem
medaily existuje už len v ich spomienkach.
Pre viacerých z nich bolo tých niekoľko krokov dopredu možno fyzicky trochu namáhavých, ale hrdosť a šťastie, ktoré z nich vanulo, viedlo k divadelnému standing ovation
celého zhromaždenia a potlesku, ktorý bol
výrazom poďakovania za ich celoživotnú prácu a prínos k rozvoju veterinárskej profesie.
Udeľovanie medailí pokračovalo aj
ďalej a rektor univerzity pri tejto slávnostnej
príležitosti odovzdal pamätnú medailu ako
výraz ocenenia a uznania za významný prínos pre rozvoj školy emeritným rektorom,
emeritným prorektorom, resp. prodekanom,
emeritným učiteľom, vedúcim katedier a
prednostom kliník.
Dôstojnú atmosféru tejto udalosti potom
umocnilo vystúpenie kvarteta Štátnej filharmónie Košice, hudba v interpretácii ktorého
už akoby nerozlučne patrila medzi múry našej univerzity. Rovnako ako na univerzitu patrí Gaudeaumus, po ktorom zazneli fanfáry vyprevádzajúce rektora univerzity, členov vedenia, akademických fun kcionárov a členov
vedeckej rady.
Slávnostné zhromaždenie mohlo pokračovať vo vymieňaní si dojmov v slnkom zaliatych priestoroch univerzitnej záhrady,

kde bola nielen pre nich, ale aj pre všetkých zamestnancov univerzity a ďalších
pozvaných hostí pripravená záhradná slávnosť. Len predstavitelia ústavov Slovenskej
akadémie vied, ústredný riaditeľ ŠVPS SR a
prezident Komory veterinárnych lekárov SR
a neskôr aj akademickí funkcionári vysokých škôl, ktorí sa zúčastnili zasadnutia vedeckej rady, sa ešte na chvíľu vrátili k slávnostnej atmosfére z auly, keď boli pozvaní
do zasadacej miestnosti rektorátu,
kde im boli udelené pamätné medaily a kde ďalší z
nich odovzdali rektorovi prof. Pilipčincovi pozdravné
listy, medaily či iné
dary.

Stretnutie v tomto užšom kruhu umožnilo
vymeniť si slová vďaky, uznania a priateľstva,
spomienok a spoločných plánov. A potom
opäť prejdúc do záhrad pokračovať v týchto
rozhovoroch skupinovo či individuálne, do
západu slnka či ešte dlhšie...

Mgr. Ľudmila KUNDRÍKOVÁ

Prof. MVDr. Ján PLEVA, DrSc. vo svojom
prejave vystúpil za prvých absolventov

Počiatkom septembra roku 1949 sme my,
ja a moji spolužiaci, obdržali do našich domovov prvé poštové zásielky Rektorátu
Vysokej školy veterinárskej v Košiciach. Bola
v nich pozvánka na prijímacie pohovory. A
tak sme sa v pekné slnečné jesenné dni v
druhej polovici septembra 1949 z rôznych
kútov Slovenska poschádzali do vtedy 70-tisícového mesta Košice, vyhľadali areál na
Komenského ulici, kde už na priečelí hlavnej
brány bol nadpis Vysoká škola veterinárska.
Tí, čo vyhoveli na pohovoroch, sme sa 3. októbra 1949 zapísali a stali sa prvými poslucháčmi tejto školy.
Bolo to ťažké obdobie, veď to bolo len pár
rokov po hroznej druhej svetovej vojne. Viac
bolo nedostatkového ako prepychového tovaru, či už priemyslového, alebo potravinového.
Mali sme problémy nielen s ubytovaním a
stravovaním – veď fungovali stravovacie lístky
– ale aj priestory pre výučbu boli na nevyhovujúcej úrovni.
Všetky tieto prekážky nám pomohla prekonávať naša skromnosť, ktorú sme si priniesli
z rodičovských domovov, trpezlivosť a húževnatosť, ktorú v nás inicioval a prehlboval
náš rektor prof. MVDr. Hovorka, zakladateľ
tejto ustanovizne. Vyvíjal enormné úsilie pri
prestavbe priestorov a pavilónov po bývalom
výchovnom zariadení, aby vyhovovali podmienkam pre výučbu. Súčasne však prejavoval nevšednú starostlivosť aj o nás, o svojich
prvých apoštolov, a pomáhal nám prekonávať všetky starosti. My mu za to zostávame
navždy povďační.
S vďakou dnes spomíname aj na našich
prvých pedagógov, ktorí absenciu učebníc
kompenzovali konzultáciami v každom voľom
čase so snahou odovzdať nám čo najviac svojich skúseností a odborných znalostí. V praxi
sme ocenili neraz i to, že nepoľavili v požiadavkách na naše vedomosti, čo osvedčuje aj
štatistika – z počtu 105 zapísaných v prvom
ročníku požiadavkám nevyhovelo až 40 %, a
tak sme štúdium ukončili len 62. Dnes, po
55-tich rokoch spomíname na jeseň 1954,
keď sme 23. októbra natešení v kruhu svo-

Otvorenie akademického roku 2009/2010
(Pokračovanie z 1. strany)
Aj uplynulý akademický rok v živote univerzity bol charakterizovaný snahou vedenia a jej zamestnancov o jej ďalší rozvoj
vo všetkých oblastiach jej činnosti. V prvom rade v oblasti výchovno-vzdelávacej
a vedecko-výskumnej, pričom našou snahou bolo vytvárať k tomu aj primerané
priestorové, materiálno-technické a personálne zabezpečenie.
V uplynulom akademickom roku k tomu
všetkému napomohli i také významné
udalosti na univerzite, akými boli:
1. Ukončenie komplexnej akreditácie a
zaradenie školy medzi univerzitné vysoké
školy.
2. Zachovanie samostatnosti univerzity
a jej jedinečného postavenia medzi vysokými školami na Slovensku.
3. Ukončenie reorganizácie pracovísk
univerzity a všetkých ostatných organizačných zmien, ktoré viedli k vytvoreniu
kliník podľa druhov zvierat.
4. Prijatie a implementácia nových učebných plánov založených na druhovom
prístupe a kreditovom systéme výučby.
5. Zjednotenie pedagogického úväzku
pre učiteľov univerzity a zavedenie motivačného systému odmeňovania učiteľov,
ktorí si plnia svoje pedagogické povinnosti
nad stanovený úväzok.
A v neposlednom rade:
6. Ukončenie systemizácie pracovných
miest všetkých kategórií zamestnancov na
univerzite a jej účelových zariadeniach a
ich personálne obsadenie.
Najmä ukončenie komplexnej akreditácie
rozvírilo hladinu záujmu o vysoké školy, a
to aj medzi širokou verejnosťou. Táto téma
niekoľko mesiacov zapĺňala stránky novín,
ale napriek tomu možno nie všetci si uvedomili hĺbku jej dosahu. Aj preto rektor venoval komplexnej akreditácii väčší priestor:
S výsledkami komplexnej akreditácie

našej univerzity určite každý z nás prijal aj
veľa gratulácií a pochvalných uznaní od
svojich známych, priateľov, kolegov, našich absolventov, klientov alebo dokonca
od rodinných príslušníkov či svojich susedov, ktorí možno až teraz, po dlhých
rokoch spolužitia, zistili, kto vlastne dlhé
roky žije vedľa nich.
Určite každý z nás tieto slová uznania
vnímal nielen ako slová uznania tejto inštitúcii, ale aj ako slová uznania svojej práce
a svojich výsledkov, ktorými prispel k jej
tak vysokému hodnoteniu, nevynímajúc
hodnotenie a uznanie jej učiteľov, vedeckých pracovníkov, jej absolventov a ostatných zamestnancov univerzity.
Vnímal som to, a naďalej to tak vnímam
aj ja, či už tá gratulácia prišla od poslanca, ministra, predsedu alebo člena akreditačnej komisie, rektora inej vysokej školy,
nášho absolventa, zástupcu štátnej správy
alebo samosprávy, alebo dokonca od toho
suseda.
Vždy som však mal aj trošku pochybnosť, či si nenárokujeme o niečo viac, ako
nám patrí. A to, podotýkam, i napriek tomu, že s kolektívom svojich spolupracovníkov som hodnotiacu správu našej univerzity pred akreditačnou komisiou obhajoval
dvakrát. Dvakrát, navyše za zmenených
kritérií v krátkom časovom období, pričom hodnotené obdobie našej univerzity
sa nám natiahlo z piatich na sedem rokov.
Vtedy to Generálna prokuratúra ešte nevnímala ako retroaktivitu zákona a nespravodlivosť, ktorá sa na nás páchala.
Sklonili sme hlavu, akceptovali zmenu pravidiel hry počas jej trvania a predložili druhú hodnotiacu správu.
A možno tá pochybnosť, či si nenárokujeme o niečo viac, ako nám patrí, i napriek tým výsledkom, ktoré sme dosiahli, by
ma ešte stále obchádzala, nebyť príspevku
(Pokračovanie na 4. strane)

Miroslava Beblavého v denníku Sme pod
titulom „Akreditačné vtipkovanie bez úsmevu“ z 27. 8. 2009 s podtitulkom
„Elitné inštitúcie sú u nás najviac štyri a
pri prísnom pohľade nijaká. Falošnú elitu
nepotrebujeme“, v ktorom si autor kladie
otázku, citujem: „Vzniká preto otázka –
ktoré inštitúcie na Slovensku vykazujú šancu byť raz súčasťou svetovej či aspoň európskej elity?“ A zároveň si aj odpovedá,
citujem: „Minister školstva nám v hľadaní
pomohol, keď v správe o stave vysokého
školstva za rok 2008 vybral ukazovatele,
ktoré zjavne považoval za najlepší dôkazy
kvality. Ide na jednej strane o schopnosť
publikovať v prestížnych karentovaných
časopisoch a na druhej robiť objavy, ktoré
sa oplatí patentovo alebo inak chrániť.
Nejde o jeho výmysel. S menšími zmenami sa používajú všade na svete. Pri pohľade na tieto čísla sú závery vzácne jednoznačné. Štyri vysoké školy – Univerzita
Komenského, Slovenská technická univerzita, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika a
Univerzita veterinárskeho lekárstva – produkujú viac ako 80 % celej vysokoškolskej
vedeckej produkcie, hoci majú menej ako
tretinu všetkých zamestnancov.“
Toľko citát z uvedeného príspevku, ktorý nejdem nijako komentovať, ale i na jeho základe by som rád vyjadril poďakovanie všetkým tým, ktorí každodennou prácou prispeli k týmto výsledkom a teda i
k výsledkom komplexnej akreditácie. Oni

Ukazuje sa taktiež, že vlastný systém
hodnotenia kvality výchovno-vzdelávacej a
vedecko-výskumnej činnosti, ktorý si univerzita vytvorila takmer pred desiatimi rokmi a uplatňuje ho každý rok pri hodnotení svojich tvorivých pracovníkov, sa i napriek občasným kritikám ukázal ako vhodný prostriedok na podporu zvyšovania
kvality tak v pedagogickej činnosti, ako aj
vo vede.
Reorganizácia pracovísk a systematizácia pracovných miest zamestnávala dlhý
čas nielen vedenie univerzity, ale rezonovala v rozhovoroch zamestnancov univerzity. Zhromaždenie učiteľov i zamestnancov zo všetkých pracovísk vytvorilo vhodný priestor na zhodnotenie tejto dôležitej
udalosti
v živote
univerzity:
Medzi priority súčasného vedenia patrilo aj zjednotenie
pedagogického úväzku rovnako pre všetkých učiteľov univerzity a systematizácia
pracovných miest všetkých zamestnancov
univerzity, ktorá mala jasne a presne určiť, koľko zamestnancov a na akých miestach univerzita potrebuje, samozrejme v
závislosti od finančných možností jej rozpočtu.
Po zjednotení pedagogického úväzku
pre všetkých učiteľov univerzity sa odbúrala nerovnomernosť v záťaži nielen jednotlivých pedagógov, ale aj útvarov školy.

prispeli k tomu, že dnes neriešime frustráciu zo straty spoločenskej prestíže,
frustráciu z druhotriednosti, frustráciu zo
sociálnej neistoty a negarantovania aspoň minimálneho finančného zabezpečenia univerzity, že dnes neriešime dokončenie náhradného štúdia študentov alebo dokonca ich vylúčenie zo štúdia pri strate
akreditácie niektorého zo študijných programov, že dnes neriešime stratu kariérneho rastu našich učiteľov a vedeckých pracovníkov pri strate práva uskutočňovať
habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v niektorom zo študijných
odborov. A mohol by som pokračovať
ďalej. Naopak, rozšírili sme možnosť štúdia v nových študijných programoch, predovšetkým na 3. stupni vysokoškolského
vzdelávania a rozšírili sme možnosť habilitovať a inaugurovať v ďalších študijných
odboroch. Verím i tomu, že výsledky
komplexnej akreditácie nám zabezpečia
rozpočet, ktorý nás nebude nútiť prijímať
na univerzite v ďalších rokoch nesystémové opatrenia.
Úspešným zavŕšením komplexnej akreditácie sa však nič nekončí a je potrebné
sa sústrediť na rozvíjanie dosiahnutého:
Ak má byť univerzita úspešná nielen
v súčasnosti, ale aj v budúcnosti, a nie iba
pri evalváciách a akreditáciách, či už na
úrovni národnej alebo medzinárodnej, musíme i naďalej venovať pozornosť primeranému personálnemu zabezpečeniu
vzdelávania, vedy a výskumu. Na pomerne malú vysokú školu, akou je naša univerzita, máme akreditovaných 23 študijných
programov na všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania, pričom taktiež
garantujeme 12 študijných odborov pre
habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov. Všetky akreditované študijné programy a študijné odbory musia
mať nielen svojich garantov a spolugarantov, ale univerzita ako celok musí spĺňať
ďalšie náročné kritériá Akreditačnej komisie kladené na vysoké školy univerzitného
charakteru.
I to je dôvod, prečo univerzita nespúšťa
z náročnosti svojich interných kritérií na
získanie akademického titulu PhD., alebo
vedecko-pedagogického titulu docent alebo profesor.
Naopak, tieto požiadavky postupne zvyšuje vysoko nad úroveň minimálnych kritérií vyžadovaných príslušnými právnymi
predpismi. Za týmto trendom sa neskrýva
snaha brániť niekomu v kariérnom raste,
máme iba ambíciu byť medzi lídrami slovenského vysokého školstva. Navyše,
správnosť tohto trendu sa ukázala i pri
komplexnej akreditácii univerzity, k výsledkom ktorej nemalou mierou prispela práve
úspešnosť v doktorandskom štúdiu, ako aj
počet uskutočnených habilitácií a inaugurácií v ostatnom období.

Boli vytvorené predpoklady na plánovanie potreby počtu učiteľov nielen na aktuálny akademický rok, ale aj s perspektívou
jedného uzavretého cyklu vysokoškolského vzdelávania.
S nárastom pedagogických povinností
by sa dal očakávať primeraný nárast počtu
učiteľov. Univerzita sa však rozhodla neísť
iba smerom nárastu počtu učiteľov
v zmysle logiky matematických prepočtov
podľa počtu odučených hodín, nakoľko by
si to vyžadovalo nárazový nárast mzdových
prostriedkov. Na druhej strane však nie je
možné žiadať od učiteľov plnenie pedagogického úväzku, veľakrát na hranici 150 %,
bez primeraného ohodnotenia.
Z uvedeného dôvodu vedenie univerzity
po schválení v akademickom senáte zaviedlo motivačný systém odmeňovania učiteľov, ktorí si plnia svoje pedagogické povinnosti nad stanovený úväzok. Prvé skúsenosti ukazujú, že sa jedná o krok správnym smerom, samozrejme, za dodržania
stanovených pravidiel tak, aby títo učitelia
mali priestor aj na aktivity vo vedecko-výskumnej oblasti.
Navyše bola prijatá zásada, že na miesta učiteľov, resp. vedeckých pracovníkov
sú prijímaní iba tí uchádzači, ktorí sú nositeľmi minimálne akademického titulu
PhD. Tým sa zvyšuje aj motivácia pre našich interných doktorandov, ktorí sa po úspešnom ukončení štúdia môžu uchádzať o
post učiteľa, resp. vedeckého pracovníka.
Veľmi rád konštatujem, že po ukončení
reorganizácie pracovísk univerzity a jej
účelových zariadení, pri ktorej sa hlavný
dôraz kládol na reorganizáciu klinických
pracovísk podľa druhov zvierat, obsadení
funkčných miest docentov a profesorov na
univerzite, prijatí nových učebných plánov
v kreditovom systéme štúdia s výučbou
založenou na druhovom prístupe a zjednotení pedagogického úväzku pre všetkých
učiteľov univerzity, sme v uplynulom akademickom roku ukončili aj systemizáciu
pracovných miest všetkých kategórií zamestnancov univerzity.
Systemizáciu pracovných miest môžeme označiť ako schému, ktorou sú určené
stavy zamestnancov v organizácii, ktorej
hlavným zdrojom príjmu je dotácia zo štátneho rozpočtu. Takouto organizáciou je i
naša univerzita.
I z tohto dôvodu sme na univerzite mohli systemizovať len taký počet pracovných
miest, na aký máme zabezpečené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na
mzdy a odvody do fondov a poisťovní.
Navyše, v súčasnom období finančnej a
hospodárskej krízy, kedy hrozí okrem iného krátenie rozpočtu, bolo potrebné urobiť
systemizáciu maximálne zodpovedne.
Ak sme pri systemizovaní pracovných
miest učiteľov vychádzali z počtu odučených hodín a pedagogického úväzku, pri

(Pokračovanie z 3. strany)

systemizovaní pracovných miest vedeckých pracovníkov sme dôraz kládli na potrebu integrovaného prístupu v piatich definovaných oblastiach vedecko-výskumnej
činnosti na univerzite, pričom za prioritné
smery zamerania vedeckej a výskumnej
činnosti na univerzite do ďalšieho obdobia
považujeme oblasť neinfekčných chorôb
zvierat, oblasť infekčných a parazitárnych
chorôb zvierat, oblasť farmácie, farmakológie a toxikológie, oblasť potravinovej a
krmovinovej bezpečnosti a oblasť životného prostredia a hygieny chovu zvierat. Pri
samotnom výpočte počtu systemizovaných pracovných miest vedeckých pracovníkov na jednotlivých pracoviskách sme vychádzali z kvalitatívnych ukazovateľov

osobne i s ostatnými členmi vedenia veľmi
teším.
Nie menej dôležité pre univerzitu a jej
zamestnancov je vytvárať aj primerané
priestorové a materiálno-technické podmienky pre zabezpečovanie aktivít súvisiacich s pedagogickým procesom či vedeckou a výskumnou činnosťou. Nebolo
úmyslom rektora v príhovore uvádzať
všetky prestavby či rekonštrukcie, ktoré sa
v uplynulom akademickom roku podarilo
buď ukončiť, alebo začať, pretože sa o
tom bude hovoriť na aktíve učiteľov.
Zastavil sa iba pri tých projektoch, získanie alebo realizáciu ktorých považoval za
úspech univerzity a teda za úspech všetkých, niekedy i po niekoľkoročnom úsilí.
Za viac ako úspech v uplynulom akademickom roku
môžeme považovať:
1. Prevedenie pavilónu farmácie – majetku štátu v správe
Štátneho veterinárneho a potravinového
ústavu v Košiciach do majetku univerzity.
2. Zaradenie pavilónu chémie do rekonštrukcie financovanej z prostriedkov
Ministerstva školstva Slovenskej republiky.
3. Ukončenie I. etapy prestavby výučbových a ubytovacích priestorov na
Školskom poľnohospodárskom podniku v
Z. Teplici.
4. Naštartovanie čerpania finančných
prostriedkov zo štrukturálnych fondov. A
v neposlednom rade:
5. Získanie výkonu práva poľovníctva v
uznanom poľovnom revíri Samostatná
Bažantnica Rozhanovce.
Za jednu z najvýznamnejších investícií,
akú sme v ostatnom období realizovali,
môžeme považovať rekonštrukciu budovy
pavilónu farmácie, nakoľko tu organizujeme a zabezpečujeme výučbu budúcich farmaceutov. Napriek tomu, že išlo o majetok
štátu, verili sme, že dokážeme svojimi
argumentmi presvedčiť ministra pôdohospodárstva a spolu s ním nájsť i riešenie,
ako tento majetok, a nemalé investície
do neho vložené, vysporiadať. Nakoniec
sme našli nielen pochopenie, ale aj cestu i
spôsob, ako celú záležitosť riešiť u (vtedajšieho)
ministra
pôdohospodárstva
Stanislava Becíka. Patrí mu za to viac ako
naše úprimné uznanie a poďakovanie.
Patrí mu vďaka za to, že podporil náš zámer previesť legislatívnou cestou majetok
štátu do majetku univerzity, čím prispel ku
kvalitatívnemu skoku v rozvoji našej univerzity, pretože sme vytvorili jedinečné
podmienky pre ďalší rozvoj a budovanie
študijného programu farmácia na našej
univerzite.
Bolo by však nespravodlivé nepovedať,
že celému tomuto projektu bol od prvej
chvíle nápomocný MVDr. Ján Pliešovský,
CSc., ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej
a potravinovej správy Slovenskej republi-
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mapujúcich ich výkonnosť vo vedecko-výskumnej oblasti za obdobie ostatných
troch rokov, t.j. za obdobie rokov 2006 až
2008.
Návrh počtu systemizovaných pracovných miest technicko-hospodárskych pracovníkov a robotníkov musel zase rešpektovať metodiku rozpisu dotácií verejným
vysokým školám, predovšetkým pomer nepedagogických a pedagogických zamestnancov stanovený Ministerstvom školstva
Slovenskej republiky a, samozrejme,
schválenú systemizáciu miest učiteľov na
univerzite.
Bolo by veľmi jednoduché, ale zrejme
nie celkom spravodlivé, keby sme technicko-hospodárskych pracovníkov a robotníkov obsadili rovnomerne medzi jednotlivé
útvary univerzity na základe počtu učiteľov, resp. počtu tvorivých pracovníkov. Pri
stanovovaní ich počtu sme zvolili prepočítavacie koeficienty, ktoré zohľadňovali náročnosť zabezpečovanej výučby, predovšetkým jej klinický, resp. experimentálnolaboratórny charakter a výsledky vo vedecko-výskumnej činnosti.
V súvislosti so systemizáciu pracovných miest všetkých kategórií zamestnancov na univerzite by som rád uviedol, že túto systemizáciu považujem za živý a otvorený systém, do ktorého je možné kedykoľvek rozumne vstupovať, samozrejme v
záujme potrieb a možností univerzity, rešpektujúc pravidlá, ktoré boli schválené
akademickým senátom pri jej prijímaní.
Verím tiež tomu, že prijatou systemizáciou sme sa definitívne vyrovnali aj s určitou nespravodlivosťou, ktorá sa mohla
udiať v minulosti na niektorých pracoviskách pri prijímaní zamestnancov.
Systemizácia bola efektívna i v tom, že
na niektorých pracoviskách odhalila skrytú
prezamestnanosť a v konečnom dôsledku nám v budúcnosti umožní investovať
ušetrené mzdové prostriedky do tých zamestnancov, tých činností a tých pracovísk, ktoré vytvárajú vyššiu pridanú hodnotu.
Najdôležitejšie však je, že doterajšie výkony univerzity i jej hodnotenie nielen na
úrovni akreditačnej komisie, ale i na úrovni
hodnotenia ministerstva školstva, ktoré sa
priamo premieta do metodiky prideľovania
dotácie vysokým školám, nám nateraz
umožnilo zachovať si a systemizovať nezmenený počet pracovných miest, aký
sme mali doposiaľ. Ba zaznamenávame aj
ich mierny nárast.
Univerzita, to sú najmä ľudia, ktorí ju
budujú, ktorí ju reprezentujú, ktorí šíria jej
meno. Nie sú to len súčasníci, ale aj generácie našich predchodcov a aj tých, ktorí
prídu po nás:
Garančná kontinuita je niečo, čo nie je
možné opomenúť, kedykoľvek otvoríme otázku ľudských zdrojov. Nielen preto, že sa
jedná o proces kontinuálny, ale predovšetkým preto, že sa jedná o garantovanie
kvality, spôsobilosti, odbornosti, jedinečnosti, výnimočnosti, inými slovami garantovanie činnosti, ktorá si vyžaduje garanta
a veľakrát i spolugaranta, na ktorých sú
kladené prísne, ničím iným nezameniteľné
kritériá, či už hovoríme o odbornom garantovaní študijných odborov, študijných
programov, študijných predmetov, alebo o
garantovaní odbornej a manažérskej
spôsobilosti na mieste vedúceho pracovníka na ktorejkoľvek úrovni riadenia a pod.
Toto sú minimálne dôvody, prečo je potrebné nielen hovoriť, ale systematicky a
systémovo pokračovať v budovaní garančnej kontinuity tak, aby sme nemuseli na
začiatku každého nového akademického
roku alebo ad hoc v niektorej z tu uvedenej oblasti nesystémovo riešiť garančné
diery či už na úkor kvality zabezpečovaného predmetu, straty akreditácie študijného
programu, straty práva uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov, alebo na úkor kvality
riadiacej práce.
Verím, že priestor aj na riešenie týchto
handicapov si vytvoríme i pri osobných
stretnutiach členov vedenia univerzity s
jednotlivými pracoviskami školy a ich kolektívmi, ktoré plánujeme uskutočniť po
oslavách založenia školy v priebehu októbra až decembra tohto roku a na ktoré sa

ky a MVDr. Ladislav Stodola, prezident
Komory veterinárnych lekárov Slovenskej
republiky.
Využívam i túto príležitosť, aby som sa
im touto cestou poďakoval za ich podporu, a nie iba v tomto prípade. Zároveň to
vyzdvihujem i ako príklad úspešnej spolupráce štatutárnych zástupcov štátnej, súkromnej a akademickej sféry pri obhajobe spoločných záujmov. Zámerne hovorím
„spoločných záujmov“, nakoľko tieto už
vôbec nemusia byť iba čisto naše „spoločné veterinárskej záujmy“. Možno, že si to
všetci ani neuvedomujeme, ale sme asi
jednou z mála vysokých škôl, ktorá vychováva svojich absolventov pre dva úplne odlišné rezorty. A to rezort Ministerstva
pôdohospodárstva a rezort Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
Ministerstvo zdravotníctva z pohľadu výchovy a uplatnenia našich budúcich absolventov – farmaceutov je pre nás nie iným
štátnym orgánom ako ministerstvo pôdohospodárstva pri uplatnení našich absolventov – veterinárnych lekárov. Presvedčili
sme sa o tom i teraz pri komplexnej akreditácii, keď sme sa museli osobne stretnúť
s ministrom zdravotníctva Richardom
Rašim, vysvetliť mu mnohé súvislosti so
zabezpečovaním študijného programu farmácia, aby sme nakoniec spoločne prekonali odpor ministerských úradníkov a dostali súhlas ministra zdravotníctva na akreditáciu tohto študijného programu. Som
veľmi rád, že sme našli u neho pochopenie
a podporu, za čo mu patrí naše uznanie
a poďakovanie.

Nehovorím o našich ďalších partneroch, ktorých sme doposiaľ nemali,
a o podporu ktorých sa pri výchove farmaceutov musíme uchádzať ako je
Slovenská lekárnická komora, domáce
alebo zahraničné farmaceutické školy, nemocnice, lekárne a farmaceutické spoločnosti nevynímajúc.
Nesmieme zabúdať na budovanie vzťahov i s týmto prostredím. Doposiaľ sme
na to využívali spoločenské alebo odborné podujatia organizované vo farmaceutickej komunite. Boli sme prijatí do klubu slovenských a českých farmaceutických
škôl, zástupcovia ktorých organizujú pravidelne každoročné stretnutia a v októbri
tohto roku podpíšeme memorandum o
spolupráci s Farmaceutickou fakultou
Univerzity Komenského. Je to však stále
málo až do času, pokiaľ si nevybudujeme
úplné personálne zázemie, ktoré raz vo výchovno-vzdelávacej i vedecko-výskumnej
oblasti bude prezentovať vlastnú košickú
farmaceutickú školu i túto univerzitu. I
na tom pracujeme, aj keď sme si vedomí
toho, že nejaký čas to potrvá. A aby sme
nemali pocit, že do cieľa je ešte stále ďaleko, dokonca tak ďaleko, že doňho ani nedovidíme, pomôžeme si optikou. Optikou
možno nie tak drahou ako optika
Swarovského, ale minimálne tak účinnou,
a to pojatím slova farmácia do názvu univerzity. Až sa tak stane, a slovo farmácia
sa objaví v jej názve, už to bude viac ako
slovo. Bude to ďalším naším krokom a záväzkom pri budovaní nového rozmeru tejto
univerzity.
Univerzita veterinárskeho lekárstva v
Košiciach žije aj bohatým spoločenským
životom, z ktorého najdôležitejšie udalosti a momenty spomenul rektor vo svojom
slávnostnom príhovore. Vyzdvihol najmä
významné návštevy, medzi inými opakovanú návštevu podpredsedu vlády a ministra školstva Slovenskej republiky prof. Ing.
Jána Mikolaja, CSc., návštevu Brit
Lovseth, veľvyslankyne Nórska, návštevy
predstaviteľov štátnej správy a samosprávy a zahraničných vysokých škôl, akými v ostatnom akademickom roku bola
návšteva štátneho tajomníka Ministerstva
školstva Jozefa Habaníka, prezidenta
Policajného zboru Jána Packu, predsedu
Košického samosprávneho kraja Zdenka
Trebuľu, primátora mesta Košice Františka
Knapíka, ako aj pracovnú návštevu
zástupcov Bodo University College v
Nórsku.
Univerzita žije aj významnými spoločenskými a športovými podujatiami, ktoré svojim rozsahom prerástli i rámec univerzity a mesta, medzi ktoré môžeme rátať predvianočné stretnutie tvorivých pracovníkov a zamestnancov univerzity organizované v priestoroch hotela Golden
Royal, 5. reprezentačný veterinársky ples,
majáles, Deň detí, Mikuláš, či uvítanie
dvoch kníh z veterinárskeho prostredia
Antrax! a Veterinárka od autora Mariána
Krčíka. Zo športových podujatí je to futbalový turnaj troch univerzít, jazdecké
preteky o Košický pohár, Hubertova
jazda, zahájenie poľovnej sezóny či spoločné poľovačky v revíroch univerzity.
Nepopierateľný úspech zaznamenali
medzikatedrový bowlingový turnaj a strelecký prebor v brokovej a malokalibrovej streľbe troch univerzít, ktoré boli organizované prvýkrát v tomto akademickom roku.
Medzi nie menej dôležité spoločenské
podujatia patria i tie, ktoré sú organizované pri určitých príležitostiach či významných výročiach univerzity alebo jednotlivca. Takouto udalosťou bolo slávnostné odhalenie busty dnes už nežijúcich dlhoročných dekanov a rektorov Vysokej školy
veterinárskej v Košiciach prof. MVDr.
Jána Lazára a akademika Otta Jaroslava
Vrtiaka pri príležitosti 60. výročia založenia školy a ich nedožitých životných jubileí, ako aj odhalenie pamätnej tabule
prof. MVDr. Karolovi Friedovi a prof. MVDr.
Františkovi Hrudkovi, DrSc., významným
predstaviteľom veterinárskej medicíny na
Slovensku a v zahraniční.
Na záver svojho vystúpenia sa rektor
univerzity poďakoval a ocenil celoživotnú
pedagogicko-výskumnú prácu učiteľov,
profesorov, docentov a asistentov, ktorí
odišli do starobného dôchodku a zaželal
im najmä veľa zdravia, šťastia a mnoho
pohodových chvíľ v rodinnom kruhu.
Rovnako sa so želaním všetkého najlepšieho rozlúčil s odchádzajúcimi učiteľmi
a vedeckými pracovníkmi a privítal novoprichádzajúcich.
Medzi radostné udalosti univerzity patria aj habilitačné a inauguračné konania.
Osobne mám radosť z toho, že po úspešnom habilitačnom pokračovaní boli v minulom akademickom roku za docentov
menovaní MVDr. Alexandra Valenčáková,
PhD., v študijnom odbore 6.3.11 hygiena
chovu zvierat a životné prostredie
a MVDr. Róbert Herich, PhD., v študijnom
odbore 6.3.3 veterinárna morfológia
a fyziológia.
Po úspešnej inaugurácii boli za profesorov v minulom akademickom roku
(Pokračovanie na 5. strane)

Otvorenie akademického roku 2009/2010
(Dokončenie zo 4. strany)
menovaní doc. MVDr. Viera Ciganková,
PhD., v študijnom odbore 6.3.3 veterinárna morfológia a fyziológia a doc. MVDr.
Jaroslav Hajurka, PhD., v študijnom odbore 6.3.6 veterinárne pôrodníctvo a gynekológia.
Novovymenovaným docentom i profesorom srdečne blahoželám, želám im ešte
mnoho tvorivých nápadov a síl pri ich realizácii, pracovných i osobných úspechov,
rovnako ako veľa zdravia a osobného i rodinného šťastia.
Žiaľ, život so sebou prináša i smutné
udalosti. V uplynulom akademickom roku
naše rady navždy opustili MVDr. Vlastimil
Laciak, CSc., doc. MVDr. Alžbeta
Gdovinová, CSc., a Bc. Mária Čižmárová.
Všetci prítomní si uctili ich pamiatku
povstaním a minútou ticha.
Vážené slávnostné zhromaždenie!
Na záver svojho vystúpenia chcem
vysloviť hlboké presvedčenie, že všetko, čo
tu bolo povedané, sa nám v akademickom
roku, ktorý je pred nami, podarí i naplniť
v prospech našej alma mater a ďalšieho
rozkvetu slovenskej veterinárskej medicíny
a farmácie.
Tých šesťdesiat rokov, ktoré sú už za nami, bolo úspešných najmä vďaka neľahkej
práci minulých i súčasných zamestnancov univerzity. Nastávajúcimi oslavami si
chceme uctiť všetkých tých, ktorí majú na
tomto úspechu najväčší podiel. A preto mi
dovoľte v tejto slávnostnej chvíli vysloviť
Vám moje skutočne úprimné pozvanie na
každé z podujatí týchto osláv. Teším sa
tam na stretnutie s Vami!
A zároveň Vám, pedagogickým a vedecko-výskumným pracovníkom, ako aj ostatným zamestnanom a študentom želám ešte raz v mene svojom i v mene vedenia univerzity do nového akademického roku
2009/2010 veľa zdravia a šťastia, síl
a energie, trpezlivosti a vyrovnanosti, veľa
pracovných i osobných úspechov a pevné
rodinné zázemie.
Už tradične je súčasťou otvorenia akademického roku aj príhovor predsedu
Akademického senátu UVL v Košiciach.
MVDr. Peter Lazar, PhD., sa prítomným
prihovoril v mene akademického senátu
nasledovne:
Na prahu akademického roku 2009/10
Vás v mene svojom ako aj v mene členov
Akademického senátu UVL srdečne pozdravujem. Začíname akademický rok spájajúci sa s jubileom – 60. výročím vzniku
našej alma mater, s historicky najvyšším
počtom študentov v 5 študijných programoch. Tento nárast počtu študentov prináša aj väčšie nároky na pedagogický proces, na materiálne a personálne zabezpečenie výučby. Všetci dúfame, že výsledky
komplexnej akreditácie vysokých škôl, ktoré pre našu univerzitu dopadli tak priaznivo, sa okrem nášho zviditeľnenia odrazia
aj vo zvýšenom objeme finančných prostriedkov pre univerzitu, a aby to následne
pocítili aj zamestnanci vo svojich výplatách, čo je okrem morálneho uznania najosvedčenejším ocenením ich pracovného
úsilia.
Pán rektor vo svojom príhovore zrekapituloval udalosti najmä ostatného akademického roku a určite uznáte, že ich nebo-

lo málo. Čo je ale podstatné, mnohé z
nich, ako napr. naše zaradenie medzi univerzity či majetkový prevod pavilónu farmácie, sa výrazne pozitívnym spôsobom
zhodnotia
už v najbližších rokoch.
Úspechy, ktoré univerzita zaznamenala,
potvrdzujú správnosť prijatých rozhodnutí.
Prirodzene, nevyhli sme sa aj ťažším,
nepríjemnejším obdobiam, vyžadujúcim si
neraz individuálne ústupky či obete.
Osobne som presvedčený, že sme na dobrej ceste vybudovať univerzitu akceptovanú nielen doma, ale aj v zahraničí, univerzitu, kde v dobrých materiálno-technických podmienkach sa robí uznávaný
vedecký výskum a kde pedagógovia
vyučujú študentov, ktorí majú o štúdium
skutočný záujem.
Dámy a páni,
V mene akademickej obce chcem poďakovať kolegom, ktorí od nového akademického roku odchádzajú do dôchodku za
ich prácu, ktorú odviedli v prospech
univerzity. Dlhoročnému prorektorovi
univerzity doc. Švickému, prof. Škardovej,
prof. Šutiakovi, doc. Kašteľovi a dr.
Korimovej, pedagógom, ktorí dlhé roky
a niektorí celý svoj profesijný život pracovali v tejto inštitúcii.
Záverom svojho príhovoru Vám všetkým
prajem pevné zdravie, veľa šťastia, pracovnej pohody a dostatku tvorivej invencie,
a našej jubilujúcej alma mater prosperitu,
spokojných zamestnancov a do budúcich
profesií vynikajúco pripravených absolventov.
Po
tomto vystúpení
predsedu
akademického
senátu
pokračoval prog r a m
slávnostného ot vo r e n i a
nového
akademického roku inak ako obvykle.
Šesťdesiat rokov existencie univerzity bolo príležitosťou na ocenenie tých súčasných zamestnancov, ktorí sa výraznou mierou podieľali na jej rozvoji. Či to boli členovia vedenia, vedúci katedier, ústavov
a kliník, učitelia, vedeckí pracovníci, akademický senát a jeho predseda, vedúci
pracovísk alebo radoví zamestnanci, či to
boli dlhoroční zamestnanci, alebo pracujúci na univerzite kratšiu dobu, pamätná medaila vydaná bezprostredne k výročiu prvýkrát v histórii školy bola výrazom ocenenia ich práce. Pred slávnostným zhromaždením odovzdal rektor univerzity túto
medailu do rúk oceneným spolu s vyjadrením poďakovania za konkrétne zásluhy,
pre ktoré im táto medaila bola udelená.
Slávnostné okamihy začiatku jubilejného akademického roku umocnili aj tóny
klasickej hudby v interpretácii kvarteta
Štátnej filharmónie Košice. Po odznení
hymny Gaudeamus začali plynúť prvé
hodiny a dni akademického roku
2009/2010.
Mgr. Ľudmila KUNDRÍKOVÁ
kancelárka

Výstava bola organizovaná pri príležitosti 60. výročia založenia Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach
a 40. výročia založenia Zväzu slovenských filatelistov. Bola zaradená do programu celomestských kultúrno-spoločenských podujatí v roku 2009 venovaných mestu „Košice
Európske hlavné mesto kultúry 2013“.
Podujatie usporiadali Zväz slovenských filatelistov, Košický samosprávny kraj a Mesto Košice, ktorí organizovaním poverili Klub filatelistov 54-01
Košice, Univerzitu veterinárskeho lekárstva
v Košiciach a Slovenské technické múzeum Košice.
Spoluorganizátormi výstavy boli Regionálne poštové centrum Košice, Štátna vedecká knižnica Košice,
Klub filatelistov 54-30 Košice, Dom Matice slovenskej Košice, Miestny odbor Matice slovenskej
Košice, Maratónsky klub Košice a Olympijský klub
Košice. Miestom konania výstavy v dňoch 18. – 26.
septembra 2009 bolo Slovenské technické múzeum Košice.
Záštitu nad výstavou prevzal prof. MVDr. Emil
Pilipčinec, PhD., rektor UVL v Košiciach, a gestorom výstavy bol Dušan Evinic, prvý podpredseda
Zväzu slovenských filatelistov a predseda Združenia
klubov filatelistov východoslovenského regiónu.
V čestnom predsedníctve výstavy prijali účasť Ing.
František Knapík, primátor mesta Košice, JUDr.
Zdenko Trebuľa, predseda Košického samosprávneho kraja, prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., rektor
UVL v Košiciach, Miroslav Ňaršík, predseda ZSF,
MVDr. Ján Pliešovský, PhD., ústredný riaditeľ ŠVPS
a hlavný veterinárny lekár SR, MVDr. Ladislav
Stodola, prezident Komory veterinárnych lekárov
SR, Ing. Eugen Labanič, riaditeľ STM Košice, JUDr.
Ján Gašpar, riaditeľ Štátnej vedeckej knižnice
Košice, Ing. Jozef Vrábeľ, riaditeľ Regionálneho poštového centra Košice, Mgr. Ľubomír Grega, starosta mestskej časti Košice – Staré Mesto, JUDr.
Štefan Daňo, prezident Maratónskeho klubu Košice,
Ing. František Mrva, riaditeľ Domu Matice slovenskej Košice, prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.,
prorektor UVL v Košiciach, Dušan Evinic, 1. podpredseda ZSF, PhDr. Jozef Mižák, predseda
Miestneho odboru Matice slovenskej Košice, Anton
Švajlen, predseda Olympijského klubu Košice.
V organizačnom výbore pracovali: prof. MVDr.
Imrich Maraček, DrSc., predseda, prof. MVDr.
Jaroslav Legáth, PhD., čestný predseda, MVDr.
Alexander Bárd, CSc., podpredseda, Ing. Ján
Marenčík, tajomník, Vladimír Lacko, vedúci
ekonomického odboru, Ing. Miroslav Gerec, vedúci
filatelistického odboru, PhDr. Tichomír Kotek, vedúci
výstavného odboru, Ing. Ladislav Göőz, vedúci technického odboru, Juraj Retter, zástupca vedúceho
technického odboru, Mgr. Ľudmila Kundríková, vedúca spoločenského odboru, Mgr. Jana ŽakarovskáĎuricová, zástupkyňa vedúcej spol. odboru, Róbert
Schréter, vedúci propagačného odboru, MVDr.
Zuzana Kostecká, PhD., redaktorka katalógu výstavy, MUDr. Juraj Pálka, člen, Viliam Zajac, člen, Viliam
Gaál, člen, Mgr. Daniela Slezáková, členka.
Na výstavu sa mohli prijať exponáty prvovystavovateľov a exponáty na získanie kvalifikácie na výstavy II. stupňa. Bolo prijatých spolu 42 výstavných
exponátov.
Výstavná porota Národnej filatelistickej výstavy
KOŠICE 2009 (III. stupňa) pracovala v zložení: Dr.
Vojtech Jankovič, predseda, Alexander Urminský, tajomník, Dr. Jozef Oško, Jozef Korený a Ivan Tvrdý
členovia odsúhlasení Radou ZSF.
Výstavná porota udelila blahoželanie poroty exponátu Rudolfa Rakovského z Bratislavy: Slovensko
1939, známky s portrétom Andreja Hlinku za zvlášť
vynikajúce spracovanie. Výsledky svojej hodnotiacej
práce porota zhrnula do protokolu, ktorý je zverejnený v Palmáre všeobecnej súťažnej výstavy III. stupňa KOŠICE 2009.
Výstavná porota poďakovala organizačnému výboru výstavy za vytvorenie vhodných podmienok
pre prácu poroty a ukončila svoju prácu odovzdaním
protokolu predsedovi organizačného výboru.
Pred vernisážou výstavy bolo otvorenie príležitostnej poštovej priehradky o 14.00 h, kde pracovníčky zo Slovenskej pošty Košice 1 mali k dispozícii
príležitostnú pečiatku výstavy, ktorou pečiatkovali
podané listy poštové lístky a predávali filatelistické
poštové materiály záujemcom.
Slávnostnú atmosféru otvorenia podujatia navodila Slávka Gerberiová z košického konzervatória klavírnym vstupom od J. S. Bacha. Úvodom vernisáže

Všeobecná súťažná filatelistická výstava III. stupňa

Záhradná slávnosť
Streda 23. septembra 2009 sa začala slávnostným zasadnutím Vedeckej
rady UVL v Košiciach v aule pavilónu morfologických disciplín. Keďže jej
kapacita je predsa len obmedzená a osláviť 60. výročie jej založenia majú
mať možnosť všetci, ktorí sa v rokoch uplynulých či dňoch súčasných podieľajú na jej rozvoji, najprijateľnejšou možnosťou sa ukázala byť záhradná
slávnosť. O to viac, že záhradné priestory univerzity sú prekrásne.
Stálo to určite riadnu námahu pretvoriť hoci aj krásnu zelenú záhradu s
košatými stromami na prívetivé miesto schopné pojať a kultúrne pohostiť
viac ako 600 hostí. Boli to mnohé a mnohé dni prípravy, organizovania,
nakupovania, stavania stanov, stolov, lavičiek, prinášania a prenášania pohárov, tanierov, príborov... Ak ste už niekedy organizovali doma nejaké väčšie oslavy, určite mi dáte za pravdu, že myslieť treba na neskutočné množstvo vecí!
V súvislosti s organizáciou záhradnej slávnosti je namieste vyjadriť
úprimné poďakovanie všetkým zástupcom regionálnych veterinárnych a
potravinových správ a ďalším sponzorom, bez podpory ktorých by si naše
zmysly nemohli vychutnať toľko rôznorodých chutí a vôní.
Ak bolo niečo, čoho sa celý organizačný výbor obával, tak to bolo počasie.
Môžete sa snažiť seba viac, môžete pracovať vo dne v noci, mať pod kontrolou tisíce drobností, počasie neovládnete. Šanca, že v septembri si

môžete ešte užiť záhradnú slávnosť v peknom počasí bola väčšia, ako
v októbri, teda v mesiaci, kedy sa brána našej univerzity pred 60 rokmi
otvorila prvýkrát. Samozrejme, že sme mali pripravenú aj „krízovú“ verziu
slávnosti, tá by sa však nemohla vyrovnať tej „slnečnej“ verzii. A tak už
v predstihu piatich – šiestich týždňov sme všetci pátrali po prvých predpovediach počasia na druhú polovicu septembra. Dnes už vieme, že počasie bolo nádherné, takmer letné!
Teraz už nechajme „prehovoriť“ fotografie, ktoré, aj keď bez farby, dokážu
pripomenúť slnečnú atmosféru dňa. A tie chute a vône si už vybavíme
v spomienkach sami...
(lk)

KOŠICE 2009
prehovoril uvítacím prejavom Ing Eugen Labanič, riaditeľ Slovenského technického múzea v
Košiciach, ktorý poukázal na veľmi dobrú spoluprácu s obidvomi jubilujúcimi inštitúciami a zvlášť vyzdvihol spoločné aktivity v ostatnom decéniu.
V slávnostnom prejave prof. MVDr. Emil
Pilipčinec, PhD., rektor Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach, poukázal na hlavné méty a dosiahnuté výsledky jubilujúcej alma mater a
zároveň pozdravil aj druhú jubilujúcu organizáciu – Zväz slovenských filatelistov. Pri
hodnotení výsledkov a aktivít jubilujúcej univerzity vyzdvihol okrem iných aj významné
kultúrne a spoločenské aktivity tak akademickej obce, ako aj študentských komunít
domácich aj zahraničných, ktoré obohacujú
život a spoločenské prostredie mesta
Košice. Vyjadril uznanie a poďakovanie
usporiadateľom, organizátorom, spoluorganizátorom výstavy a všetkým sponzorom a
podporovateľom tak filatelistickej výstavy,
ako aj sprievodných podujatí, a hlavne všetkým, ktorí prispeli k tomu, že sa podarilo pri príležitosti jubilea našej univerzity vydať príležitostnú
celinu, poštovú známku s personalizovaným kupónom, príležitostnú a kašetovú pečiatku.
O tom, čo spája univerzitu s filateliou, hovoril rektor univerzity aj v príhovore publikovanom v katalógu výstavy:
Rok 2009 je významným rokom v dejinách
Slovenskej republiky z hľadiska dôležitých medzníkov vo vývoji spoločnosti a štátnosti. Okrem nich sú
aj iné pamätné momenty. Patria medzi ne aj vzácne
kultúrne a spoločenské udalosti jednotlivých komunít našej vlasti. V živote spoločnosti veterinárskych lekárov, ako aj filatelistov sú mimoriadne významné udalosti roku 2009 späté so 60. výročím
vzniku vysokého učenia veterinárskeho na Slovensku
a 40. výročím organizovanej filatelie v našej vlasti.
Práve týmto jubileám je venovaná Filatelistická
výstava KOŠICE 2009 a jej sprievodné podujatie –
vedecký seminár Veterinárska medicína, farmácia,
biotechnológia a ochrana životného prostredia vo
filatelii.
S úprimnou radosťou som prijal záštitu nad
Filatelistickou výstavou Košice 2009 venovanej
60. výročiu Univerzity veterinárskeho lekárstva
v Košiciach a 40. výročiu Zväzu slovenských filatelistov, ktorá je zaradená do tohtoročného programu
podujatí Košice – hlavné mesto kultúry 2013.
Ctení hostia, vážení priatelia veterinárstva
a filatelie, dovoľte mi, aby som Vás v mene
Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach ako

aj spoluusporiadateľov a organizátorov i v mene
svojom srdečne pozdravil a privítal na tomto podujatí v Košiciach.
Jubilujúca Univerzita veterinárskeho lekárstva v
Košiciach je vzdelávacou a vedecko-výskumnou inštitúciou, ktorá sa zaoberá výchovou a vzdelávaním
veterinárskych lekárov, farmaceutov, kynológov a
špecialistov pre bezpečnosť krmív i potravín, ako aj
vedecko-výskumnou činnosťou v základnom a aplikovanom výskume, spolupracuje s ústavmi
Slovenskej akadémie vied a je zapojená do medzinárodných výskumných programov. Významná je aj

činnosť UVL v Košiciach v edukačnom programe
v anglickom jazyku pri vzdelávaní zahraničných
študentov.
Som presvedčený, že tohtoročná výstava KOŠICE
2009 je pokračovaním tradície pravidelne usporadúvaných filatelistických výstav a iných sprievodných
podujatí, ktoré naše košické kluby filatelistov organizujú pri rôznych významných udalostiach v našom
meste vrátane významných veterinárskych podujatí,
akými sú nielen výročia ale aj vedecké a odborné
konferencie, výstavy, kongresy a pod. Dúfam, že výstava s prezentovanými exponátmi a jej sprievodné podujatie sa stane stretnutím pre prehĺbenie
vzájomného poznávania a kontaktov medzi veterinárskymi odborníkmi a filatelistami, ktorí sa venujú
námetovým a historickým filatelistickým odborom
súvisiacim s veterinárskou, medicínskou, farmaceutickou činnosťou, ako aj s ochranou životného
prostredia a kvalitou potravín.
Vzdelávanie, veda, výskum a rôzna činnosť vrátane veterinárskej a farmaceutickej majú isté spoločné
črty, ktoré sa prejavujú systematickým prístupom
k ich rozvíjaniu, tvorivým aspektom i vzájomnou
motiváciou. Poštová známka je aj propagáciou rôznych aktivít, a preto je dôležité, aby Slovensko vo
svojej známkovej tvorbe prezentovalo aj výsledky vedy, výskumu, vzdelávania a praktickej činnosti,
a to aj vo veterinárskej a jej príbuzných oblastiach. V
propagačnej činnosti pomáhajú aj filatelisti pri vystavovaní zbierok a exponátov s príslušnou tematikou.
V duchu týchto myšlienok a načrtnutých súvislostí prajem úspech Filatelistickej výstave
KOŠICE 2009 a všetkým organizátorom a
spolupracovníkom úprimne ďakujem za vykonanú prácu pri zabezpečení a uskutočnení podujatia.
Po vystúpení rektora univerzity sa uskutočnila prezentácia tlačového listu známky
s personalizovaným kupónom a celinovej
obálky s prítlačou. Za autorov kupónu Bc.
Martina Ondrašoviča a Bc. Zuzanu
Holičkovú vystúpil s prezentáciou Bc.
Martin Ondrašovič. Prezentáciu celinovej

(Pokračovanie na 8. strane.)

Výročie univerzity v umeleckom stvárnení
Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach využila toto
jubileum aj na to, aby zvečnila
svoju históriu i svoju súčasnosť
aj v umeleckej podobe.
Dlhoročná spolupráca univerzity s klubom košických filatelistov, medzi ktorými je aj mnoho
veterinárnych lekárov, našla výraz vo vydaní poštovej celiny s
prítlačou, príležitostnej pečiatky,
známky s personalizovaným
kupónom a kašetovej pečiatky.
Bolo potrebná nájsť motív,
ktorý by charakterizoval našu
univerzitu, jej minulosť i jej poslanie. A to tak, aby nebol použitý len na celinovej obálke, preTieto filatelistické produkty dopĺňa ešte kašetová pečiatka v
tože tento motív má ambíciu
slovenskom i anglickom jazyku, od Bc. Martina Ondrašoviča,
stať sa jej symbolom. Ako predktorá počas celého roka bude na pošte odosielanej z univerloha slúžila dobová fotografia z
zity pripomínať adresátom jej výročie.
päťdesiatych rokov so vstupnou
bránou do areálu vtedajšej Vysokej školy veterinárskej v Košiciach. To je historický rozmer tohto
obrazu. Zároveň však symbolizuje podstatu poslania univerzity – otvárať bránu poznania tým, ktorí cez ňu prejdú. A práve táto myšlienka sa stala mottom či krédom, ktorým by sa univerzita rada
prezentovala. COGNITIO IANUA SAPIENTIAE – Poznanie brána múdrosti – ostáva v platnosti
natrvalo, aj keď pôvodná vstupná brána už dnes vyzerá inak.
Autorom celinovej obálky s prítlačou je Mgr. art. Zsolt Lukács. Aby sme zvýšili filatelistickú hodnotu celinovej obálky s prítlačou, požiadali sme Slovenskú poštu o príležitostnú pečiatku, ktorá sa
bude používať na poštovom úrade Košice 1 23. septembra 2009, v deň slávnostného zasadnutia
Vedeckej rady UVL v Košiciach. jej autorom je
Bc. Martin Ondrašovič.
Univerzita mala záujem o vydanie poštovej známky s
motívom nášho výročia v emisnom pláne Slovenskej
pošty na rok 2009. Prechod na novú euro menu nám to
však neumožnil, preto sme sa rozhodli propagovať univerzitu a jej výročie známkou s personalizovaným kupónom. Zväz slovenských filatelistov vydal k svojmu 40.
výročiu známku, ku ktorej je pričlenený personalizovaný
kupón s motívom vzdelávania veterinárnych lekárov od
autorov Bc. Martina Ondrašoviča a Bc. Zuzany
Holičkovej. Je to vzácna symbióza o to viac, že UVL v
Košiciach a Klub filatelistov 54-01 Košice spoluorganizovali výstavu známok, kde bola táto známka s personalizovaným kupónom slávnostne prezentovaná.
Spojením týchto filatelistických produktov vznikla
celistvosť, ktorá nielen pre filatelistov bude milou pripomienkou tohto jubilea.

Prezentácia knihy Ing. Jána Keresteša
Biotechnológie, výživa a zdravie

Slávnostný
koncert
Ďalšou príležitosťou na milé a priateľské stretnutie pri príležitosti osláv 60. výročia založenia našej univerzity bol slávnostný koncert Štátnej filharmónie Košice
dňa 24. septembra 2009. Rektor univerzity prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.,
pozval do košického Domu umenia
vedúcich katedier, ústavov,
kliník,
účelových zariadení, rektorátnych pracovísk, členov akademického senátu, vedeckej a správnej rady,
členov akademickej obce a ďalších súčasných i bývalých zamestnancov univerzity,
zástupcov štátnej veterinárnej a potravinovej správy na čele s ústredným riaditeľom MVDr. Jánom
Pliešovským, CSc., komory veterinárnych lekárov na čele s jej prezidentom MVDr. Ladislavom Stodolom, akademických funkcionárov vysokých škôl a reprezentantov verejného a politického života.
Riaditeľ filharmónie Mgr. art. Július Klein bol tento večer medzi pozvanými hosťami, a tak
v úlohe hostiteľa vystúpil rektor univerzity, ktorý privítal všetkých prítomných a poprial im príjemne
strávené chvíle naplnené krásnou hudbou. Vzácnym hosťom slávnostného koncertu bol minister
pôdohospodárstva Ing. Vladimír Chovan, ktorý pred začatím koncertu pozdravil prítomných, vyzdvihol
dosiahnuté úspechy univerzity a zaželal jej do ďalších rokov všetko najlepšie.
Štátna filharmónia Košice pod dirigentskou taktovkou Mariána Vacha otvorila koncert Polonézou z
opery Rusalka. V podaní mladého sólistu Martina Mosorjaka zaznela prvá časť koncertu pre klarinet
a orchester A dur, K 622. Nasledovala Šárka z cyklu symfonických básní Má vlast Bedřicha
Smetanu a Ráno a Solvejgina pieseň zo suity Peer Gynt Edvarda Hagerupa Griega. Ďalší mladý sólista Maroš Potokár Koncertom pre husle a orchester D dur, op. 35 Piotra Iljiča Čajkovského uzavrel túto hudobnú časť večera.
Tento štvrtkový večer mal prítomným okrem hudobného zážitku vytvoriť priestor na rozhovory a
stretnutia so známymi a priateľmi, či na
nadviazanie kontaktov nových. Priestor na spomienky či plánovanie budúcnosti, osobné či pracovné
rozhovory. Krásne vyzdobené priestory Domu umenia a prestreté stoly pozývajúce sa z nich ponúknuť
tento priestor vytvorili k spokojnosti všetkých, ktorí
po skončení koncertu zotrvali na recepcii a aspoň
na pár hodín spomalili v rušnom tempe uplynulých
dní.
(lk)
Univerzita počas svojej existencie vydala niekoľko medailí, ale doteraz ani jednu pri oslavách
svojich jubileí. Šesťdesiat rokov existencie je presvedčivým dôvodom tak urobiť. A bol to opäť
motív pôvodnej brány do areálu školy, ktorý je
takto na medaile zvečnený v bronze.
Autorom pamätnej medaily vydanej pri príležitosti 60. výročia založenia školy je akademický
sochár Arpád Račko.
Averz a reverz medaily vyzerajú takto:

Popis pamätnej medaily:
Materiál: mosadz MS 90
Vyhotovenie: bronz, patinovaná
Veľkosť: o 70 mm
Výrobca: Mincovňa Kremnica, š. p.
Rok výroby: 2009
Limitovaná razba: 150 kusov
Pod úspechmi tejto univerzity sa počas šiestich
desaťročí jej existencie podpísalo mnoho osobností z generácií minulých i súčasných. Nebolo jednoduché vybrať, komu z nich túto medailu udeliť.
Ak si uvedomíme, že séria bola limitovaná na 150
kusov, z ktorých treba odrátať autorské kusy, medaily pre mestský archív a múzeum veterinárnej
medicíny, a aj medaily udelené iným vysokým školám, profesijne blízkym organizáciám a osobnostiam mimo našu univerzitu, bolo treba naozaj veľmi
hĺbavo a citlivo vybrať mená tých, ktorým bude udelená. Nerozhodovalo pracovné zaradenie či počet odpracovaných rokov, rozhodovala kvalita práce a osobné nasadenie pri tvorbe hodnôt, ktorými
sa táto univerzita dostáva od svojho založenia do
povedomia verejnosti doma i za hranicami. Určite
by bolo možné povedať mien takýchto zamestnancov viac, ale limit bol daný a výber o to ťažší. Na zostavovaní zoznamu sa podieľalo nielen vedenie univerzity, ale aj vedúci jednotlivých pracovísk, veď
kto iní by to mal vedieť posúdiť najlepšie.
Rozhodnutie nakoniec padlo a boli určené nielen
mená, ale aj podujatia, počas ktorých bude medaila odovzdaná slávnostne a dôstojne.
Rektor univerzity udelil pamätnú medailu dňa
10. 9. 2009 na slávnostnom otvorení akademického roku 2009/20010 v aule týmto súčasným
zamestnancom:
1. prof. MVDr. Gabrielovi Kováčovi, DrSc.
2. prof. MVDr. Valentovi Ledeckému, CSc.
3. prof. MVDr. Jozefovi Bírešovi, DrSc.
4. prof. MVDr. Miloslavovi Ondrašovičovi, CSc.
5. prof. MVDr. Jane Mojžišovej, PhD.
6. prof. Ing. Oľge Ondrašovičovej, CSc.
7. prof. MVDr. Jaroslavovi Legáthovi, CSc.
8. JUDr. Silvii Rolfovej
9. doc. MVDr. Petrovi Korimovi, CSc.
10. prof. MVDr. Mikulášovi Levkutovi, DrSc.
11. prof. MVDr. Dionýzovi Mátému, PhD.
12. Akademickému senátu UVL v Košiciach
13. PhDr. Valérii Bartkovej
14. prof. MVDr. Oľge Burdovej, PhD.
15. prof. Ing. Jurajovi Ciberejovi, CSc.

16. prof. MVDr. Viere Cigánkovej, PhD.
17. PaedDr. Antonovi Čižmárikovi
18. prof. MVDr. Jánovi Dankovi, PhD.
19. prof. MVDr. Jánovi Dianovskému, PhD.
20. doc. MVDr. Márii Goldovej, PhD.
21. MVDr. Vladimírovi Hurovi
22. prof. MVDr. Mariánovi Kozákovi, PhD.
23. MVDr. Petrovi Lazarovi, PhD.
24. prof. MVDr. Valérii Letkovej, PhD.
25. MVDr. Ladislavovi Molnárovi, PhD.
26. prof. MVDr. Jozefovi Nagymu, PhD.
27. prof. MVDr. Jurajovi Pistlovi, PhD.
28. prof. MVDr. Petrovi Reichelovi, PhD.
29. prof. RNDr. Kataríne Šivíkovej, PhD.
30. Ing. Jozefovi Sokolovi, CSc.
31. prof. RNDr. Michalovi Toropilovi, CSc.
32. prof. MVDr. Petrovi Turekovi, PhD.
33. doc. MVDr. Alexandre Trbolovej, PhD.
34. prof. MVDr. Vladimírovi Vajdovi, PhD.
35. doc. MVDr. Igorovi Valockému, PhD.
36. prof. Ing. Štefanovi Vilčekovi, DrSc.
37. MVDr. Libuši Bodnárovej
38. MVDr. Mariánovi Pavľakovi
39. Ing. Ivanovi Seňkovi
40. MVDr. Jaroslavovi Sorokovi
41. JUDr. Viere Jančíkovej
42. Ing. Janke Legáthovej
43. Ing. Eve Ráczovej

S publikačnou činnosťou Ing. Jána
Keresteša sme sa na pôde našej univerzity stretli už v marci 2008, a tak prezentácia jeho ďalšej knihy Biotechnológie, výživa a zdravie na
rektoráte dňa 18. septembra 2009 sa konala
v duchu opätovného stretnutia ľudí, ktorých
spája spoločný záujem.
Kniha je vkladom k 60. výročiu vzniku
Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach
a uznaním práce generácií veterinárov pri tvorbe agrokomplexu. Výživa je rozhodujúcim faktorom biotechnologických procesov a všeobecne všetkých procesov prebiehajúcich v živej
prírode. Predimenzovanie niektorých zložiek výživy v poslednom období, ekonomická poddimenzovanosť výroby potravinových zdrojov
a na druhej strane nadmerné požiadavky na
bezpečnosť potravín, v užšom ponímaní len na
kvalitu a hygienu výroby, prinášajú so sebou
celý rad závažných spoločenských rozporov, na
ktoré kniha nemôže odpovedať v plnom rozsahu. Samotný obsah knihy hovorí tiež o tom, že
túto problematiku nemôže zvládnuť jeden autor, a preto v úvode Ing. Keresteš vyslovuje
poďakovanie celému kolektívu, medzi inými aj
prof. MVDr. Oľge Burdovej, CSc., vedúcej
Ústavu hygieny a technológie mlieka na UVL
v Košiciach, ktorá sa spolu s ďalšími pozvanými
odborníkmi z rôznych pracovísk univerzity stretla na pôde rektorátu pri prezentácii knihy.
Stretnutie sa začalo v slávnostnom duchu
vrcholiacich osláv jubilea založenia univerzity.
Rektor prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., odovzdal pri tejto príležitosti Ing. Jánovi Kerestešovi
pamätnú medailu ako výraz uznania za dlhoročnú spoluprácu i za zabezpečenie výchovnovzdelávacej činnosti s firmou NIKA, s. r. o.
Vo svojom vystúpení sa Ing. Keresteš venoval
základným otázkam stratégie potravinovej a
výživovej politiky, ktorá musí zohľadňovať potreby obyvateľstva i možnosti štátu, potravinové
zdroje a možnosti spracovateľského priemyslu,
možnosti prvovýrobcov, spracovateľov a obchodu či medzinárodné súvislosti. Spomenul
nevyhnutnosť analýzy všetkých vstupov – výroba surovín vyrobených na Slovensku i dovezených, spracovanie a výroba potravín, ich spotreba, analýza stravovacích zvyklostí populácie či
ekonomické nástroje, ktoré musia obsahovať
strategické záujmy štátu, jeho politické usporia-

Udelenie
pamätnej
medaily

61. doc. MVDr. Richardovi Hojerovi, CSc.
62. generál prof. MVDr. Jozefovi Hrušovskému,
DrSc.
63. doc. MVDr. Jánovi Jantošovičovi, CSc.
64. MVDr. Milanovi Krokvičkovi
65. MVDr. Pavlovi Lietavovi, CSc.
66. doc. MVDr. Deziderovi Nemešovi, CSc.
67. doc. MVDr. Andrejovi Orságovi, CSc.
68. prof. MVDr. Jánovi Plevovi, DrSc.
69. MVDr. Ladislavovi Scirankovi
70. doc. MVDr. Františkovi Schwarczovi, CSc.
71. MVDr. Františkovi Šulíkovi
72. MVDr. Jozefovi Tanuškovi
Rovnako na tomto podujatí rektor udelil pamätnú medailu emeritným rektorom:
73. Dr.h.c. prof. MVDr. Rudolfovi Cabadajovi,
PhD.
74. Dr.h.c. prof. MVDr. Dušanovi Magicovi, PhD.
Rovnako na tomto podujatí rektor udelil pamätnú medailu emeritným
prorektorom, resp. prodekanom:
75. prof. MVDr. et JUDr.
Andrejovi
Bugarskému,
PhD.
76. prof. MVDr. Jánovi
Elečkovi, CSc.
77. prof. MVDr. Jurajovi
Kačmárikovi, PhD.
78. prof. MVDr. Milanovi
Marettovi, DrSc.
79. doc. MVDr. Marte
Prosbovej, PhD.
80. prof. MVDr. Ivanovi
Rosivalovi, CSc.
81. prof. Ing. Jánovi
Šándorovi, CSc.
82. doc. MVDr. Emilovi
Prví absolventi UVL na slávnostnom zasadnutí VR pred preberaním medailí Švickému, PhD.
83. prof. MVDr. Jozefovi
44. Róbertovi Schréterovi
Vodrážkovi, DrSc.
45. Mgr. Ľudmile Kundríkovej
84. prof. MVDr. Leopoldovi Vrzgulovi, DrSc.
46. Márii Balogovej
Rovnako na tomto podujatí udelil pamätnú me47. Pavlovi Balogovi
dailu emeritným učiteľom, vedúcim katedier
48. Etele Bednárikovej
a prednostom kliník:
49. Ing. Renáte Božíkovej
85. prof. MVDr. Pavlovi Bartkovi, DrSc.
50. Ing. Viere Filipovej
86. prof. Ing. Jánovi Blahovcovi, CSc.
51. Helene Ivanovej
87. doc. MVDr. Štefanovi Izákovi
52. Ľudmile Jeníkovej
88. doc. MVDr. Františkovi Jenčíkovi, PhD.
53. Soni Katreniakovej
89. prof. MVDr. Jozefovi Kočišovi, CSc.
54. Helene Mattovej
90. doc. MVDr. Jánovi Lehockému, CSc.
55. Emílii Rachvalovej
91. prof. Ing. Viere Lenártovej, PhD.
Rektor univerzity udelil pamätnú medailu dňa
92. prof. MVDr. Imrichovi Maračkovi, DrSc.
18. 9. 2009 počas prezentácie knihy
93. prof. MVDr. Pavlovi Mesárošovi, PhD.
Biotechnológie, výživa a zdravie na rektoráte
94. prof. MVDr. Ivanovi Mikulovi, DrSc.
univerzity za dlhoročnú spoluprácu
95. prof. MVDr. Ildikó Škardovej, PhD.
56. Ing. Jánovi Kerestešovi
96. prof. MVDr. Štefanovi Švrčkovi, CSc.
Rektor univerzity udelil pamätnú medailu dňa
97. prof. MVDr. Martinovi Zibrínovi, PhD.
23. 9. 2009 na slávnostnom zasadnutí vedeckej
Rektor univerzity udelil pamätnú medailu dňa
rady v aule jej prvým absolventom:
23. 9. 2009 v zasadacej miestnosti rektorátu
57. MVDr. Jánovi Bakošovi
univerzity za doterajšiu spoluprácu:
58. MVDr. Františkovi Flochovi
98. Slovenskej akadémii vied
59. MVDr. Ladislavovi Frankovi
99. Neuroimunologickému ústavu SAV
60. MVDr. Františkovi Gamčíkovi
v Bratislave

danie a geopolitické vplyvy. Hovoril o rozdielnych potrebách na stravovanie podľa veku
a pohlavia i dlhodobom vplyve výživy na zdravotný stav populácie.
Určite nebolo možné hovoriť o všetkom, čo
je uvedené v knihe, a preto autor nechal následne hovoriť za seba knihu samotnú, keď ju aj
s venovaním daroval každému z prítomných
hostí. Ochutnávka mliečnych výrobkov reprezentujúcich produkty zdravej výživy ukončila
toto zaujímavé stretnutie.
Mgr. Ľudmila KUNDRÍKOVÁ

V ocenení sprítomnené spomienky ...
Oslavy 60. výročia založenia Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach usporiadané v tohtoročných septembrových dňoch prebiehali v dôstojnom a slávnostnom ovzduší za pozornosti a prítomnosti významných domácich a zahraničných hostí. Šesťdesiat rokov pedagogickej a vedeckovýskumnej
práce bezprostredne nadväzuje na cielené a progresívne riešenia veterinárnej zdravotnej situácie
v chovoch hospodárskych a privátnych zvierat, ako aj na požadovanú produkciu zdravotne neškodných
potravín živočíšneho pôvodu. Predstavuje organizačne a aplikačne zložité, ale v konečnom dôsledku
úspešné obdobie zanietenej práce absolventov našej univerzity.
Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UVL, obsažné vystúpenie rektora prof. MVDr. Emila Pilipčinca,
PhD., a ďalších významných hostí, ako aj udeľovanie pamätných medailí boli všeobecne prijaté ako významné ocenenia mnohostranných aktivít a úspešnej práce všetkých, ktorí na pôde alma mater
a v prepojení na prax prispeli k uznávanému postaveniu slovenskej veterinárnej medicíny.
V tomto zameraní sa niesli aj reakcie a písomné vyjadrenia ocenených kolegov doručené redakcii
Veterinárskeho spravodajcu UVL v Košiciach. Rôznymi slovami, ale v podstate všetci podobne spomínajú nielen na pôvodnú bránu školy znázornenú na medailách, ale aj na študentský život, na kolegov
a učiteľov, na kultúrne zážitky, neskôr na pedagogické, vedecké úspechy dosiahnuté doma, ale aj na
viacerých zahraničných univerzitách, na pôsobenie v aktívnej, či poradenskej terénnej praxi a nakoniec
na náročnú a zodpovednú prácu na učiteľských postoch. Všetci kolegovia úprimne priznávajú, že aj
mimo aktívneho pôsobenia sledujú život a úspechy ich univerzity a jej čestné, popredné postavenie
v rámci ostatných univerzít Slovenska.
„Chceme vysloviť spoločne tiež poďakovanie za udelenie pamätnej medaily ako morálneho ocenenia
každého z nás za naše mnohoročné kontinuálne pôsobenie vo funkcii pedagógov na pôde univerzity.
Myslíme si, že nezabúdať na tých, ktorých vek pozvoľna odsúva, alebo už odsunul z diania na univerzite, je dobrým, správnym a nasledovania hodným počinom a odkazom pre tých, ktorí postupne prichádzajú, alebo ešte len prídu po Vás, ktorí ste v súčasnosti v epicentre tohto diania.
Chceme všetci Vám a celému vedeniu ešte raz vyjadriť úctu a poďakovanie a vysloviť prianie, aby
UVL pod Vašim vedením aj naďalej dosahovala vynikajúce vedecké výsledky, vychovávala skvelých pedagógov a pripravovala absolventov dobre pripravených na praktický profesionálny život“ (prof.
Bláhovec).
Redakcia VS UVL s vďakou a potešením prijala ohlasy ocenených emeritných učiteľov, vedúcich katedier a prednostov kliník. Sú to: prof. Ing. Ján Bláhovec, CSc., doc. MVDr. Štefan Izák, doc. MVDr.
František Jenčík, PhD., prof. MVDr. Jozef Kočiš, CSc., doc. MVDr. Ján Lehocký, PhD., prof. Ing. Viera
Lenártová, PhD., prof. MVDr. Imrich Maraček, DrSc., prof. MVDr. Pavol Mesároš, PhD., prof. MVDr. Ivan
Mikula, DrSc., prof. MVDr. Ildikó Škardová, PhD., prof. MVDr. Štefan Švrček, CSc.
Za ocenených
doc. MVDr. Ján LEHOCKÝ, PhD.

100. Parazitologickému ústavu SAV v Košiciach
101. Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat
SAV v Košiciach
102. Štátnej veterinárnej a potravinovej správe
Slovenskej republiky
103. Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
104. Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov v
Košiciach
105. Dr. h. c. prof. MVDr. Michalovi Novákovi,
DrSc. – riaditeľovi Neuroimunologického ústavu
SAV v Bratislave
106. prof. MVDr. Pavlovi Dubinskému, DrSc. – bývalému riaditeľovi Parazitologického ústavu SAV v
Udelenie pamätných medailí SAV a jej ústavov,
Košiciach
ŠVPS SR a KVL SR
107. doc. MVDr. Jurajovi Koppelovi, DrSc. – bývalému riaditeľovi Ústavu fyziológie hospodárskych
124. Technickej univerzite vo Zvolene
zvierat SAV v Košiciach
125. Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre
108. MVDr. Jánovi Pliešovkému, CSc. – ústred126. Katolíckej univerzite v Ružomberku
nému riaditeľovi Štátnej veterinárnej a potravino127. Strojníckej fakulte Technickej univerzity
vej správe Slovenskej republiky
v Košiciach
109. MVDr. Ladislavovi Stodolovi – prezidentovi
128. Veterinární a farmaceutické univerzite Brno
Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republi129. Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa
ky
Šafárika v Košiciach
Rovnako na tomto stretnutí rektor udelil pa130. Teologickej fakulte v Košiciach Katolíckej
mätnú medailu pri príležitosti 80. narodenín za
univerzity v Ružomberku
výrazné vedecké výsledky dosiahnuté v spolu131. Farmaceutickej fakulte Univerzity
práci s kolegami z UVL v Košiciach:
Komenského v Bratislave
110. prof. MVDr. Vladimírovi Komárkovi, DrSc.
132. Fakulte veterinárního lékařství Veterinární a
Rektor univerzity udelil pamätnú medailu dňa
farmaceutické univerzity Brno
23. 9. 2009 prítomným akademickým funkcio133. Farmaceutické fakulte Veterinární a farmanárom vysokých škôl v zasadacej miestnosti
ceutické univerzity Brno
rektorátu univerzity:
134. Fakulte veterinární hygieny a ekologie
111. Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
112. Vysokej škole ekonomiky a manažmentu
135. Faculty of Veterinary Science Budapest
verejnej správy v Bratislave
136. Faculty of Biosciences and Aquaculture
113. Technickej univerzite v Košiciach
Bodo University College
114. Univerzite Komenského v
Bratislave
115. Univerzite sv. Cyrila a Metoda v
Trnave
116. Vysokej škole zdravotníckej a sociálnej práce sv. Alžbety
117. Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre
118. Prešovskej univerzite v Prešove
119. Vysokej škole bezpečnostného
manažérstva v Košiciach
120. Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach
121. Akadémii umení v Banskej
Bystrici
122. Vysokej škole medzinárodného
Akademickí funkcionári vysokých škôl po prevzatí medailí
podnikania ISM Slovakia v Prešove
na rektoráte
123. Univerzite J. Selyeho

Emeritní rektori pri preberaní pamätnej medaily

Škola – veda – prax I.
V rámci tohoročných osláv konaných pri
príležitosti 60. výročia založenia UVL v
Košiciach sa uskutočnila dňa 24. septembra
2009 medzinárodná konferencia Škola – veda – prax I. Konferenciu usporiadala
Univerzita veterinárskeho lekárstva v spolupráci so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR a Komorou veterinárnych lekárov SR.
Konferencia, ktorá bola určená pre pracovníkov štátnych orgánov ochrany zvierat, veterinárskej a chovateľskej praxe, výskumných
ústavov, univerzít a ďalších záujemcov o
danú problematiku, sa zúčastnilo celkovo
211 účastníkov a spolu v jednotlivých sekciách bolo prezentovaných spolu 112 príspevkov. Celkovo sa konferencie zúčastnilo 46 reprezentantov regionálnych veterinárnych a
potravinových správ, 6 z krajských veterinárnych a potravinových správ, Štátnej veterinárnej a potravinovej správy v Bratislave,
Ministerstva pôdohospodárstva SR, Centra
výskumu živočíšnej výroby v Nitre,
Veterinárnej a farmaceutickej univerzity
Brno, Parazitologického ústavu SAV
v Košiciach, Lekárskej fakulty UPJŠ,
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity
v Nitre a Akademii rolniczej Lublin.
Konferencia s medzinárodnou účasťou
bola zameraná na aktuálne otázky ochrany a

Prednášky v Chemickom pavilóne UVL

welfare hospodárskych zvierat, znečistenie
životného prostredia, bezpečnosti krmív a
potravín, laboratórnej diagnostiky a epizootológie.
Konferencia sa konala v priestoroch univerzity. Garantmi konferencie boli ústredný
riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej
správy SR MVDr. Ján Pliešovský, CSc., a
prof. Ing. Oľga Ondrašovičová, CSc., prorektorka pre zahraničné a doktorandské štúdium UVL v Košiciach. Konferenciu slávnostne otvoril rektor prof. MVDr. Emil Pilipčinec,
PhD., v posluchárni chemického pavilónu,
kde sa konali aj plenárne prednášky. Vo svojom príhovore rektor privítal účastníkov konferencie a zdôraznil mimoriadny význam
spolupráce medzi univerzitou a štátnou
správou aj formou takýchto konferencií.
V rámci plenárnych prednášok svoje príspevky predniesli ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR MVDr.
Ján Pliešovský, CSc., ktorý poukázal na význam organizačnej štruktúry Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.
Prof. MVDr. M. Ondrašovič, CSc., v rámci
svojej prednášky Hygiena chovu zvierat a
welfare vo vzťahu k ochrane životného prostredia poukázal na význam hygieny chovu
hospodárskych zvierat a jej uplatňovanie,
ktoré je základom úspešnosti z hľadiska udržania dobrého zdravotného stavu zvierat, a
tým aj verejného zdravia prostredníctvom
zdravotnej neškodnosti produktov živočíšneho pôvodu. Za samozrejmú sa považuje
skutočnosť, že hygiena je základnou podmienkou pri prevencii infekčných ochorení človeka, avšak táto zásada prevencie nie je až
tak samozrejmá u mnohých chovateľov
hospodárskych zvierat.
Prof. MVDr. V. Vajda, CSc., sa vo svojej
prednáške Súčasné trendy výskumu vo výžive dojníc a ich uplatnenie pri tvorbe produkčného zdravia zameral na poukázanie problémov spojených s vysokým genetickým potenciálom stáda, ktorý z biologického hľadiska zvyšuje nutričnú a chovateľskú náročnosť, ale aj náchylnosť zvierat na nutričnú a
metabolickú záťaž s prejavmi porúch produkcie, zvyšovaním výskytu chorobnosti a
reprodukčných porúch.
Ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej správy ČR doc. MVDr. M. Malena, CSc., vystúpil
s prednáškou Bezpečnosť potravín.
MVDr. M. Ondriaš, riaditeľ sekcie hygieny
potravín, úradnej kontroly potravín a organizácie trhu zo Štátnej veterinárnej a potravinovej
správy SR vo svojom vystúpení Kontrola bezpečnosti potravín v SR okrem uvedenia národných strategických cieľov pre túto sekciu

Postery

zdôraznil, aký veľký dôraz je kladený na odhaľovanie
zavádzania a klamania spotrebiteľov a falšovanie
potravín a na kontrolu potravín dovezených z tretích
krajín. Zároveň uviedol prehľad o počte vykonaných úradných kontrol a
poukázal na najčas t e j š i e
zistené nedostat- ...pri prezentácii
ky.
Riaditeľ sekcie zdravia zvierat ŠVPS SR
MVDr. Ľubomír Janiuk sa vo svojom vystúpení
Kontrola zdravia zvierat v SR okrem platných
právnych predpisov zameral na zabezpečenie
kontroly zdravia zvierat v SR, plán veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia a
národné programy na eradikáciu, kontrolu alebo prieskum chorôb zvierat.
V poobedňajšom programe konferencie
boli jednotlivé príspevky prezentované v štyroch sekciách. V prvej sekcii Welfare zvierat,
hygiena chovu zvierat, ochrana životného prostredia, veterinárska legislatíva bolo prednesených 7 príspevkov
a prezentovaných
19 posterov. V
sekcii Hygiena potravín bolo prednesených 8 príspevkov a prezentovaných 17 posterov.
V sekcii Výživa.
Dietetika, krmivá,
krmovinárstvo bolo
prezentovaných
10 príspevkov a 3
p o s t e r y .
V sekcii Epizootológia a laboratórna
diagnostika odznelo 10 príspevkov a
prezentovaných
bolo 30 posterov.
Z konferencie
bol vydaný Zborník
referátov, v ktorom sú publikované v plnom
znení ako plenárne prednášky, tak aj prednášky prezentované v jednotlivých sekciách.
Prílohou zborníka je Suplementum – Zborník
príspevkov posterových prezentácií na nosiči
CD, na ktorom sú rovnako v plnom znení publikované aj posterové prezentácie.

Škola – veda – prax II.

O témy prednášané v prvý deň konferencie je záujem aj medzi širokou verejnosťou,
pretože okrem welfare a kontaminácie prostredia sa hovorilo aj o kvalite potravín a surovín
živočíšneho pôvodu a o možnostiach kontroly
v prvovýrobe, pri spracovaní ako aj počas distribúcie. Tento záujem verejnosti viedol
Rádio Regina k zaradeniu priameho vstupu
rozhovoru s prof. Ondrašovičovou do vysielania dňa 24. 9. 2009 a reprízy dňa 25. 9.
2009 pod názvom Univerzita veterinárskeho
lekárstva oslavuje 60. výročie vzniku univerzity konaním série konferencií Škola –
veda – prax. Základnou myšlienkou príspevku bolo poukázať na prepojenie uplatňovania
získaných vedomostí, najnovších vedeckovýskumných poznatkov a ich aplikáciou
v praxi.
Záverom chcem poďakovať všetkým zúčastneným, ale hlavne aktívnym účastníkom, že
svojimi vystúpeniami poukázali nielen na problémy v oblasti ochrany zdravia zvierat, životného prostredia, bezpečných potravín, preventívnych opatrení, ale aj na možnosti celoživotného vzdelávania. Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach je nezastupiteľnou ustanovizňou v oblasti vzdelávania, vedecko-výskumnej činnosti tak na národnej, ako aj medzinárodnej úrovni.
Slávnostný koncert v Štátnej filharmónii
v Košiciach a slávnostná recepcia, na ktoré
prijali pozvanie aj zástupcovia regionálnych
aj krajských veterinárnych a potravinových
správ,
umožnili pokračovať v diskusii
a dotvorili veľmi priateľskú atmosféru
nielen rokovacieho dňa, ale aj slávnostného večera.

V rámci osláv 60. výročia založenia Univerzity
veterinárskeho lekárstva v Košiciach sa v
dňoch 25. – 27. septembra 2009 uskutočnila
odborná konferencia Škola – veda – prax II.
Tento názov mal od začiatku symbolizovať prepojenie univerzity cez vedu na praktickú veterinárnu medicínu. Odborné podujatie sa realizovalo v spolupráci s Komorou veterinárnych lekárov SR, Slovenskou asociáciou veterinárnych
lekárov malých zvierat, Združením veterinárnych
lekárov
hospodárskych
zvierat,
Slovenskou
hipiatrickou
spoločnosťou,
Slovenskou asociáciou aviárnej medicíny a
Štátnou veterinárnou a potravinovou správou
SR. Po prvýkrát v histórii UVL v Košiciach sa
podarilo zorganizovať podujatie takýchto rozmerov určené pre širokú veterinárnu verejnosť
pôsobiacu v terénnej praxi a spojiť ju s výstavou firiem. Vysoko oceňujeme ústretovosť KVL
SR a jednotlivých asociácií, ktoré aj tým, že tento rok neorganizovali každoročnú výstavu Nová Veterinaria, sústredili záujem odbornej verejnosti a firiem na podujatie organizované našou univerzitou.
Príprava odbornej konferencie začala už pred rokom. Pred
organizačným výborom stála
veľmi náročná úloha – pripraviť
podujatie dostatočne atraktívne
pre praktických veterinárnych
lekárov a tiež pre firmy ponúkajúce produkty pre veterinárnu
verejnosť. Bolo predovšetkým
na klinických pracoviskách, či
dokážu presvedčiť prax, že škola
im má čo ponúknuť a jej špecialisti sú skutočnými lídrami nielen v oblasti vedy, ale aj klinickej činnosti.
Program odbornej konferencie bol rozdelený
do niekoľkých sekcií: choroby hospodárskych
zvierat, choroby koní, choroby malých zvierat, choroby vtákov, exotických a voľne žijú-

prof. Ing. Oľga ONDRAŠOVIČOVÁ, CSc.
garant a predseda
organizačného výboru konferencie

V dňoch 24. až 27. 9. 2009 sa pri príležitosti osláv 60. výročia založenia UVL v Košiciach
konala konferencia spoluorganizovaná Komorou veterinárnych lekárov, Univerzitou veterinárskeho lekárstva v Košiciach a Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR. Prvý
deň bol venovaný najmä problematike, ktorou sa zaoberá ŠVPS SR. V rámci úvodných plenárnych prednášok zazneli prednášky zástupcov ŠVPS SR, UVL, ako aj Štátnej veterinárnej
správy Českej republiky.
V poobedňajšom bloku prebiehali prednášky v jednotlivých sekciách, ktoré boli vybrané
so zreteľom na celkový cieľ konferencie a odborné zameranie poslucháčov. Problematika
Animal welfare, hygieny chovu zvierat, ochrany životného prostredia, hygieny krmív, hygieny potravín, epizootológie a laboratórnej diagnostiky ako aj legislatívne požiadavky je vysoko aktuálna a bytostne dôležitá nielen pre pracovníkov štátnej veterinárnej služby, ale aj pedagógov UVL, ktorí pripravujú nové a nové generácie veterinárnych lekárov. Konferencia
nám ukázala smerovanie veterinárneho stavu ako takého, a to smerom k zjednoteniu činností a spolupráce medzi ŠVPS SR, KVL a UVL.
O kvalite konferencie a o jej aktuálnosti hovorí aj vysoká účasť. Prednášky, ktoré zazneli
v jednotlivých sekciách, splnili svoj účel a priniesli množstvo pozitívnych ohlasov, najmä v
súvislosti úzkeho prepojenia a prezentácie poznatkov z akademického prostredia, súkromnej praxe a štátnych činností. Konferencia celkovo bola zorganizovaná na zodpovedajúcej úrovni, aby dôstojne prispela k oslavám 60. výročia našej alma mater.
Nedovolí mi nepripomenúť, že dôležitosť tohto podujatia ocenili svojou prítomnosťou aj osobne minister pôdohospodárstva Ing. Vladimír Chovan a štátny tajomník ministerstva
pôdohospodárstva Ján Slabý.
Na záver by som poďakoval všetkým tým, ktorí sa pričinili o dôstojný priebeh tejto konferencie a osláv 60. výročia a poprial všetkým pracovníkom UVL veľa síl do ďalších rokov.
MVDr. Ján PLIEŠOVSKÝ, CSc.
ústredný riaditeľ ŠVPS SR

Vyberáme z listov z domova i zahraničia...
Ako učiteľ VŠV v Košiciach som pracoval takmer 40 rokov (1. 9. 1951 – 31. 12. 2009) po skončení VŠV v Brne. Sledujem situáciu na vysokých školách SR a veľmi sa teším z výsledkov a úspechov UVL u nás i v zahraničí. Z úprimného srdca prajem UVL, jej učiteľom a zamestnancom pevné zdravie, elán, rozvoj a úspechy do ďalších rokov.
doc. MVDr. Jozef Knežík, CSc.
Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
Ústav přírodních léčiv
Dovolte, abych Vám a členům Akademické obce vyjádřil upřímné blahopřání při příležitosti
oslav 60. výročí založení Vysokej školy veterinárskej v Košicích. V této chvíli se sluší jubilující
univerzitě, respektive všem, kteří měli a mají na její současné podobě podíl, nejen pogratulovat,
ale také poděkovat. Rád tak činím, protože jsem byl okolnostmi „vtažen“ do života Vaší Univerzity,
měl jsem dobrou příležitost školu poznat a s mnoha výbornými učiteli se seznámit. A navíc, zapojit se do pedagogického procesu při výchově nové generace farmaceutů na UVL.
prof. RNDr. Václav Suchý, DrSc.
University of Veterinary Medicine Vienna
Similar festivities on our campus have taught me that being aware of the history and development of one?s university is a means of showing respect and appreciation while increasing the
awareness of students, staff, colleges and the public to the importance of the veterinary medical
profession. Let me wish you successful and dignified celebrations. May they be the start of a further 60 years of prosperity and progress.
Rector Wolf – Dietrich von Fircks
Veterinary Faculty University of Ljubljana
With great pleasure I have read your letter of invitation to join all of you for the occasion of the
60-years of veterinary medicine in Košice. Veterinary Faculty University of Ljubljana joins and
shares its congratulations to You and all your personnel, past and present, for the effort that made your University excellent and well known in the international field of veterinary medicine.
Dean Prof. Dr. Marjan Kosec
Faculty of Veterinary medicine University of Zagreb
Around anniversary provides an opportunity to evaluate the past well as to look forward into the future. Sixty – years long tradition provided enriching academic experience and accomplishments incorporated within the framework of the Bologna process and the EU membership
of the Slovac Republic.
Dean Prof. Velimir Sušič, PhD, DVM

cich zvierat, ktoré sa realizovali pod odbornou
garanciou prednostov jednotlivých kliník. Pre
mladých vedeckých pracovníkov bola určená
podsekcia Veda a prax v hipiatrii – voľná diskusia, ktorá zahŕňala vedecké a odborné príspevky s problematikou ochorení koní v rozsahu
15 minút. Keďže konferencia bola určená predovšetkým pre praktických veterinárnych lekárov, do programu konferencie boli zaradené aj
nasledovné workshopy: workshop konaný pod
patronátom kliniky koní – Intravenózna kanylácia koní; workshopy konané v réžii kliniky vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat –
Využitie endoskopie u exotických vtákov a plazov za technickej asistencie STORZ company;
workshop Deformity chrupu a spôsob ich korekcie u hlodavcov a workshop konaný na ÚZ
Rozhanovce Imobilizácia a odchyt voľne žijúcich
zvierat za technickej asistencie – ATOM VET
company. Klinika malých zvierat zastrešovala oftalmologický workshop Terapia povrchových,
stredne hlbokých, hlbokých a perforujúcich vredov a poranení rohovky; Stomatologický workshop; workshop Hematológia a transfúzna terapia u psov a mačiek; Diagnostické postupy u
kardiologického pacienta (malé zvieratá);
Praktická diagnostika a terapia endokrinných
dermatóz u psov; Praktický prístup k pacientovi
s ochorením močových ciest (mačky).
Odbornú hodnotu konferencie zvyšovala účasť mnohých zahraničných odborníkov zvučných mien svetového významu. V sekcii choroby malých zvierat to bol predovšetkým prof.

John R. August z univerzity v Texase, USA, ktorý prezentoval niekoľko tém z felinnej medicíny
a viedol aj praktický workshop. Veľkým lákadlom bola aj Anne French, MVB PhD CertSAM
DVC DipECVIM-CA MRCVS FHEA, z
Edinburghu, Škótsko, špecialistka na kardiológiu malých zvierat, ktorá okrem atraktívnych
prednášok predviedla aj excelentnú diagnostiku
kardiologického pacienta v priebehu workshopu. Prof. MVDr. Miroslav Svoboda, CSc., z FVL
VFU Brno nesklamal očakávania a prezentoval
aktuálne trendy v dermatológii psov a mačiek.
V subsekciách chirurgia a ortopédia malých
zvierat sa predstavili zástupcovia VFU Brno prof.
MVDr. Alois Nečas, PhD., MVDr. Jiří Beránek,
MVDr. Tomáš Fichtel, PhD., ako aj MVDr.
Izabela Polkowska, z Lublinu, Poľsko. V sekci
choroby vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat vystúpili s prednáškami MVDr. Vladimír
Jurek z Veterinárnej kliniky v Liberci a prof.

MVDr. Zdeněk Knotek, CSc., z VFU Brno. Univ.
prof. Dr. Christian Stanek, z Veterinárnej univerzity Viedeň, Rakúsko, Prof. Dr. habil. Leszek
Krakowski z Poľska a prof. MVDr. Jaroslav
Hanák, DrSc., Dipl. ECEIM, z FVL VFU Brno, obohatili svojimi prezentáciami sekciu choroby
koní. V sekcii choroby hospodárskych zvierat
ako zahraničný hosť vystúpil prof. MVDr. Ottó
Szenci, DrSc., DipECBHM, z Maďarska.
Prítomnosť zahraničných prednášajúcich bola veľkou výzvou pre aktívne vystupujúcich pracovníkov našej univerzity. Je potrebné zdôrazniť, že aj v tak náročnej spoločnosti a pred vysoko kritickým publikom z privátnej praxe ukázali naši klinici svoje kvality, konkurencie schopnosť a potenciál, do ktorého je v budúcnosti
treba investovať a na ňom ďalej rozvíjať klinickú činnosť na našej univerzite.
Bolo to náročné podujatie. Záujem zo strany
privátnych veterinárnych lekárov a vystavujúcich firiem ďaleko prekročil naše očakávania.
Počet účastníkov bol viac ako 300 a vystavujúcich firiem bolo niekoľko desiatok. Členovia organizačného výboru strávili zopár bezsenných
nocí dolaďovaním tisícok detailov, ale stálo to
zato. Výborná odborná atmosféra podujatia, bohaté podnetné diskusie a príjemný spoločenský večer bude určite rezonovať v účastníkoch
konferencie ešte dlhú dobu. A v neposlednom
rade, ukázali sme, že dokážeme pripraviť program zaujímavý aj pre prax. Vďaka patrí všetkým, ktorí aktívne prispeli k hladkému priebehu
podujatia. Veríme, že táto odborná konferencia
bola dôstojnou súčasťou osláv 60. výročia založenia našej alma mater a nebola posledným
podujatím takéhoto charakteru.
prof. MVDr. Jana MOJŽIŠOVÁ, PhD.
organizačný garant konferencie

Oftalmologický worshop

Pri príležitosti 60. výročia osláv Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach vedenie
univerzity v spolupráci s Komorou veterinárnych lekárov a jednotlivými asociáciami pripravili odborný program pod názvom Škola – Veda - Prax. Odborný program sa konal v
dňoch 25. – 27. 9. 2009 v priestoroch našej alma mater.
Zodpovedná príprava odborného programu priniesla svoje ovocie v počte farmaceutických firiem a vystavovateľov, ale hlavne v počte samotných poslucháčov a účastníkov odborného programu.
Pri príprave programu boli akceptované požiadavky praxe a prorektorka prof. Janka
Mojžišová, ktorá mala celú prípravu odborného programu na starosti, dostala excelentne
celý odborný program a organizáciu do konečnej podoby.
Sme radi, že boli akceptované pripomienky praxe, aby bol odborný program rozdelený na
jednotlivé sekcie v rámci druhov zvierat. Toto korešponduje aj so súčasnou organizačnou
štruktúrou na univerzite, kde sú kliniky rozdelené podľa jednotlivých druhov zvierat Zároveň
bola akceptovaná aj ďalšia požiadavka praxe, aby bol program zameraný na aktívnu účasť
poslucháčov vo forme kazuistík a workshopov.
O tom, že bol program správne zostavený, hovorí aj počet účastníkov počas všetkých
troch dní odborného programu. Ekonomická situácia vo veterinárnej praxi v teréne sa ale
odzrkadlila aj na účasti v sekcii hospodárskych zvierat. Úplne iná situácia bola v sekciách
spoločenských zvierat, koní a exotických zvierat.
Okrem prednášajúcich zo zahraničia mali jedinečnú možnosť prezentovať svoju prácu aj
jednotlivé klinické pracoviská na univerzite a zároveň ponúknuť veterinárnym lekárom z
praxe ďalšiu možnú spoluprácu do budúcnosti. Aj na základe tejto odbornej akcie sa ukázalo, že UVL začala novú etapu spolupráce a prenosu odborných informácií do praxe.
Na záver chcem poďakovať našej alma mater za pozvanie, že sme sa mohli stať účastníkmi osláv 60-tych narodenín univerzity a prajeme Univerzite veterinárskeho lekárstva a
jej zamestnancom veľa zdravia a v ďalšom období veľa tvorivých síl.
MVDr. Ladislav STODOLA
prezident KVL SR

Majstrovstvá Slovenska vo voltíži

Stretnutie po 35. rokoch
V čase osláv 60. výročia založenia Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach sa stretli jej absolventi po 35. rokoch od ich promócie. Stretnutie začalo pred starou anatomickou posluchárňou, ktorá pre nás, jej absolventov, znamenala veľmi veľa. Nielen preto, že takmer všetky prednášky v prvých
rokoch štúdia boli v nej, ale aj preto, lebo anatómia bola kľúčovou skúškou pre ďalší postup v štúdiu.
Potom sme sa odobrali do klinickej posluchárne, na priečelí ktorej je busta prof. MVDr. J. Šuttu,
CSc., ktorý bol naším ročníkovým vedúcim. Účastníci stretnutia si položením kytice uctili jeho pamiatku ako učiteľa aj ako osobnosti, ktorá položila základy veterinárskej chirurgie na Slovensku.
Potom sa k účastníkom stretnutia prihovoril v mene rektora univerzity jej prorektor doc. MVDr. P.
Korim, CSc., a odovzdal všetkým prítomným Šiestu desaťročnicu, publikáciu vydanú pri príležitosti
60. výročia založenia Vysokej školy veterinárskej v Košiciach. Stretnutie absolventov pokračovalo spoločenským posedením v priestoroch IVVL na Podhradovej.
prof. MVDr. Valent LEDECKÝ, CSc.

Na záver osláv 60. výročia založenia našej alma mater bol naplánovaný vrchol voltížnej sezóny 2009. Počas víkendu 26. 9. –
27. 9. 2009 sa v našom jazdeckom areáli
konali otvorené majstrovstvá Slovenska vo
voltíži.
Súčasťou pozvaní na jednotlivé podujatia
osláv bolo aj pozvanie rektora univerzity
prof. MVDr. Emila Pilipčinca, PhD.,
a Jazdeckého oddielu TJ Slávia UVL
v Košiciach na súťaže jednotlivcov i skupín
vo voltíži. A tak si po výstave známok, zasadnutí vedeckej rady, odborných konferenciách, záhradnej slávnosti či slávnostnom
koncerte prišli na svoje aj milovníci športu
a koní.
Pretekov otvorených majstrovstiev
Slovenska sa zúčastnilo 15 koní a takmer
stovka pretekárov z desiatich klubov nielen
zo Slovenska, ale aj z Maďarska a Poľska.
Súťažilo sa v detských, juniorských a seniorských kategóriách. Súťaže jednotlivcov skupín a dvojíc povzbudzovalo asi 700 divákov. Športový program obohatilo vystúpenie klubu poľovníckej kynológie a agility,
vystúpenie Cyklotrial east side team Košice,
ukážky práce policajnej hipológie a kynológie, či ukážky hipoterapie v podaní Elbrusklub ZP. Na svoje si prišli najmä deti, ktoré
sa okrem pretekov a sprievodného progra-

mu mohli povoziť na huculských koňoch
a do sýtosti sa vyskákať na nafukovacom
skákadle. Diváckemu záujmu sa tešila
aj tombola. Víťaz si odniesol cenu v podobe bezplatného kurzu na získanie vodičského oprávnenia skupiny B. To, že organizátori neponechali nič na náhodu, potvrdzovalo aj príjemné slnečné počasie, ktoré umocňovalo výbornú atmosféru celého podujatia.
Keďže preteky sú okrem spoločenskej
časti v prvom rade športovým podujatím,
je potrebné spomenúť, ako to vlastne všetko dopadlo. Pred zaplneným hľadiskom
odovzdávali víťazom medaily i vecné dary
členovia vedenia na čele s rektorom univerzity a predsedom jazdeckého oddielu MVDr.
Štefanom Karahutom. Juniorské kategórie
jednotlivcov vyhrali Ivana Kozolková z NŽ
Topolčianky na koni Fantagíra a Michal

Veterinárna medicína, farmácia, biotechnológia
a ochrana životného prostredia vo filatelii
Vedecký seminár bol organizovaný pri príležitosti 60. výročia založenia Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach a 40. výročia
Zväzu slovenských filatelistov. Bol sprievodnou
akciou Všeobecnej súťažnej filatelistickej výstavy III. stupňa KOŠICE 2009.
Organizátormi boli Klub filatelistov 54-01
Košice, Štátna vedecká knižnica v Košiciach a
Univerzita veterinárskeho lekárstva Košiciach.
Úlohu spoluorganizátorov prijali Združenie klubov filatelistov východoslovenského regiónu,
Komisia námetovej filatelie ZSF a Klub filatelistov 54-30 Košice. Prípravný výbor tvorili
MVDr. Alexander Bárd, CSc., predseda, Ing. Ján
Marenčík, tajomník, a členovia: prof. MVDr.
Imrich Maraček, DrSc., Mgr. Daniela Slezáková,
MVDr. Zuzana Kostecká, PhD., Viliam Gaál
a Róbert Schréter.
Záštitu nad vedeckým seminárom prevzal
prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc., prorektor
pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné
styky UVL v Košiciach.
Vedecký seminár sa uskutočnil 26. septembra 2009 v kultúrno-vzdelávacom centre
Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, ktorý
otvoril jej riaditeľ JUDr. Ján Gašpar privítaním
všetkých prítomných. V otváracom prejave
ocenil veľmi dobrú spoluprácu s košickými filatelistami zvlášť organizovanými v dvoch kluboch KF 54-01 a 54-30, ako aj so Združením
klubov filatelistov ZSF východoslovenského regiónu, ktorá sa pravidelne prezentuje nielen
usporadúvaním filatelistických a filokartistických výstav, ale aj organizovaním odborných
filatelistických seminárov a konferencií a vydávaním spoločných zborníkov, a to nielen z
usporiadaných podujatí. Využil príležitosť, aby
zablahoželal Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach tak k jubileu, ako aj dosiahnutým úspechom ocenených nielen doma na
Slovensku, ale aj v zahraničí a zvlášť k jej
dosiahnutým úspechom pri jej medzinárodnej
evalvácii a akreditácii s právom byť v kategórii univerzít. V príhovore prof. MVDr. Jaroslav
Legáth, CSc., odovzdal účastníkom pozdrav
rektora univerzity a v mene celej akademickej
obce vyjadril úprimnú radosť nad tým, že sa už
stalo cennou tradíciou usporadúvanie filatelistických výstav a sprievodných podujatí pri
príležitosti významných historických udalostí
vrátane decénií UVL v Košiciach. Vo vzťahu
k vedeckému semináru ako sprievodnému podujatiu poukázal na hlavné smery terajších
a perspektívnych vedecko-výskumných aktivít
jubilujúcej univerzity.
Vedecko-výskumná činnosť je na UVL
v Košiciach organizovaná predovšetkým
v rámci katedier a kliník, kolektívy ktorých sa
spoločne uchádzajú o granty národných, resp.
medzinárodných grantových agentúr.
Je veľa dokumentov o tom, že pre racionálne využitie voľného času filatelia vždy bola
užitočnou a poučnou činnosťou. Táto pekná,
veľa radosti i potešenia a užitočných poznatkov
poskytujúca zberateľská činnosť vrátane usporadúvania filatelistických výstav v našom meste
má bohatú minulosť. Vysoko hodnotíme
výsledky spolupráce klubov filatelistov s našou
univerzitou, zvlášť v oblasti usporiadania výstav
i ďalších podujatí.
Vyjadril presvedčenie o tom, že nielen výstava, ale aj vedecký seminár podporí motiváciu
súčasnej a budúcich generácií zberateľov poštových známok venovať sa jednotlivým

parciálnym odborom filatelistickej činnosti.
V mene usporiadateľských inštitúcií, zvlášť
v mene UVL v Košiciach, úprimne zaželal
výstave i vedeckému semináru úspech a poďakoval ZSF i organizačnému výboru a všetkým
spolupracovníkom za vynaloženú námahu.
Za Zväz slovenských filatelistov predniesol
pozdravný príhovor Dušan Evinic, podpredseda
ZSF s tlmočením pozdravu Miroslava Ňaršíka,
predsedu ZSF a jeho želania úspechu vedeckému semináru.
Po otvorení podujatia pokračoval vlastný
vedecký seminár, ktorej prvú časť viedol
Ing. Ján Maniaček st.
MVDr. Zuzana Kostecká, PhD., z KF 54-01 v
Košiciach a UVL v Košiciach mala prednášku
na tému Ekologická existencia v námetovej
filatelii. V práci sa zamerala na využitie poštových známok a filatelistického materiálu na
propagáciu ochrany prírody a životného prostredia ako odrazu aktivít rôznych organizácií.
MVDr. Július Molnár, CSc., z Trnavy prezentoval prednášku na tému Filatelia ako osvetový
činiteľ, ktorú mal vynikajúco dokumentovanú filatelistickým materiálom hlavne analógovými
pohľadnicami.
MVDr. Alexander Bárd, CSc., z KF 54-01
Košice prezentoval príspevok na tému
Významné osobnosti veterinárnej medicíny na
poštových známkach. Výročia významných
osobností, ktoré veľkou mierou prispeli k rozvo-

ju veterinárnej vedy a veterinárskeho školstva
podnietili poštové správy k vydaniu príležitostných známok. Prvé poštové známky s námetom
veterinárnej medicíny sú vydávané v 50.
rokoch minulého storočia.
Prof. MVDr. Imrich Maraček, DrSc., KF 54-01
Košice, sa zaoberal problematikou Aktuálne
možnosti spracovania námetu biotechnológie
vo veterinárnej medicíne a chove zvierat.
Mimoriadne zaujímavá a historicky cenná
bola prednáška Dušana Evinica, KF 54-01 na
tému Dobytčie pasy, ktorá patrí do triedy
poštovej histórie a cenín.
V poslednej prednáške Ing. Ján Maniaček
st. sa zaoberal témou Veterinárni lekári – známi filatelisti. Medzi najaktívnejších patrili či patria MVDr. Alexander Bárd, PhD., MVDr. Pavol
Hallon, MVDr. Zuzana Kostecká, PhD., MVDr.
Dušan Kuča, prof. MVDr. Imrich Maraček,
DrSc., MVDr. Július Molnár, CSc., MVDr. Milan
Šajgalík a ich prácu a aktivity rozviedol podrobnejšie. Medzi aktívnych filatelistov – veterinárnych lekárov patria alebo patrili aj ďalší,
o tých však prednášajúci podrobnejšie údaje
nemá (MVDr. Ľubomír Barančok, MVDr. Hilda
Labancová, MVDr. Dušan Podhájecký, MVDr.
Rudolf Polóny, MVDr. Jozef Timura, MVDr.
Ladislav Tóth a MVDr. Judita Véghová).
Úplne na záver sa uskutočnilo palmáre
výstavy a jej ukončenie vyhlásením výsledkov,
prečítaním protokolu výstavnej poroty a odovzdanie diplomov i vecných cien vystavovateľom.
prof. MVDr. I. MARAČEK, DrSc.,
MVDr. Z. KOSTECKÁ, PhD.,
a MVDr. A. BÁRD, CSc.

Fogaš z OZ Galaxia na koni Grant. Súťaž
skupín juniorov vyhralo družstvo z TJ
Slávia SOUP Šaľa na koni Rambo. Miroslav
Kromka na koni Celtic si vybojoval najcennejší kov v seniorskej kategórii jednotlivcov
mužov. Zlatá seniorská ženská medaila
zaslúžene zostala doma v TJ Slávia UVL
Košice. Vybojovala ju
Janka Fodorová na koni Zeus pred dvoma
maďarskými pretekárkami a svojou oddielovou
kolegyňou
Denisou Belákovou pri
neúčasti ďalšej domácej pretekárky Valérie
Sabolovej pre zdravotné problémy. V seniorskej súťaži skupín
dominovalo šalianske
družstvo z TJ Slávia
SOUP Šaľa.
Toto nebol jediný

úspech ,,veterinárok“ z Košíc v tomto roku.
Darilo sa im aj na majstrovstvách Európy vo
švédskom Bockeborgu neďaleko Malmö,
kde na prelome mesiacov júl a august
Janka Fodorová obsadila 9. miesto, čo
je jej doterajší najlepší výsledok z ME
a MS. Jej oddielová kolegyňa Valéria
Sabolová skončila na 16.
mieste. Od 15-členného finále ju delila iba jedna tisícina.
Pochváliť je treba aj Denisu
Belákovú, ktorá sa umiestnila
na 27. mieste z celkovo 31
štartujúcich žien. Ako jednotlivec štartovala prvý rok a ihneď sa jej podarilo nominovať sa na ME. Všetky tri cvičenky s logom UVL na adrese
štartovali pod vedením MVDr.
Mariána Pavľaka na 16-ročnom bielom plemennom
žrebcovi Zeus – Przedswit
Odorínsky. Do budúcej sezóny 2010, ktorá sa bude niesť
v znamení svetových jazdeckých hier v Kentucky je potrebné všetkým pretekárom, trénerom,
funkcionárom, ale aj koňom zaželať hlavne
veľa zdravia a entuziazmu.
MVDr. Marián PAVĽAK
za organizačný výbor

Stretnutie po štyridsiatich rokoch od promócie

Všeobecná súťažná filatelistická výstava III. stupňa
KOŠICE 2009
(Pokračovanie z 5. strany)
obálky s príležitostnou prítlačou vykonal Mgr. Art.
Zsolt Lukács, autor prítlače.
S pozdravnými príhovormi vystúpili predstavitelia a zástupcovia usporiadajúcich organizácií a prítomní členovia čestného predsedníctva výstavy.
Pozdravné vystúpenia ukončil svojím prejavom
Miroslav Ňaršík, predseda Zväzu slovenských filatelistov. Vo svojom vystúpení okrem pozdravných slov
ocenil spoluprácu nielen jubilujúcich inštitúcií, ale aj
spoluprácu mesta Košice a Košického samosprávneho kraja, ktorú potvrdil aj poďakovaním a odovzdaním pamätných medailí s diplomom práve za úspešnú spoluprácu rektorovi UVL v Košiciach, predsedovi KSK a primátorovi mesta Košice. Na záver
svojho vystúpenia ocenil odovzdaním pamätnej medaily ZSF a diplomu mimoriadnu aktivitu všestrannej filatelistickej činnosti nestora a barda košického

filatelistického života a košickej organizovanej filatelie MVDr. Alexandra Bárda, CSc., ktorý sa v tomto
jubilejnom roku vo februári dožil 80 rokov.
Vlastné otvorenie výstavy vykonali slávnostným
prestrihnutím pásky čelní predstavitelia jubilujúcich
inštitúcií – rektor UVL v Košiciach a predseda ZSF.
S výstavou a jednotlivými exponátmi prítomných na vernisáži oboznámili členovia hodnotiacej
poroty na čele s jej predsedom Dr. Vojtechom
Jankovičom.
Následnú recepciu v krásnych priestoroch
Technického múzea v Košiciach otvoril prípitkom
prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., rektor UVL v
Košiciach.
Na výstave mali vystavené svoje exponáty aj štyria veterinárni lekári (Dr. A. Bárd a Dr. M. Šajgalík
po 2 a Dr. Z. Kostecká a prof. Dr. I. Maraček po jednom exponáte). Najlepšie ocenenie – diplom a zlatú
medailu získali dva exponáty Dr. A. Bárda.
Pre zaujímavosť chcem uviesť jeden ohlas na výstavu od filatelistu až z Japonska, veterinárneho lekára N. Matsusaka, ktorý viac ako 30 rokov učí študentov na Iwate University disciplínu veterinárne verejné zdravie a ku ktorému sa rýchlo
dostala správa o našej výstave:
It is very interesting for me to know
that your philatelic exhibition was held
at the veterinary University at Kosice. I
am also interested to learn that there is
a veterinary school in Kosice. I am a
veterinarian and I had been teaching
Veterinary Public Health to the veterinary students of Iwate University for
more than 30 years. I should say my
speciality is radiobiology, but I had
classes of the veterinary public health
for a long time and trained the students to become good specialist.
prof. MVDr. I. MARAČEK, DrSc.

V novembri 2007 mi poslal Dr. Ivan Seidl email z Zürichu. Písal v ňom, že sa mu dostala do rúk kniha ,,55 rokov Univerzity veterinárskeho lekárstva“ a v nej našiel zoznam absolventov nášho ročníka,
ktorí promovali v roku 1969. Pri čítaní mien spolužiakov vzišla myšlienka zorganizovať prvé stretnutie spolužiakov nášho ročníka. Možnosť sa naskytala v roku 2009, kedy univerzita bude oslavovať
60. výročie založenia.
Myšlienka zaujala aj mňa, a tak spolu s Dr. Dankou Žiaranovou a neskôr aj Dr. Jánom Kormanom
sme sa pustili do organizácie stretnutia. Prvým problémom bolo pozháňať adresy všetkých spolužiakov. Za pomoci Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach, Komory veterinárnych lekárov SR,
Inštitútu pre vzdelávanie veterinárnych lekárov a pomoci všetkých kolegov sa to podarilo. Chcem im
touto cestou za túto pomoc poďakovať.
Nasledovali listy všetkým 82 žijúcim spolužiakom, telefonovalo sa, posielali sa emaily i sms-ky. To
hľadanie bolo pre nás zaujímavé, pretože sme sa po štyridsiatich rokoch stretávali s osudmi spolužiakov. Niekedy bolo i smutné, keď sme sa dozvedeli, že niektorí už nie sú medzi nami. Oslovení reagovali okamžite, iní s časovým odstupom.
Za deň stretnutia bol stanovený 25. september 2009, kedy sme sa začali schádzať pred rektorátom univerzity. Boli to nezabudnuteľné momenty. Mnohí sme sa nevideli celých štyridsať rokov.
Niektorí tesne pred stretnutím volali, že pre ochorenie nemôžu prísť.
O 14.00 hod nás prijal rektor univerzity prof. MVDr. E. Pilipčinec, PhD. Vo svojom príhovore nás
privítal na pôde univerzity a v krátkosti oboznámil s tým, čo sa uskutočnilo za uplynulé obdobie. Ocenil
to, že sme boli schopní zorganizovať stretnutie nášho ročníka. Potom nás prorektor doc. MVDr. P.
Korim, CSc., previedol areálom univerzity. Nakoniec sme sa večer všetci stretli spolu s rektorom prof.
E. Pilipčincom, prof. Š. Izákom a prof. J. Elečkom na slávnostnom posedení na Inštitúte pre vzdelávanie veterinárnych lekárov. Pri slávnostnom posedení bolo konštatované široké spektrum možností
uplatnenia absolventov univerzity v pracovnom svete, v praxi, výskume, a to doma i v zahraničí.
Stretnutie prebiehalo v príjemnej atmosfére pri dobrej muzike, vzájomných rozhovoroch a zábave
do neskorých nočných hodín. Všetci sme sa rozchádzali s predsavzatím, že sa stretneme o desať rokov pri zlatých promóciách.
MVDr. Milan ROVDER
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