
História postgraduálneho
vzdelávania veterinárnych

lekárov na Slovensku
60. výročie

Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov

HiStoria medicinae veterinariae

60
. v

ýr
oč

ie
 In

št
itú

tu
 v

zd
el

áv
an

ia
 v

et
er

in
ár

ny
ch

 le
ká

ro
v

H
is

tó
ri

a 
po

st
gr

ad
uá

ln
eh

o 
vz

de
lá

va
ni

a
ve

te
ri

ná
rn

yc
h 

le
ká

ro
v 

na
 S

lo
ve

ns
ku

† 
H

us
ár

Po
ko

rn
ý

B
le

ch
a

† Ladislav Husár
Jozef Pokorný
Jozef Blecha

MVDr. Ladislav Husár sa narodil 23. júla 1927 v Sabinove. Dip-
lom získal a na doktora veterinárskej medicíny bol promovaný na 
VŠV v Brne v roku 1952. Počas štúdia pracoval ako pomocná vedec-
ká sila na Ústave špeciálnej zootechniky u prof. MVDr. F. Štencla. 
Zároveň bol slovenským redaktorom študentského periodika „Infor-
mačné listy VŠV“.

Ako obvodný veterinárny lekár pôsobil na ONV v Rožňave, na 
obvode Dobšiná. Od roku 1960 bol vedúcim veterinárneho strediska  
a odborným veterinárnym lekárom pre reprodukciu hovädzieho do-
bytka na Okresnej veterinárnej správe v Rožňave. Po 37 ročnej veteri
nárskej praxi odišiel v roku 1989 do dôchodku. Zomrel 13. júna 2018.

Od roku 2000 bol členom Komisie histórie veterinárskej medicíny pri Inštitúte vzdeláva-
nia veterinárnych lekárov. Venoval sa organizačnej práci a publicistike. Bol autorom alebo 
spoluautorom 13 knižných titulov, vydaných v rámci edície IVVL „Historia medicinae vete-
rinariae“, ako aj viacerých článkov, uverejnených v odborných časopisoch. Za celoživotnú 
prácu v prospech slovenského veterinárstva a publikačnú činnosť v oblasti veterinárskej his-
toriografie získal v roku 2014 rezortné vyznamenanie „Striebornú medailu ministra pôdohos-
podárstva a rozvoja vidieka SR.“ 

Za svoju činorodú prácu v prospech mesta Rožňava a jeho regiónu bol ocenený titulom 
Čestný občan mesta Rožňava.
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1. Úvod

Úspešná pracovná kariéra, splnenie profesionálneho a stavovského poslania,
vnútorné presvedčenie o jeho optimálnom využití vždy záviseli a čím ďalej, tým
viac budú závisieť od stupňa poznania a vzdelanosti. Od toho, aké nové poz-
natky a informácie dokáže získať odborník - veterinárny lekár, už či formou
samoštúdia alebo organizovaného postgraduálneho vzdelávania a ako ich vie
vo svojej profesii využívať, priamo závisí i zvyšovanie kvality jeho života.

V modernom svete, v ktorom žijeme, nie je postgraduálne štúdium a celoži-
votné vzdelávanie veterinárnych lekárov iba individuálnou nevyhnutnosťou a po-
žiadavkou. Z hľadiska celkového a všeobecného rozvoja ľudskej spoločnosti je
jeho dôležitou, nenahraditeľnou súčasťou.

Už štyri roky je Slovenská republika suverénnym, rovnocenným a aktívnym
členským štátom Európskej únie. Význam a poslanie, ktoré slovenské veterinár-
stvo v rámci EÚ aj ostatného sveta zaujíma, potvrdzuje predovšetkým uzná-
vaná vysoká úroveň odbornej kvalifikácie veterinárnych lekárov na všetkých
stupňoch a odboroch štátnej správy, vedeckovýskumnej, pedagogickej, labo-
ratórnej i klinickej činnosti, či privátnej praxe. Táto úroveň bola dosiahnutá
a kontinuálne sa zvyšuje, jednak nadobudnutím odborných vedomostí, praktic-
kých skúseností a profesionálnej rutiny, no hlavne vytrvalým celoživotným vzde-
lávaním, resp. organizovaným postgraduálnym štúdiom.

Dôraz, ktorý od nášho vstupu do EÚ Ministerstvo pôdohospodárstva SR,
Štátna veterinárna a potravinová správa SR, medzinárodné inštitúcie a Európ-
ska komisia kladú na celoživotné vzdelávanie zamestnancov organizácií ŠVPS
SR vo všetkých oblastiach veterinárnej starostlivosti, je vyjadrený v aktuálnych
zákonných normách, vlastných i implementovaných z nariadení Európskeho
parlamentu a Rady (ES).

Rok 2008 je vzácnym jubilejným rokom Inštitútu vzdelávania veterinárnych
lekárov v Košiciach. Pred päťdesiatimi rokmi, 1. októbra 1958 bol inštituali-
zovaný prvý štátny veterinárny doškoľovací útvar na Slovensku s oficiálnym
názvom: Seminár pre doškoľovanie veterinárnych lekárov v Pardubiciach, po-
bočka v Košiciach. 

Každé významné jubileum, tobôž to dnešné, nepriamo navodzuje potrebu
spätného pohľadu, spomenutia a hodnotenia toho, ako sa za uplynulých päťde-
siat rokov darilo plniť predstavy a realizáciu postupného, cieľavedomého budo-
vania modernej, na európskej úrovni odborne a materiálne vybavenej, postgra-
duálne vzdelávacej veterinárnej inštitúcie.

Druhé vydanie tejto publikácie, ktorá vychádza práve pri príležitosti päťde-
siateho výročia vzniku Inštitútu, sme doplnili o príslušné faktografické údaje
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a informácie z oblasti legislatívy, edukácie i ostatných aktivít a činností IVVL
za predchádzajúce roky až doteraz.

Veríme, že náš Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach bude
naďalej úspešne plniť svoje vzdelávacie, vydavateľské, aj múzeálne a historické
poslanie, v duchu tradície päťdesiatročného úsilia o rast odbornej a kultúrnej
úrovne veterinárnych lekárov a pracovníkov organizácií Štátnej veterinárnej
a potravinovej správy Slovenskej republiky.

Ladislav Husár 
Jozef Pokorný
október 2008

9

Emblém Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach

Autor: MUDr. Jaroslav Gerhart, 1993

od založenia Vysokej školy zverolekárskej v Brne, čím bolo umožnené štúdium 
veterinárskeho lekárstva uchádzačom zo Slovenska.

Každé významné jubileum, tobôž to tohoročné šesťdesiate, nepriamo na-
vodzuje potrebu spätného pohľadu, spomenutia a hodnotenia toho, ako sa za 
uplynulých šesťdesiat rokov darilo plniť predstavy a realizáciu postupného, cie-
ľavedomého budovania modernej, na európskej úrovni odborne a materiálne 
vybavenej, vzdelávacej veterinárnej inštitúcie.

Tretie vydanie tejto publikácie, ktorá vychádza práve pri príležitosti šesť-
desiateho výročia vzniku Inštitútu, sme doplnili o príslušné faktografické údaje  
a informácie z oblasti legislatívy, edukácie i ostatných aktivít a činností IVVL 
za posledných desať rokov. 

Veríme, že náš Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov bude naďalej 
úspešne plniť svoje vzdelávacie, vydavateľské, aj múzeálne a historické posla-
nie, v duchu tradície šesťdesiatročného úsilia o rast odbornej a kultúrnej úrov-
ne veterinárnych lekárov a ďalších pracovníkov organizácií Štátnej veterinár-
nej a potravinovej správy Slovenskej republiky.

† Ladislav Husár, Jozef Pokorný, Jozef Blecha
október, 2018

Pamätná madaila Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov
vydaná v roku 2018 pri príležitosti 60. výročia založenia inštitúcie

1. Úvod

Úspešná pracovná kariéra, splnenie profesionálneho a stavovského posla-
nia, vnútorné presvedčenie o jeho optimálnom využití vždy záviseli a čím ďalej, 
tým viac budú závisieť od stupňa poznania a vzdelanosti. Od toho, aké nové 
poznatky a informácie dokáže získať odborník - veterinárny lekár, už či formou 
samoštúdia alebo organizovaného postgraduálneho vzdelávania a ako ich vie 
vo svojej profesii využívať, priamo závisí i zvyšovanie kvality jeho života.

V modernom svete, v ktorom žijeme, nie je postgraduálne štúdium a celo-
životné vzdelávanie veterinárnych lekárov iba individuálnou nevyhnutnosťou  
a požiadavkou. Z hľadiska celkového a všeobecného rozvoja ľudskej spoloč-
nosti je jeho dôležitou, nenahraditeľnou súčasťou.

Už štrnásť rokov je Slovenská republika suverénnym, rovnocenným a ak-
tívnym členským štátom Európskej únie. Význam a poslanie, ktoré slovenské 
veterinárstvo v rámci EÚ aj ostatného sveta zaujíma, potvrdzuje predovšetkým 
uznávaná vysoká úroveň odbornej kvalifikácie veterinárnych lekárov na všet-
kých stupňoch a odboroch štátnej správy, vedeckovýskumnej, pedagogickej, la-
boratórnej i klinickej činnosti, či privátnej praxe. Táto úroveň bola dosiahnutá 
a kontinuálne sa zvyšuje, jednak nadobudnutím odborných vedomostí, prak-
tických skúseností a profesionálnej rutiny, no hlavne vytrvalým celoživotným 
vzdelávaním, resp. organizovaným postgraduálnym štúdiom.

Dôraz, ktorý od nášho vstupu do EÚ Ministerstvo pôdohospodárstva a roz-
voja vidieka SR, Štátna veterinárna a potravinová správa SR, medzinárodné 
inštitúcie a Európska komisia kladú na celoživotné vzdelávanie zamestnancov 
organizácií Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky.vo 
všetkých oblastiach veterinárnej starostlivosti, je vyjadrený v aktuálnych zá-
konných normách, vlastných i implementovaných z nariadení Európskeho par-
lamentu a Rady (ES).

Rok 2018 je vzácnym jubilejným rokom Inštitútu vzdelávania veterinárnych 
lekárov. Pred šesťdesiatimi rokmi, 1. októbra 1958 bol inštitualizovaný prvý 
štátny veterinárny doškoľovací útvar na Slovensku s oficiálnym názvom: 
Seminár pre doškoľovanie veterinárnych lekárov v Pardubiciach, pobočka  
v Košiciach. Toto výročie si pripomíname v roku významných výročí našej his-
tórie: 100 rokov od vzniku Československej republiky, ktorá bola vyhlásená 
28. októbra 1918 v Prahe, 100 rokov od Martinskej deklarácie z 30. októbra 
1918, ktorou sa slovenská politická reprezentácia prihlásila k spoločnému štátu 
Čechov a Slovákov, 100 rokov od ukončenia dovtedy najväčšieho vojnového 
konfliktu v dejinách ľudstva - 1. svetovej vojny a následného rozpadu Rakúsko-
-Uhorska a 25 rokov od vzniku samostatnej Slovenskej republiky rozdelením 
ČSFR dňa 1.1.1993. Pre náš veterinársky stav je významné i výročie 100 rokov 



2. Vývoj postgraduálneho vzdelávania
veterinárnych lekárov na Slovensku
v období rokov 1870 - 1918

Vysoké školy zverolekárske s právom udeľovať diplomy a akademické hod-
nosti boli vo Viedni, v Budapešti či vo Ľvove konštituované až na prelome 18.
a 19. storočia. Do tej doby sa „zverolekárstvo“, resp. niektoré predmety z od-
boru veterinárskej medicíny pridružene prednášali na lekárskych fakultách uni-
verzít v Prahe, vo Viedni i v Budapešti ako nepovinná súčasť lekárskeho štú-
dia. V prvej polovici 18. storočia bol v Rakúsko-uhorskej monarchii zaznamena-
ný výrazný rozvoj poľnohospodárstva, najmä chovu hospodárskych zvierat
a s ním súvisiace vzrastajúce nebezpečie šírenia sa zvieracích nákaz, tiež pre-
nosných na ľudí. Absencia diplomovaných štátnych, resp. úradných zverole-
károv, ktorí by zvládli komplexnú problematiku zvieracích nákaz a ich tlmenia,
vyžadovalo riešenie zo strany štátnej administratívy.

„Všeobecný zdravotný normatív“ bol prvou zákonnou úpravou rakúskeho
a uhorského zdravotníctva, ktorý vydali v roku 1770. Týkal sa zdravotníckeho
personálu a protinákazových opatrení. Jeho § 9 zveril župným a mestským le-
károm (tzv. fyzikusom) do ich pôsobnosti aj vedenie boja proti zvieracím ná-
kazám. Títo o svojich zisteniach podávali úradné hlásenia (tzv. relatio physika).

V roku 1786 zriadili Úrad uhorského krajinského hlavného lekára (Proto-
medicus regni). Z vtedajších lektorov bol najznámejší profesor MUDr. M. Len-
hossék (pôvodne Linoscheg, rodák z Bratislavy), iniciátor zriadenia funkcie
uhorského kráľovského veterinára a autor spisu „Instructio de Lue pecorum
pro dominiis chirurgisque“ (Budín, 1836).

Z rozvoja miest a remesiel, ako aj z rastu počtu obyvateľstva na začiatku
19. storočia vyplynula potreba zvýšenej produkcie potravín, najmä živočíšneho
pôvodu. Odzrkadlilo sa to v ďalšom rozvoji chovateľstva, vo zvyšovaní počtu hos-
podárskych zvierat, v skvalitňovaní plemenitby a v sledovaní úžitkovosti jed-
notlivých plemien. Prirodzene, s rastom produkcie zvierat narastali aj možnosti
vzniku potenciálnych ohnísk nákaz. Práve nákazové pomery v chovoch hospo-
dárskych zvierat vyžadovali skvalitňovanie veterinárskej starostlivosti zvyšova-
ním odbornej úrovne i kvalifikácie veterinárnych lekárov. Novým požiadavkám
sa prispôsobovala aj organizácia a legislatíva, týkajúca sa zabezpečovania veteri-
nárskej starostlivosti. Od prvých, iba sčasti dodržiavaných, čiastkových a ne-
komplexných veterinárskych nariadení a opatrení v období 18. storočia sa pos-
tupne vytváral ucelený systém veterinárskeho zdravotníctva.

V Uhorsku bola v roku 1836 vytvorená funkcia uhorského kráľovského
zverolekára (veterinarius regni). Prvým zverolekárom uhorského kráľovstva
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sa stal v roku 1838 vojenský lekár - chirurg a magister veterinárstva (tento ti-
tul mohli získať diplomovaní humánni lekári po úspešnom absolvovaní dvoj-
ročného štúdia na zverolekárskej škole „Tierarzneischule“ vo Viedni), J. V.
Zlámal, pochádzajúci z Moravy.

2.1. Fyzikátne skúšky zverolekárske

Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní v roku 1867 bolo v rámci monarchie prija-
tých niekoľko významných legislatívnych noriem, upravujúcich kompetencie
a povinnosti humánnych lekárov v odbore veterinárstva.

Zákon č. 68/1870 r. z. o organizácii verejnej zdravotnej služby, od. a) písm.
b), oprávňoval okresných úradných lekárov, magistrov veterinárstva k „veteri-
nárskopolicajnej službe v Rakúsko-uhorskej monarchii“. O tri roky neskoršie
upravil rakúsky minister vnútra nariadením č. 37/1873 r. z. z 21. 3. 1873 výkon
fyzikátnych skúšok lekárov a zverolekárov, za účelom obsadenia trvalého
miesta (definitívy) vo verejnej zdravotnej službe pri politických úradoch.

Skúšobnými predmetmi fyzikátnych skúšok boli: 1) hygiena a chov domá-
cich zvierat s príslušnými predpismi, 2) súdne zverolekárstvo, 3) zvieracie
nákazy a veterinárska polícia. Podľa § 17 citovaného nariadenia podmienkou
na pripustenie k fyzikátnej skúške bolo preukázanie dvojročnej praxe po do-
siahnutí diplomu magistra veterinárstva, alebo jeden rok asistentúry na vie-
denskej zverolekárskej škole. Presnejšie určenie rozsahu a otázok skúšobných
predmetov obsahovalo ministerské nariadenie č. 139/1873 r. z. dňa 20. januára
1875 vydal minister vnútra ďalšie nariadenie č. 8/1875 r. z. týkajúce sa mož-
nosti prerušenia, resp. opakovania fyzikátnych skúšok. Nasledovalo ešte jedno
nariadenie č. 126/1875 r. z., ktoré stanovilo presné termíny ich konania, dva
razy do roka, v máji a v novembri.

Uhorský parlament prijal 24. marca 1888 Zákonný článok VII o veterinárskej
starostlivosti a zriadení zverozdravotníctva. Zákon obsahoval 10 hláv a 160 para-
grafov. V hlave VIII. - organizácia, riadenie a kompetencie, v § 133 sa uvádzalo:
„Župným zverolekárom sa môže stať len ten, kto má zverolekársky diplom, môže
sa preukázať dvojročnou zverolekárskou praxou a zbehlosťou na poli zverolekár-
skych poriadkov zložením úradníckej skúšky“ - („fyzikátu“ z gréc. - zdravot-
nícky úrad), ktorú upravilo nariadenie ministra orby. Pokiaľ išlo o úradného
(okresného) zverolekára, pre jeho kvalifikáciu a funkciu platilo to isté.

K zákonnému článku VII/1888 vydal minister orby Uhorska 15. 10. 1888
vykonávacie nariadenie č. 40.000/1888, ktoré §§ 303-309 upresnilo absolvo-
vanie fyzikátu v tom zmysle, že uchádzač o funkciu župného, resp. okresného
úradného zverolekára musel úspešne absolvovať postgraduálne fyzikátne skúš-
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ky nielen teoreticky ale i prak-
ticky. Predmetmi praktickej
skúšky boli: a) diagnostikovanie
nákaz klinickým vyšetrením na
živom zvierati, pitvou na ka-
dáveri vrátane odberu vzoriek,
ovládaním laboratórnej diagnos-
tickej metodiky, mikroskopické-
ho vyšetrenia a diktovania pi-
tevného protokolu, b) zostavenie
a vydanie zverozdravotných opa-
trení a nariadení v prípade vý-
skytu nákazy, c) vystavovanie
dokladov a veterinárnych osved-
čení pri zvodoch, trhoch, obcho-
doch so zvieratami, plemenným
materiálom, pri úradných kon-
trolách a pri priestupkovom ko-
naní. Kandidát sa musel pred
skúškou preukázať dvojročnou
praxou buď v teréne, alebo ako
asistent, resp. praktikant na Krá-
ľovskom zverolekárskom ústave

v Budapešti, alebo ako štipendijný zverolekár pri kráľovských žrebčínoch, ale-
bo ako vojenský zverolekár v útvaroch cisárskej, resp. uhorskej armády.
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Zákonný článok VII z roku 1888

Preklad:
Do funkcie zá-
konného úrad-
ného zverole-
kára môže byť
ustanovený iba
ten, kto okrem
splnených po-
žiadaviek na
úradníka verej-
nej správy v zmysle 1. zákonného článku I/1883 sa preukáže zverolekárskym
diplomom, dvojročnou praxou a osvedčením o úspešnej kvalifikačnej skúške,
nariadenej  a upravenej ministerstvom orby, priemyslu a obchodu, preukázal
odbornú spôsobilosť v oblasti zverozdravotnej správy.

23. januára 1907 vydal minister orby Uhorska nariadenie č. 6831/1906 -
štatút zverolekárskej fyzikátnej skúšky. Týmto došlo k ďalšej úprave náplne
skúšok, upresneniu podmienok na absolvovanie fyzikátov, ako i k rozšíreniu
termínov konania v mesiacoch január, marec, september a november. V zmysle
tohto nariadenia sa kandidáti postgraduálneho štúdia, okrem doterajších okru-
hov skúšobných otázok museli pripraviť na preukázanie svojich vedomostí
z predmetov: 1) organizácia verejnej správy, zverozdravotná polícia a zvero-
zdravotné dohody s inými štátmi, 2) chov zvierat, všeobecná zootechnika,
zoohygiena, náuka o kŕmení, špeciálna zootechnika, 3) patologická anatómia,
4) zvieracie nákazy, 5) prehliadka mäsa. Všetky predmety sa skúšali teoreticky
i prakticky. Novinkou na pripustenie k fyzikátnej skúške bola podmienka, že
kandidát v rámci dvojročnej zverolekárskej praxe musel preukázať, že naj-
menej dva mesiace vykonával na niektorom väčšom bitúnku v krajine sa-
mostatne veterinársku prehliadku mäsa a mäsových výrobkov. Tento predpis
začal platiť od 1. 1. 1908.

O dva roky neskoršie, 28. apríla 1910 vydal minister orby Uhorska ešte
jedno nariadenie č. 50029/1910, ktorým sa doplnila učebná osnova pre prí-
pravu na fyzikát z predmetu patológia a histopatológia aj o praktickú skúšku
z mikroskopického vyšetrenia na sarkosporidiózu a motolice.
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Vykonávacie nariadenie z roku 1888



2.2. Postgraduálna kvalifikácia
v Československej republike, 1918 - 1938

Založením Vysokej školy zverolekárskej v Brne v decembri 1918 sa začala
etapa výchovy a vzdelávania mladej generácie zverolekárov na domácej pôde,
vo vlastnom štáte, pre potreby poľnohospodárstva, zdravotníctva a armády.
Zároveň škola ako centrum pre veterinársku vedu, výskum a diagnostiku cho-
rôb, najmä nákaz, zvyšovala úroveň výuky, ale i požiadaviek na vedomosti ab-
solventov školy. Napriek tomu, že novodiplomovaní mladí zverolekári boli pre
všeobecnú prax dostatočne erudovaní, pre obsadenie úradných, verejných, prí-
padne vojenských a špecializovaných funkcií a postov to v novovzniknutom
štáte nepostačovalo. Vedomosti bolo treba postgraduálnym štúdiom doplňovať,
rozširovať a ich vyššiu úroveň preukázať pred skúšobnou komisiou.

Vláda, resp. rezortné ministerstvá ČSR prevzali podstatnú časť rakúsko-
uhorskej legislatívy, týkajúcej sa veterinárskej služby, resp. veterinárstva vô-
bec, vrátane predpisov o postgraduálnom štúdiu a fyzikátnych skúškach. Vlád-
ne nariadenia č. 115/1919 Zb. zo dňa 6. 3. 1919 v § 8 a č. 585/1919 Zb. zo
7. 11. 1919 v § 13 iba doplňovali naďalej platný predpis a znenie: „skúšobnú
komisiu tvoria predseda (menovaný ministrom pôdohospodárstva) a dvaja
úradní zverolekári, pracujúci vo verejnej službe“. Okrem toho sa skúška spo-
platnila, kandidát bol povinný ešte pred skúškou zaplatiť taxu 60,- Kč, ktorý
obnos rovným dielom pripadol skúšobnej komisii. O dva roky neskoršie bola
vládnym nariadením č. 368/1921 Zb. z 13. 10. 1921 zvýšená táto taxa na 120,-
Kč. Napriek tomu, že štátni zverolekári na Slovensku prislúchali pod kompe-
tenciu Krajinského úradu v Bratislave, na fyzikátne skúšky sa museli dostaviť
na Krajský úrad v Brne alebo v Prahe. Bratislavský úrad nemal akreditáciu na
konanie skúšok. 

V Čechách a na Morave veterinárne zložky ministerstiev pôdohospodárstva
a národnej obrany sporadicky organizovali monotematické doškoľovacie kurzy
pre civilných i vojenských veterinárov. Na Slovensku sa podobné vzdelávanie
nekonalo. Tieto kurzy, nazývané pokračovacie alebo informačné, mali síce
charakter postgraduálneho vzdelávania, ale nemali štatút a absolventi, okrem
nových informácií a nadobudnutých vedomostí, nezískali nijaký doklad
o vyššej spôsobilosti. Doškoľovanie sa organizovalo v rokoch 1923 - 1938
väčšinou v Štátnom diagnostickom a séroterapeutickom ústave v Ivanoviciach
na Hané. Zameriavalo sa prevažne na nákazy, sérológiu a imunológiu. Záujem
o tieto šesťdňové kurzy bol najmä zo strany kolegov, špecializujúcich sa na la-
boratórnu diagnostiku a výskum veľký a nebolo ho možné v plnej miere us-
pokojiť. Časť výloh spojených s absolvovaním doškoľovacích kurzov jed-
notlivým frekventantom bola hradená zo štátneho rozpočtu. Prednášajúcimi
boli väčšinou skúsení pracovníci Ivanovického ústavu. Počet účastníkov v jed-
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nom kurze bol v priemere 20 osôb. Kurzy sa konali, okrem päťročného pre-
rušenia (1927 - 1932), každý rok v dvoch turnusoch. Medzi účastníkov týchto
postgraduálnych kurzov v rokoch 1932 - 1938 patrili i veterinárni lekári zo
Slovenska (Ursiny, Hudec, Beseda, Brauner, Nižnánsky a i.). 

Vedúcu úlohu a poslanie, ktoré mala v organizovaní a inštitucionalizovaní
postgraduálneho vzdelávania veterinárnych lekárov zohrať Vysoká škola zvero-
lekárska v Brne, najmä v rokoch 1923 - 1938, sa jej z viacerých objektívnych
i subjektívnych dôvodov splniť nepodarilo. V roku 1930 sa zásluhou a z ini-
ciatívy profesora Lenfelda, vedúceho ústavu hygieny potravín na VŠZ v Brne
a s podporou ministerstva poľnohospodárstva usporiadali tri niekoľkodňové
doškoľovacie kurzy so zameraním na vyšetrovacie metódy v hygiene mäsa,
mlieka a potravín. Boli to jednorázové akcie. V ďalších rokoch škola už nemala
finančné prostriedky na to, aby vytvorila doškoľovací systém. Ten fungoval
bez prerušovania naďalej iba vo sfére verejnej veterinárnej správy vo forme
fyzikátov. 

Postupom času, najmä po roku 1930, sa vzhľadom na množstvo nových
poznatkov z odboru veterinárskej medicíny a tiež vzhľadom na rozšírenie pô-
sobnosti úradných veterinárnych lekárov žiadalo, aby sa fyzikátne skúšky do-
plnili o nové predmety, skvalitnili a sprísnili. Bol to práve profesor Lenfeld,
ktorý v roku 1935 v tejto súvislosti napísal: „Súdim, že fyzikátna skúška za-
sluhuje primerané doplnenie obzvlášť z odboru kontroly potravín a preto je
žiadúce, aby po tejto stránke bola skúška prispôsobená požiadavkám doby“.
Do roku 1939 sa však na štatúte fyzikátov nič nezmenilo. 

2.3. Fyzikáty v období Slovenskej republiky, 1939 - 1945 

V čase vzniku Slovenskej republiky, ani počas jej trvania do roku 1945, ne-
mali slovenskí veterinári možnosť postgraduálneho štúdia, či už na pôde vy-
sokej školy zverolekárskej, či na špecializovanom ústave pre doškoľovanie,
alebo aspoň na vyhovujúcich klinických či laboratórnych pracoviskách, ús-
tavoch, nemocniciach a pod., pretože v tomto období na Slovensku neboli.
Veterinárni lekári, ktorí chceli vyhovieť náročným požiadavkám štátnej ad-
ministratívy a ktorí nechceli so svojimi vedomosťami zaostávať za novými,
modernejšími poznatkami veterinárskej medicíny, vrátane legislatívy, museli
sa doučovať individuálne bez profesorov, lektorov, bez prednášok a seminárov.
Niektorí si odborné vedomosti overovali sami, doplňovali si ich v privátnej
praxi, niektorí ich museli prezentovať pred skúšobnými komisiami. 

Zverolekár, ktorý sa mienil trvalo usadiť, získať stále miesto (definitívu)
v službách štátnej veterinárnej správy, resp. Ministerstva hospodárstva Slo-
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venskej republiky, musel úspešne zložiť odborné skúšky, ktoré mali oficiálny
a od roku 1873 zaužívaný názov „fyzikát“.

22. júna 1939 vydal minister hospodárstva vyhlášku č. 150 Ú.n., č. j. VII/e-
766/4/1939 o zriadení fyzikátnych skúšok zverolekárskych. (Humánnym leká-
rom fyzikátne skúšky nariaďoval zákon č. 190/1939 Sl. z.). Vyhláška o fyziká-
toch obsahovala 12 paragrafov:

§ 1. Skúšobnú komisiu zriaďo-
val minister hospodárstva. K fy-
zikátnej skúške mohol byť pripus-
tený zverolekár, ktorý bol sloven-
ským štátnym občanom, mal zve-
rolekársky diplom platný v SR
a preukázal, že aspoň 2 roky vy-
konával samostatnú zverolekársku
prax, resp. pôsobil najmenej jeden
rok ako asistent na vysokej škole
zverolekárskej a že medzitým
vykonával aspoň 2 mesiace pre-
hliadku mäsa.

§ 2. Členmi skúšobnej komisie
boli: predseda, zástupca predsedu,
pre každý predmet jeden skúšajúci
a jeden náhradný skúšajúci člen
a zapisovateľ. Členov komisie me-
noval minister na jeden kalen-
dárny rok. Členstvo po uplynutí
roka mohol minister predĺžiť na
ďalší rok.

§ 3. Fyzikátne skúšky sa konali
každý rok v novembri s podmienkou, že na ne boli prihlásení najmenej traja
zverolekári. Keď ich bolo menej, skúšky sa odložili na ďalší rok. Kandidáti museli
svoje žiadosti o pozvanie na skúšky odoslať na MH najneskoršie do 15. októbra. 

§ 4. K žiadosti bolo načim doložiť rodný list, maturitné vysvedčenie,
zverolekársky, prípadne i doktorský diplom, potvrdenie o samostatnej praxi
a životopis.

§ 5. Do praxe sa započítali: štátna, mestská, obecná zverolekárska služba,
doba asistentúry na vysokej škole, vojenská zverolekárska služba a samostat-
ná súkromná prax.

§ 6. Dĺžka samostatnej zverolekárskej praxe musela byť doložená úradným
potvrdením, vystaveným zamestnávateľom, v prípade súkromnej praxe úrad-
ným notárom.
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Vysvedčenie veterinára Ladislava Klau-
zera o fyzikátnej skúške

§ 7. Životopis musel byť počnúc dátumom a miestom narodenia napísaný po-
drobne a presne vrátane stavu a rodinných pomerov až do doby podania žiadosti.

§ 8. Predmetmi skúšky boli: 1. patologická anatómia, histológia a parazi-
tológia, 2. epizootológia, 3. hygiena mäsa a potravín, 4. zootechnika, 5. orga-
nizácia verejnej správy a veterinárna polícia. Skúšky z týchto predmetov boli
ústne i praktické, z každého predmetu osve, za prítomnosti predsedu komisie,
resp. jeho zástupcu a vymenovaného skúšajúceho člena. Z organizácie verejnej
správy a veterinárnej polície bol kandidát povinný písomne vypracovať dve
otázky, max. za 3 hodiny. 

§ 9. Výsledky skúšok klasifikovala celá skúšobná komisia a hodnotila ich
známkami: veľmi dobrý (1), dobrý (2), dostatočný (3), nedostatočný. 

Kto z jedného, resp. dvoch predmetov nevyhovel, mohol sa z týchto pred-
metov prihlásiť na reparát. Kto z troch, alebo viacerých predmetov prepadol,
musel opakovať fyzikátne skúšky zo všetkých predmetov. Na reparát sa mohol
kandidát hlásiť najskôr po 6 mesiacoch a na opakovanie celej skúšky až po
uplynutí jedného roka. Kandidát sa musel prihlasovať písomne. Reparát, alebo
opakovanie celej skúšky sa mohli konať iba dvakrát. Výnimku (tretí termín)
udeľoval minister hospodárstva. 

§ 10. Úspešnému absolventovi fyzikátnej skúšky vystavila skúšobná ko-
misia vysvedčenie.

§ 11. Taxa, ktorú mal kandidát pred skúškou zložiť bola 450,- Ks. Obnos sa
po odpočítaní komisionálnych výloh rozdelil medzi členov skúšobnej komisie.

§ 12. Komisia viedla presnú evidenciu kandidátov s podrobnými údajmi
uvádzanými i na vysvedčení. Po skončení skúšok podával predseda komisie pí-
somnú správu ministrovi hospodárstva.

2.4. Predmety fyzikátnych skúšok

V ďalšej časti vyhlášky č. 150/39 Ú. n. bol stanovený podrobný rozsah
skúšobných predmetov, teoretické a praktické otázky, ktoré musel kandidát
úspešne zodpovedať a prakticky vykonať.

1. Patologická anatómia, histológia, parazitológia

Pitva veľkého, malého zvieracieho kadáveru s protokolom a pat. - anat.
diagnózou, popis diferenciálnych diagnóz rozličných infekčných onemocnení.
Popis a mikroskopická diagnostika histologických preparátov infekčných a pa-
razitárnych chorôb.
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2. Epizootológia

Dôkladná teoretická a praktická znalosť z diagnostiky zvieracích nákaz,
hromadných neinfekčných a inváznych onemocnení, podliehajúcich povinné-
mu hláseniu. Etiológia, dif. diagnostika, prevencia, profylaxia, liečba nákaz.
Vysvetlenie princípov aktívnej a pasívnej imunity, praktické skúsenosti z ne-
úspešnej séroterapie, z predchádzania sérovým nemociam.

Praktická skúška pozostávala: 
a) z klinického vyšetrenia zvieraťa podozrivého z nákaz, 
b) z voľby a odberu vhodného materiálu z kadáveru, balenie a odosielanie do

diagnostického ústavu na laboratórne vyšetrenie pri podozrení z nákazy,
c) z jednoduchých laboratórnych vyšetrovacích metodík (mikroskop. vyšetre-

nie natívneho preparátu, farbenie podľa Löfflera, Grama, posudzovanie vý-
sledkov, bakteriologické metodiky a normatívy), 

d) z voľby laboratórnych zvierat na pokusné očkovanie vzhľadom na diferen-
ciálnu diagnózu jednotlivých nákaz (antrax, červienka oš., malleus, Tbc,
BAB, tularemia, besnota a iné vírusové onemocnenia),

e) z mikroskopického vyšetrenia krvi na piroplazmy a tripanozómy, 
f) zo sérologického vyšetrenia krvi, príp. mlieka kvapkovou aglutináciou

(BAB, Pullorova nák.), 
g) z výkonu a posúdenia Ascoliho reakcie,
h) z mikroskopického vyšetrenia kožných chorôb, najmä svrabu, 
i) z odborného podania nálezu a mienky o vyšetrovanom, resp. posudzovanom

prípade.
Pri skúške mal kandidát preukázať dôkladnú znalosť 45-tich infekčných

a inváznych onemocnení zvierat, ktoré boli úradnému hláseniu povinné.
Skúšky sa mohli rozšíriť i o iné choroby zvierat. Kandidát mal dokázať svoju
profesionálnu orientáciu, ako i znalosti z najnovšej odbornej literatúry. 

3. Zootechnika

Kompletná všeobecná zootechnika domácich a hospodárskych zvierat, vrá-
tane genetiky, aklimatizácie a biometriky. Podkúvačstvo, kontrola úžitkovosti,
posudzovanie exteriéru na zvodoch, trhoch a výstavách. Všeobecná zoohy-
giena, zostavovanie kŕmnych dávok a diét. Speňažovanie zvierat, organizácia
chovateľských obvodov, zvodov, trhov a výstav zvierat. 

Špeciálna zootechnika koní, poznávanie plemien, zoohygiena, ústavy pre
chov koní, organizácia dostihov, parkúrov a iných konských pretekov a súťaží.
Špeciálna zootechnika hovädzieho dobytka, hygiena získavania mlieka. Špeciál-
na zootechnika ošípaných, oviec, hydiny, psov, králikov a ich chov. Technoló-
gia spracovania ovčieho mlieka.
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Kandidát mal preukázať všeobecné vedomosti zo zákonov, nariadení a pred-
pisov vzťahujúcich sa na chov domácich zvierat. 

4. Hygiena mäsa a potravín

Teoretická skúška spočívala v overení vedomostí kandidáta z odborného
posudzovania mäsa podľa platných predpisov, vrátane spôsobov a možností
úpravy menej hodnotného, resp. podmienečne spôsobilého mäsa, rozsah kon-
fiškácií, potreby bakteriologického vyšetrenia, zasielanie vzoriek a hodnotenia
výsledkov, skúšky trvanlivosti a biologickej odolnosti mäsa, hygiena porážok
a mäsovej výroby. Kontrola ostatných surovín potravín živočíšneho pôvodu
z hľadiska ochrany zdravia ľudí. Hygiena pitnej i úžitkovej vody, mliekární,
potravinárskych dielní a obchodov.

Praktická skúška preverila kandidáta vo výkone odbornej veterinárskej
prehliadky a vyšetrenia živého i zabitého zvieraťa, posúdenia požívateľnosti
mäsa a orgánov a zápisu do porážkového protokolu. Dôležitou časťou prak-
tickej skúšky bola identifikácia vnútorných orgánov, resp. ich častí, z ktorých
a akých druhov zvierat pochádzajú. 

5. Organizácia politickej správy a veterinárna polícia

Kandidát mal písomne vypracovať z týchto predmetov dve samostatné
otázky, patriace do úradnej agendy štátnych veterinárov. 

Na ústnej skúške mal dokázať, že ovláda organizáciu politickej (verejnej)
správy na Slovensku, služobnú pragmatiku, legislatívu a rozhodnutia vydávané
vo veci veterinárnej polície, platné na Slovensku, ako i veterinárne dohody so
susednými štátmi. 

Nariadenie o fyzikátnych skúškach zverolekárskych nadobudlo platnosť
28. júna 1939, kedy sa zároveň rušila platnosť nariadenia bývalého uhorského
ministerstva orby č. 6831/1906 zo dňa 23. 7. 1907.

Fyzikátne skúšky, ktoré zverolekári absolvovali po termíne nadobudnutia
platnosti tohto nariadenia pred inou komisiou, resp. v inom štáte, nemali plat-
nosť na území Slovenskej republiky. 

2.5. Termíny fyzikátnych skúšok

I. termín: 27. novembra 1939, zúčastnili sa traja kandidáti s prospechom:
jeden veľmi dobre, dvaja dobre.

II. termín: 29. novembra 1940, sedem kandidátov: jeden veľmi dobre, šty-
ria dobre, dvaja dostatočne.
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III. termín: 1. decembra 1941, traja kandidáti: dvaja dostatočne, jeden ne-
dostatočne.

IV. termín: 26. novembra 1942, päť kandidátov: dvaja veľmi dobre, traja dobre.
V. termín: 4. decembra 1943, štyria kandidáti: štyria dobre.
V roku 1944 sa už fyzikátne skúšky zverolekárske v Slovenskej republike

nekonali, až v obnovenej Česko - slovenskej republike, keď v roku 1946 skú-
šobnú komisiu pre zverolekársku skúšku fyzikátnu zriadilo Povereníctvo pô-
dohospodárstva a pozemkovej reformy v Bratislave. 

Tento osvedčený systém postgraduálneho štúdia a komisionálneho overo-
vania nadobudnutých odborných vedomostí zverolekárov na Slovensku, pro-
stredníctvom fyzikátnych skúšok, zanikol na základe zákona 187/50, zo dňa
21. 12. 1950 o zdokonalení živočíšnej výroby. Fungoval 77 rokov.

3. Postgraduálne štúdium veterinárov v rokoch
1945 - 1954 

Po obnovení samostatného Česko - slovenského štátu v máji 1945 sa orga-
nizácii nového systému postgraduálneho vzdelávania veterinárnych lekárov
nemohla, z objektívnych dôvodov, venovať náležitá pozornosť. Prvoradou
spoločenskou i odbornou úlohou v tom čase ešte jedinej vysokoškolskej veteri-
nárskej inštitúcii v Brne bolo umožniť dokončenie štúdia veterinárskej me-
dicíny tým mladým ľuďom, ktorí počas trvania 2. svetovej vojny buď nedoštu-
dovali v cudzine, alebo nemohli študovať vôbec. Vojnovými pomermi postih-
nutá veterinárska služba bola natoľko vyťažená likvidáciou nákaz zvierat a účas-
ťou na zabezpečovaní výživy obyvateľstva, že ďalšie vzdelávanie bolo v tom
čase (s výnimkou fyzikátov) druhoradou témou. 

Doškoľovanie veterinárnych odborníkov sa dostalo do popredia záujmu
štátnych riadiacich orgánov až po roku 1951, po poštátnení veterinárskej služ-
by. Dovtedy sa veterinári na Slovensku oboznamovali s novými poznatkami
veterinárskej vedy i praxe individuálne, z vlastnej iniciatívy, na vlastné nákla-
dy a podľa vlastného výberu zdroja informácií. Najčastejšie to bola dostupná
odborná literatúra.

Transformačné zmeny v česko - slovenskom poľnohospodárstve, rýchle
tempo rozvoja živočíšnej výroby a pokroky vo všetkých oblastiach veterinár-
skej medicíny v súvislosti so zvýšenými nárokmi na ochranu zdravia zvierat
v nových, veľkochovateľských podmienkach, vyžadovali od každého veterinár-
neho lekára, aby svoje vedomosti, získané štúdiom na vysokej škole a overo-
vané v praxi priebežne a hlavne systematicky doplňoval a aktualizoval.
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Po poštátnení veterinárskej služby, vláda ČSR dňa 3. júna 1952 uložila minis-
terstvu pôdohospodárstva a ministerstvu školstva, vied a umení, organizovať
pri Veterinárskej fakulte Vysokej školy poľnohospodárskej v Brne a v Košiciach,
podľa potreby „kurzy pre zvýšenie kvalifikácie veterinárov“. Poslucháči
kurzov sa mali na záver podrobiť záverečným skúškam a prevziať vysvedčenie
s uvedením prospechu. Kurzy mali byť systematické, 1-2 týždňové, internátne.
Náklady na pobyt poslucháčov počas trvania kurzov, vrátane cestovných výloh,
sa mali uhradiť zo štátnych prostriedkov. 

Ešte pred týmto uznesením vlády začala Poradňa Vysokej školy veterinár-
skej v Brne, v spolupráci s krajským národným výborom organizovať doškoľo-
vanie veterinárnych lekárov formou pravidelných, jednodňových seminárov so
špecializovanou odbornou tematikou. 15. marca 1952, kedy sa na pôde VŠV
v Brne konal prvý seminár, bol vypracovaný časový i tematický plán tak, že
školenia sa konali raz mesačne, vždy v Brne a prednášateľmi boli profesori
a docenti vysokej školy. Na týchto seminároch sa zúčastňovali okrem veteri-
nárov z českých a moravských krajov ojedinele aj kolegovia zo západného
Slovenska. 

Na Slovensku aktuálne a účelové doškoľovanie veterinárnych lekárov
v rokoch 1952 - 1954 organizovali poľnohospodárske referáty krajských
národných výborov, resp. krajskí veterinárni lekári, ktorí v roku 1952 pri-
jali ponuky krajských expozitúr Štátnej poisťovne na úzku spoluprácu v oblasti
zábrany škôd v živočíšnej výrobe na Jednotných roľníckych družstvách (JRD)
a Štátnych majetkoch (ŠM). Z toho dôvodu sa obidve strany podieľali na fi-
nancovaní každoročne usporiadaných tematických doškoľovacích kurzov vo
vyhovujúcom školiacom, ubytovacom a stravovacom zariadení. Školiteľmi
boli pedagógovia z Vysokej školy veterinárskej v Košiciach, odborní pracov-
níci poľnohospodárskych referátov KNV a Štátnej poisťovne. 

Čoskoro sa však ukázalo, že doškoľovanie, či už vo forme nesystémových
jednodňových seminárov, či týždňových kurzov (obidva spôsoby boli čo do
času, frekvencie i počtu účastníkov obmedzené) bolo pre veterinárnych leká-
rov nedostatočné. Žiadalo sa systémové riešenie v zmysle vládneho uznesenia
z 3. júna 1952, ktoré by upravovalo organizáciu a osnovy internátneho, tur-
nusového, tematicky aktuálne zameraného ďalšieho vzdelávania. 

3.1. Začiatky organizovaného doškoľovania, 1954 - 1957 

Organizácie a finančného zabezpečenia „kurzov“ sa na Slovensku ujali ria-
diace zložky veterinárskej služby na Povereníctve poľnohospodárstva
v Bratislave, tiež na krajských a okresných národných výboroch. 
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Odbornú, teoretickú i praktickú výuku zabezpečoval dekanát a poskytovali
ju pedagógovia školy, v tom čase Veterinárskej fakulty Vysokej školy poľno-
hospodárskej v Košiciach. Svojimi prednáškami i praktickými cvičeniami
prezentovali štátnym veterinárnym lekárom zo všetkých krajov Slovenska nie-
len výsledky vlastnej výskumnej práce, ale súčasne ich oboznamovali s po-
krokom v rozličných vedných odboroch veterinárskej medicíny vo svete. 

Prvé organizované postgraduálne školenie pre praktických, zväčša ob-
vodných veterinárnych lekárov, vo forme šesťdňového internátneho kurzu
sa konalo v dňoch 28. júna až 3. júla 1954 v jednej z posluchárni Veteri-
nárskej fakulty VŠP na Komenského ulici v Košiciach. Kurz bol monotematic-
ký, zameraný na choroby hydiny. Vzhľadom na rýchlo sa rozvíjajúce chovy hy-
diny v družstevnej i podnikovej sfére a na pomerne zanedbávané odvetvie ve-
terinárskej starostlivosti o hydinu vo veľkochovoch, bola voľba témy školenia
pre 28 zúčastnených veterinárnych lekárov z Košického a Prešovského kraja
značným prínosom. Vedúcim prvého postgraduálneho kurzu bol vedúci kated-
ry farmakológie fakulty MVDr. Jozef Vodrážka, ktorý sa postaral o to, aby od-
borné prednášky a demonštrácie na fakulte boli vhodne doplnené exkurziami
frekventantov do hydinárskych závodov a liahniarskych podnikov. 

Po vyhodnotení tohto pilotného školenia, po vyriešení organizačných prob-
lémov, najmä hľadania vhodného ubytovania a stravovania účastníkov,
pripravilo vedenie štátnej veterinárskej služby na Ministerstve pôdohospo-
dárstva v Prahe, resp. Povereníctva poľnohospodárstva v Bratislave, v úzkej
spolupráci s dekanátom Veterinárskej fakulty VŠP v Košiciach, organizačný,
odborný, metodický i tematický projekt postgraduálneho školenia na ďalšie
školské roky. 

V poradí druhý, jednotýždňový kurz sa konal na pôde fakulty v dňoch 9. až
15. mája 1955 pre veterinárnych lekárov činných v hygiene potravín, na kto-
rom sa zúčastnilo 32 kolegov zo všetkých slovenských krajov. Vedúcim
postgraduálneho školenia bol vedúci katedry hygieny a technológie potravín
MVDr. Štefan Izák. 

O mesiac neskôr, v dňoch 6. až 15. júna 1955 sa usporiadalo v poradí tretie,
už desaťdňové školenie pre okresných i obvodných veterinárnych lekárov
z celého Slovenska. Tematicky bolo zamerané na choroby oviec. 25 účastníkov
kurzu, z ktorých väčšina prišla do areálu košickej fakulty od jej vzniku prvý
raz, pochvalne hodnotilo najmä praktickú stránku školenia, demonštráciu pô-
sobenia nových anthelmintík na živej pokusnej ovci v experimentálnom labo-
ratóriu katedry farmakológie, ako aj exkurzie do chovov oviec, priamo na
salaše. Veterinárni lekári svojimi konkrétnymi pripomienkami a poznatkami
z terénnej praxe obohatili jednotlivé prednášky a aktívne prispeli k úspešnému
priebehu kurzu. Vedúcim školenia bol opäť skúsený organizátor a erudovaný
vysokoškolský učiteľ MVDr. J. Vodrážka.
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Od započatia organizovaného postgraduálneho vzdelávania veterinárnych
lekárov, pod odbornou gesciou a na pôde Veterinárskej fakulty VŠP v Koši-
ciach, teda od júna 1954 do júna 1955 sa uskutočnili tri 6 až 10 dňové internátne
kurzy, na ktorých sa zúčastnilo 85 štátnych veterinárnych lekárov. Jednoročné
štartovacie obdobie stačilo riadiacim orgánom veterinárskej služby v Prahe
i v Bratislave, aby zhodnotili priebeh, účel a najmä efekt „postgraduálu“, ktorý
sa od neho, hlavne zo strany frekventantov, očakával. Ukázalo sa, že veteri-
nárske fakulty v Brne i v Košiciach disponujú oveľa väčším objemom nových
vedeckovýskumných i praktických poznatkov z odboru veterinárskej medicíny
u nás i vo svete, než by to stihli v krátkom, 5 až 10 dňovom školení účastníkom
postgraduálnych kurzov teoreticky i prakticky reprodukovať.

Na návrh a podľa úpravy Ministerstva poľnohospodárstva v Prahe, ako i po
dohode Povereníctva poľnohospodárstva v Bratislave a Veterinárskej fakulty
VŠP v Košiciach sa v školskom roku 1955 - 1956 predĺžili jednotlivé súvislé
postgraduálne internátne turnusy na dobu štyroch týždňov. V roku 1955 sa
podľa nového modelu zorganizovali dva kurzy so zameraním na epizootológiu
a to od 17. októbra do 12.novembra, s počtom 27 a od 14. novembra do 10. de-
cembra, s počtom 20 zúčastnených okresných a obvodných veterinárnych
lekárov. V roku 1956 kurzy pokračovali, v januári tretí (18), vo februári - mar-
ci štvrtý (23) a v apríli piaty turnus (20). Vedúcim všetkých piatich turnusov
s epizootologickou tematikou bol v tom čase už zást. doc. MVDr. J. Vodrážka.

Okrem pedagógov a vedeckých pracovníkov fakulty niektoré odborné témy,
zamerané na organizáciu riadenia, poľnohospodársku politiku, laboratórnu dia-
gnostiku, výrobu sér a očkovacích látok a iné, prednášali aj externí lektori. Boli
to vedúci pracovníci Povereníctva poľnohospodárstva a veterinárskej služby
z Bratislavy, z krajských národných výborov v Košiciach a v Žiline, z ústavov
SAV, zo Štátneho vedeckého veterinárneho ústavu v Bratislave a jeho pobočiek,
z Imuny, n.p. v Michaľanoch n/T. a z ďalších inštitúcií a pracovísk.

Každý turnus postgraduálneho školenia sa končil písomným testom
frekventantov, zameraným na diagnostiku a zavádzanie účinných veterinár-
nych opatrení na zamedzenie šírenia, resp. na utlmenie hromadných onemoc-
není hospodárskych zvierat z oblasti infekčných chorôb, parazitológie, zoohy-
gieny a výživy v rozvíjajúcich sa spoločných, štátnych či družstevných cho-
voch. O vysokej úrovni postgraduálneho vzdelávania, už v jeho začiatkoch
svedčili viaceré vzorne a podrobne vypracované riešenia námetov, sformulova-
ných do otázok testov.

Tento štvortýždňový turnusový model postgraduálneho školenia sa osved-
čil, aj zo strany frekventantov bol priaznivo hodnotený a preto sa v ňom po-
kračovalo. V školskom roku 1956/57 sa v piatich turnusoch (od 22. októbra do
29. marca) vystriedalo 80 veterinárnych lekárov so zameraním na hygienu po-
travín. Vedúcim školenia bol zást. doc. MVDr. Š. Izák.
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V školskom roku 1957/1958 sa postgraduálne školenie štátnych veteri-
nárnych lekárov kvôli pripravovaným organizačným a metodickým zmenám
celého systému doškoľovania v ČSR, na pôde VFVŠP v Košiciach nekonalo.
Do začiatku činnosti Seminára pre doškoľovanie veterinárnych lekárov, po-
bočky v Košiciach sa konalo dovedna 13 kurzov s počtom 273 účastníkov.
Priemer na 1 kurz bol 21 veterinárnych lekárov.

3.2. Vznik Seminára pre doškoľovanie veterinárnych lekárov

Výnosom Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva v Prahe,
č. j. 193.012/1957 zo dňa 1. októbra 1957, na návrh jeho veterinárneho
odboru, bol zriadený Seminár pre doškoľovanie veterinárnych lekárov
v Pardubiciach. Jeho pracovná náplň bola vyjadrená v stanovách z 10. marca
1958. Podľa nich sa mal Seminár venovať doškoľovaniu veterinárnych lekárov
všetkých zložiek a špecializácií štátnej veterinárnej služby, organizovaním
krátkodobých inštruktáží a seminárnych školení vo veterinárnych organizá-
ciách a pomoci veterinárnym lekárom pri individuálnom štúdiu, vypracovaním
študijných programov pre jednotlivé špecializácie. Prvým riaditeľom Seminára
sa stal MVDr. Jan Hiller.

Výnos
ministra zemědělství a lesního hospodářství

o zřízení Semináře pro doškolování veterinárních lékařů.
(Č. j. 193.012/1957 ze dne 1. 10. 1957)

„Zřizuji Seminář pro doškolování veterinárnich lékarů v Pardubicích.
Vyučování se zahájí ve školním roce 1957/58“.

Ministr zemědělství a lesního hospodářství:

M. Bakula v.r.
(Věstník MZLH, částka 42/1957, str.575).

3.3. Zriadenie pobočky v Košiciach

V zmysle ministerského výnosu a príslušných stanov bola 1. októbra 1958
zriadená košická pobočka pardubickej inštitúcie s názvom: Seminár pre
doškoľovanie veterinárnych lekárov v Pardubiciach, pobočka v Košiciach.
Zakladateľom a vedúcim pobočky bol MVDr. Štefan Tkáčik. Výuka mohla
podľa novej metodiky, ale ešte na pôde a v učebných priestoroch veterinárskej
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fakulty Vysokej školy poľnohospodárskej v Košiciach pokračovať. Učebné
priestory, posluchárne poskytovala semináru VF VŠP vo forme prenájmu.
Frekventanti kurzov boli ubytovaní vo Vysokoškolskom domove kpt. Nálepku
a stravovali sa v závodnej jedálni VF VŠP. Táto forma doškoľovania trvala až
do 30. októbra 1962.

V školskom roku 1958/1959 sa uskutočnilo osem jednotýždňových post-
graduálnych kurzov s tematikou: inseminácia a gynekológia hovädzieho
dobytka (HD), hygiena potravín, tlmenie tuberkulózy HD a choroby včiel.

Pri hodnotení tohto spôsobu doškoľovania veterinárnych lekárov načim uviesť
niekoľko časových medzníkov, resp. etáp, ktoré podstatne ovplyvňovali jeho
vývoj.

V prvej etape, od 28. júna 1954 do 1. októbra 1956 boli doškoľovacie kurzy
zariadením Veterinárskej fakulty VŠP v Košiciach, ktorá ich zabezpečovala
nielen pedagogicky, ale i ekonomicky a materiálne. Bolo to obdobie, v ktorom
bol celý vzdelávací proces i celý pobyt účastníkov kurzov veľmi úzko spojený
so životom fakulty.

V druhej etape, od 1. októbra 1956, kedy boli vysoké školy poľnohospo-
dárske, vrátane veterinárskych fakúlt preradené z rezortu ministerstva poľno-
hospodárstva do rezortu ministerstva školstva, došlo k zmene. Doškoľovacie
kurzy ostali v kompetencii ministerstva poľnohospodárstva, organizačne i hos-
podársky, ale pedagogicky ich naďalej zabezpečovala Veterinárska fakulta VŠP
v Košiciach. V tomto období sa spolupráca medzi rezortom poľnohospodárstva
a veterinárskou fakultou najviac prehĺbila.

Do tretej etapy patrí zriadenie samostatného Seminára pre doškoľovanie
veterinárnych lekárov v Pardubiciach r. 1957 a jeho pobočky v Košiciach r. 1958.
Bolo logickým dôsledkom zmeny koncepcie vo vysokom školstve, taktiež
ústretovým riešením naliehavej potreby urýchleného špecializovaného post-
graduálneho vzdelávania veterinárnych lekárov v záujme rozširovania veľko-
chovov a oboznámenia sa s novými metódami veterinárskej činnosti. Eko-
nomické zabezpečovanie kurzov prevzal seminár, spolupráca s veterinárskou
fakultou nadobudla intenzívnejší a kvalitnejší rozmer.

3.4. Prvá legislatívna norma pre doškoľovanie

Napriek výraznému pokroku, spočívajúcemu v inštitucionálnom a organi-
začnom riešení ustanovizne pre postgraduálne štúdium, chýbali projekty do-
škoľovania, záväzné pokyny či vykonávacie predpisy. Preto ministerstvo poľ-
nohospodárstva v dohode s ministerstvom školstva a kultúry vydalo podľa
vládneho uznesenia č. 869 zo dňa 16. októbra 1959 Smernice pre doškoľovanie
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absolventov poľnohospodárskych a lesníckych technických škôl a absolventov
vysokých škôl, č. 68413/61, zo dňa 29. júna 1961.

Pre veterinárnych lekárov bolo doškoľovanie zavedené ako:
- periodické, ktorého cieľom bolo najmenej raz za päť rokov dopĺňať a pre-

hlbovať znalosti na úroveň najnovších teoretických poznatkov vedy a aktu-
álnych skúseností z praxe,

- povinné pre všetkých veterinárnych lekárov, mladších ako 50 rokov s vý-
nimkou vedeckých pracovníkov Československej akadémie poľnohospodár-
skych vied a absolventov, ktorí dosiahli vedeckú hodnosť,

- internátne, ako diaľkové štúdium popri zamestnaní, po dobu jedného se-
mestra, spravidla s tromi jednotýždňovými sústredeniami, končiace sa úst-
nou skúškou pred skúšobnou komisiou, ktorú tvorili vysokoškolskí učitelia
a zástupca seminára.
Periodické doškoľovanie bolo zverené do riadiacej kompetencie veterinár-

neho odboru ministerstva, resp. povereníctva poľnohospodárstva, lesného a vod-
ného hospodárstva (MPLVH), do organizačnej a ekonomickej kompetencie
seminára a do odbornej, pedagogickej a skúšobnej garancie Veterinárskej
fakulty VŠP. Fakulta mala vydávať absolventom výkazy o periodickom doško-
ľovaní (vysvedčenia) s hodnotením výsledku skúšky podľa klasifikácie platnej
pre vysoké školy.

Na základe týchto smerníc bol seminár poverený aj prípravou systému a os-
nov pre povinné periodické doškoľovanie veterinárnych technikov.

Všetky doteraz uvedené etapy vývoja ďalšieho vzdelávania veterinárnych
lekárov boli poznačené počiatočnými ťažkosťami a nedostatkami. Chýbala kon-
cepcia, riadenie, organizácia, plánovanie, evidencia, ekonomika, hospodárske
zabezpečenie, kontrola a ďalšie. Nebol nijaký vzorový systém postgraduálnej
výchovy, nebola upravená spolupráca medzi seminárom a VŠP ani medzi os-
tatnými organizáciami, neboli nijaké legislatívne podklady (smernice, pokyny,
opatrenia) špeciálne pre postgraduálne štúdium veterinárnych lekárov, nebola
ani jednotná všeobecná verejná mienka medzi príslušníkmi veterinárskej služ-
by o potrebe ďalšieho vzdelávania, neboli skúsenosti ani vzory na tomto poli
činnosti. Napriek týmto medzerám, ktoré sa postupne a „za pochodu“ darilo
vypĺňať, postúpil proces postgraduálneho vzdelávania veterinárnych lekárov
na Slovensku do ďalšej vývojovej etapy, charakterizovanej získaním vlastného
polyfunkčného objektu s príslušným areálom pre košickú pobočku Seminára
pre doškoľovanie veterinárnych lekárov.
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4. Vlastný domov

23. júla 1959 odoslal MVDr. Štefan Tkáčik, v mene Seminára pre doškoľo-
vanie veterinárnych lekárov Pardubice, pobočka Košice, písomnú žiadosť na
Krajský národný výbor v Košiciach o pridelenie samostatného objektu pre
účely seminára. V žiadosti, ktorá bola dostatočne vyargumentovaná výz-
namom a potrebou priebežného postgraduálneho vzdelávania veterinárnych
pracovníkov, sa zdôrazňovala najmä vhodnosť budovy a priestorov na výuku,
ubytovanie a stravovanie frekventantov.

Táto žiadosť nebola v tom čase na KNV zaradená medzi naliehavé ani prio-
ritné, jej vybavovanie vyžadovalo trpezlivé vyčkávanie, ale aj vplyvné pod-
porné zázemie. Práve vďaka takejto podpore zo strany prorektora VŠP v Koši-
ciach doc. MVDr. Kolomana Boďu, Csc., dekana Veterinárskej fakulty VŠP
doc. MVDr. O. J. Vrtiaka, Csc., krajského veterinárneho lekára MVDr. Jána
Plevu, Csc. ako i Veterinárnej správy Povereníctva poľnohospodárstva, lesného
a vodného hospodárstva v Bratislave, bola v máji 1962 žiadosť priaznivo vy-
bavená. Mesto Košice pridelilo semináru do trvalého užívania samostatný ob-
jekt na Kostolianskej ceste 117.

Objekt bol prázdny, vyžadoval však účelovú rekonštrukciu. Stavebné
úpravy začali 1. júna 1962, so skúšobnou prevádzkou, teda s prvým doškoľo-
vacím kurzom v budove sa začalo 1. novembra 1962. Rekonštrukcia bola
dokončená a kolaudácia sa uskutočnila 13. decembra 1962. Od začiatku škol-
ského (doškoľovacieho) roka do 1. novembra 1962 boli frekventanti ubytovaní
v hoteli „Hutník“, keďže študentské domovy, resp. internáty boli preplnené. 
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Budova ÚDVL v Košiciach na Kostolianskej ceste 117
v zime 1963



4.1. Popis budovy a areálu

Adaptovaná dvojpodlažná hlavná budova, pôvodne patrila rím. kat. cirkvi,
resp. reholi a slúžila ako kláštor, bola situovaná na okraji mesta, v prírodnom,

nezastavanom pros-
tredí, s kapacitou 35
poslucháčov. Vyba-
venie: internát (2 - 3
posteľové izby) pre
25 osôb, sociálne
zariadenie, poslu-
cháreň s knižnicou,
menšie laborató-
rium, spoločenská
miestnosť - študov-
ňa pre 15 osôb, in-
ternátna kuchyňa,
jedáleň pre 20 osôb,
kancelárie, sklady,

garáž, kotolňa, dvor, záhradka, byt pre domovníka. Areál bol oplotený, so vstup-
nou bránou.

Personálne vybavenie: vedúci pobočky, resp. učilišťa, hospodár, účtovníčka -
administratívna pracovníčka, kurič - údržbár, 2 kuchárky a upratovačka, doved-
na sedem zamestnancov. Tento počet sa až do roku 1969 nemenil. Za vedúceho
učilišťa bol v roku 1961 oficiálne menovaný MVDr. Štefan Tkáčik.
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ÚDVL na okraji mesta v prírodnom prostredí

Časť areálu ÚDVL v lete 1965

4.2. Doškoľovacie kurzy veterinárnych lekárov (1958 - 1962)

Rok Počet Priemer Tematika kurzov
kurzov účastníkov na 1 kurz

1958 4 99 24,8 Inseminácia a gynekológia HD,
1959 14 283 20,3 hygiena potravín, tlmenie TBC,
1960 7 265 37,7 epizootológia, výživa a dietetika HZ,
1961 10 187 18,7 zoohygiena, kurzy pre okresných
1962 8 154 19,2 epizootológov, kurzy pre okresných

gynekológov, choroby včiel
a dekornuácia HD.

V tomto období návrhy tematických plánov doškoľovania vypracovával na
základe požiadaviek krajských a okresných veterinárnych lekárov a riaditeľov
veterinárnych zariadení vedúci pobočky seminára. Návrhy sa sústreďovali
v Pardubiciach a centrálne ich schvaľoval Veterinárny odbor MPLVH v Prahe.
Pre pobočku seminára v Košiciach tematický plán schvaľovala Veterinárna
správa Povereníctva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva
v Bratislave, ktorá mala v kompetencii aj metodické riadenie a hodnotenie
odbornej kvality kurzov. 

4.3. Kvalifikačné atestácie veterinárnych lekárov

Výnosom ministra poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva
MPLVH č. j. 231-65.137/61 zo dňa 15. júna 1961 sa upravovali platové po-
mery odborných zamestnancov veterinárnych zariadení. V prílohe č. 2 tejto
platovej úpravy boli stanovené kvalifikačné predpoklady k nomenklatúre
funkcií a funkčných platov, medzi nimi tiež nový pojem: „kvalifikačné ates-
tácie pre výkon funkcie vo veterinárskej službe“. 

V prílohe č. 6 organizačných opatrení k zabezpečeniu účinnosti platovej
úpravy, v odseku IV. zvyšovanie kvalifikácie kádrov, ministerstvo uložilo Semi-
náru pre doškoľovanie veterinárnych lekárov v Pardubiciach, zároveň aj pobočke
v Košiciach, organizačne pripraviť a zabezpečiť výkon kvalifikačných atestácií
tak, aby sa s komisionálnymi atestačnými skúškami mohlo započať v januári 1962
a aby boli vo všetkých pobočkách Seminára ukončené do 31. decembra 1962.

Termín bol príliš krátky, ale jeho splnenie o to naliehavejšie a náročnejšie.
Už 14. júla 1961 predložil riaditeľ Seminára MVDr. Jan Hiller Veterinárnemu
odboru MPLVH v Prahe kompletný materiál o kvalifikačných atestáciách vete-
rinárnych lekárov vo funkciách. Obsahoval rozsah požadovaných vedomostí
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pre jednotlivé funkcie, skúšobný poriadok, návrh tém na písomné (atestačné)
práce, ich úpravu, povinnú literatúru na prípravu na skúšky, návrh skúšobných
komisií a návrh „Osvedčenia o atestačnej skúške“. Tento obsiahly spis prero-
kovali veterinárne odbory MPLVH v Prahe a PPLVH v Bratislave, po ich sú-
hlase ho minister poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva schválil
dňa 7. augusta 1961 výnosom č. j. 104.181/61-43.

Predpokladaný začiatok skúšok v marci 1962 sa musel z objektívnych or-
ganizačných a administratívnych dôvodov posunúť. Prvé kvalifikačné atestá-
cie krajských veterinárnych lekárov zo všetkých krajov ČSSR začali
19. júla 1962 v Pardubiciach. Zo Slovenska na tamojšom učilišti úspešne
atestovalo 16 veterinárnych lekárov v krajských funkciách.

4.3.1. Príprava veterinárnych lekárov na atestáciu

Predpokladom pozvania na atestačné skúšky bolo, aby:
- kandidát samostatne vypracoval písomnú atestačnú prácu na tému, ktorú si

zo širokého okruhu odborných tém, zverejnených v ponuke seminára sám
vybral. Písomnú prácu v predpísanom rozsahu a úprave bol povinný dva
týždne pred skúškou doručiť semináru na posúdenie. Posudzovateľov ates-
tačných prác menovali predsedovia skúšobných komisií,

- kandidát bol pripravený na skúšky z: a) povinných predmetov - verejné vete-
rinárstvo a legislatíva, organizácia poľnohospodárskych podnikov, závodov
a ekonomika živočíšnej výroby, b) voliteľných predmetov - epizootológia,
patológia, zoohygiena, gynekológia, hygiena potravín, chirurgia a ortopé-
dia, interná medicína, pôrodníctvo, klinické a laboratórne vyšetrovacie me-
tódy, mikrobiológia a patologická morfológia. Tento systém povinných
a voliteľných predmetov sa neuplatnil, bol čoskoro zrušený a nahradený
jednoduchým a tradičným žrebovacím systémom. Príprava na praktické
skúšky spočívala v ovládaní všetkých úkonov z odborností vyplývajúcich
zo zastávanej funkcie.

4.3.2. Organizácia atestačných skúšok

Kvalifikačné atestácie sa konali v Pardubiciach a v Košiciach, krajskí a okres-
ní hygienici cestovali do Olomouca kvôli praktickým skúškam vo veľkom mä-
sovom priemyselnom a spracovateľskom podniku, vedúci veterinárnych nemoc-
níc a ošetrovní atestovali v Dukovanoch. Počet skúšaných adeptov bol maxi-
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málne desať za deň. Celkový
počet atestačných dní v rámci
ČSSR od 19. júna do 23. no-
vembra 1962 bol 74, z toho
v Košiciach od 5. septembra do
18. októbra 1962 16 dní. V bu-
dove košickej pobočky semi-
nára pre doškoľovanie veteri-
nárnych lekárov atestovali
v tomto termíne všetci okresní
veterinárni lekári (riaditelia
OVZ), okresní epizootológovia,
gynekológovia, vedúci veteri-
nárnych stredísk (VS), vedúci
oddelení veterinárnych vyše-
trovacích staníc (VVS), kraj-
ských veterinárnych nemocníc
(KVN) a okresných veteri-
nárnych ošetrovní (OVO) zo
všetkých okresov SSR, dovedna
79 atestantov.

4.3.3. Atestačné komisie

Členov skúšobných komisií (v rámci ČSSR ich bolo 29, z toho 8 v Koši-
ciach) z 10 rozličných pracovísk: z Veterinárneho odboru MPLVH, z krajských
a okresných veterinárnych zariadení, zo štátnych veterinárnych ústavov a vy-
šetrovacích staníc, z Veterinárskej fakulty VŠP v Košiciach, veterinárnych ne-
mocníc a iných, navrhoval menovite seminár, schvaľovalo ich MPLVH v Prahe.
Predsedov trojčlenných komisií, vrátane členov menoval veterinárny odbor
MPLVH v Prahe. Zo Slovenska boli do atestačných komisií menovaní: MVDr.
Balun, Čiernik, Dobšinský, Gula, Haladej, Halaša, Klauzer, Koppel, Roško,
Stankovský, Scherer, Tkáčik, Trávniček, Tureček, Žilka.

Náročnosť atestačnej skúšky vyžadovala od kandidátov svedomitú teoretic-
kú prípravu, ktorá spočívala najmä v štúdiu aktuálnej organizačnej legislatívy
i odbornej literatúry. Písomné práce, v ktorých sa spracovalo vyše dvadsať
tematických okruhov zo všetkých oblastí veterinárskej činnosti, boli prevažne
na veľmi dobrej, niektoré na vynikajúcej úrovni. Originálne myšlienky, náme-
ty, projekty, metodiky a pod. boli v ďalšom období využité najmä v organi-
zácii, riadení a činnosti OVZ, OVO, OVL a iných pracovísk.
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4.3.4. Reprobácie atestačných skúšok

Atestácie sa klasifikovali tromi známkami: prospel s vyznamenaním, pros-
pel a neprospel. Tí kandidáti, ktorí pri atestačných skúškach neprospeli, mali
možnosť skúšku po 6-8 týždňoch opakovať. Podľa rozhodnutia atestačnej
komisie sa opakovala buď a) kompletná atestačná skúška, b) celá ústna časť
skúšky bez písomnej práce, alebo c) skúška iba z jedného predmetu. Re-
probačné skúšky sa konali 18.- 20. decembra 1962 v seminári v Pardubiciach.
Z celkového počtu 824 atestovaných veterinárnych lekárov z ČSSR (151
zo SSR) neprospelo 49. Z nich kompletnú skúšku opakovalo 12, celú skúšku
bez písomnej práce 14 a 23 atestantov reprobovalo iba z jedného predmetu. Po
reprobáciách neprospelo 9 veterinárnych lekárov (nebol medzi nimi nikto zo
Slovenska), ktorí nesplnili kvalifikačné predpoklady pre ďalšie pôsobenie vo
funkciách vo veterinárnych zariadeniach.

Osvedčenia o výsledku kvalifikačných atestácií vydával Seminár pre do-
škoľovanie veterinárnych lekárov v Pardubiciach, s podpismi riaditeľov Veteri-
nárneho odboru MPLVH v Prahe a seminára v Pardubiciach.

4.3.5. Účasť seminára -
pobočky v Košiciach na
atestáciách

Komplexnou prípravou, orga-
nizáciou, priebehom a záverom
kvalifikačných atestačných skú-
šok v roku 1962 bol poverený
Seminár pre doškoľovanie vete-
rinárnych lekárov v Pardubi-
ciach. Prevažná časť organizač-
ného a praktického zabezpeče-
nia atestácií veterinárnych le-
károv vo funkciách zo Sloven-
ska bola zverená pobočke v Koši-
ciach. Teoretická časť skúšok sa
konala už v zadaptovanej vlast-
nej budove na Kostolanskej ces-
te v Košiciach, praktická časť
v košickej Veterinárnej vyše-
trovacej stanici, ktorá vyšla semi-
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Oznámenie zamestnávateľovi o vykonaní
atestačnej skúšky

náru v ústrety svojou ochotou a účinnou pomocou, jednak vo vlastných labo-
ratóriách, jednak vo veterinárnej nemocnici v Prešove.

Jednoznačne sa konštatovalo, že košická pobočka seminára, na čele s ve-
dúcim pobočky MVDr. Štefanom Tkáčikom a malým šesťčlenným personálom
zvládla prvé atestácie veterinárnych lekárov vo funkciách z celého územia
SSR veľmi dobre. Splnila úlohu danú platovou úpravou a vďaka pochopeniu,
obetavosti a vytrvalosti všetkých svojich spolupracovníkov dodržala aj rezor-
tom prísne stanovené termíny. Prvá etapa kvalifikačných atestácií I. stupňa vete-
rinárnych lekárov na Slovensku bola 31. decembra 1962 skončená. V ďalších
rokoch mohli atestácie kontinuálne pokračovať. Zmeny, ktoré vznikli v orga-
nizácii kvalifikačných atestačných skúšok v priebehu ďalších rokov, uvádzame
v chronologickom slede v ďalších statiach publikácie.

5. Zmeny názvov vzdelávacej inštitúcie

5.1. Zrušenie „Seminára“, vznik „Doškoľovania“

1.mája 1963 bol zrušený Ústav pre ďalšie vzdelávanie poľnohospodárskych
a lesných pracovníkov v Prahe. Seminár pre doškoľovanie veterinárnych
lekárov bol začlenený ako zálohovaná organizácia do Ústredného štátneho vete-
rinárneho ústavu v Prahe /ÚŠVÚ/. Súčasne seminár dostal nový názov:
„ÚŠVÚ - Doškoľovanie veterinárnych pracovníkov v Pardubiciach“.
Pobočky v Brne, Košiciach a Dukovanoch boli premenované na „učilištia“. Te-
da oficiálny názov inštitúcie pre postgraduálne vzdelávanie veterinárnych le-
károv na Slovensku znel: ÚŠVÚ - Doškoľovanie veterinárnych pracovníkov
Pardubice, učilište v Košiciach, Kostolanská cesta 117. Vedúci učilišťa:
MVDr. Štefan Tkáčik, CSc.

Zo zápisov z pracovných porád vedúcich učilíšť, ktoré sa konali v Pardubi-
ciach vyplýva, že ani poverený riaditeľ MVDr. Antonín Liška (počas dlhšie tr-
vajúcej choroby MVDr. Hillera), ani vedúci učilíšť neboli spokojní s novým náz-
vom, ani s organizačným začlenením a štruktúrou. 4. júna 1963 podali žiadosť na
Veterinárny odbor MPLVH v Prahe o zmenu názvu na „Inštitút pre doškoľovanie
veterinárnych pracovníkov Pardubice“ a zároveň o osamostatnenie sa tohto zaria-
denia. K žiadosti bol pripojený aj v tomto zmysle vypracovaný štatút a organizač-
ný poriadok pre inštitút. Tento návrh nebol akceptovaný a žiadosť aj s prílohami,
napriek viacerým protestom širšej veterinárskej verejnosti, bola zamietnutá.

Veterinárny odbor MPLVH v Prahe svojím rozhodnutím č. 49.376/63-43 zo
dňa 5. 8. 1963 priznal všetkým kurzom, školeniam a skúškam, organizovaným
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a konaným v rámci novej inštitúcie, teda ÚŠVÚ - Doškoľovanie veterinárnych
pracovníkov Pardubice, od 1. septembra 1963 charakter postgraduálneho
vzdelávania veterinárnych lekárov. Kvalifikačné atestácie veterinárnych
lekárov na funkcie vo veterinárskej službe mali priznaný charakter ates-
tácie I. stupňa.

V júni 1963 vypracovalo vedenie doškoľovania podľa požiadaviek Veteri-
nárneho odboru MPLVH v Prahe prvý „tematický plán doškoľovania veteri-
nárnych lekárov na roky 1963-64“. Na základe tohto plánu malo učilište
v Košiciach usporiadať od 2. 9. do 21. 12. 1963 desať kurzov pre okresných,
obvodných, laboratórnych veterinárnych lekárov, pre hygienikov i ostatných
odborníkov inšpekčných skupín OVZ. Na rok 1964 bolo naplánovaných 22 je-
den a dvojtýždňových kurzov.

1. septembra 1963 bol za riaditeľa doškoľovania Pardubice vymenovaný
MVDr. Antonín Liška. Vypracoval „Dočasný organizačný poriadok“, ktorý
bol 31. 10. 1963 na ÚŠVÚ v Prahe schválený a platil pre všetky štyri učilištia,
Pardubice, Brno, Dukovany a Košice.

V januári 1964 bola zriadená Pedagogická rada doškoľovania, ktorú ako
poradný zbor riaditeľa ustanovil Veterinárny odbor MPLVH v Prahe. Mala na
starosti zásadné otázky koncepčného, odborného, organizačného a metodic-
kého charakteru.

5.2. Činnosť učilišťa v Košiciach, 1963 - 1964 

Košické učilište doškoľovania, vo vlastných vynovených priestoroch, so se-
dem členným pracovným kolektívom, intenzívne a plynulo pokračovalo v or-
ganizačnej i pedagogickej činnosti. V rokoch 1963-64 usporiadali 37 dvoj
a trojtýždňových kurzov s prevažne špeciálnym zameraním na odbornosti vo
funkciách vo veterinárskej službe, resp. vo veterinárnych zariadeniach. Kurzy
sa konali aj pre obvodných veterinárnych lekárov. Prvý raz bol organizovaný
kurz na tému „biologická štatistika vo veterinárskej medicíne“. Tento inicia-
tívny počin prilákal do Košíc vedecky zameraných veterinárnych i humánnych
lekárov z Veterinárskych fakúlt VŠP v Brne, v Košiciach i z Lekárskej fakulty
UPJŠ v Košiciach.

Na všetkých kurzoch sa zúčastnilo 632 frekventantov, v priemere 17 na
1 kurz. Teoretická výuka bola spestrená praktickými demonštráciami v no-
vozriadenom chemickom a mikrobiologickom laboratóriu v budove učilišťa,
premietaním diapozitívov i odborných filmov, ako i exkurziami do veterinárnej
nemocnice v Prešove, KPP - inseminačnej stanice v Prešove, do kafilérie v Drie-
nove, Mäsopriemyslu v Prešove a vo Svite, do spracovateľského závodu Ryba
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v Košiciach, na pohraničnú veterinárnu stanicu v Čiernej nad Tisou, tiež na
poľnohospodárske dvory a do chovov HZ na JRD.

V druhom polroku 1964 bol v košickom učilišti doškoľovania usporiadaný
prvý 18 dňový kurz, ktorý bol začiatkom systematického cyklu postgradu-
álneho štúdia veterinárnych lekárov (PGŠ). Tento kurz sa konal v intenciách
„Návrhu na organizáciu sústavného a plánovitého postgraduálneho štúdia vete-
rinárnych lekárov“, ktorý bol na základe prieskumu názorov a požiadaviek
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Skupina frekventantov počas prestávky (1964)

Vedúci učilišťa MVDr. Štefan Tkáčik, kurič - údržbár Ján Bo-
komlaško a strážny pes Muky.



veterinárnych lekárov z celej ČSSR vypracovaný v sídle doškoľovania v Pardu-
biciach. Zákon o vysokých školách č. 19/66 Zb. a Vyhláška ministerstva školstva
č. 49/67 Z. z. o postgraduálnom štúdiu uložila povinnosť zabezpečiť toto štú-
dium Vysokej škole veterinárskej v Košiciach. Košické učilište doškoľovania
a Veterinárska fakulta VŠP v Košiciach boli iniciatívnejšie a pružnejšie ako štát-
na administratíva a legislatíva. V priamej súvislosti so súčinnosťou Veterinárskej
fakulty VŠP v Košiciach a ÚŠVÚ - Doškoľovanie veterinárnych pracovníkov
Pardubice, učilište v Košiciach pri príprave, organizácii a pedagogickom za-
bezpečení periodického postgraduálneho štúdia veterinárnych lekárov na Slo-
vensku, sa 1. marca 1964 členom Vedeckej rady VFVŠP v Košiciach stal
MVDr. Štefan Tkáčik, CSc., vedúci doškoľovania - učilišťa v Košiciach.

5.3. „Doškoľovanie“ zrušené, opäť „Seminár“, 1965 - 1967

1. januára 1965 bol na základe výnosu MPLVH č. j. 70.100/65 zo dňa
16. 1. 1965 zriadený „Seminár pre doškoľovanie veterinárnych pracovní-
kov v Pardubiciach“ ako rozpočtová organizácia ÚŠVÚ v Prahe. Názov „uči-
lište“, ich počet a lokalizácia ostali bez zmeny, teda Pardubice, Brno, Duko-
vany a Košice.

V košickom učilišti seminára sa v priebehu rokov 1965 - 1967 konalo 65 jed-
no, dvoj a trojtýždňových kurzov. Počet účastníkov bol 1184, v priemere 18,2 na
1 kurz. Z prevádzkovo - ekonomických i z pedagogických hľadísk bol optimál-
ny priemer frekventantov stanovený na dvadsať pre každý kurz. Nie vždy sa ho
podarilo docieliť. Dôvody spočívali jednak v nedôslednom prístupe riaditeľov
veterinárnych zariadení k uvoľňovaniu a vysielaniu svojich pracovníkov na
doškoľovanie, jednak v tom, že povinnosť absolvovať postgraduálne štúdium
(okrem kvalifikačných atestácií I. st.) nebola ešte uzákonená. K slabšiemu záuj-
mu o internátne 2-3 týždňové štúdium zo strany veterinárnych lekárov prispeli aj
neustálené, menlivé vyhlášky rezortov, týkajúce sa nárokov frekventantov na
kompenzáciu nákladov spojených s cestovaním, ubytovaním, stravovaním a pod.
V nemalej miere väčšej účasti bránili pretrvávajúce nebezpečné nákazy slintačka
a krívačka a mor ošípaných na západnom a južnom Slovensku a ich likvidácia,
vyžadujúca prítomnosť každého veterinárneho lekára v nákazou postihnutých
oblastiach. Taktiež ničivé záplavy Dunaja v roku 1965 boli prekážkou, brániacou
cestovaniu na termínovaný doškoľovací kurz.

Časť kurzov bola tematicky špeciálne zameraná na doškoľovanie okresných
veterinárnych lekárov (riaditeľov OVZ), členov inšpekčných skupín (hygieni-
kov, gynekológov, dietetikov, vedúcich VS). Druhá časť bola tematicky vše-
obecne orientovaná na epizootológiu, zoohygienu, reprodukciu a invázne cho-
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roby hospodárskych zvierat. Pokus učilišťa o organizovanie dobrovoľných záuj-
mových kurzov na témy choroby lovnej zveri, mykózy hospodárskych zvierat
sa pre malý počet prihlásených záujemcov nevydaril.

Pokračovalo sa v periodickom postgraduálnom štúdiu v trojtýždňových tur-
nusoch, v doškoľovaní veterinárnych technikov v hygienickej službe v jedno-
týždňovom kurze. Ako novinka sa od roku 1964 zaviedla predatestačná prípra-
va, t.j. dvojtýždňové kurzy pre veterinárnych lekárov, pripravujúcich sa na
kvalifikačnú atestáciu I. stupňa. V roku 1966 sa tieto kurzy dostali do tema-
tického plánu doškoľovania pod oficiálnym názvom „Konzultačné kurzy pre

kvalifikačné atestácie pre vý-
kon funkcií vo veterinárskej
službe“. Absolvovanie týchto
kurzov bolo podmienkou pozva-
nia na atestáciu a pripustenia ku
skúške.

Do košického učilišťa semi-
nára, okrem frekventantov zo
Slovenska, dochádzali na jedno-
tlivé postgraduálne kurzy pra-
videlne a radi aj veterinárni le-
kári z Čiech a Moravy, menovite
z okresov: Nový Jičín, Karviná,
Bruntál, Trutnov, Ústí na La-
bem, Ústí nad Orlicí, Vsetín,
Opava, Frýdek-Místek, Havlíč-
kův Brod, Mladá Boleslav, Lou-
ny, Český Krumlov, Tachov,
Most na Moravě, Semily, Hra-
dec Králové, Cheb, Břeclav, Pl-
zeň, Beroun, Šumperk, Olomouc,

Uherské Hradiště, Hodonín, Brno, Brno - venkov, Rokycany, Třebíč, Liberec,
Děčín, Jihlava, Karlovy Vary, Pardubice, České Budějovice, Praha, Gottwal-
dov, Terezín, Český Brod, Vratislavice, Hranice na Moravě, Dobřejovice
u Prahy, Ivanovice na Hané, Vojenský okruh Javorina, Libava a ďalšie. Ročne
sa ich vystriedalo okolo 90.

V rokoch 1965 - 1967 pokračovali aj kvalifikačné atestačné skúšky. Doved-
na ich absolvovalo 75 kandidátov, z nich 6 neprospelo. Konali sa aj skúšky
laborantov SLD, bolo ich pätnásť. Pre stály záujem pokračovali 1-2 týždňové
kurzy z biologickej štatistiky vo veterinárskej medicíne. V roku 1967 sa na
košickom učilišti seminára zorganizoval a konal, v spolupráci s Ústavom pre
doškoľovanie lekárov a farmaceutov v Bratislave, dvojtýždňový kurz pre ma-
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gistrov farmácie, ktorí pracovali s veterinárnymi liečivami. Kurz bol celoštát-
ny a mal veľmi dobrú úroveň aj širokú priaznivú odozvu.

Okrem kurzov, uvedených v tematických plánoch, ktoré boli každý rok
zverejňované vo veterinárskych odborných i informačných periodikách, resp.
rozosielané všetkým veterinárnym zariadeniam a organizáciám v ČSSR, ko-
nali sa v košickom učilišti seminára niektoré kurzy mimo tematického plánu,
naviac. Boli to napr. špeciálne kurzy pre chemikov ÚŠVÚ, SLD, OSD, konzul-
tačné kurzy pre laborantov ÚŠVÚ, SLD, 2-3 dňové porady a semináre pre

lekárnikov ÚŠVÚ z celej ČSSR, pre vedúcich oddelení výživy a dietetiky
z SLD zo Slovenska.

Za zmienku stojí, že veterinárni lekári - účastníci doškoľovacích kurzov na
učilišti seminára v Košiciach v roku 1965, nezávisle na Pardubickej iniciatíve,
vypracovali petíciu adresovanú Veterinárnemu odboru MPLVH v Prahe, v kto-
rej vyslovili požiadavku na zmenu názvu „Seminár“ a „učilište“, ktoré nevys-
tihujú význam a poslanie vysokoškolskej postgraduálnej inštitúcie, na nový
názov: Inštitút pre doškoľovanie veterinárnych lekárov. Táto požiadavka v tom
čase nebola akceptovaná.

5.3.1. Prieskumná akcia 1967

Seminár pre doškoľovanie veterinárnych pracovníkov v Pardubiciach zor-
ganizoval v roku 1967 anketu, na ktorú písomne odpovedala väčšina oslo-
vených organizácií. Závery ankety, ako súhrn požiadaviek, námetov a pri-
pomienok 91 OVZ, 8 krajských veterinárnych lekárov a 35 iných veterinár-
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Pohľad do laboratória seminára

nych zariadení v ČSSR boli zverejnené. Anketa obsahovala 14 otázok zamera-
ných na činnosť seminára v budúcich rokoch. Kladné odpovede, čiže požiadav-
ky, boli v záveroch vyjadrené v % počtu účastníkov ankety.

Z dotazníkovej akcie vyplynuli tieto najdôležitejšie požiadavky 90 až
100 % opýtaných:
- usporiadať systematicky tematické kurzy, povinné pre všetkých obvodných

veterinárnych lekárov z a) reprodukcie a inseminácie HZ, b) veterinárskej
starostlivosti v chovoch teliat, prasiat a hydiny, c) krmív a veterinárskej die-
tetiky, d) nenákazlivých chorôb HZ,

- usporiadať „funkčné“ kurzy pre okresných veterinárnych lekárov, epizoo-
tológov, hygienikov, gynekológov, vedúcich VS,

- pokračovať v „konzultačných kurzoch“ pre prípravu na kvalifikačné atestá-
cie pre výkon funkcie vo veterinárskej službe,

- pokračovať v atestačných skúškach systémom ako doteraz, ktorý vyhovuje,
- zaraďovať do tematických plánov všetkých kurzov prednášky, resp. infor-

mácie o nových zákonoch, predpisoch a nariadeniach, vzťahujúcich sa na
veterinársku službu,

- pokračovať v „špecializačných kurzoch“ pre veterinárnych lekárov - die-
tetikov, hydinárov, hygienikov, vedúcich OVO, vedúcich oddelení OSD
a SLD a to i formami stáží na výberových pracoviskách,

- pripraviť, ako konečný záver a výsledok špecializačného doškoľovania, jed-
notnú normu na špecializáciu v užšom odbore veterinárskej medicíny so
záverečnou skúškou - atestácia II. stupňa,

- pokračovať v spolupráci s veterinárskymi fakultami v organizácii „periodic-
kého postgraduálneho štúdia veterinárnych lekárov“ v zmysle Vyhlášky
č. 84/61 MPLVH,

- dokončiť školenie veterinárnych technikov, ktorí získali kvalifikáciu jed-
noročným diaľkovým štúdiom a pokračovať v doškoľovaní všetkých veteri-
nárnych technikov formou „cyklického doškoľovania“ v pravidelných in-
tervaloch, vždy po 3-4 rokoch.
Všetky tieto požiadavky, aj viaceré iné, boli v ďalších rokoch postupne reali-

zované, koncepcia postgraduálneho vzdelávania sa zdokonaľovala, tematická
pestrosť a kvalita kurzov sa naďalej zvyšovala.

5.4. Zo „Seminára“ - „Ústav“

Na základe rozhodnutia Ministerstva poľnohospodárstva a výživy ČSSR
č. j. II/4-1104/67 zo dňa 27. 12. 1967 bol Seminár pre doškoľovanie veteri-
nárnych pracovníkov v Pardubiciach vyčlenený z Ústredného štátneho veteri-
nárneho ústavu v Prahe a podriadený priamo Ústrednej, pozdejšie Štátnej vete-
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rinárnej správe MPVž v Prahe, s novým názvom: „Ústav pre doškoľovanie
veterinárnych lekárov so sídlom v Pardubiciach (ďalej ústav). Učilištia v Par-
dubiciach, Brne, Dukovanoch a v Košiciach ostali bez zmeny.

Rozhodnutí

ministra zemědělství a výživy ze dne 27. 12. 1967, č. j. II/4-1.104/67: „Ke
dni 1. ledna 1968 vyčleňuji z podřízenosti Ústředního státního veterinárního
ústavu v Praze rozpočtovou organizaci „Seminář pro doškolování veterinár-
ních lékařů“ se sídlem v Pardubicích a podřizuji jej k témuž datu Ústřední
veterinární správě se sídlem v Praze.

Zároveň měním k 1. lednu 1968 název uvedené organizace takto: „Ús-
tav pro doškolování veterinárních lékařů“ se sídlem v Pardubicích“.

I. náměstek ministra zemědělství a výživy: Václavů v.r.

5.4.1. Návrh novej koncepcie činnosti

Prvoradou úlohou vedenia ústavu, na čele s riaditeľom MVDr. Antonínom
Liškom bolo vypracovanie novej koncepcie činnosti. Začiatkom roka 1968 bol
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návrh predložený veterinárskej verejnosti v ČSSR na diskusiu, pripomienko-
vanie a prípadné doplnenie. Hlavné zásady návrhu koncepcie činnosti Ústavu
pre doškoľovanie veterinárnych lekárov zneli:

„Všetka popromočná a pomaturitná výchova odborných veterinárnych pra-
covníkov, ktorá má dôležitú úlohu v ďalšom plánovitom rozvoji veterinárskej
služby, musí byť sústredená do jednotného vzdelávacieho systému, ktorý
podľa základných zásad navrhovanej koncepcie výchovy musí zabezpečovať
jej sústavnosť, plánovitosť, t. j. cieľavedomú organizáciu, jej vedecké riadenie
a jej nepretržitý kontakt s rozvojom vedy a s potrebami praxe“.

Návrh koncepcie činnosti ústavu posúdili všetky veterinárne zariadenia
v ČSSR a vyjadrili sa k nemu prevažne pozitívne. Negatívne stanoviská ne-
boli. Po prerokovaní a súhlase v sekcii pre výchovu kádrov Odbornej rady
Ústrednej veterinárnej správy v Prahe, v apríli 1968, bol návrh predložený ce-
loštátnemu aktívu veterinárskej služby dňa 23. mája 1968 v Brne, ktorý na-
vrhovanú koncepciu prijal a schválil. Nakoniec, 25. júla 1968 ju schválil aj
Odborový výbor veterinárskej sekcie ÚVOZ pracovníkov v poľnohospodár-
stve v Prahe.

V súlade s touto koncepciou boli uzatvorené dohody o trvalej spolupráci
ústavu s veterinárskymi fakultami VŠP v Brne a v Košiciach pri organizovaní
postgraduálnych foriem vzdelávania a výchovy vysokoškolských odborníkov
(v zmysle Vyhlášky 49/67 Z. z. ministerstva školstva zo dňa 7. mája 1967).

5.4.2. Kvalifikačné predpoklady

V júli 1968 vydalo MPVž výnos č. j. VII/3-2071/68 „o úprave platových
pomerov pracovníkov okresných veterinárnych zariadení a štátnych veteri-
nárnych ústavov“, ktorý požadovanými kvalifikačnými predpokladmi pre ve-
terinárnych lekárov i pre veterinárnych technikov uložil ústavu mimoriadne
rozsiahle úlohy, ktoré podstatne ovplyvnili jeho činnosť v II. polroku 1968.

Výnos MPVž stanovil kvalifikačný predpoklad na nové platové zatrie-
denie pre veterinárnych lekárov - úspešné zloženie atestačnej skúšky I. st.
s najneskorším termínom do 30. júna 1970. Kvalifikačný predpoklad pre veteri-
nárnych technikov - absolvovanie špecializačného školenia. Tematické plány
na rok 1969 museli byť na všetkých učilištiach seminára prepracované.

Ústredná veterinárna správa v Prahe a Oblastná veterinárna správa v Bra-
tislave vypracovali smernice č. j. 4.725/68 „k organizácii a zabezpečeniu vý-
chovy a ďalšieho vzdelávania veterinárnych lekárov“. Bol vypracovaný
„Organizačný poriadok kvalifikačných atestácií I. stupňa pre veterinárnych le-
károv“. Okrem toho, vzhľadom na naliehavosť požiadaviek OVZ, boli v II. pol-

41



roku 1968 zorganizované a otvorené prvé „kurzy o dezinfekcii, dezinsekcii
a deratizácii“ ako I. časť špecializačného školenia veterinárnych technikov.

Jedným zo základných predpokladov úspešného plnenia úloh ústavu v zmy-
sle novej koncepcie činnosti, ako i v zmysle uvedeného výnosu MPVž, bola
dôsledná, úplná a priebežne aktualizovaná evidencia všetkých pracovníkov
veterinárskej služby, najmä veterinárnych lekárov, technikov, laborantov a os-
tatných odborných zamestnancov, na ktorých sa vzťahovala povinnosť účasti
na doškoľovaní. Na základe tejto evidencie ústav pozýval menovite každého
frekventanta do príslušného kvalifikačného, resp. špecializačného kurzu, ces-
tou riaditeľov OVZ, ŠVÚ a ostatných veterinárnych zariadení.

V košickom učilišti ústavu pre doškoľovanie veterinárnych lekárov sa v roku
1968 pokračovalo v usporiadaní kurzov a) tematických pre obvodných veteri-
nárnych lekárov, b) špecializovaných pre veterinárnych lekárov inšpekčných
skupín OVZ, c) konzultačných pre kandidátov na kvalifikačné atestácie I. stup-
ňa, d) konali sa aj kurzy periodického postgraduálneho školenia. Na požiadanie
Oblastnej veterinárnej správy v Bratislave sa usporiadalo dvojtýždňové škole-
nie pracovníkov veterinárskej ekonómie. Dovedna sa konalo 22 kurzov so 462
účastníkmi, v priemere s 21 osobami na jednom kurze. V roku 1968 boli poz-
vaní aj veterinárni technici na prvú časť špecializačného postgraduálneho škole-
nia v odbore DDD (dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia).

Zaviedol sa nový spôsob hodnotenia doškoľovania, resp. jednotlivých kurzov.
Individuálne písomné hodnotenie vypracoval každý účastník kurzu, vrátane kri-
tických pripomienok a podnetných návrhov, druhé hodnotenie vypracoval vedú-
ci učilišťa a tretie riaditeľ toho veterinárneho zariadenia, ktoré pracovníka na do-
škoľovanie vyslalo. Všetky hodnotenia sa spracovávali vo vedení ústavu, odkiaľ
sa súhrnná správa posielala na ÚVS do Prahy i na ObVS do Bratislavy.

Ústav pre doškoľovanie veterinárnych lekárov v Pardubiciach, učilište v Ko-
šiciach, dosiahlo v roku 1968 výrazný pokrok v rozvoji doškoľovania a to nie-
len po stránke kvantity, ale i kvality. V stupňujúcom tempe tohto rozvoja sa
pripravovali ďalšie podstatné organizačné, legislatívne i prevádzkové zmeny
v systéme doškoľovania.

5.5. Čas venovaný postgraduálnemu štúdiu

Všeobecný názor sociológov na čas, ktorý by mal každý vzdelaný človek
po ukončení vysokoškolského štúdia venovať svojmu ďalšiemu vzdelávaniu,
aktualizovaniu svojich vedomostí, obohatených o skúsenosti z praxe, nie je
jednoznačný. Prevláda mienka, že v medicínskych odboroch sa ten čas pohy-
buje medzi dvomi až tromi percentami z priemernej pracovnej doby. Z tejto
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mienky vyplynula požiadavka riadiacich orgánov štátnej veterinárskej služby
v druhej polovici minulého storočia, aby veterinárny lekár venoval minimálne
2 % svojej pracovnej doby, t. j. 40 hodín ročne svojmu individuálnemu štúdiu.

Podľa sociologického (keď sa to dá tak nazvať - pozn. aut.) prieskumu, kto-
rý sa konal v rokoch 1954 - 1960 na bývalých Okresných národných výboroch,
veterinárni lekári individuálne študovali v priemere iba 16 hodín ročne, čo
predstavovalo 0,8 % priemerného pracovného času. Pripusťme, že hodnover-
nosť výsledkov tohto prieskumu nebola spoľahlivá.

Ďalší prieskum na organizačne, obsahovo i rozsahovo vyššej kvalitatívnej
úrovni sa konal v rokoch 1963 až 1968 formou ankiet, rozosielaných na Okres-
né veterinárne zariadenia a pracoviská Ústredného štátneho veterinárneho ús-
tavu vo všetkých troch krajoch Slovenska. Výsledky ankiet ukázali, že v roku
1963 sa zvýšil čas postgraduálneho štúdia veterinárneho lekára z 0,8 % pra-
covnej doby na 0,9 %, t. j. 18 hodín ročne, v roku 1964 na 1 % - 20 hodín,
v roku 1965 na 1,2 %, v roku 1967 na 1,25 % a v roku 1968 na 1,4 %, t. j. 28
hodín ročne (Liška, Tkáčik, 1968).

Tento 40 %-ný nárast študijného času za päť rokov sa pripisoval organizova-
nému postgraduálnemu vzdelávaniu v Seminári pre doškoľovanie veterinár-
nych lekárov v Košiciach, ako aj zvýšeným požiadavkám rezortu i veterinárnej
správy na periodické doplňovanie kvalifikácie v súvislosti s platovou úpravou
pracovníkov veterinárskej služby. Požiadavka na 2 % času štúdia z celoročnej
pracovnej doby však splnená nebola. Ďalší hodnoverný prieskum sa už neorga-
nizoval ani sa touto problematikou nikto nezaoberal, hoci s použitím štatistic-
kých údajov IVVL v Košiciach a ŠVS MPVž SR v Bratislave by sa, možno,
podobnú sociologickú štúdiu podarilo vypracovať.

Napriek tomu, že vďaka organizovanému internátnemu doškoľovaniu sa zvý-
šil čas venovaný postgraduálnemu štúdiu každého veterinárneho lekára, opro-
ti požadovaným dvom percentám ostal pomerne výrazný deficit 0,6 %, t. j. 12
hodín štúdia ročne.

V diskusii o postgraduálnom štúdiu v roku 1974 bolo poukázané na ne-
správny názor, ktorý sa vo veterinárskej spoločnosti, možno viac z pohodlnos-
ti ako z profesionality ujal, že PGŠ je vlastne inštitúciou organizované a za-
bezpečované doškoľovanie, kde sú účastníci v určitých pravidelných interva-
loch dostatočne oboznamovaní so všetkými novými vedeckými i praktickými
poznatkami z odboru veterinárskej medicíny, ktoré sa v medziobdobí účasti na
jednotlivých kurzoch objavili, resp. zaznamenali. To znamená, že tých 28
hodín internátneho štúdia v priemer ročne by malo stačiť. Omyl, nestačí! Zá-
kladom postpromočnej výchovy každého odborníka má byť aj sústavné indi-
viduálne štúdium doma, na pracovisku, ktoré vždy bolo, je a zostane trvalo ne-
nahraditeľné (Neuman, J. 1974).
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6. Samostatný ÚDVL v Košiciach

V súvislosti s federatívnym usporiadaním Československej socialistickej
republiky (ústavný zákon č. 143/1968) vydalo Ministerstvo poľnohospodárstva
a výživy v Prahe pod č. j. II/4-1178/27/68 zo dňa 17. 12. 1968 „Rozhodnutie“,
ktorým sa vykonali na úseku veterinárskej starostlivosti na Slovensku ku dňu
1. januáru 1969 tieto organizačné zmeny:
- zriadila sa Štátna veterinárna správa Ministerstva poľnohospodárstva a vý-

živy Slovenskej socialistickej republiky v Bratislave (ŠVS MPVž SSR). Nad-
riadeným orgánom tejto organizácie bolo Ministerstvo poľnohospodárstva
a výživy Slovenskej socialistickej republiky (MPVž SSR).

- Rozhodnutím riaditeľa ŠVS MPVž SSR v Bratislave č. 178/1969 - sekr. zo
dňa 20. 1. 1969 sa dňom 1. 1. 1969 vyčlenilo z pôsobnosti ÚDVL v Pardu-
biciach učilište v Košiciach.

- Zriadil sa samostatný „Ústav pre doškoľovanie veterinárnych lekárov
v Košiciach“ (ÚDVL), ako rozpočtová organizácia, priamo podriadená
ŠVS MPVž SSR.
Delimitácia od Pardubíc sa vykonala delimitačným protokolom už dňa

11. 12. 1968 v Pardubiciach. 
Ústredný riaditeľ ŠVS MPVž SSR MVDr. Štefan Árvay vymenoval do

funkcie riaditeľa ÚDVL v Košiciach MVDr. Štefana Tkáčika, CSc., doteraj-
šieho vedúceho učilišťa.

6.1. Začiatky samostatného ústavu, 1969 - 1976

Ústav pre doškoľovanie veterinárnych lekárov v Košiciach na Kostolanskej
ceste 117 začal svoje samostatné účinkovanie v roku 1969 s veľkým elánom
a entuziazmom. Tematický plán postgraduálneho štúdia bol žánrovo pestrý,
časovo náročný a čo sa organizačného a prevádzkového zvládnutia týka, klá-
dol na riaditeľa a jeho šesťčlenný pracovný tím zvýšené požiadavky.

Pedagogická činnosť spočívala v usporiadaní sedemnástich dvoj a štvor-
týždňových kurzov pre veterinárnych lekárov a jedného šesťdňového kurzu pre
veterinárnych technikov. Rekordný počet účastníkov v doterajšom pôsobení
košickej doškoľovacej inštitúcie vôbec dosiahol 590 osôb, z toho 569 veteri-
nárnych lekárov a 21 veterinárnych technikov. Každý kurz absolvovalo v prie-
mere 32,8 frekventantov. Študijná, ubytovacia i stravovacia kapacita ÚDVL
bola využitá nad maximum. Preto sa vo výročnej správe o činnosti, ktorá sa za-
čiatkom roka 1970 odoslala na ŠVS MPVž SSR do Bratislavy, objavil návrh
a oprávnená požiadavka na prípravu investičného zámeru na výstavbu novej
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polyfunkčnej budovy Ústavu pre doškoľovanie veterinárnych lekárov v Koši-
ciach. Táto nesmelo vyslovená požiadavka bola v tom čase skôr víziou ako re-
alitou, ale predsa bola podnetom k tomu, aby sa v blízkej budúcnosti sen stal
skutočnosťou. 

V roku 1970 sa počet zamest-
nancov ÚDVL rozšíril o jedného
technika, resp. hospodársko - ad-
ministratívneho pracovníka, takže
okrem riaditeľa, ktorý bol jediným
veterinárnym lekárom, pracovali
v ústave ešte siedmi zamestnanci.
Tento prírastok bol veľmi potrebný,
pretože počet usporiadaných kurzov
sa v tom roku opäť zvýšil na 23
a počet účastníkov na 635, z toho
612 veterinárnych lekárov a 23 ve-
terinárnych technikov. Priemer na
jeden kurz bol 27,6 frekventantov.
Pre nedostatok priestorov sa dva
kurzy konali mimo ÚDVL, jeden
v Žiline pre veterinárnych tech-
nikov v hygienickej službe a jeden
v Pardubiciach (celoštátny) pre ve-
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terinárnych andrológov. Okrem kurzov sa konali aj kvalifikačné atestačné skúšky
I. stupňa, ktoré absolvovalo 195 veterinárnych lekárov, z nich 21 neprospelo.

Aj v roku 1971 sa museli dva kurzy z celkového počtu 25 z kapacitných
dôvodov konať mimo ÚDVL v Košiciach. Jeden z nich bol na ŠVÚ v Nitre,
kde sa veterinárni lekári zdokonaľovali v RTG diagnostike sípavky ošípaných.
Druhý, opäť celoštátny kurz o problematike technickej inseminácie ošípaných,
usporiadal košický ÚDVL v Brne. Na kvalifikačných atestačných skúškach
I. stupňa sa v Košiciach, priebežne počas tridsiatich skúšobných dní, zišlo
rekordných 271 veterinárnych lekárov, z nich 15 neprospeli a museli skúšku
reprobovať. Pôvodný, Ústrednou veterinárnou správou v Prahe dňa 18. 7. 1968
veľmi prísne stanovený termín na získanie kvalifikačnej atestácie I. stupňa naj-
pozdejšie do 30. júna 1970, nebol z objektívnych príčin dodržaný. Mnohým
veterinárnym lekárom vo funkciách na krajských i okresných veterinárnych
zariadeniach, ktorí nemohli v tomto termíne atestovať, hrozili zrážky z platu.

Štátna veterinárna správa MPVž SSR, vzhľadom na to, že ÚDVL v Košiciach
nemohol v tomto termíne, ani pri plnom využití svojich kapacít, zverenú úlohu
splniť, vydala dňa 17. 4. 1970 výnos č. ŠVS-1282/70 sekr. o zmene vykonávacích
smerníc ÚVS č. 3.981/1968 - vet., ktorým predĺžila pôvodný termín na vykonanie
kvalifikačných atestačných skúšok I. stupňa na ÚDVL v Košiciach o jeden rok,
t. j. do 30. júna 1971 s tým, že do toho termínu museli atestačnú skúšku vykonať
všetci veterinárni lekári a ostatní pracovníci, ktorým ju platový poriadok pred-
pisoval, ktorí vysokoškolské štúdium ukončili do roku 1967 vrátane.

V roku 1971, prvý raz od vzniku ÚDVL v Košiciach, skladali skúšky zo
špecializácie na činnosť v odbore DDD veterinárni technici, pracujúci na
OVZ. Úspešných kandidátov bolo 33, štyria neprospeli.

Počet kurzov sa zvýšil na 27, z nich 25 bolo usporiadaných pre veteri-
nárnych lekárov, 2 kurzy pre 62 veterinárnych technikov OVZ, ÚŠVÚ a ŠVÚ.
Dovedna 651 frekventantov, v priemere 24,1 na jednom kurze.

6.1.1. Referenčné pracovisko

Rozhodnutím ŠVS MPVž SSR v Bratislave č. j. 1758/71 - sekr. zo dňa
16. 6. 1971 bolo na ÚDVL v Košiciach zriadené „Referenčné pracovisko pre
dermatomykózy“. Úlohou pracoviska bolo klinické preskúšavanie farmako-
logickým priemyslom ponúkaných antimykotických prípravkov v teréne a hod-
notenie ich účinnosti na jednotlivých druhoch hospodárskych zvierat, vypra-
covávanie oponentských posudkov. Vedením referenčného pracoviska bol pove-
rený riaditeľ ÚDVL MVDr. Štefan Tkáčik, CSc.

Hlavný dôraz v pedagogickej činnosti ÚDVL v roku 1972 sa kládol na
a) prípravné kurzy pre kvalifikačné atestácie veterinárnych lekárov I. stupňa
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(predatestačná príprava), b) kurzy pre hydinárov, hygienikov, andrológov,
genetikov a dietetikov OVZ, c) záujmové kurzy (choroby rýb a včiel), d) perio-
dické postgraduálne štúdium (PGŠ) veterinárnych lekárov (chov a choroby
hovädzieho dobytka (HD) a ošípaných, e) kurzy pre pracovníkov ÚŠVÚ a ŠVÚ
v ČSSR (vedúcich chemických oddelení, veterinárnych lekárov i inžinierov
chemikov). Dva kurzy sa opäť konali mimo ÚDVL a to pre okresných veteri-
nárnych genetikov - v Galante a pre okresných veterinárnych dietetikov - v Ni-
tre. Dovedna bolo 20 kurzov, 511 účastníkov, v priemere 25,5 na jednom kurze.

Na kvalifikačných atestačných skúškach I. stupňa prospelo 53 veteri-
nárnych lekárov, dvaja museli reprobovať. Slabšie sa na špecializačné skúšky
z odboru DDD pripravili veterinárni technici, zo 42 skúšaných šiesti ne-
prospeli. Aj 18 veterinárnych laborantiek ÚŠVÚ a ŠVÚ sa podrobilo na
ÚDVL skúškam z odbornosti, všetky prospeli. 

V súlade s vedením presnej evidencie ÚDVL o absolvovaní rozličných
foriem PGŠ dal riaditeľ ÚDVL zhotoviť v tlačiarni INDEXY PGŠ. Tieto
knižôčky mali charakter vysokoškolského študijného osobného dokladu fre-
kventantov PGŠ, obsahovali všetky údaje a potvrdenia o absolvovaných kur-
zoch, resp. skúškach. S malými obmenami sa používajú doteraz.
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Index MVDr. Ladislava Kerpána, absolvované kurzy - prípravné, špecializačné
a tématické
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Personálne sa počet pracovníkov na ÚDVL v Košiciach v roku 1973 zvýšil
na deväť osôb, pribudol jeden veterinárny lekár. Zamestnanecký tím pracoval
v tomto zložení: veterinárny lekár - riaditeľ ÚDVL, veterinárny lekár - zástup-
ca riaditeľa pre pedagogickú činnosť, hospodár, samostatný odborný referent,
pomocný technik, dve kuchárky, remeselník - údržbár a upratovačka - traja
muži a šesť žien.

Pedagogická činnosť bola zameraná na formy PGŠ v jeden až štvor-
týždňových kurzoch ako v predchádzajúcich rokoch. V roku 1973 pribudli
ďalšie kurzy. V zmysle uznesenia vlády ČSSR č. 42/72 Zb. sa začala konať

„Cyklická príprava vedúcich
pracovníkov veterinárskej služ-
by na Slovensku“. V dvoch dvoj-
týždňových turnusoch sa na
ÚDVL v Košiciach školilo 71
riaditeľov krajských a okresných
veterinárnych zariadení, ŠVÚ,
veterinárnych asanačných ús-
tavov (VAÚ) a iných veterinár-
nych organizácií. Na zmluvne
dohodnutom školiacom praco-
visku SPTŠ v Ivanke pri Dunaji
sa školili veterinárni technici
a laboranti OVZ a ŠVÚ z prob-
lematiky chovu a chorôb hydiny.
Ako novinka sa v roku 1973
prvý raz konal dvojtýždňový
záujmový kurz o chove a cho-
robách psov. V rámci PGŠ veteri-
nárnych lekárov k tematickým

okruhom chov a choroby HD, ošípaných, pribudol ďalší - chov a choroby hy-
diny. Dovedna sa konalo 27 kurzov, z nich štyri pre 83 veterinárnych tech-
nikov. Počet všetkých frekventantov bol 700, účasť na jednom kurze v prie-
mere bola 25,9 osôb. Prirodzene, že priestory ÚDVL ani v roku 1973 nestačili
pojať všetkých účastníkov školení, tak sa okrem Ivanky pri Dunaji cyklická
príprava vedúcich pracovníkov, kurzy pre okresných veterinárnych dietetikov
a gynekológov konali v Trenčíne a na Dedinkách v okrese Rožňava.

Na kvalifikačných atestačných skúškach I. stupňa sa zúčastnilo 109 veteri-
nárnych lekárov, ôsmi neprospeli. 44 veterinárnych technikov, špecializujúcich
sa na činnosť v odbore DDD a hygiene potravín, ukončilo doškoľovanie komi-
sionálnymi skúškami - všetci úspešne. 

Referenčné pracovisko pre dermatomykózy pri ÚDVL v Košiciach sa za-
oberalo riešením úlohy: „Prežívanie Trychophyton verrucosum v maštaľnom
prostredí“, pokračovalo sa v testovaní prípravku Mycolastanox F, poskytovalo
sa poradenstvo obvodným veterinárnym lekárom na OVZ Michalovce a OVZ
Rožňava.

Jednak z iniciatívy ÚDVL v Košiciach, jednak z podnetov a požiadaviek
ŠVS MPVž SSR sa v roku 1974 organizovali a konali niektoré odborné
školenia a kurzy nad rámec PGŠ uvádzaného v tematickom pláne. Počet
účastníkov všetkých foriem popromočného a pomaturitného vzdelávania na-
rastal. Opäť bolo načim využívať vhodné školiace, ubytovacie a stravovacie
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možnosti mimo budovu ÚDVL v Košiciach. Niektoré školenia sa konali v Ivan-
ke pri Dunaji, na Zemplínskej Šírave, vo Zvolene, v Trenčíne a v Spišskej
Novej Vsi.

6.1.2. Príprava na špecializačné atestácie II. stupňa

Okrem pravidelne sa opakujúcich a striedajúcich cyklov školení a kurzov,
začalo sa v roku 1974, v zmysle Vyhlášky MŠ č. 49/67 Z. z. o postgraduálnom
štúdiu na vysokých školách, organizovať a konať špecializačné školenie vete-
rinárnych lekárov v smeroch: chov a choroby HD, ošípaných a hydiny. Tieto
kurzy boli zamerané na prípravu odborných veterinárnych lekárov KVZ
a OVZ na špecializačnú atestáciu II. stupňa. Príprava bola rozvrhnutá do
štyroch dvojtýždňových kurzov (4 semestre) na dva roky. V priebehu druhého
roka sa kandidátom zadávali témy, ktoré mali spracovať v predpísanej forme,
rozsahu a úprave písomnej atestačnej práce, predložiť na oponentúru. Ates-
tačná skúška pred komisiou, ktorú mali tvoriť prevažne učitelia VŠV v Koši-
ciach, spočívala v obhajobe výsledkov a záverov vlastného, samostatného vý-
skumu, resp. bádania, uvedeného v atestačnej práci. Prvé obhajoby na ÚDVL
v Košiciach boli plánované na koniec roka 1975.

V roku 1974 sa uskutočnilo na ÚDVL dovedna 22 kurzov pre veterinárnych
lekárov, s počtom 617 účastníkov, v priemere na jednom kurze ich sedelo 28.

Aj v tomto roku sa konali kvalifikačné atestačné skúšky I. stupňa. Z osem-
desiatich atestantov traja museli skúšky opakovať. Pokračovalo aj odborné
školenie veterinárnych technikov v troch smeroch: terénna služba na OVZ, hy-
gienická služba na OVZ a laboratórna činnosť na ŠVÚ aj so záverečnými
skúškami, ktoré úspešne absolvovalo 55 veterinárnych technikov.

6.1.3. Referenčné pracovisko - zmena názvu

ŠVS MPVž SSR v Bratislave rozhodla rozšíriť náplň činnosti Referenčného
pracoviska pre dermatomykózy pri ÚDVL v Košiciach, zároveň zmeniť názov
na „Referenčné pracovisko pre zoonózy“. Úlohy pracoviska v roku 1974:
- konzultačná činnosť o problematike trichofytiázy pre OVZ na Slovensku,
- oponentúra záverečných správ výskumných úloh VŠV v Brne,
- riešenie výskumnej úlohy P-11-529-086 SPA,
- overovanie účinnosti antimykotických prípravkov v postihnutých chovoch

HD.
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6.1.4. Prvé atestácie II. stupňa - špecializácia

V šestnástom roku pôsobenia ÚDVL v Košiciach sa jeho činnosť úspešne
rozrástla čo do objemu, obsahu a kvality výuky aj čo do počtu frekventantov
doškoľovacích kurzov i účastníkov ostatných akcií.

Nedostatočná kapacita vlastných učebných i ubytovacích priestorov bola
čoraz citeľnejšia. V roku 1975 sa niektoré školenia, inštruktáže a odborné semi-
náre konali vo vyhovujúcich, väčšinou podnikových rekreačných zariadeniach
a to v Dolnom Kubíne, Martine, Nových Zámkoch, Lučenci, Komárne,
Michalovciach - Zemplínskej Šírave. V Košiciach sa využívali aj ubytovacie
a stravovacie služby Študentského domova VŠV.

Pedagogická činnosť ÚDVL sa sústreďovala na prípravu a hladký priebeh
predatestačnej prípravy na kvalifikačné atestácie I. stupňa, na špecializačné
kurzy, resp. predatestačnú prípravu na atestácie II. stupňa (k špecializačným
smerom chov a choroby HD, ošípaných, hydiny pribudol štvrtý smer špeciali-
zácie - výživa a dietetika HZ), ďalej na cyklickú prípravu vedúcich pracov-
níkov vo veterinárskej službe, na monotematické kurzy pre obvodných veteri-
nárnych lekárov zameraných na tlmenie mastitíd, farmakológiu a farmakotera-
piu, chov a choroby poľovnej zveri a veterinársku starostlivosť v drobnocho-
voch a iné. Dovedna sa v roku 1975 konalo 30 kurzov, školení a seminárov,
zúčastnilo sa ich 840 poslucháčov, v priemere 28 na jednom kurze.

Záverom roka 1975 prvý raz
zasadali v priestoroch ÚDVL
v Košiciach atestačné komisie
pre II. stupeň atestácií, aby si
vypočuli obhajoby už zopono-
vaných písomných atestačných
prác veterinárnych lekárov - špe-
cialistov, kandidátov na získanie
špecializačnej atestácie II. stupňa.
Pred päť až sedemčlenné skúšob-
né komisie, zložené z profesorov
a docentov VŠV v Košiciach a po
jednom zástupcovi zo ŠVS MPVž
SSR a ÚDVL, predstúpilo 51 ates-
tantov. Z nich sedemnásti sa špe-
cializovali na chov a choroby
hovädzieho dobytka, trinásti na
ošípané a dvadsaťjeden na hydi-
nu. Skúšky trvali celý týždeň.
Členovia komisií boli nároční na
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rozsah teoretických i praktických vedomostí zo špecializovaného odboru a prís-
ni pri posudzovaní vystupovania kandidáta počas obhajoby výsledkov svojej
atestačnej práce. Všetci neboli úspešní, piatich atestantov odročili komisie na
reprobácie v roku 1976, ostatní, zároveň s osvedčením o atestácii II. stupňa
získali aj titul „odborný veterinárny lekár“.

Referenčné pracovisko pre zoonózy pri ÚDVL v Košiciach odovzdalo
v roku 1975 priebežnú správu plnenia výskumnej úlohy o najdôležitejších
mykotických antropozoonóznych ochoreniach, pokračovalo v overovaní účin-
nosti antimykotických prípravkov v teréne a v odborných konzultáciách pre
OVZ. Úspešné bolo odborné a reprezentatívne vystúpenie riaditeľa ÚDVL
a zároveň vedúceho RP MVDr. Štefana Tkáčika, CSc. na kongrese Česko -
slovenskej dermatologickej spoločnosti - čs. spol. J. E. Purkyně v Karlových
Varoch.

6.1.5. Školenie o zavádzaní ASI - úloha ÚDVL

V roku 1976 bol zaznamenaný prudký nárast počtu typov a foriem post-
graduálneho vzdelávania veterinárnych lekárov, technikov i ostatných pracov-
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Atestácia II. stupňa - špecializácia
chov a choroby hovädzieho dobytka

Atestácia II. stupňa - špecializácia
chov a choroby ošípaných

níkov veterinárskej služby. Ukázalo sa, že ÚDVL bola veľmi pružná a v prie-
behu roka vždy pripravená doškoľovacia inštitúcia, ktorá dokázala vyhovieť
často až príliš náročným požiadavkám ŠVS MPVž SSR na zorganizovanie
a realizáciu rozličných aktuálnych postgraduálnych kurzov, seminárov, in-
štruktáží a iných akcií mimo schváleného tematického plánu PGŠ. Už iba
v porovnaní s rokom 1975 znamenal nárast školiacich dní i počtu frekventan-
tov takmer dvojnásobok.

Súbežne so štandardnými formami PGŠ podľa tematického plánu sa uspo-
riadali jeden a dvojtýždňové kurzy pre veterinárnych lekárov o problematike
kontroly úžitkovosti a dedičnosti zdravia HZ, o RTG diagnostike sípavky oší-
paných, o organizácii riadenia a programovania vo veterinárskej činnosti,
o laboratórnej diagnostike vo výžive HZ, o aktuálnych laboratórnych me-
todikách, diagnostických postupoch na ŠVÚ a OVL. Okrem toho sa usku-
točnili aj odborné semináre, inštruktáže a porady. ÚDVL na tieto neplánované
akcie využil ponuky priestorov a služieb PPS Detva, OVZ Michalovce - Zem-
plínska Šírava, OVZ Veľký Krtíš, Žiar nad Hronom, Považská Bystrica, Čad-
ca, Zvolen, Prievidza, Žilina, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Banská Bys-
trica, Rimavská Sobota, ÚŠVÚ Bratislava, ŠVÚ Nitra, Prešov a iných.

ÚDVL usporiadal v roku 1976 71 kurzov, na ktorých sa zúčastnilo 2022
poslucháčov, 1708 veterinárnych lekárov a 314 veterinárnych technikov. Prie-
mer na jeden kurz bol vysoký - 28,5 účastníkov.

Nárast počtu frekventantov PGŠ spočíval v zavádzaní automatického sys-
tému informácií (ASI) vo veterinárnych organizáciách. Vo veľmi krátkej dobe 
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2-3 mesiacov mali byť s týmto novým systémom denného vykazovania všetkej
veterinárskej činnosti oboznámení, teoreticky i prakticky vyškolení všetci
veterinárni lekári i technici na okresných veterinárnych zariadeniach v SSR.
Toto školenie úspešne zvládlo 941 účastníkov.

Na ÚDVL sa konali aj záverečné skúšky po cyklickej príprave vedúcich
pracovníkov vo veterinárskej službe, s účasťou trinástich riaditeľov. Okrem to-
ho 21 veterinárnych technikov bolo úspešných na záverečných skúškach zo
špecializácie na činnosť DDD.

V personálnom obsadení ÚDVL v Košiciach došlo v priebehu roka k zmene
počtu pracovníkov, pribudol tretí veterinárny lekár vo funkcii odborného asis-
tenta pre pedagogickú činnosť. Pracovný tím ÚDVL tvorilo už 10 zamestnancov.

7. Nové smernice pre postgraduálne štúdium,
1977 - 1979

Štátna veterinárna správa MPVž SSR v Bratislave (v ďalšom iba ŠVS) vy-
dala „Smernice k riadeniu ďalšieho vzdelávania a výchovy veterinárnych pra-
covníkov organizácií v pôsobnosti ŠVS MPVž SSR“ č. r. 29/77-K s platnosťou
od 1. januára 1977.

1. Zásady smerníc zdôrazňovali, že:
- ďalšie vzdelávanie a výchova veterinárnych pracovníkov sú súčasťou riadia-

cej, kádrovej a personálnej práce v organizáciách ŠVS a sú zamerané na
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ASR - riadiace znaky kódovacieho systému

plnenie hlavných úloh veterinárskej služby v rámci poľnohospodárskeho
a potravinárskeho komplexu,

- zabezpečujú sústavné zvyšovanie kvalifikácie veterinárnych pracovníkov
pri výkone veterinárskej činnosti, pri špecializácii a stabilizácii veterinár-
nych odborníkov,

- nadväzujú na dokončený stupeň vzdelania jednotlivcov, ich pracovno - kva-
lifikačný profil, ktorý ďalej rozvíjajú po celú dobu ich aktívnej činnosti,

- absolvovanie postgraduálneho štúdia je jedným z kvalifikačných predpo-
kladov pre ich pracovné, funkčné a platové zatriedenie,

- pedagogickú činnosť pri ďalšom vzdelávaní zabezpečujú uvedomelí, odbor-
ne vyspelí lektori, ktorí svoju vysokú odbornú úroveň potvrdzujú aj dostat-
kom životných a pracovných skúseností, majú široký rozhľad a schopnosť
tvorivej aplikácie teoretických poznatkov do pedagogického procesu.
2. Riadenie ďalšieho vzdelávania a výchovy veterinárnych pracovníkov 

- zabezpečuje ŠVS prostredníctvom ÚDVL v Košiciach,
- úzko spolupracuje s Vysokou školou veterinárskou v Košiciach, v zmysle

dohody zo dňa 18. 12. 1974,

- spolupracuje s Ústavom pre doškoľovanie pracovníkov poľnohospodárstva
a výživy, rezortnými výskumnými ústavmi, s pracoviskami SAV, ŠVS
MPVž ČSR v Prahe a jej ÚDVL v Dukovanoch a so strednými technický-
mi školami veterinárskeho smeru,
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Podpisovanie dohody o spolupráci v postgraduálnom
vzdelávaní veterinárnych lekárov medzi ŠVS MPVž SSR
a VŠV v Košiciach, 18. 12. 1974. Zľava: prorektor prof.
Rosocha, rektor akad. Vrtiak, prof. Haladej



- schvaľuje krátkodobé i dlhodobé plány ďalšieho vzdelávania a výchovy vete-
rinárnych pracovníkov v ÚDVL, po prerokovaní v Odbornej rade ústred-
ného riaditeľa ŠVS.
3. Do sústavy ďalšieho vzdelávania a výchovy veterinárnych pracovníkov

patrí: A) kvalifikačná výchova, B) cyklická príprava vedúcich pracovníkov,
C) politická a spoločenská výchova.

Táto sústava je súčasťou jednotného vzdelávacieho systému ČSSR, má svo-
je vedecky dopracované a odôvodnené formy, výber a prihlasovanie frekven-
tantov do jednotlivých foriem a kurzov je v právomoci riaditeľov, resp. vedú-
cich organizácií. Sústava síce umožňuje vybratým pracovníkom vo veteri-
nárskej službe SSR dopĺňať si svoje odborné znalosti postgraduálnym štúdiom
na ÚDVL popri zamestnaní, ale súčasne im týmito smernicami ukladá povin-
nosť účasti na príslušných formách doškoľovania.

7.1. Formy kvalifikačnej výchovy pre veterinárnych lekárov

A) Nástupná prax po promócii trvá šesť mesiacov. Až po jej absolvovaní
a záverečnom pohovore môže byť veterinárny lekár ustanovený do funkcie.
Doklad (osvedčenie) o úspešnom ukončení nástupnej praxe vydáva ÚDVL.

B) Príprava a atestácia I. stupňa začína po treťom, resp. štvrtom roku po
promóciách absolvovaním kurzov predatestačnej prípravy na ÚDVL
v Košiciach. Termín na ukončenie prípravných kurzov a vykonanie záve-
rečnej atestačnej skúšky je do konca piateho roka po promóciách. Atestácia
I. stupňa sa vykonáva z týchto vedných disciplín:
1. Veterinárna starostlivosť v chovoch HZ (určené pre veterinárnych le-

károv terénnej služby), 
2. Hygiena mäsa, potravín a surovín živočíšneho pôvodu (určené pre vete-

rinárnych lekárov hygienickej služby),
3. Laboratórna diagnostika (určené pre veterinárnych lekárov štátnych vete-

rinárnych ústavov a Biovety).
Doklad (osvedčenie) o získaní atestácie I. stupňa vydáva ŠVS MPVž SSR
a ÚDVL.

C) Špecializačné postgraduálne štúdium, príprava a atestácia II. stupňa.
Organizuje ho ÚDVL v spolupráci s Vysokou školou veterinárskou v Koši-
ciach na základe dohody, uzavretej medzi VŠV Košice a ŠVS Bratislava dňa
10. januára 1976 na základe Vyhlášky MŠ č. 49/67 Zb. Podmienkou pre
získanie špecializačnej atestácie II. stupňa je osvedčenie o atestácii I. stupňa,
úspešné ukončenie postgraduálneho štúdia (predatestačnej prípravy na ates-
táciu II. st.) na ÚDVL v Košiciach v predpísanej špecializácii, úspešné ob-
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hájenie samostatnej písom-
nej atestačnej práce pred
atestačnou skúšobnou komi-
siou. Doklad (osvedčenie)
o úspešnom ukončení špecia-
lizačného PGŠ a o získaní
atestácie II. stupňa vydáva
Vysoká škola veterinárska
v Košiciach a ŠVS MPVž
SSR v Bratislave.
Voliteľné vedné disciplíny
pre prípravu na špecializač-
nú atestáciu II. stupňa: chov
a choroby hovädzieho dobyt-
ka, ošípaných, oviec a hydiny.
D) Periodické doškoľovanie
a tematické kurzy sú urče-
né pre veterinárnych lekárov
vo všetkých odvetviach vete-
rinárskej služby, najmä pre
tých, ktorí súčasne nenavšte-
vujú prípravné predatestačné

kurzy. Môžu byť monotematicky zamerané na aktuálnu problematiku a úlo-
hy veterinárskej služby, alebo tematicky všeobecné, zamerané na zavádza-
nie najnovších vedeckých poznatkov do veterinárskej praxe. Kurzy sa kon-
čia záverečným hodnotením. Ich absolvovanie potvrdzuje ÚDVL do indexu
frekventanta kurzu.

E) Stáže, študijné pobyty a exkurzie organizuje ÚDVL podľa vlastného plá-
nu, alebo na pokyn ŠVS. Konajú sa na vybratých školiacich pracoviskách
a sú určené pre jednotlivých alebo skupiny veterinárnych lekárov za účelom
získania poznatkov a skúseností v úzko špecializovaných vedných odboroch.
Výber účastníkov prislúcha do kompetencie riaditeľov organizácií.

F) Inštruktáže, konferencie a iné, organizuje ÚDVL. Tieto akcie patria tiež do
sústavy ďalšieho vzdelávania veterinárnych lekárov, sú krátkodobé, nepre-
sahujú trvanie troch dní a konajú sa na vhodných miestach aj mimo ÚDVL.

G) Jazykové kurzy pre veterinárnych lekárov a odborných pracovníkov
veterinárskej služby zabezpečuje ÚDVL v úzkej súčinnosti s rezortnými
doškoľovacími ústavmi. Výber účastníkov do kurzov stanoví ŠVS.
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7.1.1. Formy kvalifikačnej výchovy pre stredoškolských a os-
tatných veterinárnych pracovníkov

Smernice stanovujú podobné formy pomaturitného štúdia aj pre veteri-
nárnych technikov, laborantov a ostatných odborných pracovníkov, ibaže s tým
rozdielom, že
- nestanovujú pre nich atestácie nijakého stupňa,
- ujednocujú pomenovanie všetkých druhov kurzov a školení ako „tematic-

ké“, vrátane špecializačných.
Smernice stanovujú povinnosť pre všetkých veterinárnych technikov pracu-

júcich vo veterinárskych organizáciách absolvovať tematické školenie v obdo-
bí 5 - 10 rokov po 6 mesačnej nástupnej praxi. Tematické školenia sa konajú
vo vedných odboroch: dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia (DDD), veteri-
nárska starostlivosť v chovoch hovädzieho dobytka (HD), ošípaných, hydiny,
všeobecné zásady hygieny mäsa, potravín a surovín živočíšneho pôvodu, vete-
rinárska prehliadka mäsa na porážke HD, ošípaných, hydiny, laboratórna diag-
nostika a veterinárna asanácia.

Všetky kurzy sa končia záverečnými skúškami pred komisiou. Doklad
o úspešnom ukončení tematického školenia vydáva ÚDVL.

7.2. Forma cyklickej prípravy vedúcich pracovníkov

Cyklická príprava vedúcich pracovníkov vo veterinárskej službe SSR vy-
chádza z uznesenia vlády ČSSR č. 42/1972 Zb. Má charakter postgraduálneho
štúdia, zameraného na sústavné a intenzívne rozvíjanie uvedomenia a angažo-
vanosti, spolu s diferencovaným rozvojom odbornosti, pracovných schopnos-
tí, skúseností a návykov, vyplývajúcich z vykonávanej funkcie. Vzťahuje sa na
vedúcich pracovníkov organizácií ŠVS vo IV. funkčnom okruhu: riaditelia
OVZ, MsVZ, ŠVÚ a VAÚ v SSR, riaditelia priamo riadených organizácií,
veterinárni lekári ŠVS a KVZ a ďalší vedúci pracovníci ŠVS podľa výberu.

Cyklickú prípravu organizuje ŠVS prostredníctvom ÚDVL v Košiciach.
Účasť na nej je povinná a nezastupiteľná. Školenie sa končí záverečnými skúš-
kami pred komisiou, ktorej členov menuje ŠVS.

7.3. Forma politickej a spoločenskej výchovy

Organizuje ju v rámci sústavy ďalšej výchovy a vzdelávania veterinárnych
lekárov i ostatných odborných pracovníkov vo veterinárskej službe ÚDVL v Ko-
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šiciach, v spolupráci s politickými a spoločenskými orgánmi a organizáciami.
Školenia, najmä vo forme porád, konferencií, inštruktáží a seminárov sú zame-
rané na systematické zvyšovanie úrovne politickej a spoločenskej uvedo-
melosti. V záverečných opatreniach (článok 7 cit. smerníc) sa veterinárnym
lekárom, ktorí presídlili z ČSR do SSR, uznáva dosiahnutá kvalifikácia v post-
graduálnom štúdiu, vrátane atestácií I. a II. stupňa, získaná v ČSR. Výnimky,
resp. úľavy z dodržiavania týchto smerníc môže udeliť ústredný riaditeľ ŠVS.

V nadväznosti na tieto smernice vydala ŠVS vykonávacie opatrenia.

7.4. Činnosť ÚDVL v roku 1977

V roku 1977 na ÚDVL v Košiciach k podstatným zmenám nedošlo. V peda-
gogickej činnosti pribudlo k PGŠ veterinárnych lekárov a veterinárnych tech-
nikov organizovanie doškoľovacích tematických kurzov pre laboratórnych te-
chnikov, resp. laborantov. Plánovaných kurzov bolo 26, s účasťou 845 frekven-
tantov, z toho 759 veterinárnych lekárov.

Do prípravy veterinárnych lekárov na špecializačnú atestáciu II. stupňa bol
zaradený ďalší odbor: chov a choroby oviec.

Nárast foriem doškoľovacích kurzov ako aj ostatných akcií organizovaných
ÚDVL a tým aj nárast počtu účastníkov ďalšieho vzdelávania veterinárnych
pracovníkov, spôsoboval čím ďalej tým väčšie organizačné, priestorové, ale aj
ekonomické problémy. Terajšia budova ÚDVL svojou obmedzenou kapacitou
nestačila plniť program v rozsahu, ktorý vyplýval zo smerníc ŠVS k riadeniu
ďalšieho vzdelávania a výchovy veterinárnych pracovníkov. Riešenie tejto
situácie spočívalo jedine vo výstavbe nového, moderného, výukovou, ubytova-
cou a stravovacou kapacitou dostatočne disponujúceho objektu internátneho,
resp. hotelového typu.

ŠVS MPVž SSR v Bratislave, po predchádzajúcich rokovaniach v kolégiu
ministra poľnohospodárstva a výživy SSR, poverila riaditeľa ÚDVL v Koši-
ciach MVDr. Štefana Tkáčika, CSc., aby v úzkej spolupráci so ŠVS pripravo-
val podklady na započatie stavebného konania vo veci výstavby nového ÚDVL
v Košiciach. Koncom roka 1977 bol na ÚDVL zriadený stavebný úsek, ktorého
činnosť začal vykonávať v plnom rozsahu novoprijatý odborný pracovník, sta-
vebný technik Ján Gajdoš.

7.5. Investičný zámer na výstavbu novej budovy

Z iniciatívy stavebného úseku ÚDVL sa 14. marca 1978 konal komisionálny
výber staveniska pre novú budovu a areál ÚDVL na ulici Pod Hradovou v Ko-
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šiciach. Čoskoro, v máji 1978 bol investičný zámer dopracovaný a odoslaný na
ŠVS na posúdenie. Po čiastkových úpravách, doplnkoch a špecifických požia-
davkách bol zámer zverený projekčnej organizácii IPO Bratislava. 18. októbra
1978 sa započalo s výškopisným a polohopisným zameriavaním staveniska
a v decembri s prípravou projektu. Termín na jeho dokončenie bol s projek-
tantom Ing. arch. R. Gabzdilom dohodnutý na december 1979.

Keďže nová stavba bola ešte iba v štádiu projekcie, bolo načim udržiavať
budovu ÚDVL na Kostolanskej ceste v optimálnom prevádzkyschopnom sta-
ve. Preto sa v nej v roku 1978 vykonali najpotrebnejšie inovačné a udržiavacie
práce. Bola renovovaná kotolňa, obnovené interiéry internátnej časti a kan-
celárskych priestorov, doplnené zariadenie posluchárne a jedálne. 

Pedagogická činnosť aj počas nevyhnutných úprav budovy pokračovala bez
prerušenia. 633 frekventantov sa zúčastnilo na 23 kurzoch v obvyklých formách
PGŠ. V priemere to vychádzalo na 27,5 účastníka na jednom kurze. Z uvedeného
počtu bolo 591 veterinárnych lekárov a 42 veterinárnych technikov a laborantov.

Mimo Košíc organizoval ÚDVL 44 doškoľovacích akcií, ktoré sa konali
v Drienove pri Prešove, v Bratislave, Považskej Bystrici, Prešove, vo Veľkom
Krtíši, na Zemplínskej Šírave, vo Veličnej, v Senci, na Oravskej Priehrade,
v Nitre a vo Vysokých Tatrách. Boli to školenia, inštruktáže, semináre (aj
celoštátne), na ktorých sa zúčastnilo 883 veterinárnych lekárov i stredných
odborných pracovníkov vo veterinárskej službe. Priemerná účasť na jednej do-
škoľovacej akcii bola 30,9 osôb. 

Na atestačných skúškach I. stupňa, vrátane reprobantov, prospelo 58 kan-
didátov. Špecializačné atestácie II. stupňa získalo 38 odborných veterinárnych
lekárov. 

7.6. Dvadsaťročnica ÚDVL v Košiciach (1958 - 1978)

V roku 1978 si veterinárska služba na Slovensku pripomenula dvadsaťročné
jubileum vzniku postgraduálnej vzdelávacej inštitúcie v Košiciach. Na okázalé
oslavy nebolo dosť času ani možností, zato súhrnému hodnoteniu činnosti
ÚDVL, jeho organizačným, pedagogickým, hospodárskym i výskumným úspe-
chom sa venovalo niekoľko autorov (Haladej, Kubíček, Novotný, Šajgalík, Tká-
čik, Vrzgula) na stránkach odborných periodík „Veterinářství“, „Folia vete-
rinaria suppl.“, ba i „Časopisu lékařů českých“. Pri príležitosti dvadsiateho
výročia založenia udelil minister poľnohospodárstva a výživy SSR J. Janovic
v decembri 1978 Ústavu pre doškoľovanie veterinárnych lekárov v Košiciach
rezortné vyznamenanie: „Za významný podiel na zvyšovaní kvalifikácie pra-
covníkov poľnohospodárstva“.
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Vo všeobecnom hodnotení sa dvadsaťročný vývoj postgraduálnej výchovy
a vzdelávania veterinárnych lekárov a ostatných odborných pracovníkov dal
zhrnúť do týchto podstatných výsledkov:
- vybudoval sa systém ďalšieho vzdelávania a výchovy veterinárnych pra-

covníkov všetkých organizácií štátnej veterinárnej správy. Pre plánovanie,
riadenie a realizáciu tohto systému boli vydané príslušné smernice a vyko-
návacie predpisy. Systém popromočného a pomaturitného štúdia nadväzo-
val na dosiahnuté vzdelanie, mal ustálené formy a obsah, pedagogické a di-
daktické zásady, postupnosť a nadväznosť na pracovné, funkčné i platové
zatriedenie veterinárnych lekárov i stredných odborných pracovníkov vo ve-
terinárskej službe,

- vybudoval sa stabilný, užitočný a korektný základ vzájomného vzťahu a spo-
lupráce na úseku postgraduálneho štúdia a ďalšieho špecializačného vzdelá-
vania veterinárnych lekárov predovšetkým s Vysokou školou veterinárskou
v Košiciach, ako i so všetkými organizáciami, riadenými Štátnou veteri-
nárnou správou MPVž SSR, tiež s inými organizáciami,

- zaviedla sa komplexná pedagogická dokumentácia, hospodársky i materiálne
sa zabezpečil celý výchovno-vzdelávací systém, vrátane noriem výukovej
činnosti, organizačných, prevádzkových a internátnych poriadkov, stravova-
cích noriem a didaktických metodík, vrátane technického vybavenia, 

- za dvadsať rokov činnosti ÚDVL v Košiciach usporiadal 461 doškoľovacích
kurzov, na ktorých sa zúčastnilo takmer trinásťtisíc frekventantov, 

- pri ÚDVL v Košiciach bolo zriadené referenčné pracovisko pre zoonózy
a jeho činnosť sa sľubne rozvíjala.
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7.7. Nástupná prax absolventov - I. fáza PGŠ

V súlade so systémom ďalšieho vzdelávania veterinárnych lekárov a tech-
nikov a príslušnými smernicami ŠVS MVPž SSR č. r. 29/77-K sa v rokoch
1977 - 1978 začala uplatňovať prvá z foriem kvalifikačnej prípravy veterinárnych
lekárov - nástupná prax. Bola povinná pre každého absolventa Vysokej školy
veterinárskej. Trvala pol roka. Účelom nástupnej praxe bolo podrobné obozná-
menie sa nastupujúceho mladého veterinárneho lekára s organizačným systé-
mom a riadením organizácií ŠVS na všetkých úrovniach. Ťažisko jeho činnosti
spočívalo na okresnom veterinárnom zariadení (OVZ), ktoré mu poskytovalo naj-
lepšie podmienky a možnosti na nadobudnutie praktických skúseností zo spo-
lupráce so štátnymi veterinárnymi ústavmi, veterinárskou hygienickou službou
a kontrolou v potravinárskom priemysle ešte pred započatím vlastnej samostat-
nej činnosti vo funkcii trebárs obvodného veterinárneho lekára.

Nástupná prax bola členená do skupín terénnej služby (obvod), hygienickej
služby (mliekárne, mäsozávody a pod.), laboratórnej služby (ŠVÚ), resp. asa-
načnej služby (VAÚ) a Biovety.

U absolventov stredných odborných škôl, teda u veterinárnych technikov
bola nástupná prax taktiež šesťmesačná, členená podľa zamerania pracovnej
činnosti, podobne ako u veterinárnych lekárov.

Charakter prvej fázy postgraduálneho vzdelávania veterinárnych lekárov
formou nástupnej praxe bol zdôraznený tým, že ÚDVL v Košiciach organizo-
val komisionálne pohovory s každým vysokoškolským absolventom nástupnej
praxe priamo v organizácii, v ktorej praxoval. Predsedom komisie bol riaditeľ
ÚDVL alebo jeho zástupca, členmi riaditeľ zamestnávateľskej organizácie, resp.
zariadenia a odborný veterinárny lekár, pod dohľadom ktorého sa nástupná
prax vykonala. Po úspešnom absolvovaní pohovoru vydal ÚDVL veterinárne-
mu lekárovi osvedčenie, na základe ktorého mohol nastúpiť do samostatnej
činnosti veterinárneho lekára. Záverečné pohovory s veterinárnymi technikmi
po nástupnej praxi vykonával riaditeľ zamestnávateľskej organizácie, odborný
veterinárny lekár a vedúci tímu veterinárnych technikov v organizácii. 

8. ÚDVL rozvíja svoju činnosť, 1979 - 1986 

V nasledujúcich rokoch bolo pôsobenie ÚDVL v Košiciach v oblasti post-
graduálneho vzdelávania veterinárnych lekárov i stredných veterinárnych od-
borníkov ustálené, organizačne, pedagogicky, personálne i hospodársky zabez-
pečené. Záujem o doškoľovanie aj zásluhou nových smerníc a vykonávacích
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predpisov ŠVS z roku 1977 stúpal, jednak zo strany veterinárnych lekárov, ako
aj zo strany veterinárnych technikov, laborantov a ostatných odborných pra-
covníkov vo veterinárskej službe. Kurzy, školenia, semináre sa konali naďalej
v budove ÚDVL v Košiciach, aj na iných miestach.

V roku 1979 sa usporiadalo dovedna 48 doškoľovacích kurzov, z toho 18
mimo Košíc. Účasť, vďaka celoplošným školeniam o zavádzaní automatického
systému riadenia (ASR), bola vysoká, 2046 účastníkov, čo reprezentovalo
v priemere 42.6 poslucháčov na jednom kurze. Okrem kurzov sa štyridsať kan-
didátov zúčastnilo na atestačných skúškach I. stupňa a 77 veterinárnych le-
károv atestovalo zo špecializácie vo svojom odbore, čiže II. stupňa.

V čase letných prázdnin 1979 bol vymaľovaný celý interiér ÚDVL a dokon-
čená obnova zariadenia.

8.1. Rozširuje sa špecializácia veterinárnych lekárov

V prvom štvrťroku 1980 vypracovalo vedenie ÚDVL v Košiciach „Správu
o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie pracovníkov veterinárnych organizácií v SSR“.
Bol to výhľadový projekt postgraduálneho štúdia na roky 1981 - 1985, zostavený
v nadväznosti na Smernice ŠVS k ďalšiemu vzdelávaniu a výchove veterinárnych
pracovníkov, č. r. 29/77-K. Správa obsahovala rámcový plán a špecifikáciu jed-
notlivých foriem PGŠ, s predpokladaným počtom frekventantov počas piatich
rokov. Nad rámec smerníc sa v správe uvažovalo o možnosti rozšírenia špeciali-
zácie veterinárnych lekárov v predatestačnej príprave II. stupňa a voľbe ďalšieho
odboru, resp. smeru špecializácie. Druhým návrhom bolo perspektívne zavedenie
jazykovej prípravy, resp. celoročných jazykových kurzov, ako pravidelnej súčasti
tematických plánov PGŠ na ÚDVL. Tretím ťažiskovým okruhom správy bolo
zdôraznenie urýchlenia výstavby nového ÚDVL, možnosti riešenia a využívania
náhradných ubytovacích a stravovacích kapacít mimo Košíc, za účelom splnenia
každoročných požiadaviek ŠVS MPVž SSR na konanie školení a seminárov nad
rámec schválených tematických plánov PGŠ.

Správa bola 19. júna 1980 prerokovaná na spoločnej porade vedenia ŠVS
MPVž SSR a kolégia rektora VŠV v Košiciach. Spoločná porada prijala uzne-
senie, na základe ktorého sa v študijnom roku 1980/1981, okrem doterajších
špecializácií v odboroch: organizácia a riadenie veterinárskej služby, ochrana
veľkochovov - epizootológia, hygiena potravín, chov a choroby HD, ošípa-
ných, oviec, hydiny, otvára aj PGŠ v ďalších špecializačných smeroch resp.
odboroch: výživa a dietetika HZ - veterinárska inšpekcia krmív, klinická diag-
nostika a terapia, laboratórna diagnostika - serológia a imunológia. Dovedna
desať špecializačných vedných odborov pre atestáciu II. stupňa. 
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8.2. PGŠ pokračuje

Systém postgraduálneho štúdia, ani jeho jednotlivé formy sa v rokoch
1980 - 1981 podstatne nemenili. ÚDVL v Košiciach s nadobudnutou organizač-
nou rutinou a dôslednosťou zabezpečil hladký priebeh pestrej palety doškoľo-
vacích kurzov, seminárov i iných akcií, či už vo vlastnom zariadení v Košici-
ach alebo mimo Košíc. Prebiehali tieto kurzy: a) PGŠ - špecializácia z chovu
a chorôb HD, ošípaných, hydiny, výživy a dietetiky, hygieny potravín, labo-
ratórnej diagnostiky, b) predatestačná príprava na atestáciu I. stupňa, c) tematic-
ké kurzy a to inovačný pre riaditeľov KVZ, OVZ, prevencia a tlmenie mastitíd,
koli infekcie mláďat, d) záujmové kurzy: chov a choroby poľovnej a kožuši-
novej zveri, rýb a včiel. Ďalej sa konali semináre pre vedúcich oddelení die-
tetiky a výživy ÚŠVÚ a ŠVÚ, pre veterinárnych lekárov vo veľkokapacitných
teľatníkoch, seminár o riadení reprodukcie HD, o genetike a kontrole dedičnos-
ti zdravia v chovoch HD, ošípaných a oviec, o tlmení sípavky ošípaných, o cu-
dzorodých látkach v potravinách.

Tematické doškoľovacie kurzy sa konali pre veterinárnych technikov zvlášť
so zameraním na terénnu, hygienickú a asanačnú službu. Školili sa aj ekonó-
movia OVZ, referenti OBP, PO, KaPP a ZÚ.

Na 81 kurzoch a seminároch sa za dva roky zúčastnilo 2890 frekventantov,
v priemere 35,6 osôb na jednom kurze.
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Okrem školenia sa aj skúšalo
a obhajovalo. Špecializačné atestá-
cie II. stupňa získalo 98 odborných
veterinárnych lekárov, šiesti museli
aprobovať. Na záverečné skúšky
veterinárnych technikov zo špe-
cializácie pre činnosť v laborató-
riách ÚŠVÚ, ŠVÚ, ako i z činnos-
ti v DDD sa dostavilo 69 absolven-
tov tematických kurzov, prospelo
z nich 64.

8.3. Ocenenie práce ÚDVL
v Košiciach

Činnosť ÚDVL od jeho založe-
nia v roku 1958 ako organizácie

štátnej veterinárskej služby bola zameraná na problematiku živočíšnej
a potravinárskej výroby a s ňou súvisiacim výkonom veterinárskej činnosti. Pri
vypracovaní programov a sylabov postgraduálnej výchovy a vzdelávania veteri-
nárnych lekárov sa sledoval základný cieľ, aby boli v priamej súvislosti s roz-
vojom poľnohospodárskej výroby, veterinárskej medicíny, vedy a techniky.
Prostredníctvom ÚDVL prenikali najnovšie vedecké poznatky učiteľov Vysokej
školy veterinárskej v Košiciach do praxe veterinárnych lekárov a spätnou väz-
bou z praxe prichádzali nové poznatky a impulzy pre vedeckú činnosť učiteľov
VŠV.

Zásluhou vzájomnej spolupráce ÚDVL a VŠV v Košiciach sa veda a jej
poznatky z odboru veterinárstva stali súčasťou intenzívne sa rozvíjajúcej poľ-
nohospodárskej výroby.

Za mimoriadne pracovné výsledky ÚDVL v ďalšom vzdelávaní a výchove
veterinárnych odborníkov, za príkladnú spoluprácu ÚDVL s Vysokou školou
veterinárskou v Košiciach, ktorá má podstatný podiel na zvyšovaní kvalifiká-
cie veterinárnych lekárov, udelilo Ministerstvo školstva a vedy SSR Ústavu pre
doškoľovanie veterinárnych lekárov v Košiciach dňa 28. marca 1981 „Čestné
uznanie za zásluhy a rozvoj školstva“.

Za dobrú organizáciu práce na úseku ďalšieho vzdelávania pracovníkov vete-
rinárskej služby a za vynikajúce pracovné výsledky pri organizovaní tejto čin-
nosti, udelila Vláda ČSSR a Ústredná rada odborov v Prahe 5. mája 1981 Ús-
tavu pre doškoľovanie veterinárnych lekárov v Košiciach „Čestné uznanie“.
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Slávnostná schôdza pri príležitosti 20. výročia ÚDVL v Košiciach (7.12.1978).
Na hornom obrázku zľava: Doc. MVDr. V. Jaký, CSc., Prof. MVDr. Š. Haladej,
CSc. - ústredný riaditeľ ŠVS MPVž SR, MVDr. Š. Tkáčik, CSc. - riaditeľ ÚDVL
v Košiciach, Doc. MVDr. A. Kubíček, CSc. - riaditeľ ÚDVL v Dukovanoch.
Na spodnom obrázku zľava: Prof. L. Vrzgula, DrSc.
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a SVOZ, 1981

Čestné uznanie vlády
ČSSR a ÚRO, 1981



9. Nové smery v ďalšom vzdelávaní, 1982 - 1986 

V septembri 1982 usporiadal Ústav pro další vzdělávání veterinárních lé-
kařů v Dukovanech (ČSR) celoštátnu pracovnú poradu, na ktorej sa zúčastnili
riaditelia štátnych veterinárnych správ ČSR i SSR, riaditelia obidvoch do-
škoľovacích ústavov v Dukovanoch a v Košiciach a ďalší funkcionári krajských
veterinárnych zariadení a organizácií.

Program porady pozostával z dvoch častí, jubilejnej, venovanej 25. výročiu
od zriadenia Seminára pre doškoľovanie veterinárnych lekárov v Pardubiciach
(1. októbra 1957) a koncepčnej, týkajúcej sa zamerania a smerovania ďalšej vý-
chovy a vzdelávania pracovníkov veterinárnych organizácií v nasledujúcom päť-
ročnom období. Za ÚDVL v Košiciach bol prítomný jeho riaditeľ MVDr. Šte-
fan Tkáčik, CSc., ktorý vo svojej zdravici partnerskej organizácii v ČSR zdô-
raznil súvislosť doškoľovania veterinárnych lekárov s potrebami poľnohos-
podárskej praxe, upozornil na podiel ÚDVL pri obmedzovaní nebezpečných
nákaz zvierat, na poslanie a úlohu ÚDVL učiť frekventantov PGŠ moderne
myslieť a zameriavať sa na nové poznatky vedy a praxe vo veterinárskej me-
dicíne a taktiež na dôležitosť a nevyhnutnosť rozvíjania úzkej spolupráce a jed-
notných postupov medzi obidvomi doškoľovacími inštitúciami ČSSR.

V rámci koncepčnej časti porady sa formulovali nové úlohy postgraduálne-
ho vzdelávania, zameriavajúce sa:
- na výchovu pracovníkov veterinárskej služby k poctivej práci, k láske k poľ-

nohospodárstvu a k účinnej pomoci pri zabezpečovaní výživy obyvateľstva,
- na oboznamovanie frekventantov PGŠ s najnovšími poznatkami vedy, naj-

mä biológie, v nadväznosti na nové technológie produkcie a spracovávania
potravín, či už na báze vysokej mechanizácie a energetickej náročnosti pri
úspore pracovných síl, alebo na báze biológie, s úsporou pôdy a vody, 

- na zabezpečovanie zdravotnej neškodnosti potravín, najmä v kontexte s roz-
víjajúcou sa chemizáciou v poľnohospodárstve, ako aj s používaním farmák
vo výžive hospodárskych zvierat,

- na obmedzovanie nadmerných strát hospodárskych zvierat oboznamovaním
s integrovanými zdravotnými programami, genetickými súvislosťami a s mož-
nosťami vylučovania rizika ohrozovania zdravia ľudí zdravotne škodlivými
potravinami,

- na optimálnu reprodukciu HZ v priamej súvislosti s racionálnou výživou
a dodržiavaním správnych šľachtiteľských a plemenárskych postupov,

- na dôslednejšie a obšírnejšie oboznamovanie s novými spôsobmi riadenia
reprodukčného procesu HZ, najmä so synchronizáciou ruje, načasovanými
skupinovými pôrodmi, transferom a implantáciou embryí, využívaním po-
čítačovej techniky a programov pri riadení reprodukcie,
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- na prehlbovanie účelného skĺbenia medicínskeho vzdelávania s ekonomic-
kými vedomosťami, dôležitého pri rozhodovaní a voľbe optimálnych spô-
sobov potierania chorôb, menovite nákaz hospodárskych zvierat,

- na dôležitosť pedagogickej práce, vysokú náročnosť na učiteľov, na ich naj-
vyššiu odbornosť, znalosť problematiky a prehľad v domácom i medziná-
rodnom rozsahu, na ich skúsenosti, na ich citlivý a tolerantný prístup
k frekventantom PGŠ najmä pri odborných diskusiách a polemikách s vete-
rinárnymi lekármi z praxe,

- na prioritnú úlohu a zodpovednosť vysokých škôl veterinárskych v ďalšej
starostlivosti o svojich absolventov vo formách postgraduálneho vzdeláva-
nia v úzkej spolupráci škola - rezort a jeho inštitúcie, t. j. ústavy pre ďalšie
vzdelávanie veterinárnych lekárov,

- na ďalšie rozvíjanie predovšetkým dvoch smerov PGŠ:
a) inovačné (doteraz ako cyklické, postgraduálne, periodické) štúdium, kto-

rého úlohou je obnoviť vedomosti absolventov vo všetkých predmetoch štú-
dia tak, aby absolvent zotrvával stále na úrovni súčasného stavu rozvoja
vedy a poznatkov a aby si tieto znalosti v pravidelných sedem až desať-
ročných obdobiach obnovoval v internátnych kurzoch ÚDVL,

b) špecializačné (atestácia II. stupňa) štúdium, ktoré slúži na prípravu nie iba
špecializovaných, ale i riadiacich pracovníkov - odborných veterinárnych
lekárov pre potreby a funkcie organizácií štátnej veterinárnej správy. Reali-
zuje ho a odborne garantuje Vysoká škola veterinárska, prostredníctvom or-
ganizačného zabezpečovania ÚDVL

- na zvýšenú náročnosť na spracovanie písomnej atestačnej práce, ktorá je
súčasťou a podmienkou špecializačného štúdia, aby téma a jej riešenie ates-
tantom boli v úzkom prepojení na výskumnú prácu katedry, ktorá je zadáva-
teľom a zároveň garantom atestačnej práce. Týmto spôsobom sa docieli spät-
ná väzba výskumu VŠV - ÚDVL - prax.
Postgraduálne štúdium má naďalej plniť úlohu riadenej a organizovanej pro-

fesionálnej výchovy veterinárnych odborníkov v plnom rozsahu. Je neodde-
liteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho systému ČSSR, prispieva k trvalé-
mu rozvoju poznania i k plneniu úloh a narastajúcich nových požiadaviek vete-
rinárskej praxe.

9.1. Činnosť ÚDVL v Košiciach, 1982 - 1986 

Plán PGŠ a vzdelávacích akcií bol zameraný na a) kurzy organizované
v ÚDVL v Košiciach, b) externé kurzy mimo Košíc, c) záverečné pohovory
a skúšky. V rokoch 1982 a 1983 sa externé kurzy, semináre a inštruktáže kona-

69



li v Brne, Trenčianskych Tepliciach, Bratislave, Nitre, Kráľovej pri Senci, Ter-
chovej, Ružomberku, Prešove, Modre - Dubovej, Lučenci, Rimavskej Sobote,
Poprade, Smoleniciach a na Zemplínskej Šírave.

K plánovaným kurzom v rámci ďalšej vzdelávacej sústavy pracovníkov vete-
rinárskej služby pribudli doškoľovacie akcie, nariadené ŠVS MPVž SSR mi-
mo plánu, zamerané na doplňovanie vedomostí z legislatívno - právnych pod-
kladov na výkon riadiacej činnosti vo veterinárskej službe, na upevňovanie
pracovnoprávneho vedomia a návykov na dodržiavanie právnych noriem pro-
fesionálnej, pracovnej a technologickej disciplíny, na overovanie aplikačných
schopností myslenia a pohotovosti pri plnení konkrétnych úloh a riešení prob-
lémových situácií, na zdokonaľovanie sa v organizovaní pracovnej činnosti, ale
tiež na prehlbovanie schopnosti správneho chápania medziľudských vzťahov
a ich využívania v pracovnom procese.

Okrem tejto neľahkej úlohy dokázal ÚDVL realizovať ďalší široký diapazón
seminárov a inštruktáží pre veterinárnych lekárov, technikov, gestorov, pro-
gramátorov ASR, administratívnych pracovníkov ÚŠVÚ a ŠVÚ, ekonómov
KVZ, OVZ i ostatných odborných pracovníkov.

Dovedna sa za dva roky konalo 73 kurzov (43 v ÚDVL, 30 mimo), zúčast-
nilo sa ich 3213 frekventantov, v priemere 44 osôb na jednom kurze. 

Na atestačných skúškach I. stupňa bolo prítomných 137 veterinárnych
lekárov, špecializačné atestácie II. stupňa získalo 167 odborných veterinárnych

lekárov. Záverečné skúšky po do-
škoľovacích kurzoch absolvovalo
111 veterinárnych technikov. Poho-
vory po nástupnej praxi vykonalo
204 veterinárnych lekárov.

V roku 1984 sa v zmysle do-
hodnutej koncepcie PGŠ začal or-
ganizovať prvý inovačný kurz
postgraduálneho štúdia, trval iba
jeden týždeň, s počtom 34 veteri-
nárnych lekárov. Ostatné kurzy,
semináre a inštruktáže sa konali
ako v predchádzajúcich rokoch.
20 kurzov bolo v ÚDVL v Koši-
ciach, 14 kurzov mimo Košíc, cel-
ková účasť 1116 frekventantov,
z toho 102 veterinárnych techni-
kov a operátoriek ASR. V prieme-
re na jednom kurze zúčastnilo 32,8
poslucháčov.
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O atestačné skúšky I. stupňa sa
uchádzalo 75 veterinárnych lekárov,
štyria neprospeli. Špecializačné ates-
tácie II. stupňa získalo 60 odborných
veterinárnych lekárov. Záverečné
skúšky po skončení tematických kur-
zov úspešne zložilo 38 veterinárnych
technikov a 32 laborantiek. Poho-
vory po nástupnej praxi vykonalo
83 veterinárnych lekárov. 

V personálnom obsadení došlo
v roku 1982 k rozšíreniu počtu pra-
covníkov o dvoch. Zloženie pracov-
ného tímu bolo nasledovné: 3 veteri-
nárni lekári (riaditeľ, zástupca ria-
diteľa pre pedagogickú činnosť a od-
borný asistent pre pedagogickú čin-
nosť), hospodárka, technička, samos-
tatná odborná referentka, hlavná a po-

mocná kuchárka, zásobovač - šofér, remeselník - údržbár a dve upratovačky,
dovedna 12 zamestnancov, z toho 7 žien.

9. 2. Inovácia smerníc pre postgraduálne štúdium

V nadväznosti na predchádzajúce rokovania na celoštátnej úrovni, v súlade
s prijatými zásadami vývoja PGŠ v ČSSR a v zmysle zákona 66/61 Zb. o ve-
terinárnej starostlivosti, vydala ŠVS MPVž SSR v Bratislave dňa 20. 7. 1983
nové „Smernice pre ďalšie vzdelávanie a výchovu pracovníkov organizácií ria-
dených ŠVS MPVž SSR“ č. 61/1983, s platnosťou od 1. februára 1984.

Koncepcia a forma nových smerníc bola v zásadách a spôsobe riadenia
PGŠ takmer totožná so smernicami č. r. 29/77-K, ktorých platnosť sa súčasne
zrušila. Rozdiely boli vo formách ďalšieho vzdelávania, resp. v novšej nomen-
klatúre a špecifikácií zamerania niektorých.

PGŠ sa má naďalej uskutočňovať v troch základných častiach:
A. Kvalifikačná výchova veterinárnych pracovníkov
B. Funkčná a účelová príprava pracovníkov organizácií riadených štátnou vete-

rinárnou správou
C. Politická a spoločenská výchova

Absolvovanie jednotlivých foriem kvalifikačnej prípravy bolo kvalifikač-
nou podmienkou pre výkon konkrétnych funkcií podľa platovej úpravy MPVž
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SSR č. 8730/82-PS o odmeňovaní odborných veterinárnych pracovníkov
a o ich spôsobilosti pre výkon činností.
A. Dve formy kvalifikačnej výchovy:
1. Nástupná prax absolventov trvá šesť mesiacov. Je to adaptačný proces,

ktorého cieľom je rozvíjanie schopností absolventov uplatniť teoretické ve-
domosti v praxi, nadobudnutie odbornej zručnosti a spoznania konkrétnych
podmienok v pracovnom a funkčnom zatriedení.

2. Špecializačná príprava je organizovaná v dvoch smeroch:
a) pre absolventov vysokých škôl na atestáciu I. a II. stupňa
b) pre absolventov stredných odborných škôl na získanie odbornej spôsobi-

losti pre konkrétny výkon činnosti v rámci veterinárskej odbornosti (DDD),
alebo vyššej odbornosti, zameranej na prácu v terénnej, hygienickej či labo-
ratórnej službe.

B. Funkčná príprava spočíva v permanentnom doškoľovaní veterinárnych
lekárov. Rozširuje, prehlbuje a aktualizuje ich vedomosti a zručnosti, po-
trebné pre vykonávanie funkcie. Realizuje sa spravidla v pravidelne sa opa-
kujúcich intervaloch, formou kurzov aj krátkodobých školení.
Účelová príprava veterinárnych lekárov je spravidla jednorázová, organizo-

vaná formou krátkodobého školenia alebo kurzu, seminára či inštruktáže a je
zameraná na konkrétnu problematiku, ktorá priamo alebo iba sčasti súvisí s ich
hlavnou pracovnou činnosťou.

Formy obidvoch príprav sa organizujú v rozsahu minimálne jedného a maxi-
málne piatich dní.
C. Politická a spoločenská výchova má byť zameraná na sústavné a systema-

tické zvyšovanie politickej uvedomelosti, pracovnej disciplíny a profe-
sionálnej etiky všetkých pracovníkov veterinárnych organizácií v SSR.
Ostatné formy výchovy a vzdelávania:

- stáže a študijné pobyty, ich organizovanie ostáva v kompetencii ÚDVL,
ale musia mať konkrétny zámer a cieľ, trvajú najmenej dva mesiace, najviac
jeden rok, vo výnimočných prípadoch aj dlhšie,

- jazyková príprava sa uskutočňuje buď prostredníctvom IVV MPVž SSR pre
pracovníkov vybratých pre prácu v zahraničí na pomoc rozvojovým krajinám,
alebo prostredníctvom ÚDVL, na jazykových kurzoch, pre pracovníkov, ktorých
výkon funkcie vo veterinárnych organizáciách vyžaduje znalosť cudzieho jazyka.
Ďalšie články smerníc sa týkali odmeňovania lektorskej činnosti a závereč-

ných opatrení, ktoré oproti predchádzajúcim smerniciam ostali nezmenené.
K smerniciam vydala ŠVS MPVž SSR „Vykonávacie opatrenia“ ako prílo-

hu k č. 61/1983. Z nich boli podstatné, resp. zmenené a doplnené tieto:
- atestácia I. stupňa je povinná pre každého veterinárneho lekára v hociktorej funkcii

do konca piateho roku po promócii, predatestačná príprava na ÚDVL pre I. stupeň
je organizovaná formou troch desaťdňových kurzov, uskutočnených v jednom roku,
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- veterinárny lekár je povinný vykonať atestačnú skúšku I. stupňa najneskoršie
do jedného roka od posledného absolvovaného kurzu predatestačnej prípravy,

- voľbu špecializácie pre atestáciu II. stupňa, resp. požiadavku na zaradenie
veterinárneho lekára do určitého špecializačného postgraduálneho štúdia
predkladá ÚDVL riaditeľ vysielajúcej organizácie a nie veterinárny lekár,
ktorý má prípravu absolvovať,

- ÚDVL môže rozšíriť špecializačné odbory pre atestáciu II. stupňa podľa
požiadaviek zamestnávateľských organizácií aj nad rámec doteraz frekven-
tovaných iba vtedy, keď eviduje minimálne 18 požiadaviek,

- PGŠ pre prípravu na atestáciu II. stupňa pozostáva zo štyroch dvojtýždňo-
vých internátnych kurzov počas dvoch rokov,

- obhájenie záverečnej písomnej práce a absolvovanie atestačnej skúšky II.
stupňa musí veterinárny lekár absolvovať do jedného roka od posledného
špecializačného kurzu,

- ÚDVL je povinný kandidátovi atestácie II. stupňa oznámiť riadny i opravný
termín predloženia atestačnej písomnej práce, ako aj termíny obhajoby a zá-
verečnej skúšky,

- atestácia II. stupňa sa priznáva bez prípravy, bez písomnej práce, obhajoby
a skúšky z titulu vyššej vedeckej hodnosti kandidátom vied, docentom, pro-
fesorom, doktorom vied a akademikom.

9.3. Zmena riaditeľa ÚDVL v Košiciach

1. apríla 1985 bol z funkcie riaditeľa ÚDVL v Košiciach, vzhľadom na dosia-
hnutie dôchodkového veku, odvolaný MVDr. Štefan Tkáčik, CSc. a súčasne
bol do tejto funkcie menovaný MVDr. Vladimír Jaký, CSc. Dr. Tkáčik pra-
coval ďalej vo funkcii zástupcu riaditeľa ÚDVL.

V apríli 1985 menoval ústredný riaditeľ ŠVS MPVž SSR Doc. MVDr. Šte-
fan Haladej, CSc. novú komisiu pre výchovu a vzdelávanie veterinárnych le-
károv v zložení: Doc. MVDr. R. Cabadaj, CSc. - predseda, MVDr. J. Kopáčik,
CSc., MVDr. V. Jaký, CSc., MVDr. Ľ. Králik, MVDr. Jonák - členovia.

23. septembra 1985 bo vo vedení ŠVS MPVž SSR prerokovaný a schválený
„Návrh na rozvoj systému doškoľovania veterinárnych lekárov v rokoch 1986
- 1990“, ktorého koncepcia vychádzala zo Smerníc ŠVS MPVž SSR
č. 61/1983. Tento návrh vypracovalo vedenie ÚDVL v Košiciach spolu aj
s „Plánom výchovy a vzdelávania na rok 1986“.

Výstavbu novej budovy sa po počiatočných problémoch, vyplývajúcich
z kapacitných nedostatkov stavebných organizácií, podarilo v roku 1985 stabi-
lizovať a dostavbu urýchliť. Stavebné práce realizujú Pozemné stavby Košice,
stavba pokračuje podľa projektov a dohodnutého časového harmonogramu.
Predpokladané ukončenie stavby bolo stanovené do konca roka 1987.
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Pedagogickú činnosť ÚDVL v rokoch 1985 a 1986 charakterizovalo pod-
statné rozšírenie doškoľovacej tematiky a okrem veterinárnych lekárov zapoje-
nie väčšieho počtu ostatných odborných pracovníkov do systému ďalšej vý-
chovy a vzdelávania pracovníkov veterinárskej služby. Boli to referenti pre
vynálezcovstvo a zlepšovateľstvo, personalistiku, bezpečnosť a ochranu zdra-
via pri práci, požiarnu ochranu, účtovníctvo a revíznu činnosť. Prirodzene, že
z priestorových dôvodov sa tieto kurzy, semináre a inštruktáže konali mimo
ÚDVL a to vo Zvolene, Dudinciach, Považskej Bystrici, Bardejove, Turanoch
pri Martine, Bratislave, Piešťanoch, Liptovskom Mikuláši, Žiline, Trenčíne,
Trnave, Šali a na Zemplínskej Šírave.

Na základe plánu výchovy a vzdelávania veterinárnych pracovníkov na rok
1986, schváleného ŠVS MPVž SSR taktiež 23. 9. 1985, sa inovačné post-
graduálne kurzy konali už v dvojtýždňových turnusoch, PGŠ pre získanie ates-
tácie II. stupňa a prípravné kurzy na atestácie I. stupňa pokračovali taktiež
v systéme dvojtýždňových turnusov. Stará budova ÚDVL a všetci pracovníci
v nej boli maximálne využití. Ich pracovný elán a iniciatíva boli príkladné. Mi-
moriadne organizačné zaťaženie vyžadovalo usporiadanie školení pre pracov-
níkov z poľnohospodárskych organizácií a podnikov mimo sféry riadenia ŠVS
MPVž SSR. Išlo o kurzy, resp. semináre zamerané na zvyšovanie kvality
získavania surového kravského mlieka, na ktorých sa zúčastnilo 233 zootech-
nikov a mliekárov krajských a okresných poľnohospodárskych správ.

V roku 1986 pribudla ÚDVL aj starostlivosť o štyroch veterinárnych leká-
rov z Guiney-Bissau a zabezpečovanie ich štvormesačného stážového pobytu
na VŠV v Košiciach.

V roku 1987 navštívil, krátko pred dokončením novostavby IVVVL v Koši-
ciach, generálny riaditeľ Svetového úradu nákaz (OIE) z Paríža pán profesor
Louis Blajan, ktorý bol milo prekvapený, aké prdpoklady vytvárame pre orga-
nizovanie veterinárneho doškoľovania u nás.

Na valnom zhromaždení OIE v máji 1988 v Paríži s radosťou informoval
o tomto vedúcich veterinárnych služieb zo všetkých štátov.

Okrem toho ÚDVL organizoval aj školenie pracovníkov rozličných organi-
zácií, poskytujúcich služby v odbore DDD v rámci rezortov poľnohospodár-
stva, zdravotníctva, miestneho hospodárstva a komunálnych služieb. Bolo vy-
školených 46 technikov deratizérov, dezinfektorov a dezinsektorov. 

V rokoch 1985 a 1986 sa organizovalo 71 kurzov, z toho 30 mimo ÚDVL
a zúčastnilo sa ich 3039 poslucháčov, v priemere 42,8 osôb na jednom kurze.

Na atestačných skúškach I. stupňa prospelo 93 kandidátov, siedmi museli
reprobovať. Atestácie II. stupňa, po obhajobe svojich písomných atestačných
prác získalo 53 špecializovaných veterinárnych lekárov, traja boli odročení na
reprobáciu. Na záverečných skúškach po absolvovaní tematického doškoľova-
nia za zúčastnilo 56 veterinárnych technikov, z nich piati neprospeli.
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V roku 1986 došlo na ÚDVL aj k personálnym zmenám. 1. januára 1986
bol do funkcie zástupcu riaditeľa ÚDVL v Košiciach prijatý a ustanovený
MVDr. Ľuboslav Garaj, CSc. a týmto dátumom bol preradený do funkcie ve-
dúceho oddelenia externých výchovnovzdelávacích akcií ÚDVL MVDr. Štefan
Tkáčik, CSc. Obidve zmeny, vrátane vytvorenia novej pracovnej pozície pre
organizovanie a účasť na externých kurzoch, seminároch a inštruktážach, vrá-
tane pohovorov s veterinárnymi lekármi po absolvovaní nástupnej praxe, pod-
statne pomohli zvládnuť z roka na rok narastajúci objem organizačnej a peda-
gogickej činnosti ÚDVL v Košiciach.

10. ÚDVL sa pretvára na IVVVL

Rozhodnutím ministra poľnohospodárstva a výživy SSR číslo 2.466/1986-
ORP, zo dňa 1. 12. 1986 bol s účinnosťou od 1. januára 1987 zriadený Inštitút
výchovy a vzdelávania veterinárnych lekárov (IVVVL) v Košiciach ako štát-
na rozpočtová organizácia Štátnej veterinárnej správy MPVž SSR v Bratislave.

Súčasne dňom 31. 12. 1986 zanikol Ústav pre doškoľovanie veterinárnych
lekárov v Košiciach, ako preddavková organizácia ŠVS MPVž SSR.
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Zriaďovacou listinou bol IVVVL v Košiciach stanovený aj predmet jeho
činnosti, ktorý spočíval v zabezpečovaní:
- ďalšieho vzdelávania veterinárnych lekárov a technikov rezortu MPVž, ale

aj iných rezortov,
- ďalšieho vzdelávania veterinárnych pracovníkov v dohode s Inštitútom vzde-

lávania a výchovy MPVž SSR,
- organizovanie školení, konferencií a seminárov za účelom prenosu vedec-

kých a technických poznatkov v oblasti veterinárskej medicíny do praxe,
- doškoľovanie pracovníkov a členov záujmových zväzov a spoločenských

organizácií (chov drobných zvierat, poľovníctvo, kynológia a pod.), 
- organizovanie stážových pobytov pre veterinárnych pracovníkov zo zahra-

ničia, hlavne z rozvojových krajín.
Minister uložil riaditeľovi IVVVL v Košiciach Doc. MVDr. Vladimírovi

Jakýmu, CSc. vypracovať organizačný poriadok a predložiť ho ústrednému ria-
diteľovi ŠVS MPVž SSR na schválenie.

Zriadením inštitútu sa rozsah a zameranie výchovno-vzdelávacieho procesu
rozšíril na ďalšie profesie pracovníkov v rezorte poľnohospodárstva a výživy.

V roku 1987 a ďalších to boli mliekári, resp. odborní pracovníci mliekáren-
ského priemyslu, zootechnici a vedúci dojičských kolektívov z roľníckych
družstiev a majetkov, paznechtári, kováči a podkúvači, dezinfektori, deratizéri,
asanační technici a ďalší.

Veterinárni lekári, technici a laboranti boli povolávaní do jednotlivých
foriem PGŠ podľa plánu výchovy a vzdelávania na rok 1987. IVVVL usku-
točnil dovedna 63 kurzov, školení, inštruktáží a seminárov, z toho 23 interných
s 832 poslucháčmi a 40 externých, mimo Košíc, s 1214 účastníkmi. Celkový
počet školených frekventantov v roku 1987 bol 2046. 

Na atestačných skúškach I. stupňa bolo prítomných 109 veterinárnych
lekárov, z nich ôsmi museli reprobovať. Písomné atestačné práce obhájilo
a atestáciu II. stupňa získalo 31 odborných veterinárnych lekárov. Záverečné
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pohovory po skončení nástupnej praxe úspešne zvládlo 88 veterinárnych
lekárov.

Na štvormesačnú zahraničnú stáž na VŠV v Košiciach pricestovali dvaja
veterinárni lekári z Kuby, ktorých pobyt, pracovný a spoločenský program za-
bezpečoval IVVVL.

V súvislosti s rozširovaním výchovno-vzdelávacej činnosti inštitútu, s ná-
rastom pracovných nárokov na skromný, pätnásťčlenný počet zamestnancov
a s očakávanými zmenami pracovných podmienok v novej budove, došlo
v priebehu roka aj k personálnym zmenám a doplnkom. Siedmi pracovníci
odišli a šestnásti boli novoprijatí do pracovného pomeru. K 31. 12. 1987 vzrás-
tol počet zamestnancov IVVVL v Košiciach na 24 osôb, z nich bolo 7 veteri-
nárnych lekárov, 6 hospodársko-správnych pracovníkov a 11 ostatných (robot-
níkov, remeselníkov, šoférov a iných).

10.1. Nová budova IVVVL

Niekoľkoročné očakávania, vytrvalé rokovania so stavbármi na kontrolných
dňoch a pretrvávajúce obavy zo stále hroziacich prieťahov ukončenia staveb-
ných prác skončili. Deň „D“ nastal 2. novembra 1987, kedy na základe ko-
laudačného rozhodnutia č. 2017/87-Kv bola nová prevádzková budova
Inštitútu výchovy a vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach, Cesta
pod Hradovou 13/A odovzdaná do užívania.

Investorom výstavby tohto komplexu bol Ústredný štátny veterinárny ús-
tav v Bratislave. Stavebné náklady činili 25 miliónov Kčs. Monoblok budovy
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pozostáva z dvoch štvorpodlažných objektov, ubytovacej a školskej časti.
Kapacita ubytovacej časti pre účastníkov ďalšieho vzdelávania je 148 postelí,
v dvojposteľových izbách s predsieňou a sociálnym zariadením. V školskej
časti je na prízemí priestorná vstupná hala s recepciou, kuchyňa, jedáleň
s kapacitou 56 stoličiek. Tri poschodia tejto časti budovy majú slúžiť pre
vyučovacie procesy, konanie konferencií, sympózií, kongresov. Tu sú
umiestnené aj prevádzkové a administratívne miestnosti pre technicko-
hospodárskych pracovníkov. Budova je účelnou kombináciou školského
a hotelového typu, vybavená moderným nábytkom a zariadením, novou
prístrojovou technikou a mechanizáciou pre pedagogické a technologické
účely. K príslušenstvu ubytovacej časti patria spoločenské miestnosti, bar,
sauna, telocvičňa, otvorené športoviská a ihriská. Nová budova inštitútu
v plnej miere vyhovuje náročnejším požiadavkám veterinárnych lekárov
i ostatných pracovníkov veterinárskej služby - účastníkom ďalšieho vzdelá-
vania, ako aj učiteľom a lektorom, prednášajúcim v rozličných formách post-
graduálneho štúdia. Uvedením budovy do užívania bol splnený jeden z hlav-
ných predpokladov pre plnenie činností a poslania, ktoré boli IVVVL pri je-
ho zriadení uložené. Priestorná kongresová sála je vhodná na usporiadanie
väčších celoštátnych i medzinárodných reprezentačných kongresov, sympó-
zií, seminárov, prípadne jubilejných slávnostných podujatí a spoločenských
udalostí.

Zároveň bol splnený záväzok a prísľub Štátnej veterinárnej správy MPVž
SSR a Odborového výboru, umožniť postgraduálne štúdium veterinárnym
lekárom i ostatným pracovníkom veterinárnych organizácií v novom, moder-
nom, kultúrnom a pohodlnom prostredí. Dosiahol sa aj zámer vhodného pre-
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pojenia štúdia, resp. získavania nových vedomostí s možnosťou načerpania bo-
hatých spoločenských a kultúrnych zážitkov, ktoré mesto Košice aj okolie
IVVVL poskytuje.

10.2. PGŠ v novom prostredí

Prispôsobenie výchovno-vzdelávacieho programu pracovníkov veterinár-
nych organizácií SR v podstatne vylepšených prevádzkových podmienkach
IVVVL k rozšírenej kapacite novej budovy, nebolo ľahkou záležitosťou. Vyža-
dovalo zvýšené nároky na:
a) personálne vybavenie, resp. doplnenie počtu pracovníkov v kategóriách

veterinárnych lekárov pre organizačnú, koncepčnú i pedagogickú činnosť,
v kategórii technicko-hospodárskych a administratívnych pracovníkov vzhľa-
dom na nové činnosti a pracovné pozície v hotelovej, resp. internátnej časti
a napokon v kategórii robotníkov a pomocných pracovníkov. V priebehu
dvoch rokov sa počet zamestnancov zvýšil z 24 (z nich 7 veterinárnych
lekárov) na 30 a 7 veterinárnych lekárov,

b) pedagogickú činnosť, ktorá sa postupne rozvíjala do ďalších foriem a tema-
tických okruhov PGŠ veterinárnych pracovníkov, ale aj ďalšej výchovy
a vzdelávania príslušníkov iných profesií v rámci rezortu poľnohospodár-
stva a výživy aj mimo neho. Konali sa predatestačné prípravné kurzy pre
I. a II. stupeň atestácií, inovačné kurzy pre veterinárnych lekárov, ako aj
špecializačné kurzy pre veterinárnych technikov pracujúcich s plynnými
jedmi. Organizovali sa aj celoštátne doškoľovacie kurzy chemikov, resp.
vedúcich oddelení chémie na ÚŠVÚ, ŠVÚ a OVL, školenia investičných
pracovníkov aj metrológov veterinárnych organizácií. Prvý raz sa usku-
točnili dvojtýždňové sústredenia v rámci predatestačnej prípravy farmaceu-
tov SSR na atestácie I. a II. stupňa. 
Na základe Rozhodnutia ministra PVž SSR č. 5693/88-ORP zo dňa 17. 8. 1988

o rozšírení činnosti IVVVL v Košiciach bol pripravený program, tematický plán
a ponuka ďalšieho vzdelávania pre roky 1988 - 2000 pod heslom „Pomoc poľ-
nohospodárskej praxi“.
A. Ponuka pre všetky organizácie riadené ŠVS MPVž SSR na možnosť ab-

solvovania dvojtýždňových kurzov pre veterinárnych lekárov po I. atestácii
so špeciálnym zameraním na riadenú reprodukciu, insemináciu a biotech-
nológie. Druhou možnosťou boli kurzy s tematikou optimalizácie výživy
HZ a formami testovania metabolizmu. Obidva cykly doškoľovania boli
koncipované na základe aktuálnych požiadaviek veterinárnych lekárov, naj-
mä obvodných.
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B. Ponuka pre vedúcich pracovníkov živočíšnej výroby (s VŠ vzdelaním)
k účasti na Medziodborovom PGŠ (v súčinnosti s VŠV v Košiciach a VŠP
v Nitre) o vedecko-technickom pokroku v oblasti veterinárskej medicíny
a o úlohách, vyplývajúcich zo zákona FZ č. 87/87 o veterinárskej sta-
rostlivosti. Tejto novej forme prípravy bola priznaná úroveň špecializačnej
atestácie II. stupňa, s predpokladom absolvovania troch dvojtýždňových
sústredení, obhajoby záverečnej písomnej práce v priebehu dvoch až troch
rokov.

C. Ponuka kvalifikačného školenia pre robotnícke profesie:
- kováč, podkúvač (pre absolventov SOU s min. 5 ročnou praxou) podľa výno-

su MPVž 566/1987-K. Podmienkou bolo absolvovanie dvoch dvojtýždňových
kurzov so záverečnou ústnou i praktickou skúškou pred komisiou,

- paznechtár, úpravca paznechtov HD, oviec, kôz. Tieto kurzy boli jeden-
týždňové, organizovali sa na detašovaných pracoviskách vo všetkých troch
krajoch SSR, končili sa tiež skúškami,

- majster odbornej výchovy SOU, so zameraním na zvyšovanie kvality získa-
vania surového kravského mlieka v prvovýrobe.
V rámci pedagogickej činnosti IVVVL zorganizoval v rokoch 1988 a 1989

112 kurzov, školení, seminárov a inštruktáží, na ktorých sa zúčastnilo 3215
frekventantov, v priemere 28,7 osôb na jednom kurze.

Na skúškach a obhajobách pre získanie atestácie I. a II. stupňa bolo 112 vete-
rinárnych lekárov, záverečné pohovory po nástupnej praxi absolvovalo 126
veterinárnych lekárov.
c) organizačnú činnosť:
- 25. mája 1988 bol pri príležitosti medzinárodnej konferencie „Tropická vete-
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rinárska medicína“ a porady veterinárnych lekárov z krajín RVHP o veteri-
nárskych liečivách neoficiálne otvorený, resp. účastníkom týchto akcií sprí-
stupnený Kabinet a múzeum histórie veterinárskeho lekárstva pri IVVVL
v Košiciach a knižnica v novej budove, (osobitná zmienka ďalej),

- zabezpečoval sa stážový pobyt veterinárnych lekárov z Maďarska a Rakús-
ka na VŠV v Košiciach,

- uzatvorili sa dohody o vzájomnej spolupráci s Polytechnou PZO Praha,
SPOFOU GR Praha, ČSAV Praha, IVV MPVž Nitra,

- organizoval a usporiadal sa medzinárodný seminár „Chov a choroby oviec“
v dňoch 12. - 14. septembra 1988 v kongresovej sále IVVVL,

- zorganizovala sa výroba videofilmu „Výberové mlieko“ ako didaktickej
pomôcky v rámci PGŠ,

- v júni 1989 bol Ústav veterinárnych informácií a osvety (ÚVIO) ŠVS
organizačne i personálne priradený k IVVVL v Košiciach,

- v novembri 1989 bola zriadená učebňa cudzích jazykov a pripravil sa pro-
gram kurzov jazyka anglického a nemeckého.

10.3. Vyhláška č. 189/89 Zb.

Od vydania Smerníc ŠVS MPVž č. 29/77-K, týkajúcich sa riadenia ďal-
šieho vzdelávania veterinárnych pracovníkov, ubehlo už takmer dvanásť rokov.
Niektoré ustanovenia bolo načim zmeniť, doplniť a hlavne zjednotiť a upresniť
nadväznosť foriem postgraduálneho štúdia. Ministerstvo poľnohospodárstva
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a výživy Slovenskej socialistickej republiky vydalo Vyhlášku č. 189/89 Zb.
z 15. novembra 1989, ktorá s účinnosťou od 1. januára 1990:
- upravuje podrobnosti o organizácii a spôsobe špecializačnej prípravy vete-

rinárnych lekárov a iné formy ďalšieho vzdelávania veterinárnych pracov-
níkov, upresňuje obdobia, zameranie a pojmy jednotlivých foriem postgra-
duálneho štúdia,

- vymedzuje skladbu sústavy ďalšieho vzdelávania veterinárnych pracovní-
kov, do ktorej patrí:

a) adaptačný proces absolventov vysokých škôl aj stredných odborných škôl
veterinárskeho odboru, ktorý sa delí na obdobie nástupnej praxe a obdo-
bie základného odborného rastu,

b) špecializačné veterinárne štúdium absolventov iných stredných škôl,
c) špecializačnú prípravu veterinárnych lekárov i absolventov iných vyso-

kých škôl,
d) špecializačné školenie absolventov stredných odborných škôl veterinár-

skeho odboru, príp. iných stredných odborných škôl,
e) inovačné štúdium veterinárnych pracovníkov,
f) prípravu veterinárnych pracovníkov na expertnú činnosť v zahraničí,
g) funkčnú prípravu veterinárnych pracovníkov,
h) periodické obnovovanie a preskúšavanie spôsobilosti veterinárnych pra-

covníkov na výkon povolania alebo funkcie.
Ústavom zabezpečujúcim ďalšie vzdelávanie veterinárnych pracovníkov je

Inštitút výchovy a vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach (inštitút),
v spolupráci s Vysokou školou veterinárskou v Košiciach, ktorá zabezpečuje
výučbu v príprave na získanie špecializácie II. stupňa, v kurzoch inovačného
štúdia veterinárnych lekárov a v prípade veterinárnych pracovníkov na expert-
nú činnosť v zahraničí. Inštitút spolupracuje aj s ďalšími vedeckými a výskum-
nými organizáciami a výchovno-vzdelávacími zariadeniami.

Vyhláška definuje nástupnú prax, ktorú absolvent VŠV vykonáva na pra-
covisku organizácie štátnej veterinárnej správy v trvaní šesť až deväť mesiacov.
Nástupná prax sa končí záverečným pohovorom pred komisiou, ktorú vyme-
nuje ústredný riaditeľ štátnej veterinárnej správy na návrh inštitútu. Osvedče-
nie o úspešnom absolvovaní nástupnej praxe vydáva inštitút, podpisujú ho ria-
ditelia inštitútu a organizácie, kde sa nástupná prax konala.

Po skončení nástupnej praxe nasleduje dvoj až trojročné obdobie základ-
ného rastu veterinárneho lekára na pracovisku v teréne, alebo v laborató-
riách či v sektore hygieny potravín.

Najneskoršie po treťom (u veterinárnych technikov, príp. laborantov po
druhom) roku praxe má byť pracovník zaradený do špecializačnej prípravy
na získanie špecializácie (atestácie) I. stupňa na vykonávanie odborných
činností vo veterinárskej starostlivosti v šiestich odboroch: 1) veterinárska sta-
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rostlivosť v chovoch zvierat, 2) hygiena a technológia potravín a surovín ži-
vočíšneho pôvodu, 3) laboratórna diagnostika, 4) veterinárska imunoprofylax-
ia, 5) veterinárska asanácia, 6) veterinárska biotechnológia. Absolvovanie špe-
cializačnej prípravy I. stupňa je pre veterinárnych lekárov vykonávajúcich čin-
nosť v štátnej službe povinné. Špecializačná príprava I. stupňa sa koná formou
individuálneho štúdia a internátnych kurzov v inštitúte, v rozsahu najmenej
200 učebných hodín, rozdelených do štyroch dvojtýždňových turnusov v prie-
behu dvoch rokov. Špecializačnú prípravu I. stupňa má veterinárny lekár ab-
solvovať najpozdejšie do konca piateho roka od skončenia nástupnej praxe.
Teoretickú i praktickú záverečnú skúšku pred skúšobnou komisiou, ktorú na
návrh inštitútu vymenuje ústredný riaditeľ štátnej veterinárnej správy, má vete-
rinárny lekár vykonať najpozdejšie do jedného roka po absolvovaní záverečnej
časti špecializačnej prípravy. Po úspešne vykonanej záverečnej skúške vydá
inštitút absolventovi osvedčenia o špecializácii (atestácii) I. stupňa príslušného
odboru.

Špecializačná príprava na získanie špecializácie (atestácie) II. stupňa
na vykonávanie špecializovanej odbornej činnosti veterinárneho lekára v tri-
dsiatichštyroch odboroch: 1) veterinárska starostlivosť (vst.) v chovoch veľ-
kých prežúvavcov, 2) vst. v chovoch malých prežúvavcov, 3) vst. v chovoch
prasiat, 4) vst. v chovoch hydiny, 5) vst. v chovoch koní, 6) vst. v chovoch
malých zvierat, 7) vst. v chovoch rýb, 8) vst. o zver, 9) vst. v chovoch včiel,
10) vst. o zvieratá zoologických záhrad, 11) zoohygiena, 12) reprodukcia
hospodárskych zvierat (HZ), 13) epizootológia, 14) imunoprofylaxia, 15) kli-
nická propedeutika a diagnostika vnútorných chorôb, 16) chirurgia a rönt-
genológia, 17) patologická morfológia, 18) prehliadka jatočných zvierat
a mäsa, hygiena výroby mäsa a mäsových výrobkov, 19) prehliadka jatočnej
hydiny a hygiena hydinárskej a vaječnej výroby, veterinárske vyšetrenie
zveriny, 20) hygiena mlieka v prvovýrobe, mliekárenskom ošetrení a ďalšom
spracovaní, 21) hygiena potravinárskej výroby a spracovanie surovín
živočíšneho pôvodu, 22) výživa a dietetika, 23) klinická laboratórna diagnos-
tika, 24) mikrobiológia, 25) imunológia, 26) virológia, 27) parazitológia, 28)
farmakológia, 29) laboratórne vyšetrovanie potravín, 30) biológia, chémia,
toxikológia, 31) veterinárska ochrana štátneho územia, 32) veterinárska ekoló-
gia a rádiobiológia, 33) technológia spracovania konfiškátov živočíšneho pô-
vodu, dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia, 34) organizácia riadenia, ekono-
mika a právo.

Rozdiel oproti prvostupňovej prípravy spočíva v tom, že
- do špecializačnej prípravy II. stupňa môže byť zaradený iba veterinárny

lekár, ktorý po získaní špecializácie I. stupňa vykonával odbornú prax naj-
menej dva roky,

- do špecializačnej prípravy II. stupňa na inštitúte sa veterinárni lekári za-
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raďujú na základe výberu a odporúčania riaditeľa zamestnávateľskej orga-
nizácie, čiže absolvovanie tejto formy prípravy nie je pre každého veteri-
nárneho lekára v štátnej službe povinné,

- namiesto absolvovania najmenej dvesto vyučovacích hodín formou inter-
nátnych kurzov na inštitúte v Košiciach, môže ústredný riaditeľ štátnej vete-
rinárnej správy, na návrh inštitútu, uznať za rovnocennú alternatívu určitú
formu diaľkovej prípravy alebo stáže, prípadne študijného pobytu, na zá-
klade individuálneho študijného plánu,

- podmienkou na získanie špecializácie II. stupňa je vypracovanie písomnej
(atestačnej) práce, ktorej závery po oponentúre musí kandidát úspešne ob-
hájiť na záverečnej skúške pred komisiou, ktorú vymenuje ústredný riaditeľ
štátnej veterinárnej správy a rektor Vysokej školy veterinárskej v Koši-
ciach. Diplom, resp. osvedčenie o špecializácii II. stupňa vydá inštitút, pod-
pisuje ho rektor VŠV, ústredný riaditeľ ŠVS a riaditeľ inštitútu.
Vyhláška 189/89 upravuje novú formu ďalšieho vzdelávania veterinárnych

technikov, ktorou je špecializačné školenie absolventov stredných odbor-
ných škôl veterinárneho odboru, pracujúcich v a) terénnej službe, b) hygie-
nickej službe, c) ústavoch klinickej a laboratórnej diagnostiky, d) ústavoch te-
chnológie výroby a laboratórnej kontroly veterinárskych biopreparátov, e) ús-
tavoch asanácie, dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie. Školiť sa môžu v de-
vätnástich špecializačných odboroch: 1) veterinárska starostlivosť v chovoch
HZ, 2) diagnostická a terapeutická činnosť vo veterinárnych nemocniciach
a ošetrovniach, 3) prehliadka jatočných zvierat a mäsa, 4) prehliadka jatočnej
hydiny a vajec, 5) hygiena mlieka v prvovýrobe, mliekárenskom ošetrení a ďal-
šom spracovaní, 6) veterinárske vyšetrenie ostatných potravín a surovín ži-
vočíšneho pôvodu, 7) výživa a dietetika, 8) klinická laboratórna diagnostika,
9) mikrobiológia, 10) imunológia, 11) virológia, 12) parazitológia, 13) labo-
ratórne vyšetrenie potravín, 14) chémia, 15) rádiológia, 16) patologická mor-
fológia, laboratórna diagnostika v reprodukcii HZ, 17) zoohygiena, 18) veteri-
nárska biotechnika, 19) dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia.

Špecializačné školenia vo forme internátnych kurzov na inštitúte v Koši-
ciach sú pre veterinárnych technikov, najpozdejšie do piatich rokov od nástupu
do pracovného pomeru, povinné. Školenie sa končí záverečnou skúškou pred
komisiou, ktorú vymenuje riaditeľ inštitútu. Osvedčenie o získaní špecializá-
cie v tom - ktorom odbore vydá inštitút veterinárnemu technikovi po úspešne
vykonanej záverečnej skúške.

Z foriem ďalšieho vzdelávania veterinárnych pracovníkov Vyhláška 189/98
definuje:
- inovačné štúdium veterinárnych lekárov po získaní špecializácie I. stupňa,

ak sa nezúčastňujú špecializačnej prípravy II. stupňa, ukončené záverečnou
skúškou pred komisiou, 
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- inovačné štúdium veterinárnych technikov po absolvovaní špecializačného
školenia, ukončené záverečnou skúškou,

- prípravné kurzy pre veterinárnych pracovníkov vybratých na expertnú čin-
nosť v zahraničí. Príprava je tematicky, časovo i formálne diferencovaná,
prispôsobená odbornému charakteru expertízy a požiadavkám na jazykové
znalosti. Príprava sa končí záverečnou skúškou kandidáta pred skúšobnou
komisiou,

- funkčné školenie, resp. funkčnú prípravu veterinárnych pracovníkov na vyko-
návanie práce vo veterinárnych organizáciách, resp. vykonávanie funkcií, for-
mou funkčných alebo tematických kurzov a inštruktáží. Tento typ prípravy
končí absolvent záverečným pohovorom, prípadne testom. Osvedčenie po ús-
pešnom pohovore či záverečnej skúške vydáva absolventovi inštitút,

- periodické postgraduálne štúdium veterinárnych pracovníkov (ktorí nie sú
zaradení do žiadnej z uvedených foriem ďalšieho vzdelávania) organizuje
inštitút podľa osobitných predpisov, resp. časového a tematického plánu.
Dôslednú realizáciu úpravy ďalšieho vzdelávania veterinárnych pracov-

níkov v zmysle Vyhlášky 189/89 Zb. narušili nasledujúce významné politické
a spoločenské zmeny v štáte i vo všetkých štátnych a verejných štruktúrach, or-
ganizáciách a inštitúciách.
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11. Politický vývoj, zmena režimu
- samostatný štát, 1989 - 1993

Rok 1989 priniesol otvorené stretnutie politických síl komunistického re-
žimu v Česko - Slovensku s opozíciou, ktorú tvorila väčšina občanov, repre-
zentovaná opozičnými politickými iniciatívami. Podnetom na uskutočnenie
tichého, nekrvavého štátneho prevratu, nazvaného „nežná revolúcia“ boli mo-
hutné masové demonštrácie občanov za rešpektovanie základných ľudských
práv a slobôd a proti komunistickej diktatúre. Iniciátormi pochodov a demon-
štrácií boli vysokoškolskí študenti 16. novembra 1989 v Bratislave a 17. no-
vembra v Prahe, kde štátna polícia proti nim brutálne zasiahla a viacerých
zranila. Študenti v celej ČSSR začali štrajkovať a organizovať ľudové zhromaž-
denia na námestiach. K nim sa pridávali občania rozličných povolaní. 19. no-
vembra 1989 sa v Bratislave konštituovalo hnutie „Verejnosť proti násiliu“
(VPN) a v Prahe „Občanské fórum“ (OF). Vedúcim reprezentantom ideologic-
kým vodcom a hovorcom za obidve hnutia voči komunistickej vláde bol ne-
skorší prezident republiky Václav Havel.

Prevratné udalosti mali rýchly spád a nenásilný diplomatický priebeh. 29. no-
vembra 1989 Federálne zhromaždenie zmenou ústavy zmenilo charakter ko-
munistického štátu a totalitného režimu na demokraciu v plnom slova zmysle.
Nasledovala demisia federálnej vlády i národných vlád. 10. decembra vznikla
v Prahe federálna vláda ČSSR „národného porozumenia“ na čele s M. Čalfom,
v Bratislave vláda SSR s predsedom M. Čičom. Prezident ČSSR G. Husák
odstúpil. 28. decembra bol do čela Federálneho zhromaždenia zvolený A.
Dubček a 29. decembra 1989 FZ zvolilo za prezidenta ČSSR Václava Havla.
20. apríla 1990 zanikla Československá socialistická republika a novým ús-
tavným zákonom vznikla Česká a Slovenská Federatívna Republika (ČSFR).
8. - 9. júna 1990 sa konali prvé demokratické voľby. Na Slovensku zvíťazila
VPN a v Čechách OF. 26. júna 1990 bolo prvé zasadnutie Slovenskej národ-
nej rady, za predsedu bol zvolený F. Mikloško. 27. júna SNR vymenovala novú
slovenskú vládu na čele s V. Mečiarom. 5. júla 1990, na prvom zasadnutí FZ
bol V. Havel opäť zvolený za prezidenta ČSFR.

Nasledovali zdĺhavé rokovania medzi vládami a národnými radami Českej
a Slovenskej federatívnej republiky o vymedzení kompetencií národných or-
gánov voči federatívnym, o suverenite oboch republík voči federácii a o nad-
radenosti federatívnych zákonov nad zákony národných rád. Rokovania v roku
1991 smerovali k rozdeleniu Česko - Slovenského štátu, hľadal sa optimálny
spôsob realizácie tohto historického zámeru, ale k dohodám nedošlo. 5. - 6. jú-
na 1992 sa v ČSFR konali predčasné parlamentné voľby. V Slovenskej repub-
like zvíťazilo Hnutie za demokratické Slovensko na čele s V. Mečiarom (HZDS)
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a v Českej republike Občanská demokratická strana (ODS) s V. Klausom.
23. júna 1992 bol za predsedu Slovenskej národnej rady zvolený I. Gašparovič
a 24. júna za predsedu vlády V. Mečiar. 17. júla 1992 SNR schválila Deklará-
ciu o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Na tento akt prezident ČSFR V. Ha-
vel 20. júla reagoval abdikáciou. 26. augusta sa stretli premiéri oboch republík,
V. Mečiar a V. Klaus v Brne a dohodli dátum rozdelenia federácie na dva
samostatné štáty legitímnym ústavným procesom. 1. septembra 1992 SNR pri-
jala Ústavu Slovenskej republiky. 25. novembra 1992 Federálne zhromaždenie
prijalo ústavný zákon o zániku ČSFR. 31. decembra prestal existovať Česko -
Slovenský štát. 1. januára 1993 vznikla samostatná Slovenská republika.

O tom, aký vplyv mal politický vývoj v ČSFR, neskoršie v samostatnej
Slovenskej republike v záverečných rokoch dvadsiateho storočia na slovenské
veterinárstvo, špeciálne na postgraduálne štúdium veterinárnych lekárov na
Slovensku, sa zmienime v ďalších kapitolách tejto publikácie, v chronologic-
kej súvislosti s legislatívou a nadväznosťou na činnosť IVVVL v Košiciach.

11.1. IVVVL v rokoch 1990 - 1992 

Rok 1990 bol charakterizovaný výmenou riaditeľov IVVVL a ďalšími zme-
nami v personálnej oblasti, zvýšenou aktivitou a objemom pedagogickej práce,
započatím kurzov cudzích jazykov a zriadením Kabinetu a múzea histórie ve-
terinárskej medicíny pri IVVVL v Košiciach.

15. februára 1990 odišiel na vlastnú žiadosť z funkcie riaditeľa IVVVL
v Košiciach na iné pracovisko Doc. MVDr. Vladimír Jaký, CSc. Ústredný ria-
diteľ ŠVS MPVž SSR, MVDr. Dušan Hlinka, CSc., vymenoval do funkcie
riaditeľa Inštitútu výchovy a vzdelávania veterinárnych lekárov v Koši-
ciach MVDr. Milana Trávnička, CSc., s nástupom 1. apríla 1990.

Počet pracovníkov IVVVL narástol do 31. decembra 1990 na 86 ľudí, z nich
bolo 8 veterinárnych lekárov, 55 technicko-hospodárskych a administratívnych
zamestnancov, 23 robotníkov a ostatných. (vrátane priradeného ÚVIO)

Na pedagogickom úseku sa konali tieto kurzy, školenia a akcie:
a) funkčná príprava špecializovaných veterinárnych lekárov s atestáciou II.

stupňa (inovačné PGŠ) zo všetkých odborov špecializácie, v dvojtýždňo-
vých kurzoch, ukončená písomnými testmi,

b) PGŠ - špecializačná príprava veterinárnych lekárov pred atestáciou II. stup-
ňa z odborov: chov a choroby HD, hygiena potravín, laboratórna diagnos-
tika, v dvojtýždňových kurzoch,

c) predatestačná príprava veterinárnych lekárov na atestáciu I. stupňa, zvlášť
pre terénnu, hygienickú službu a laboratórnu diagnostiku, v dvojtýždňových
turnusoch,
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d) inovačné školenie veterinárnych lekárov 5 rokov po získaní atestácie I. stup-
ňa, v jednom desaťdňovom kurze,

e) inovačné školenie veterinárnych technikov a laborantov v odboroch labo-
ratórna diagnostika a hygiena potravín, v jednotýždňových turnusoch,

f) špecializačná príprava veterinárnych technikov a laborantov pre činnosť v od-
boroch: veterinárska starostlivosť v chovoch HZ, v hygiene potravín a v labo-
ratóriách ÚŠVÚ, ŠVÚ a OVL, v dvojtýždňových kurzoch,

g) krátkodobé školenia a inštruktáže (externé) pre veterinárnych lekárov vedú-
cich oddelení ŠVÚ a OVL v odboroch: výživa a dietetika HZ, reprodukcia
a choroby mláďat, v trojdňových sústredeniach,

h) krátkodobé, trojdňové školenia a inštruktáže pre riaditeľov, ekonómov, in-
vestičných pracovníkov, energetikov a skladníkov okresných veterinárnych
správ, ŠVÚ a ostatných veterinárnych zariadení,

i) akcie v rámci vedľajšej hospodárskej činnosti (VHČ) IVVVL.
V roku 1990 bolo dovedna školených 2710 frekventantov, z toho počtu bo-
lo 794 účastníkov z neveterinárnych organizácií.
Písomné atestačné práce prišlo pred komisiou obhájiť a na atestačné skúšky

II. stupňa sa dostavilo 42 kandidátov, z nich dvaja neuspeli. Záverečné skúšky
zložilo a atestáciu I. stupňa získalo 183 veterinárnych lekárov. Špecializačné
doškoľovanie ukončilo skúškami aj 58 veterinárnych technikov, laborantov
a iných stredných odborných pracovníkov vo veterinárnych organizáciách. 64
mladých veterinárnych lekárov úspešne absolvovalo záverečné pohovory po
skončení polročnej nástupnej praxe.

V prvom polroku 1990 zaradil IVVVL do svojho vzdelávacieho programu
výuku cudzích jazykov. Kurzy sa konali v troch formách: intenzívny kurz
(240 hodín), prázdninový kurz (88 hodín) a večerný kurz (144 hodín). Všetky
tri formy kurzov boli zamerané a diferencované pre začiatočníkov, mierne
pokročilých a pokročilých účastníkov. Prvé kurzy začali v októbri 1990 v ja-
zyku anglickom a nemeckom, so 102 frekventantmi.

11.2. Kabinet histórie a múzeum veterinárskej medicíny

11. júna 1990 bola podľa schváleného scenára dokončená a 29. júna bola
skolaudovaná nová expozícia múzea veterinárskej medicíny pri IVVVL v Ko-
šiciach, v novej budove na Ceste pod Hradovou. Múzeum do konca roka 1990
navštívilo 600 účastníkov PGŠ, tuzemských i zahraničných hostí.

Kabinet a múzeum nevznikli na pôde inštitútu ani jeho predchodcov. Ich
kolískou bola Vysoká škola veterinárska v Košiciach.

Otcom myšlienky podchytiť dejiny veterinárstva na Slovensku, zaznamenať
pre budúce generácie jeho vývoj, úspechy i omyly, priblížiť a vyzdvihnúť výraz-
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né osobnosti európskej, ba i svetovej veterinárskej medicíny pochádzajúce
zo Slovenska, bol profesor MVDr. Karol Fried, prednosta I. Internej kliniky Vy-
sokej školy veterinárskej v Košiciach. Patril medzi neúnavných a zanietených
priekopníkov objasňovania profesijnej histórie. Záber jeho bádateľského okruhu
bol obrovský. Presahoval hranice regiónu, štátu i kontinentu.

1. novembra 1966 z vlastnej iniciatívy konštituoval „Kabinet histórie ve-
terinárskej medicíny“ pri katedre diagnostiky a vnútorných chorôb I. VŠV
v Košiciach. Po jeho desaťročnom trvaní, počas ktorého prof. Fried zhromaž-
ďoval množstvo historického materiálu, aj ho publikoval, zriadil rektor VŠV,
prof. MVDr. O. J. Vrtiak, DrSc. svojím dekrétom zo dňa 15. októbra 1976
„Kabinet a múzeum veterinárskej medicíny“. Toto osobitné účelové zaria-
denie VŠV dostalo do vienka úlohy, vyplývajúce z jeho charakteru a poslania:
- zbierať a uschovávať materiály vhodné na archivovanie a muzeálne pred-

mety, ktoré sa viažu na dejiny veterinárskeho lekárstva na Slovensku, 
- spracovávať biografie význačných slovenských veterinárov, ktorých životné

dielo a dedičstvo je stále živé,
- podieľať sa na osvetovej činnosti pre potreby širokej verejnosti,
- získavať poslucháčov VŠV a podporovať ich záujem o prácu v oblasti vete-

rinárskej historiografie.
Kabinet, menovite prof. Fried vyvíjal bohatú aktívnu publikačnú a edičnú

činnosť. Príležitostné články, zvyčajne s fundovaným a vyčerpávajúcim obsa-
hom, sa týkali dejín veterinárskeho doktorátu, počiatkov veterinárskeho vzde-
lávania a výučby v Uhorsku, veterinárskej osvety na Slovensku, podielu
slovenských veterinárnych lekárov na rozvoji veterinárskej vedy a praxe, vý-
voja veterinárskej röntgenológie v Československu a tiež životného diela na-
šich osobností, I. Braunera, L. Landaua, J. Nižnánskeho, T. Gdovina, P. Adá-
miho, Z. Husstyho, V. Zlámala, J. Lukeša, ako aj M. Rajčana, I. Hudeca, J. Ur-
sínyho a ďalších. Okrem toho pripravil a vydal knižnú publikáciu „Tretia de-
saťročnica VŠV Košice (1979).

V roku 1981 boli kabinetu poskytnuté provizórne priestory v budove na
Kostolianskej ceste č. 32. Tam sa vytváral základ príslušnej muzeálnej expozí-
cie. V období rokov 1981 - 1988 sa nadväzovala spolupráca kabinetu a múzea
so štátnymi archívmi, zbierali sa muzeálne predmety a archívne dokumenty. Bol
vypracovaný štatút kabinetu.

K podstatnej organizačnej a inštitucionálnej zmene došlo v roku 1988. Rek-
tor Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach, akademik O. J. Vr-
tiak a ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej správy MPVž SSR v Brati-
slave prof. MVDr. Š. Haladej, CSc. podpísali dohodu, na základe ktorej sa
z dovtedajšej školskej inštitúcie vytvorila spoločná, štátna ustanovizeň s celo-
slovenskou pôsobnosťou. Etablovaná bola v novej budove Inštitútu výchovy
a vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach, na Ceste pod Hradovou 13/A.
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Týmto aktom a dokumentom bol Kabinet histórie a múzeum veterinárskej
medicíny organizačne pričlenený k IVVVL a zverený do kompetencie
ŠVS MPVž SSR, delegovanej riaditeľovi IVVVL v Košiciach. Všetok ar-
chívny a muzeálny materiál bol dislokovaný do tohto objektu. Vedúcim spo-
ločného pracoviska za UVL ostal prof. MVDr. Karol J. Fried, za IVVVL bol
od 1. januára 1988 za vedúceho kabinetu a múzea vyčlenený MVDr. Štefan
Tkáčik, CSc.

V roku 1990 kabinet histórie pokračoval v zbieraní ďalších dokumentárnych
materiálov o živote a činnosti význačných slovenských veterinárnych lekárov
a v spracovaní dejín vývoja veterinárstva na Slovensku.

Publikačná činnosť kabinetu bola reprezentovaná prácami prof. Frieda.
V odborných periodikách „Veterinársky spravodajca“ a „Veterinářství“ boli
uverejnené životopisy a hodnotenia diela profesora veterinárstva Romana
Brunkalu, Dr. Z. Husstyho, genárala MVDr. M. Ferjenčíka, prof. Dr. M. Pankla,
prof. Dr. F. Hutyru, prof. Dr. F. Hrudku, prof. Dr. M. Szentiványiho, ako
i články o dejinách Lekárskej fakulty pri trnavskej univerzite, o počiatkoch
veterinárskej laboratórnej diagnostiky na Slovensku, o poslednom výskyte
bovinného moru vo Východnej Európe, o vzniku a podobe dnešného symbolu
medicíny, o výuke dejín veterinárskeho lekárstva a o počiatkoch umelej in-
seminácie na Slovensku. Prof. Fried zostavil obsiahlejšiu brožúru „Sprievodca
po expozícii Múzea veterinárskej medicíny IVVVL Košice“, ktorú pre vnú-
tornú potrebu v roku 1990 vydal IVVVL a vytlačil ERPO Košice v neuvede-
nom náklade.
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Pohľad do kabinetu histórie a múzea veterinárskej
medicíny s kronikou múzea

Do okruhu činnosti kabinetu a múzea pribudlo:
- zmapovanie výučby veterinárstva v Uhorsku i bývalom Československu,

s osobitným zreteľom na Slovensko,
- štúdium vedecko-výskumnej základne, jej celkového zamerania a hodnotenia, 
- publikačná, edičná a prednášková činnosť v rámci UVL a IVVVL,
- nadviazanie spolupráce s inými pracoviskami príbuzného zamerania,
- štúdium vývoja veterinárskej medicíny najmä na Slovensku, v nadväznosti

na vývoj v európskom kontexte,
- dokumentácia poslucháčom UVL, veterinárnym lekárom, frekventantom

postgraduálneho štúdia a tiež širokej verejnosti zaujímajúcej sa o profesijné
múzejníctvo: 

a) ako sa veterinárstvo vyvíjalo v jeho širších historických súvislostiach a ako
vedecko-technický rozvoj a sociálno-ekonomické faktory ovplyvňovali je-
ho vývoj,

b) ako sa zabezpečovala výučba veterinárstva v jeho počiatkoch a to na vy-
sokých školách susedných krajín, na ktorých študovali poslucháči zo Slo-
venska,

c) aké pomôcky (nástroje a zariadenia) sa používali v minulosti pri výkone
praktickej veterinárskej činnosti, ich vývoj, zdokonaľovanie, inovácia.

Ďalšie aktivity Kabinetu a múzea v roku 1990:
- prof. Fried sa zúčastnil na vedeckej konferencii SAV a MS k 240. výročiu

narodenia J. Fándlyho v Smoleniciach v dňoch 1. - 3. októbra 1990, na kto-
rej predniesol referát: „Juraj Fándly a počiatky veterinárskej osvety na Slo-
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vensku“. 15. - 17. októbra na sympóziu Slovenskej spoločnosti pre dejiny
vied a techniky SAV vystúpil prof. Fried s referátom: „Výuka dejín veteri-
nárneho lekárstva na UVL a na IVVVL v Košiciach“,

- Kabinet histórie veterinárskej medicíny pri IVVVL v Košiciach nadviazal
oficiálny kontakt s Klubom dejín medicíny pri Východoslovenskom múzeu
v Košiciach. Prvé klubové stretnutie sa uskutočnilo 23. januára 1991 na
IVVVL v Košiciach, kde sa uzavrela písomná dohoda o ďalšej spolupráci.

11.3. Mení sa ekonomika IVVVL

Redukčné opatrenia na IVVVL súvisiace s vnútroštátnymi, resp. rezortný-
mi politickými a hospodárskymi zmenami sa prejavili už v roku 1991. V pr-
vom rade postihli niektorých zamestnancov, ktorí ako menej využití boli uvoľ-
není z pracovného pomeru. V priebehu roka poklesol počet pracovníkov na 76,
z toho počtu bolo 7 veterinárnych lekárov, 46 hospodársko-správnych a 23 os-
tatných pracovníkov.

Privatizácia podnikania umožnila prenájom niektorých prevádzok a prie-
storov v budove IVVVL novovznikajúcim firmám alebo jednotlivým pod-
nikateľom. Od 1. 1. 1991 sa prenajali prvé voľné kancelárske a prevádzkové
miestnosti firmám ŠKOLPO a PROFIT, od 1. 9. 1991 bufet a bar súkromnému
živnostníkovi.

Kvôli navýšeniu príjmovej časti rozpočtu IVVVL sa zvyšovala vedľajšia
hospodárska činnosť (VHČ). Tá sa zamerala na organizovanie a realizáciu ško-
lení pracovníkov aj z organizácií a podnikov mimo riadenia ŠVS MPVž SR.

Ekonomika IVVVL vstúpila do prechodného obdobia z centrálne pláno-
vaného, socialistického, rezortom v plnom rozsahu dotovaného hospodárenia
na trhové, podnikateľské a manažérske podmienky a prostredie. Príjmy z ved-
ľajšej hospodárskej činnosti mali umožniť vyrovnávanie hospodárenia inštitú-
tu. Štátne dotácie rozpočtu IVVVL sa začali obmedzovať.

Na pedagogickom úseku sa zatiaľ úbytky frekventantov PGŠ neprejavovali.
Diapazón internátnych kurzov, školení, seminárov a inštruktáží sa ešte rozšíril.
Oproti predchádzajúcemu roku pribudli rekvalifikačné dvojtýždňové kurzy pre
odborných veterinárnych lekárov s atestáciou II. stupňa, ktorí sa popri doteraj-
šej špecializácii museli adaptovať aj na ďalší odbor, ktorý dostala štátna veteri-
nárna správa do kompetencie a tým bol „Tvorba a ochrana životného prostre-
dia“. Tieto kurzy nadobudli charakter predatestačnej prípravy II. stupňa. Trvali
dva roky v rozsahu 4x2 týždne. Rekvalifikácia sa končila vypracovaním
a predložením písomnej práce a jej obhajobou pred skúšobnou komisiou. Do-
klad o úspešnom absolvovaní rekvalifikačného školenia a skúšky, tak ako pri
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atestácii II. stupňa, vydával IVVVL, podpisoval rektor UVL a ústredný riaditeľ
ŠVS MPVž SR, resp. riaditeľ IVVVL.

Kurzy, organizované v rámci
VHČ sa zameriavali na DDD čin-
nosť nových živnostníkov, na
školenie kováčov a podkúvačov
aj paznechtárov. Jazykové kurzy
boli taktiež zaradené do VHČ.
Z organizácií mimo ŠVS SR,
ktoré dali školiť svojich pracov-
níkov na IVVVL načim uviesť:
KORT, ŠKOLPO, PROFIT, Slo-
venská lekárska spoločnosť, UVL
Košice, Krajská finančná sprá-
va, PRAGO-Lab, Povodie Bo-
drogu a Hornádu, LF UPJŠ a FN
Košice. Okrem školení organi-
zoval IVVVL v roku 1991 aj me-
dzinárodné sympóziá (onkolo-
gické dni).

V roku 1991 bolo školených
a skúšaných 2456 frekventantov,
z toho počtu bolo 2350 veteri-

nárnych lekárov a 106 veterinárnych technikov a iných stredoškolských absol-
ventov. Počet účastníkov na školeniach a akciách, ktoré IVVVL organizoval
pre pracovníkov neveterinárnych organizácií v rámci VHČ bol 2635. Dovedna
za celý rok sa na ďalšom vzdelávaní zúčastnilo 5091 osôb, v priemere na jed-
nej akcii ich bolo 45,9.

Kabinet a múzeum histórie veterinárskej medicíny pokračoval v roku 1991
vo svojej činnosti, ktorá bola zameraná na:
- triedenie a rozmiestňovanie písomnej, fotografickej i nástrojovej dokumen-

tácie na účelovo zhotovených paneloch, resp. vitrínach
- účasť na pracovnej schôdzi Klubu dejín medicíny, s prednáškou Prof. Frie-

da: „Lekári ako epizootológovia na Slovensku“,
- návšteva Kabinetu histórie a múzea veterinárskej medicíny v Brne, v dňoch

8. a 9. apríla 1991, s konkretizáciou ďalšej spolupráce,
- návštevu Múzea mesta Trenčín, 16. júna 1991 a získanie archívnych infor-

mácií z odboru dejín veterinárstva,
- účasť na vedeckom sympóziu Slovenskej lekárskej spoločnosti „Nozo-

konuálne nákazy“ v dňoch 6. a 7. júna, s výkladom expozícií múzea
IVVVL, 
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- účasť na medzinárodnej konferencii „III. onkologické dni“ 16. a 17. júna,
taktiež s výkladom k expozícii múzea IVVVL,

- publikácie článkov (15) z oblasti histórie vo veterinárskych periodikách,
- organizovanie I. sympózia
k histórii veterinárskej medicíny,
ktoré sa konalo v dňoch 3. - 5. ok-
tóbra 1991 na IVVVL v Košiciach.
Rokovanie prebiehalo v štyroch
sekciách: I. história veterinárskej
medicíny v krajinách strednej Eu-
rópy, II. veterinárska medicína vo
vede, výučbe a v praxi, III. hu-
mánna medicína, zdravotníctvo
a farmácia vo vzťahu k veterinár-
skej medicíne, IV. organizácia
múzejníctva a archívnictva. V rám-
ci rokovania sympózia IVVVL
nadviazal úzke kontakty s UVL,
LF UPJŠ, múzejníkmi, archivármi,
s klubmi (Klub dejín farmácie).
Podstatným uznesením Sympózia
bol zámer a príprava na založenie
medicínsko - historického Klubu
dejín veterinárskeho lekárstva.

Kabinet histórie veterinárskej medicíny sa v priebehu roka 1991 zaoberal aj
sociológiou, resp. sociologickými aspektmi veterinárneho lekára. V rámci PGŠ
prebiehala sociologická anketa vo forme anonymných dotazníkov pre účast-
níkov kurzov. Na túto činnosť a zároveň za vedúcu Kabinetu histórie veteri-
nárskej medicíny IVVVL bola (namiesto MVDr. Š. Tkáčika, CSc.) v septembri
1991 prijatá PhDr. Fedáková.

23. mája 1991 Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej
Republiky sa uznieslo na zákone č. 239/91 Zb. o veterinárskej starostlivosti, na
základe ktorého sa okrem iného zmenili aj názvy štátnych útvarov federácie,
riadiaceho rezortu a orgánu veterinárnej správy. Najvyššia veterinárna inštan-
cia mala od 1. júla 1991 názov: Štátna veterinárna správa Slovenskej re-
publiky (ŠVS SR). IVVVL v Košiciach ostal naďalej rozpočtovou organizá-
ciou Štátnej veterinárnej správy.
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11.4. Vznik Komory veterinárnych lekárov SR

Slovenská národná rada sa 3. decembra 1991 uzniesla na zákone č. 10/1991
Zb. o súkromných veterinárnych lekároch a o Komore veterinárnych lekárov
Slovenskej republiky.

Tento zákon a) upravil podmienky a spôsob vykonávania veterinárskej čin-
nosti súkromnými veterinárnymi lekármi, b) upravil samosprávu súkromných
veterinárnych lekárov zriadením Komory veterinárnych lekárov Slovenskej re-
publiky.

Vo vzťahu k postgraduálnemu vzdelávaniu súkromných veterinárnych le-
károv na Inštitúte výchovy a vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach sa
od 16. januára 1992, kedy zákon nadobudol účinnosť, podstatne zmenili niek-
toré pravidlá, predpisy a postupy:
- veterinárska starostlivosť v Slovenskej republike, jej riadenie, výkon, kontrola

a zodpovednosť ostali v kompetencii štátu, Ministerstva poľnohospodárstva
a výživy SR, Štátnej veterinárnej správy SR a jej orgánov, ktorými boli Okres-
né veterinárne správy a Ústav kontroly liečiv (zákon SNR o organizácii veteri-
nárskej starostlivosti Slovenskej republiky č. 11/1991 zo dňa 3. 12. 1991),

- výkon veterinárskej činnosti súvisiacej s veterinárskou starostlivosťou pre
cudzie potreby ako nezávislé povolanie za odplatu bol zverený súkromným
veterinárnym lekárom, pod podmienkou povinného členstva v Komore, 

- zatiaľ, čo špecializačnú prípravu štátnych veterinárnych lekárov a iné formy
ďalšieho vzdelávania veterinárnych pracovníkov riadilo naďalej minister-
stvo, ako ústredný orgán štátnej správy na úseku veterinárskej starostlivosti,
resp. Štátna veterinárna správa SR a jej orgány a postgraduálne štúdium
štátnych veterinárnych lekárov na IVVVL ostalo povinné,

- o udržiavanie a zvyšovanie odbornej spôsobilosti, čiže o formy ďalšieho vzde-
lávania svojich členov - súkromných veterinárnych lekárov a spôsob absol-
vovania školenia „dbala“ Komora. Povinnosť absolvovať postgraduálne in-
ternátne kurzy na IVVVL pre súkromných veterinárnych lekárov v určitých
formách a termínoch nebola stanovená,

- keďže prax súkromných veterinárnych lekárov nadobudla zo zákona podni-
kateľský charakter, aj náklady na dobrovoľné ďalšie vzdelávanie na IVVVL
si súkromní účastníci mali hradiť sami.
V dôsledku týchto legislatívnych zmien v organizácii veterinárskej staros-

tlivosti Slovenskej republiky a najmä z dôvodov náhleho prechodu veľkej časti
veterinárnych lekárov zo zrušenej štátnej obvodnej veterinárskej služby do
privátnej veterinárskej praxe, začal počet záujemcov o PGŠ na IVVVL v Koši-
ciach podstatne klesať.

Komora veterinárnych lekárov SR, využívajúc ustanovenie zákona č. 10/1991
Zb. o preverovaní plnenia podmienok na vykonávanie veterinárskej činnosti
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svojimi členmi a pre členstvo v komore sa dohodla s IVVVL v Košiciach na
možnosti vykonávania takzvaných „komorových „ skúšok. V roku 1992 tieto
komisionálne skúšky vykonalo 36 privátnych veterinárnych lekárov, ktorí ne-
mali atestáciu I. stupňa, aby sa mohli stať členmi komory. Keďže komora neza-
pojila svojich členov do celoplošného systému ďalšieho vzdelávania veteri-
nárnych pracovníkov organizácií riadených ŠVS SR a svoj vlastný systém ešte
vypracovaný nemala, súkromní veterinárni lekári zostali od roku 1992 mimo
procesu systematického doškoľovania, odkázaní iba na individuálne samovzde-
lávanie. „Komorové“ skúšky nemali charakter záverečnej skúšky po absolvo-
vaní niektorej z foriem PGŠ.

V decembri 1993 vypracoval Prof. MVDr. Ľudovít Slanina, DrSc. podrob-
ný a dôsledný návrh na „Celoživotné odborné vzdelávanie veterinárnych le-
károv - členov Komory VL SR“, ktorý predložil predsedníctvu komory. Pod-
statou návrhu bolo ustanovenie, že ďalšie vzdelávanie malo byť pre členov ko-
mory povinné a že malo prebiehať na IVVVL v Košiciach. Návrh nebol prijatý
a nijaké PGŠ sa pre súkromných veterinárnych lekárov na IVVVL nekonalo. 

Ďalšie vzdelávanie súkromných veterinárnych lekárov od roku 1993 orga-
nizovala komora v spolupráci s vytvárajúcimi sa spoločnosťami a združeniami,
ako ZVLHZ - Združenie veterinárnych lekárov hospodárskych zvierat,
SAVLMZ - Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat, HS -
hippiatrická spoločnosť a iné, formou sporadických seminárov, informácií o za-
ujímavostiach z oblasti klinickej diagnostiky a terapie chorôb zvierat. Pri-
družené boli aj farmaceutické distribučné firmy, ktorých zástupcovia infor-
movali prítomných o nových druhoch liečiv, biopreparátov, dietetických mine-
rálnych a vitaminóznych doplnkov a iných výrobkov farmaceutického sorti-
mentu. V ostatných rokoch sa takéto poldenné alebo celodenné akcie uspora-
dúvali niekoľko ráz do roka na rozličných miestach SR. Práve od miesta uspo-
riadania seminára, od cestovnej vzdialenosti i od časovej náročnosti na cesto-
vanie závisela účasť jednotlivých súkromných veterinárnych lekárov na akcii.
Komora, v snahe motivovať svojich členov na maximálnej účasti na týchto
vzdelávacích akciách, ako aj na zabezpečení optimálnej efektívnosti a hospo-
dárnosti akcie vzhľadom na usporiadateľa, zaviedla bodovací systém. Získanie
určitého počtu bodov za účasť na seminároch, príp. snemoch a kongresoch
s náplňou ďalšieho vzdelávania sa stalo podmienkou kontinuálneho členstva
v komore. 

Napriek prideľovaniu kladných bodov súkromným veterinárnym lekárom
za účasť, nenadobudli semináre charakter organizovaného postgraduálneho
štúdia. Ich poslaním nepochybne bola aktuálna informatika a zvyšovanie od-
bornej úrovne veterinárnych lekárov, ale do ich tematickej náplne sa vo väč-
šine pridružil aj komerčný záujem výrobcov a distribútorov liečiv a potrieb pre
výkon veterinárskej praxe.
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Zákon NR SR č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch
a o Komore veterinárnych lekárov SR, zo dňa 30. 7. 2004, v § 9 bod 2 ukladá
súkromným veterinárnym lekárom za povinnosť odborne sa vzdelávať
v lehotách a spôsobom určeným komorou. Absolvovanie akejkoľvek formy zo
sústavy ďalšieho vzdelávania veterinárnych lekárov na IVVVL v Košiciach nie
je pre súkromných veterinárnych lekárov SR záväzné, ani nijakou legislatív-
nou normou podmienené. To znamená, že postgraduálne štúdium ostáva do-
brovoľnou snahou a ambíciou každého súkromného veterinárneho lekára.
Pokiaľ v súčasnosti prejaví niekto z nich individuálny záujem o účasť na in-
ternátnych kurzoch PGŠ na IVVVL v Košiciach, prípadne o získanie vyššej
odbornosti atestáciou I. alebo II. stupňa, náklady spojené s výukou a pobytom
za celú dobu školenia si hradí z vlastných prostriedkov. Komora môže svojim
členom na úhradu nákladov prispieť (§ 12/e zák. 442/2004 Z.z.).

11.5. Odchod riaditeľa

Najvýraznejšou personálnou zmenou na IVVVL v roku 1992 bol odchod
Doc. MVDr. Milana Trávnička, CSc. z funkcie riaditeľa. 1. decembra 1992
požiadal o poskytnutie dlhodobého neplateného voľna. Prezident republiky ho
poveril diplomatickým poslaním najvyššieho rangu, keď ho vymenoval za veľ-
vyslanca Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v Španielskom kráľov-
stve. Od 1. 12. 1992 z poverenia ústredného riaditeľa ŠVS SR prevzal ria-
denie IVVVL v Košiciach MVDr. Tomáš Čerhatý. 

V priebehu roka 1992 pokračovala redukcia počtu pracovníkov IVVVL zo 76
na 30 osôb, v zložení 7 veterinárnych lekárov, 10 hospodársko-správnych pra-
covníkov a 13 ostatných zamestnancov. Ďalšie školské priestory a niektoré pre-
vádzky sa dávali do prenájmu organizáciám, súkromným firmám i jednotlivcom.

Z organizačných zmien načim spomenúť organizačné, hospodárske i per-
sonálne odčlenenie - delimitáciu Ústavu veterinárnych informácií a osvety,
v marci 1992 od IVVVL z titulu vytvorenia samostatného útvaru ŠVS MPVž
SR. Táto zmena bola aj čiastočným dôvodom redukcie počtu pracovníkov.

Na pedagogickom úseku, napriek citeľnému poklesu počtu účastníkov PGŠ
v roku 1992, ktorý bol objektívne vynútený organizačnou neistotou a zásad-
nými zmenami v doterajšej jednotnej štátnej veterinárskej službe, sa vedenie
IVVVL snažilo zabezpečovať všetky formy sústavy ďalšieho vzdelávania vete-
rinárnych pracovníkov tak, ako predtým. Konali sa kurzy: špecializačná
príprava na atestáciu II. stupňa, predatestačná príprava I. stupňa, funkčná
príprava z piatich vedných odborov, krátkodobé školenia pre vedúcich odde-
lení výživy a dietetiky ŠVÚ a OVL, špecializačné kurzy pre veterinárnych
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technikov a laborantov z odborov hygieny potravín, kurzy a školenia v rámci
VHČ s tematikou DDD, práce s plynnými jedmi, odchyt túlavých zvierat, ko-
váčstvo, podkúvačstvo, paznechtárstvo. Na IVVVL prebiehali aj atestačné
skúšky a obhajoby písomných prác veterinárnych lekárov, záverečné skúšky
veterinárnych technikov a laborantov, pohovory s veterinárnymi lekármi po ab-
solvovaní nástupnej praxe, skúšky stredných odborných pracovníkov po skon-
čení špecializačných kurzov. 

Novotou bolo organizovanie školenia a zabezpečovanie takzvaných „ko-
morových“ skúšok súkromných veterinárnych lekárov, vyplývajúcich z vlast-
nej interpretácie zákona 10/1992 Z. z. o komore veterinárnych lekárov. 

Jazykové kurzy v jazyku anglickom a nemeckom pokračovali podľa plánu
a harmonogramu, zúčastnilo sa ich 118 záujemcov. 

V roku 1992 bolo usporiadaných 40 kurzov a školení s účasťou 1036 fre-
kventantov, v priemere 25,9 v jednom kurze. Na skúškach, obhajobách a po-
hovoroch sa zúčastnilo 370 kandidátov, z nich bolo 224 veterinárnych lekárov
a 146 ostatných stredných odborných pracovníkov.

Kabinet a múzeum histórie veterinárskej medicíny IVVVL v roku 1992
uskutočnil svoj zámer z predchádzajúceho roka a založil Klub dejín veteri-
nárskeho lekárstva. Týmto činom bol doplnený „triumvirát“ klubov medi-
cíny, farmácie a veterinárskeho lekárstva. Súčasne sa v rámci tejto trojice klu-
bov dohodla úzka kolegiálna spolupráca, spočívajúca v organizovaní semi-
nárov, besied, výmeny poznatkov a informácií. Prof. Fried vypracoval koncom
roka 1992 aj štatút klubu. 

11.6. Zákon 215/92 Zb. o veterinárskej starostlivosti

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej
Republiky vyhlásilo 22. mája 1992 úplné znenie zákona z 10. novembra 1987
č. 87 Zb. o veterinárskej starostlivosti, ako vyplýva zo zmien a doplnení vyko-
naných zákonom z 23. mája 1991 č. 239 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 87/1987 Zb. o veterinárskej starostlivosti:
- v § 2 ods. 3, v § 3a, v § 25 ods. 2 ustanovuje, že špecializačná príprava vete-

rinárnych lekárov a iné formy ďalšieho vzdelávania veterinárnych pracov-
níkov sú súčasťou a zároveň podmienkou na vykonávanie odbornej činnos-
ti právnických a fyzických osôb, vykonávajúcich veterinársku starostlivosť,

- špecializačnú prípravu veterinárnych lekárov a iné formy ďalšieho vzdelá-
vania veterinárnych pracovníkov zabezpečujú ústavy pre ďalšie vzdelávanie
veterinárnych lekárov,

- v § 35 ods. 3 uložil zákon Ministerstvu poľnohospodárstva a výživy SR po
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dohode s Ministerstvom školstva, mládeže a športu SR upraviť všeobecne
záväzným právnym predpisom podrobnosti o organizácii a spôsobe špecia-
lizačnej prípravy veterinárnych lekárov a iné formy ďalšieho vzdelávania
veterinárnych pracovníkov.
Návrh na paragrafové znenie vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR

v zmysle § 35 ods. 3 zákona 215/92 Zb. vypracovala Štátna veterinárna sprá-
va SR a Inštitút výchovy a vzdelávania veterinárnych lekárov v roku 1993, ale
z dôvodov nového štátoprávneho usporiadania, vzniku samostatnej Slovenskej
republiky a následných dôležitejších legislatívnych konaní, bol schvaľovací
proces tohto návrhu vyhlášky odsunutý na neskôr.

Ďalšie vzdelávanie veterinárnych lekárov sa konalo na IVVVL v Košiciach
naďalej v intenciách Vyhlášky 189/89 Zb., niektorými úpravami a zmenami,
ktoré vyplývali zo súvisiacej aktuálnej legislatívy v rokoch 1993 - 1998.

12. Obdobie rokov 1993 - 1997

Chýlilo sa k záveru dvadsiateho storočia. V našom štáte prebiehala politická
i hospodárska reforma, na ktorú nadväzovali adekvátne odozvy a následné pri-
spôsobenia sa novým podmienkam v každom rezorte, organizácii či inštitúcii.
Zmeny postihli aj IVVVL v Košiciach.

Od 1. júla 1993 bola na základe Rozhodnutia ministra pôdohospodárstva
SR č. 2079/1993-100 zo dňa 21. 6. 1993 zmenená hospodársko-právna forma
Inštitútu vzdelávania a výchovy veterinárnych lekárov v Košiciach z rozpočto-
vej organizácie na príspevkovú organizáciu.

Táto zmena formy finančného hospodárenia si vyžiadala aj organizačné úpra-
vy a personálne redukcie. 1. septembra 1993 vstúpila do platnosti nová organizač-
ná štruktúra IVVVL v Košiciach, ktorá sa prispôsobila stanovenému počtu 23
zamestnancov a zároveň vymedzila ich nové funkčné a pracovné zaradenie.

Nová forma hospodárenia si v roku 1993 vyžiadala znižovanie vlastnej réžie
prevádzkovania zariadení ubytovacej časti budovy IVVVL a preto sa bufet, bar,
sauna a fittnes centrum zmluvne prenajali súkromným živnostníkom.

V pedagogickej činnosti IVVVL veľké zmeny nenastali, takmer všetky
formy PGŠ pokračovali v roku 1993 tak, ako v predchádzajúcich rokoch.
Rozdiel spočíval v badateľnom poklese počtu účastníkov najmä atestačných
prípravných kurzov I. a II. stupňa. Pokles bol objektívnym dôsledkom priva-
tizácie veterinárnych lekárov, novej legislatívy a nových podmienok súkrom-
ných veterinárnych lekárov vo vzťahu k PGŠ na IVVVL. V roku 1993 sa tak-
tiež z týchto dôvodov prestali organizovať a konať pohovory s veterinárnymi
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lekármi po skončení nástupnej praxe. IVVVL usporiadal za rok 63 kurzov,
školení, konferencií, seminárov, porád a inštruktáží, s účasťou 1941 veteri-
nárnych lekárov a technikov, v priemere 30,8 osôb na jednej akcii. Okrem to-
ho sa na atestačných skúškach prezentovalo 148 kandidátov, teda celková účasť
na ďalšom vzdelávaní bola 2089 osôb z organizácií riadených ŠVS SR.

Jazykové kurzy vo výuke angličtiny a nemčiny neboli ešte obmedzované,
ich financovanie bolo zabezpečené, počet účastníkov mierne narástol na 128.
Pokles nastal až v roku 1994, keď sa dokončili iba štyri kurzy s 23 účastníkmi.
Príčina poklesu záujemcov o zdokonaľovanie sa v jazykoch spočívala v re-
štrikcii rozpočtu IVVVL a v následnom prechode organizácie a financovania
jazykových kurzov z IVVVL na súkromnú komerčnú bázu. Od roku 1995 už
jazykové kurzy nepatrili do sústavy ďalšieho vzdelávania štátnych veterinár-
nych lekárov na IVVVL.

V záujme optimálneho využívania školských, ubytovacích a stravovacích
kapacít IVVVL, ponúkli sa tieto priestory, zariadenia a služby aj iným orga-
nizáciám a usporiadateľom rozličných školení, porád, konferencií a iných akcií
pre neveterinárnych pracovníkov vo forme prenájmu. V roku 1993 takýchto
akcií za nájomné bolo 249, so 6840 účastníkmi, čo znamenalo pre IVVVL
značný ekonomický efekt.

Kabinet a múzeum histórie veterinárskej medicíny IVVVL pokračoval v roz-
miestňovaní vitrín, zhotovovaní panelov a umiestňovaní exponátov. Klub dejín
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Organizačná štruktúra IVVVL platná od 1. septembra 1993

Referát administratívy a evidencie
referát personálnej práce,
pedagogický referát

1

Zástupca riaditeľa
vedúci pedagog.
referátu

1

Vedúci kabinetu
atestácií 0,5

Správca budovy
knižnica, školenie
stred. kádrov

0,5

Vedúci kabinetu
histórie a cudzích
jazykov

1

Referát BOZP a PO 0,1

Ekonóm 1

Ekonomický
referát 1

Zásobovač 1

Recepcia 4

Upratovačky 5

Údržbár 1

Kuchárky 4

Riaditeľ 1

Hospodárka 1

veterinárskeho lekárstva formou písomných dohôd nadviazal oficiálnu spo-
luprácu s Klubom dejín medicíny a s Klubom dejín farmácie, taktiež s Kabi-
netom dejín a múzeom veterinárnej medicíny v Brne. Žiaľ, úsporné opatrenia,
týkajúce sa ďalšieho znižovania počtu pracovníkov postihli v roku 1994 aj
Kabinet a múzeum histórie IVVVL v tom zmysle, že vedením poverená pra-
covníčka, prijatá v roku 1992, bola uvoľnená koncom roka 1994 z pracovného
pomeru a Kabinet opäť viedol Prof. Fried.

V roku 1994 sa na IVVVL výraznejšie zmeny, ktoré by boli ovplyvnili
funkciu a vzdelávací program Inštitútu, nevyskytli. Formy školení sa IVVVL
snažil udržiavať v plnom rozsahu a zabezpečiť aj optimálnym počtom účast-
níkov. Napriek snahe sa to nepodarilo, lebo práve v tom roku došlo k naj-
väčšiemu poklesu záujemcov o PGŠ. Najvýraznejšie sa to prejavilo v kategórii
veterinárnych lekárov, pripravujúcich sa na atestácie I. a II. stupňa, slabý záu-
jem prejavili aj o funkčné školenia a semináre. Inovačné školenia a špecializač-
ná príprava veterinárnych technikov sa vôbec nekonali. Obnovilo sa však ško-
lenie súkromných veterinárnych lekárov - potenciálnych členov Komory VL
SR. I keď ich bolo málo, za celý rok iba dvadsať a na „komorových“ skúškach
iba jedenásť, predsa sa darilo Inštitútu udržiavať korektný vzťah a spoluprácu
s komorou v spojitosti s PGŠ.

Všetkých školiacich, resp. vzdelávacích akcií, internátnych kurzov aj
krátkodobých 1-3 dňových školení, konferencií a porád bolo 71, počet účast-
níkov 1167, priemer na jeden kurz, resp. akciu bol taktiež najnižší, iba 16,4
osôb. Skúšobných dní pre atestantov I. a II. stupňa ako aj pre súkromných
veterinárnych lekárov bolo 15. Na skúšky a obhajoby sa dostavilo 113 kan-
didátov.

12.1. Opäť nový názov inštitútu

Minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8557/94-
520 zo dňa 14. septembra 1994 zmenil názov príspevkovej organizácie Inštitút
výchovy a vzdelávania veterinárnych lekárov s účinnosťou od 1. januára 1995
na Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov (IVVL) Košice, Cesta pod
Hradovou 13/A.

Nadriadeným orgánom je Štátna veterinárna správa Slovenskej republiky.
Hlavným predmetom činnosti IVVL, ako príspevkovej organizácie, zostáva
naďalej zabezpečovanie vzdelávania veterinárnych lekárov a technikov rezortu.

Vzdelávanie súkromných veterinárnych lekárov mal inštitút zabezpečovať
na základe ich vlastnej žiadosti, v spolupráci s Komorou veterinárnych lekárov
SR (Zákon č. 10/1992 Zb.).
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V personálnej oblasti pokračovala v ďalších rokoch na IVVL redukcia
zamestnancov. Na konci roka 1996 ich bolo 21 v zložení: 4 veterinárni lekári,
5 technicko-hospodárskych a administratívnych pracovníkov a 12 ostatných
zamestnancov v rozličných profesiách.

V pedagogickej oblasti pokračoval trend úbytku záujemcov o špecializačné
prípravné kurzy veterinárnych lekárov pred atestáciou II. stupňa ako aj o ates-
tačnú prípravu a inovačné kurzy veterinárnych technikov. V roku 1995 sa pre-
stali organizovať jazykové kurzy v rámci sústavy ďalšieho vzdelávania veteri-
nárnych lekárov na IVVL, takže účastníci týchto kurzov, ktorí chceli a mali
prostriedky, pokračovali v jazykovej príprave mimo IVVL na vlastné náklady.
Nárast frekventantov bol zaznamenaný v prípravných špecializačných kurzoch
na atestáciu I. stupňa a najmä u záujemcov o funkčné školenia (veterinárni in-
špektori). Aj súkromní veterinárni lekári si udržali štandard účasti na turnu-
sových internátnych školeniach, ale iba do konca roka 1996.

V rokoch 1995 a 1996 sa na všetkých formách postgraduálneho vzdeláva-
nia zúčastnilo 3130 frekventantov, z toho počtu iba 52 veterinárnych techni-
kov, ostatní boli veterinárni lekári. Na špecializačné atestačné skúšky I. a II.
stupňa sa dostavilo 96 kandidátov. Aj tento počet bol nižší ako v predchádza-
júcich rokoch. Po jednom skúšobnom dni venovali na IVVL záverečným skúš-
kam veterinárnych technikov. Kandidátov bolo málo, v roku 1995 desať a v ro-
ku 1996 iba päť. V tomto období boli už takmer všetci veterinárni technici
terénnej služby rekvalifikovaní na rozličné neveterinárske povolania, buď sa
im podarilo zamestnať, alebo už pôsobili ako samostatne zárobkovo činné oso-
by. Súkromní veterinárni lekári na obvodoch si nemohli dovoliť zamestnávať
technikov, všetky preventívne i technické úkony zvládli sami. Veterinárni tech-
nici sa uplatnili ešte naďalej v štátnej veterinárskej hygienickej službe, alebo
v štátnych veterinárnych ústavoch. Postupne ich bolo vždy menej a menej.
Súkromní veterinárni lekári absolvovali predpísané komisionálne „komorové“
skúšky na IVVL, za dva roky ich bolo vyskúšaných 39. Takže dovedna sa na
skúškach rozličného rangu zúčastnilo 150 veterinárnych lekárov a technikov.

12.2. Zmena orgánov štátnej veterinárskej starostlivosti

4. júla 1996 prijala Národná rada SR Zákon 222/96 Z. z. o organizácii miest-
nej štátnej správy a o zmene doplnení niektorých zákonov. Dňom vyhlásenia
prešiel výkon štátnej správy na úseku štátnej veterinárskej starostlivosti
do pôsobnosti krajských a okresných úradov.

Zo zákona prestali pôsobiť krajské a okresné veterinárne správy, namiesto
nich sa na krajských a okresných úradoch zriadili odbory štátnej veterinárskej
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starostlivosti. Zrušila sa funkcia riaditeľa okresnej veterinárnej správy. Na okres-
nom úrade plnením úloh na úseku veterinárskej starostlivosti bol prednostom
okresného úradu menovaný vedúci odboru - okresný štátny veterinárny lekár,
na krajskom úrade - krajský štátny veterinárny lekár. Všetci štátni veterinárni
lekári, technici a ostatní pracovníci sa stali zamestnancami okresných, resp.
krajských úradov.

Zákon SNR č. 11/92 Zb. o organizácii veterinárskej starostlivosti SR sa zme-
nil v tom zmysle, že orgánmi veterinárskej starostlivosti Slovenskej republiky
sa stali: Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Ústredná protinákazová komisia,
orgány veterinárnej správy, krajské úrady, okresné úrady a obce. Orgánmi vete-
rinárnej správy ostali: Štátna veterinárna správa SR, krajské úrady, okresné
úrady a Ústav štátnej kontroly veterinárskych biopreparátov a liečiv.

Vo vzťahu štátnej správy k Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov
v Košiciach v zmysle zákona 222/96 Z. z. k podstatným zmenám nedošlo.
IVVL ostal ďalej príspevkovou organizáciou v kompetencii štátnej veterinárnej
správy. Povinnosť starať sa o odbornú prípravu, t.j. aj o ďalšie vzdelávanie štát-
nych veterinárnych lekárov a technikov, ako zamestnancov krajských a okres-
ných úradov, prešla zo zákona z ministerstva pôdohospodárstva do kompeten-
cie ministerstva vnútra SR, t.j. na krajské a okresné úrady. Vďaka iniciatíve
a profesionálnej predvídavosti poslanca NR SR MVDr. Jozefa Pokorného, kto-
rý v priebehu rokovania o štátnom rozpočte na rok 1997 vypracoval a podal
návrh na zabezpečenie financovania IVVL v nasledujúcich rokoch, nebola čin-
nosť inštitútu narušená. Podstata návrhu spočívala v tom, aby v zmysle zákona
222/96 boli v príslušnej kapitole štátneho rozpočtu na rok 1997 účelovo via-
zané finančné prostriedky na ďalšie vzdelávanie veterinárnych lekárov. Pokor-
ného poslanecký návrh plénum NR SR prijalo a schválilo. V praxi to zna-
menalo, že postgraduálne štúdium na IVVL v Košiciach, v intenciách sústavy
ďalšieho vzdelávania veterinárnych pracovníkov mohlo bez prerušenia po-
kračovať.

12.3. Nástup nového riaditeľa IVVL

Tematický i časový plán internátnych doškoľovacích kurzov, turnusových či
etapových špecializačných príprav veterinárnych lekárov na atestačné skúšky,
odborných seminárov a iných foriem postgraduálneho vzdelávania v roku 1997
bol na IVVL zostavený a štátnou veterinárnou správou schválený bez ohľadu na
zmeny, vyplývajúce zo zákona 222/96 Z. z. Prax ukázala, že záujem štátnych
veterinárnych lekárov o získanie vyššej odbornosti a špecializácie, absolvova-
ním postgraduálneho štúdia na IVVL, oproti predchádzajúcim rokom narastal,
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že štátni krajskí i okresní veterinárni lekári na krajských a okresných úradoch
zodpovedne vysielali svojich kolegov do košického inštitútu.

Počet dvojtýždňových prípravných kurzov na získanie špecializácie I. a II.
stupňa v priebehu roka ostal štandardný, ale počet frekventantov, najmä na pr-
vom stupni špecializácie narástol. Stúpajúci trend, čo do účasti, bol viditeľný
aj na odborných seminároch a konferenciách. Na ostatných formách školení
bola účasť veterinárnych lekárov stabilná.

V roku 1997 prestali súkromní veterinárni lekári navštevovať internátne kur-
zy na IVVL v Košiciach, takže sa pre nich nijaké školenia nekonali, ani na
ďalšie roky nepripravovali. Dôvodov, ktoré objektívne i subjektívne vyvolali
ich nezáujem o postgraduálne štúdium na IVVL bolo viac. Medzi ne sa dali za-
radiť: finančné náklady na úhradu cestovného a internátneho pobytu na IVVL,
stratu z úniku finančných príjmov z privátnej praxe počas trvania školenia, po-
tencionálnu stratu klientely počas dlhodobej neprítomnosti v obvode, resp.
v ambulancii, stratu motivácie získať vyššiu odbornú kvalifikáciu kvôli vyššej
mzde, nie každému vyhovujúcu tematiku všeobecných špecializačných ško-
lení vzhľadom na ich užšiu špecializáciu a v neposlednom rade aj zástoj Ko-
mory veterinárnych lekárov SR k postgraduálnemu štúdiu, resp. organizovanie
a postupné zavádzanie vlastného systému zvyšovania odbornosti svojich čle-
nov. Jediným putom, ktoré viazalo desať až dvadsať súkromných veterinárnych
lekárov ročne k IVVL v Košiciach boli stále aktuálne komisionálne skúšky
spôsobilosti mladých kolegov stať sa členmi KVL SR.

IVVL dokázal v roku 1997 usporiadať 34 dvojtýždňových prípravných kur-
zov a školení, 20 jeden až trojdňových konferencií, odborných seminárov a in-
štruktáží, 46 komisionálnych skúšobných termínov na získanie špecializácie
I. a II. stupňa, resp. spôsobilosti na výkon špeciálnych odborných činností stred-
ných odborných pracovníkov. Dovedna sa na týchto školeniach a skúškach
zúčastnilo 1904 frekventantov, čo oproti roku 1994, kedy klesol počet účast-
níkov na najnižšiu mieru 1280 osôb, znamenal nárastový index 149 %, s ten-
denciou postupného nárastu záujmu štátnych veterinárnych lekárov o postgra-
duálne štúdium na IVVL v Košiciach.

1. decembra 1997 na základe výberového konania vymenoval ústredný ria-
diteľ Štátnej veterinárnej správy SR prof. MVDr. Jozef Sokol, DrSc. do
funkcie riaditeľa Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach
MVDr. Jozefa Pokorného. Doterajší riaditeľ MVDr. Tomáš Čerhatý odchádzal
do dôchodku.
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13. Veterinárska starostlivosť
podľa nového zákona

Výkon štátnej správy na úseku veterinárskej starostlivosti podľa zákona
222/96 Z. z. sa neosvedčil. Dvojročná prax ukázala, že zrušenie krajských
a okresných veterinárnych správ neprinieslo očakávaný efekt, že riadenie štát-
nej veterinárskej činnosti, resp. výkon štátnej veterinárnej správy z odborov
krajských a okresných úradov je ťažkopádny, nepružný, administratívne i ope-
ratívne komplikovaný. Vzhľadom na lokálne rozdielne, ale nezanedbateľné
vzdialenosti sídla veterinárneho administratívneho centra od okresného či kraj-
ského úradu, bolo denné udržiavanie osobných kontaktov (úradovanie) časovo
i finančne náročnejšie ako predtým. Najkritizovanejším faktorom bolo zdvoje-
né riadenie veterinárskej starostlivosti orgánmi ministerstva vnútra a minister-
stva pôdohospodárstva. Pod ťarchou a po zvážení všetkých argumentov došlo
opäť k zmene legislatívnej normy.

13.1. Zákon 337/1998 Z. z.

14. mája 1998 sa Národná rada SR uzniesla na Zákone 337/1998 Z. z. o vete-
rinárskej starostlivosti a o zmene niektorých ďalších zákonov. S účinnosťou od
1. januára 1999 zákon prinášal tieto podstatné zmeny:
- výkon štátnej správy na úseku veterinárskej starostlivosti sa dostal opäť do

pôsobnosti orgánov štátnej správy rezortu pôdohospodárstva, ktorými sú:
- Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Ústredná protinákazová komisia SR, Štát-

na veterinárna správa SR, krajské veterinárne správy, regionálne veterinárne
správy. Krajské a okresné úrady a obce v spojitosti s výskytom nákaz a zoonóz
ako zriaďovatelia protinákazových komisií a zabezpečovatelia ich činnosti,

- riadenie, usmerňovanie a kontrola výkonu štátnej správy na úseku veteri-
nárskej starostlivosti sa dostali opäť do kompetencie Štátnej veterinárnej sprá-
vy SR, krajských a regionálnych veterinárnych správ.
Vo vzťahu k postgraduálnemu vzdelávaniu veterinárnych lekárov na IVVL

v Košiciach zákon stanovil, že Štátna veterinárna správa SR vypracúva kon-
cepciu špecializovanej prípravy veterinárnych lekárov a iné formy ďalšieho
vzdelávania veterinárnych zamestnancov. Účasť na príprave a tvorbe učebných
osnov ďalšieho vzdelávania štátnych veterinárnych lekárov prikazoval zákon
krajským veterinárnym správam.

Odborné činnosti pri výkone štátnej správy a poskytovaní odborných veteri-
nárskych služieb môžu vykonávať iba odborní veterinárni pracovníci, ktorým
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zákon v § 18 uložil povinnosť zúčastňovať sa ďalšieho vzdelávania na IVVL
v Košiciach podľa všeobecne záväzného právneho predpisu.

Zákon stanovil povinnosť aj súkromným veterinárnym lekárom (§ 19) od-
borne sa vzdelávať a preukazovať odbornú spôsobilosť v lehotách a spôsobom
určeným ministerstvom, resp. štátnou veterinárnou správou (§ 8) a po dohode
s Komorou veterinárnych lekárov SR.

Zákon 337/98 Z. z., vzhľadom na účinnosť až do 1. 1. 1999, neovplyvnil
činnosť IVVL v roku 1998 v nijakom z jej odvetví. Nový riaditeľ sa už v pred-
stihu venoval príprave na úpravy organizačného a štrukturálneho usporiadania
inštitútu, zásad a metodiky riadenia, personálnemu a materiálnemu zabez-
pečeniu ďalšej činnosti inštitútu, najmä v súvislosti s perspektívnym rozši-
rovaním predmetu činnosti.

Na pedagogickom úseku sa pokračovalo v týchto formách ďalšieho vzde-
lávania:

- atestačná príprava II. stupňa veterinárnych lekárov,
- atestačná príprava I. stupňa veterinárnych lekárov,
- funkčná príprava veterinárnych lekárov,
- školenie veterinárnych technikov a laborantov,
- rôzne tematické školenia a kurzy (dvojtýždňové, internátne),
- odborné semináre, školenia, inštruktáže (1-3 dňové)
- atestačné skúšky I. a II. stupňa,
- záverečné skúšky veterinárnych technikov pre špecializované činnosti.

Pozitívny trend záujmu štátnych veterinárnych lekárov o zvyšovanie svojej
odbornej kvalifikácie cestou špecializačnej prípravy na atestácie I. a II. stupňa,
získavanie aktuálnych informácií o poznatkoch vedy a výskumu, ale tiež
o nových legislatívnych normách, sa v roku 1998 opäť viditeľne prejavil. Zme-
na postoja Európskej únie k Slovenskej republike v otázke jej budúceho člen-
stva v EÚ, črtajúce sa predvstupové rokovania a prispôsobovania sa legislatívy
štátnej veterinárskej starostlivosti SR k legislatíve EÚ a jej praktickému uplat-
ňovaniu, priamo vyzývali IVVL na jednej strane a štátnych veterinárnych le-
károv na druhej strane na zvýšenie aktivity v organizovaní aktuálnych foriem
postgraduálneho štúdia i na účasti v ňom.

V roku 1998 IVVL usporiadal 60 rozličných školiacich akcií a jednu kon-
ferenciu, s účasťou 2172 veterinárnych lekárov a technikov. 15 skúšobných dní
bolo venovaných rozličným skúškam, ktoré absolvovalo 135 kandidátov.
Dovedna sa na postgraduálnom vzdelávacom programe zúčastnilo 2307 osôb.

Z prevádzkových a ekonomických dôvodov umožnil IVVL iným, neveteri-
nárnym organizáciám a inštitúciám usporiadať kurzy, inštruktáže a semináre
pre svojich zamestnancov, resp. záujemcov. Na ôsmich akciách sa zúčastnilo
940 poslucháčov.
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13.2. V zmysle zákona 337/98 Z. z. (1999 - 2000)

MPVž SSR Vyhláškou č. 189/89
Zb., ktorá upravila podrobnosti o or-
ganizácii a spôsobe špecializačnej
prípravy veterinárnych lekárov a iné
formy ďalšieho vzdelávania veteri-
nárnych pracovníkov, zverilo post-
graduálne vzdelávanie do kompe-
tencie Štátnej veterinárnej správy
a Univerzity veterinárskeho lekár-
stva vo forme spolupráce a podielu
na pedagogickom procese, meno-
vite pri špecializačnej príprave
I. a II. stupňa. Národná rada SR
zákonom č. 337/98 Z. z. tieto kom-
petencie a vzťahy opäť potvrdila. Zo
zákona vyplývala aj povinnosť štát-
nej veterinárnej správy, spôsob a for-
mu spolupráce a vzájomných vzťa-
hov dokumentovať.

13.3. Spolupráca

8. júna 1999 uzavreli zmluvné strany Štátna veterinárna správa Slovenskej
republiky v Bratislave, v zastúpení Prof. MVDr. Jozef Sokol, DrSc. - ústredný
riaditeľ a Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach, v zastúpení Prof.
MVDr. Dušan Magic, CSc. - rektor UVL „Dohodu o spolupráci v oblasti
postgraduálneho vzdelávania“.

Predmetom dohody bolo vytvorenie podmienok pre aktívnu spoluprácu
medzi UVL v Košiciach a ŠVS SR v oblasti zabezpečenia ďalšieho vzdeláva-
nia veterinárnych lekárov a odborných veterinárnych pracovníkov, pôsobiacich
v orgánoch štátnej správy na úseku veterinárskej starostlivosti, prostred-
níctvom Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach.

Dohoda definuje oblasti spolupráce, vymedzuje podiel strán na príprave
a výkone pedagogického procesu, na atestačných skúškach, na vzájomnom
poskytovaní učební, laboratórnych cvičební a iných priestorov, na spoločnom
organizovaní vedeckých podujatí, na vytváraní podmienok pre prax posluchá-
čov UVL a iné formy spolupráce.
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Dohoda nadobudla platnosť dňom podpísania zástupcami zmluvných strán.
ŠVS SR, resp. IVVL ako aj UVL v Košiciach postupujú doteraz v procese
postgraduálneho vzdelávania veterinárnych lekárov v zmysle znenia tohto do-
kumentu.

13.4. Štatút

Zákon 337/98 Z. z. v § 16, ods. 2 uložil riaditeľom špecializovaných orga-
nizácií, zriadených ministerstvom na vykonávanie odborných veterinárskych
činností, okrem iných aj v oblasti vzdelávania, vypracovať a predložiť minis-
terstvu na schválenie podrobnosti o organizačnom usporiadaní ich hlavných
činností a zásad riadenia. Riaditeľ IVVL túto úlohu splnil a na základe jeho
návrhu vydalo Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky dňa 9. de-
cembra 1999 pod č. j. 7800/1999-100 Štatút Inštitútu vzdelávania veterinár-
nych lekárov v Košiciach. Tento dokument v šiestich článkoch definoval zá-
kladné ustanovenia, charakterizoval osemnásť foriem predmetu činnosti,
upresnil organizačné usporiadanie inštitútu, zásady jeho riadenia a systematic-
kého členenia na odbory, vymenoval možnosti zriadenia poradných orgánov,
pedagogickej rady a odborných komisií.

Štatút podpísal minister Pavel Koncoš 1. februára 2000, kedy nadobudol
účinnosť.

13.5. Činnosť

V pedagogickej činnosti sa inštitút v rokoch 1999 a 2000 zameral na nasle-
dujúce formy postgraduálneho vzdelávania:
- atestačná príprava II. stupňa v odboroch hygiena potravín (HP) a veteri-

nárska starostlivosť o zdravie (VsoZZ) - 165 frekventantov, 
- atestačná príprava I. stupňa v odboroch HP a všeobecné veterinárske

lekárstvo (VVL) + laboratórna diagnostika (LD) - 278 frekventantov,
- funkčná príprava a špecializačné školenia z odborov HP, posudzovanie pro-

jektov stavieb živočíšnej a potravinovej výroby, výkon štátneho veteri-
nárskeho dozoru, právna problematika, zjednocovanie veterinárskej legis-
latívy, v rámci EÚ, ekológia, chov a choroby včiel, zveri, hygiena krmív
a výživa HZ - 739 frekventantov,

- inovačné školenie po atestácii II. stupňa - 19 frekventantov.
Prevažná časť funkčnej a špecializačnej prípravy bola zameraná na na-
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dobudnutie aktuálnych teoretických i praktických poznatkov pre výkon funkcie
štátneho veterinárneho lekára - inšpektora potravinového dozoru, alebo inšpek-
tora pre zdravie zvierat.
- školenia v rámci medzinárodných projektov TEMPUS, DECEVEL,

PHARE, TWINING, s tematikou HP, Animal Welfare, informačné techno-
lógie, hraničná veterinárska kontrola, jazykové kurzy, - 342 veterinárnych
lekárov,

- konferencie s veterinárskou tematikou v odboroch: HP, mikrobiológia, chov
jelenej zveri, zdravotná problematika HZ (medzinárodná účasť), bioklima-
tológia a životné prostredie, - 750 účastníkov,

- porady ŠVS SR a rokovania odborných komisií - 533 účastníkov
Ďalšie vzdelávanie stredných odborných pracovníkov, technikov, laboran-

tov, majstrov, v prípravných kurzoch: pre kováčov a podkúvačov, asanačných
technikov, technikov v činnostiach ochrannej DDD, odchyte túlavých zvierat,
veterinárnych technikov v odboroch HP a LD - 165 frekventantov,
- skúšky: atestačné I. a II. stupňa, záverečné skúšky stredných odborných

pracovníkov, komisionálne pohovory so súkromnými veterinárnymi lekár-
mi organizované Komorou VL SR - 310 kandidátov.
V rokoch 1999 a 2000 sa na ďalšom vzdelávaní veterinárnych lekárov a pra-

covníkov organizácií štátnej veterinárnej správy zúčastnilo dovedna 3930 frek-
ventantov.

Okrem školení a akcií konaných v rámci ŠVS SR využívali služby a ka-
pacitu IVVL v Košiciach i neveterinárne organizácie a spoločnosti, ktoré us-
poriadali dovedna 23 akcií, s účasťou 2305 poslucháčov. Boli to: WORKSHOP
TUKE „Telemost“, Preventíva a terapia osteoporózy, konferencia TU „Korózia
úložných zariadení, Rádiologická konferencia „Zdravé pracoviská“, Epidemi-
ologické dni, Onkologické dni a iné.

V historickej a muzeálnej činnosti IVVL bol rok 1999 významný tým, že
z podnetu riaditeľa inštitútu bola v zmysle Štatútu IVVL 21. októbra 1999 us-
tanovená poradná komisia a 10. mája 2000 bol schválený Štatút Komisie
Múzea histórie veterinárskej medicíny, ako poradného orgánu riaditeľa IVVL
v Košiciach. Komisia záslužne a produktívne pracuje doteraz. V záujme dôsled-
ného zmapovania veľmi obsiahlej historiografickej, publikačnej, osvetovej a pro-
pagačnej činnosti Kabinetu a múzea histórie veterinárskej medicíny od jeho
založenia profesorom MVDr. Karolom Friedom, o čom sme sa v tejto pub-
likácii zmienili, bolo rozhodnuté túto problematiku spracovať a vydať vo forme
samostatnej publikácie v rámci edície „Historia medicinae veterinariae“ v na-
sledujúcich rokoch.
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14. Smerovanie do Európskej únie (2001 - 2003)

Štátnu veterinárnu správu Slovenskej republiky a ňou riadené orgány a or-
ganizácie veterinárskej starostlivosti, vrátane vzdelávacieho zariadenia čakali
v období prístupového procesu SR medzi členské štáty EÚ mimoriadne ná-
ročné a dôležité úlohy. Medzi ne patrili:
- harmonizácia veterinárskej legislatívy EÚ a SR, vypracovanie a prijatie

nového zákona o veterinárskej starostlivosti a jeho vykonávacích prepisov,
- vytvorenie nového modelu potravinového dozoru, čo predstavovalo vý-

raznú reštrukturalizáciu dovtedajšieho stavu. ŠVS SR bola ministrom pô-
dohospodárstva poverená gestorstvom tohto projektu,

- úplná aproximácia veterinárskej legislatívy EÚ v podmienkach SR v ob-
lasti bezpečnosti potravín, urýchlená implementácia princípov zabezpe-
čujúcich vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí,

- podieľanie sa na príprave založenia Európskeho úradu pre potraviny,
- reštrukturalizácia doterajších orgánov potravinového dozoru, prevod

kompetencií potravinovej inšpekcie na ŠVS SR, vrátane prevodu štátneho
potravinárskeho výskumu. Gestorom splnenia tejto úlohy menoval minister
pôdohospodárstva ústredného riaditeľa ŠVS SR,

- vytvorenie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, autority pre
bezpečnosť a kontrolu potravín, v súlade s politikou EÚ - Bielou knihou
bezpečnosti potravín,

- zdokonalenie a zabezpečenie fungujúceho pedagogického, vzdeláva-
cieho a vedeckovýskumného zázemia, najmä v oblasti tvorby a kontroly
bezpečnosti potravín,

- zabezpečenie funkčnej veterinárskej služby na akceptovateľnej európskej
úrovni na úsekoch prevencie, diagnostiky a tlmenia nákaz, terapie, materi-
álneho a technického vybavenia,

- zvýšenie ochrany pred vznikom a šírením ochorení prenosných zo
zvierat na ľudí, prispôsobovanie sa novým európskym podmienkam
a postupom ako sú zmena vakcinačnej politiky, postantibiotická éra
v spojení s antimikrobiotikorezistenciou, globalizácia medzinárodného
obchodu,

- zvýšenie kvality práce štátnych veterinárnych ústavov, akreditácia ďalších,
novších metodík, zvádzanie systémov kvality ako podmienky medzinárod-
ného uznania,

- implementácia testovacích programov BSE, vyradenie špecifických
rizikových materiálov z výživy prežúvavcov a ich neškodná likvidácia, po-
skytnutie dlhotrvajúcich garancií konzumentom o neškodnosti, resp. bez-
pečnosti hovädzieho mäsa,
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- zriadenie Komisie vlády SR pre kontrolu BSE. Táto požiadavka EÚ bo-
la splnená 24. januára 2001. Do funkcie menovala vláda ústredného ria-
diteľa ŠVS SR Dušana Magica. Zároveň menovala aj členov, zástupcov re-
zortov pôdohospodárstva, zdravotníctva, financií, vnútra a hospodárstva.
Na zodpovedné plnenie týchto úloh a opatrení bolo nevyhnutné zapojiť

všetkých veterinárnych lekárov a pracovníkov ŠVS, KVS, RVS a ŠVÚ,
zároveň ich teoreticky pripraviť a systematicky oboznamovať s novými požia-
davkami a normami v rámci európskeho zjednocovacieho procesu.

Táto úloha bola zo zákona zverená Inštitútu vzdelávania veterinárnych le-
károv v Košiciach (IVVL).

14.1. Výnos 28/2001/2-100

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky dňa 23. februára 2001
vydalo Výnos č. 28/2001/2-100, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o orga-
nizácii, spôsobe a formách ďalšieho vzdelávania veterinárnych lekárov a od-
borných veterinárnych pracovníkov.

§ 1 výnosu definuje účel ďalšieho vzdelávania veterinárnych lekárov
a odborných veterinárnych pracovníkov (ďalej len veterinárny pracovník), kto-
rí sú v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 337/98 Z. z. povinní sa na ňom zúčastňo-
vať, stanovuje štyri formy ďalšieho vzdelávania: a) nástupná prax, b) základný
odborný rast, c) atestačná príprava, d) inovačné štúdium,
- atestačná príprava a) veterinárnych lekárov na získanie prvej atestácie,

druhej atestácie, b) atestačná príprava absolventov stredných odborných škôl
na získanie atestácie.
Ďalšie vzdelávanie organizuje štátna veterinárna správa Slovenskej repub-

liky a vykonáva sa v Inštitúte vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach.
§ 2 stanovuje dobu nástupnej praxe veterinárnych pracovníkov na šesť me-

siacov, prax sa končí hodnotiacim pohovorom s pracovníkom.
§ 3 ponecháva maximálne obdobie základného odborného rastu pracovníka od

skončenia nástupnej praxe do započatia atestačnej prípravy a) u pracovníkov
s vysokoškolským vzdelaním na tri roky, b) u stredoškolsky vzdelaných dva roky.

§ 4 nahradzuje termín „špecializačná príprava“ termínom „atestačná prí-
prava“, ktorá okrem individuálneho štúdia sa koná v pravidelných kurzoch
v IVVL, v rozsahu 180 až 200 vyučovacích hodín.

Atestačná príprava na získanie prvej atestácie sa vykonáva v troch vedných
odboroch: 1. veterinárska starostlivosť so zameraním na zdravie a ochranu
zvierat, 2. so zameraním na hygienu potravín a potravinový dozor, 3. labora-
tórna diagnostika.
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Atestačná príprava na získanie druhej atestácie sa vykonáva okrem troch
menovaných odborov aj z hygieny krmív, ekológie a veterinárskej farmácie.
Ustanovenie o písomnej atestačnej práci ako súčasti prípravy na druhú atestá-
ciu ostáva nezmenené.

Atestačná príprava veterinárnych pracovníkov so stredoškolským vzdela-
ním sa uskutočňuje so zameraním sa na a) hygienu potravín, b) laboratórnu
diagnostiku, c) ochranu zdravia zvierat.

§ 5 uvádza, že veterinárneho pracovníka zaraďuje do atestačnej prípravy
štátna veterinárna správa na návrh zamestnávateľa, najneskoršie v poslednom
mesiaci základného odborného rastu.

§ 6-10 hovoria o atestačných skúškach pri prvej atestácii, o písomnej a úst-
nej časti, pri druhej atestácii o obhajobe atestačnej práce, o skúšobnej komisii
a skúšobných senátoch, o zápisnici o priebehu atestačnej skúšky a o osvedčení
o atestácii, ktoré vydáva IVVL v Košiciach, podpisuje predseda skúšobnej
komisie a riaditeľ IVVL.

§ 11 potvrdzuje inovačné štúdium vo forme pravidelných kurzov pre veteri-
nárnych pracovníkov s druhou atestáciou po každých piatich rokoch po jej
získaní.

§ 13 zdôrazňuje, že náklady na ďalšie vzdelávanie veterinárnych pracov-
níkov (s výnimkou opakovaných atestačných skúšok) znáša zamestnávateľ.

Tento výnos nadobudol účinnosť 1. apríla 2001.

14.2. Organizačná štruktúra IVVL

Predpokladom optimálneho plnenia vzdelávacieho programu a poslania
IVVL, vyplývajúceho zo štatútu organizácie bolo nové, efektívne a vyvážené
štrukturálne usporiadanie vnútorných riadiacich, výkonných i administratív-
nych pomerov.

Personálny počet sa ustálil na 22 zamestnancov, z ktorých boli piati
vysokoškolsky vzdelaní (riaditeľ, vedúci odboru vzdelávania, vedúci ekonomic-
kého odboru, vedúci odboru prevádzky a služieb a vedúci senzorického labo-
ratória), pätnásti so stredoškolským a stredným odborným a dvaja so základ-
ným vzdelaním pracovali v administratíve a v prevádzke. Všetky odborné čin-
nosti zabezpečovalo vedenie IVVL, ktorého pracovníci vykonávali kumulo-
vané funkcie a podieľali sa na celom rozsahu činnosti inštitútu.
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14.3. Formy vzdelávania

Inštitút, v zmysle svojho poslania a v súlade so zákonom č. 337/1998 Z. z.,
ako aj s výnosom MP SR č. 28/2001/2-100, v roku 2001 zabezpečoval najmä:
- atestačnú prípravu na získanie prvej a druhej atestácie veterinárnych

lekárov a absolventov iných vysokých škôl, s vykonaním atestačnej skúšky
a obhajoby písomnej atestačnej práce,

113

Organizačná štruktúra IVVVL v Košiciach, rok 2001
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Certifikačný orgán pre certifikáciu
pracovníkov vykonávajúcich

senzorické posudzovanie potravín



- atestačnú prípravu stredných odborných pracovníkov, s vykonaním
skúšky,

- funkčné školenie (potrebné k výkonu funkcie) a odborné školenia v oblasti
hygieny potravín (HACCP), výrobnej praxe v potravinárskom priemysle
a službách vrátane senzorického hodnotenia potravín, v oblasti práva, legi-
slatívy a správneho konania vo veterinárskej starostlivosti a iné,

- inovačné kurzy (po piatich rokoch po atestácii),
- špecializačné školenia pre veterinárnych inšpektorov,
- konferencie a semináre za účelom transferu nových vedecko-technických

poznatkov z oblasti veterinárskej medicíny a praxe, v súlade s požiadavka-
mi relevantných medzinárodných organizácií,

- odborné kurzy zamerané na získanie odbornej spôsobilosti na vykonáva-
nie odbornej veterinárskej činnosti a iných veterinárskych služieb, ako: od-
chyt zabehnutých, opustených a túlavých zvierat, kováčstvo a podkúvačst-
vo, ošetrovanie paznechtov hovädzieho dobytka a oviec,

- vydávanie osvedčení o absolvovaní postgraduálneho štúdia a skúšok.
Užívateľmi výstupov IVVL boli:
a) zamestnanci orgánov štátnej správy na úsekoch veterinárskej starostli-

vosti:
- veterinárni inšpektori ochrany zdravia zvierat, ochrany zvierat, hygieny po-

travín a potravinového dozoru, hygieny krmív, farmaceutického dozoru,
ochrany štátneho územia,

- zamestnanci ďalších veterinárnych organizácií riadených Štátnou veterinár-
nou a potravinovou správou SR, predovšetkým veterinárni pracovníci labo-
ratórnej diagnostiky,
b) súkromní veterinárni lekári, zabezpečujúci dozor, kontrolu a prevenciu

nákazlivých onemocnení, ktorých monitoring, kontrola a prevencia sú
v záujme štátu,

c) veterinárni lekári a ostatní veterinárni pracovníci špecializovaných orga-
nizácií a veterinárnych zložiek v pôsobnosti iných rezortov (MO SR,
MV SR, MZ SR),

d) iní užívatelia výstupov, ktorí v roku 2001 získavali na IVVL odbornú
spôsobilosť boli príslušníci mestskej polície, členovia mimovládnej or-
ganizácie Sloboda zvierat, fyzické osoby - živnostníci v tom čase už oje-
dinelého ale potrebného remesla „kováč - podkúvač“, farmári, pracovníci
v poľnohospodárskej prvovýrobe.

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov sa podieľal aj na pregraduálnej
výučbe poslucháčov UVL v Košiciach, vrátane zahraničných, študujúcich v an-
glickom jazyku v oblasti senzorickej analýzy potravín.

Prípravný proces SR, rezortu a štátnej veterinárnej správy, smerujúci k pri-
jatiu všetkých štátnych veterinárnych lekárov v oblastiach a vedných odbo-
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roch, ktorých tematiky a problematika sa operatívne zaradili do tematických
plánov ďalšieho vzdelávania na IVVL v Košiciach. Boli to najmä odbory:
- hygiena potravín, senzorické skúmanie potravín, uvádzanie potravín do

obehu, veterinárska legislatíva EÚ, 
- právna problematika vo veterinárskej starostlivosti,
- posudzovanie projektovej dokumentácie stavieb živočíšnej a potravinárskej

výrobe, v súlade s normami EÚ,
- problematika „Animal Welfare“, zdravotná problematika rýb,
- nové systémy hodnotenia výživy, metabolizmu a zdravia zvierat, kontrola

úrovne výživy, produkcie a zdravia, 
- personálny manažment, 
- využívanie a tvorba počítačových databáz, tabuliek a prezentácií vo veteri-

nárskej medicíne,
- základy ovládania počítačov, operačný systém Windows, textový editor MS

WORD.
V rámci projektu Tempus DECEVEL - Development and Delivery off Cours-

es on European Veterinary Legislation - Tempus Project 2487/99, zabez-
pečeného IVVL Košice, v oblasti ďalšieho vzdelávania veterinárnych lekárov
boli realizované moduly so zameraním na: informačné technológie (13), labo-
ratórnu diagnostiku (48), epizootológiu (42), anglický jazyk (22), politicko-eko-
nomické aspekty integrácie SR do EÚ (16), - dovedna 141 účastníkov.

14.4. Hodnotenie pedagogickej činnosti IVVL za rok 2001

Plán pedagogickej činnosti na rok 2001 vychádzal zo schváleného plánu
vecných úloh, potrieb Štátnej veterinárnej správy SR a návrhov regionálnych
a krajských veterinárnych správ. Inštitút zorganizoval 79 vzdelávacích podu-
jatí, na ktorých sa zúčastnilo 1857 frekventantov. Osvedčenie o prvej atestácii
získalo 42 veterinárnych lekárov a 14 obhájilo písomnú atestačnú prácu a zís-
kalo osvedčenie o druhej atestácii.

Uvedené aktivity IVVL zabezpečovalo 135 externých lektorov zo ŠVS SR
a veterinárnych organizácií (49), pedagógov Univerzity veterinárskeho lekárst-
va v Košiciach (52) a iných inštitúcií (34). Spomedzi lektorov bolo 9 profe-
sorov, 30 docentov, 8 DrSc., 52 CSc./PhD.

Moduly, realizované v rámci projektu DECEVEL Tempus Project 1487/99
interpretovali zahraniční lektori. Táto aktivita inštitútu bola veľmi pozitívne
hodnotená.
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14.5. Špecializované senzorické laboratórium

S odstupom času sa potvrdila správnosť rozhodnutia vedenia ŠVS SR a UVL
v Košiciach, vytvoriť v roku 1996 Špecializované senzorické laboratórium.
Toto pracovisko slúži na školenie a pravidelné preskúšavanie všetkých pra-
covníkov štátnej veterinárnej správy, zodpovedných za kontrolu a hygienický
dozor v oblasti výroby, skladovania a distribúcie potravín v zmysle zákona
č. 152/95 Z. z. o potravinách, ako aj pre poslucháčov UVL. 

Za šesť rokov činnosti laboratória sa v inštitúte vyškolilo v 27 kurzoch 275
pracovníkov štátnej veterinárnej správy, pracujúcich v odbore hygieny potra-
vín a potravinového dozoru. 

Pretrvávajúci záujem veterinárnych lekárov o doplnkové vzdelávanie v ob-
lasti zmyslového hodnotenia potravín viedol vedenie IVVL k tomu, že v roku
1997 požiadalo Slovenskú národnú akreditačnú službu o akreditáciu Certifi-
kačného orgánu pre personál v oblasti senzorického posudzovania potravín
(CO). Akreditačný program bol úspešne zavŕšený v novembri roku 2000. CO
je prvý a zatiaľ jediný na Slovensku. Jeho úlohou je testovanie pracovníkov
ŠVS s možnosťou získania certifikátu spôsobilosti v oblasti senzorickej (zmy-
slovej) analýzy. Pre potreby postgraduálneho štúdia v tejto oblasti IVVL vydal
v roku 2001 učebný text: Senzorické hodnotenie potravinárskych surovín, ak-
tívnych látok a výrobkov. V priebehu roku 2001 získalo Certifikát spôsobilosti
v oblasti senzorického posudzovania potravín štyridsať pracovníkov štátnej vete-
rinárnej správy. 

14.6. Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov IVVL

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach dbal o ďalšie vzdelá-
vanie a zvyšovanie kvalifikácie i odborného rastu aj svojich zamestnancov.

Dvaja odborní veterinárni lekári sa v roku 2001 v rámci projektu Tempus
zúčastnili krátkodobej zahraničnej stáže na Veterinárskej fakulte v Bristole vo
Veľkej Británii, traja pracovníci absolvovali kurz práce s počítačom, dvaja
celoročný kurz anglického jazyka a viacerí sa zúčastnili na školeniach k výkla-
dom zákonov a ich aplikácii v praxi. 
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15. Integrácia orgánov kontroly potravín

Na základe zákona NR SR 23/2002 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákona
NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách a v súlade s Rozhodnutím ministerstva
pôdohospodárstva SR č. 268/2002-100, zo dňa 25. 1. 2002 bol zo Štátnej vete-
rinárnej správy SR vytvorený nový, integrovaný orgán Štátna veterinárna
a potravinová správa Slovenskej republiky (ŠVPS SR), z krajských a regi-
onálnych veterinárnych správ krajské a regionálne veterinárne a potravi-
nové správy a zo štátnych veterinárnych ústavov štátne veterinárne a potra-
vinové ústavy.

Cieľom tohto reštrukturalizačného legislatívneho opatrenia bolo zvýšiť a zra-
cionalizovať kontrolu potravín a potravinový dozor odstránením duplicít, zru-
šením Slovenskej poľnohospodárskej a potravinovej inšpekcie so sídlom v Bra-
tislave a prevodom jej práv a povinností na Štátnu veterinárnu a potravinovú
správu SR.

15.1. Nové úlohy pre IVVL

Pre Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach vyplývalo v pro-
cese ďalšieho vzdelávania sa zamerať na odovzdávanie nových teoretických
vedomostí, poznatkov, informácií a praktických skúseností veterinárnym leká-
rom a odborným pracovníkom aj v nasledujúcich oblastiach činnosti:
- kontrola potravín živočíšneho i rastlinného pôvodu nielen v procese ich vý-

roby, ale aj pri predaji, v súlade s novými princípmi kontroly potravín podľa
harmonizovanej európskej legislatívy v celom potravinovom reťazci, 

- zavádzanie a kontrola celoštátnej registrácie výrobcov a dovozcov potravín,
ich identifikovateľnosť a v prípade určitého ohrozenia rýchla vystopovateľ-
nosť nebezpečnej potraviny,

- kontrola a odber vzoriek potravín v predajnej sieti so zameraním na ich zdra-
votnú bezpečnosť a kvalitu,

- špecializácia a činnosť veterinárnych lekárov - inšpektorov potravinového
dozoru najmä na regionálnych veterinárnych a potravinových správach,
v zmysle zákona 23/2002 Z. z. z 18. 12. 2001, 

- dôsledná registrácia poľnohospodárskych podnikov prvovýroby potravín,
pasportizácia bitúnkov a spracovateľských prevádzok, ich schvaľovanie, re-
gistrácia vyrábaných a dovážaných potravín, indentifikovateľnosť distribú-
torov potravín,

- prepojenie slovenských a európskych veterinárnych a potravinových kon-
trolných orgánov „rýchlym výstražným systémom“,
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- zvýšený rozsah a frekvencia laboratórnych vyšetrovacích úkonov a postu-
pov najmä u dovážaných potravín, so zvláštnym zreteľom na cudzorodé
látky, zjednocovanie metodík, výstupov a rozhodnutí,

- nové dozorné a kontrolné metódy, práva a povinnosti inšpektorov potravi-
nového dozoru štátnej veterinárnej a potravinovej správy na trhu.
Úlohou IVVL v roku 2002 bolo oboznámiť všetkých špecializovaných vete-

rinárnych lekárov v odbore hygieny potravín, inšpektorov potravinového do-
zoru štátnej veterinárnej a potravinovej správy s Národným programom kon-
troly potravín SR, ktorý rozpracoval zásady stanovené Smernicou Rady
89/397/EEC a má za úlohu zjednocovať, usmerňovať a aktualizovať výkon úrad-
nej kontroly potravín, realizovaný kompetentnými národnými autoritami.

15.2. Zákon 488/2002 Z. z.

Doterajší zákon č. 337/98 Z. z. o veterinárskej starostlivosti a sním súvisia-
ce predpisy bol limitujúcim faktorom pri transponovaní kompletnej európskej
veterinárskej legislatívy do našich národných predpisov, prestal vyhovovať a zme-
na bola nevyhnutná.

Vzhľadom k tomu, že veterinárska legislatíva Európskej únie predstavovala
viac ako 60 % celej poľnohospodárskej legislatívy, ktorú Slovenská republika
v priebehu prístupového procesu musela harmonizovať, boli tvorba a schvále-
nie nového zákona zaradené medzi priority príprav na predvstupové rokovania.
Podľa pôvodného zámeru mal byť zákon schválený do konca júla 2001, na-
pokon, v záujme úplného súladu s právnymi normami EÚ sa legislatívny pro-
ces predĺžil až do júna 2002.

Národná rada Slovenskej republiky sa dňa 19. júna 2002 uzniesla na
Zákone 488/2002 Z. z. o veterinárskej starostlivosti a o zmene niektorých
zákonov. Ďalšej činnosti Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov (IVVL)
sa dotýkali nasledujúce ustanovenia:

§ 5, § 14 - Ministerstvo pôdohospodárstva SR (ministerstvo) zriaďuje štátne
veterinárne laboratóriá, ktoré plnia zmluvy uzatvorené Štátnou veterinárnou a po-
travinovou správou (ŠVPS) s príslušnými referenčnými laboratóriami Európ-
skych spoločenstiev, najmä na zabezpečenie školenia a preškoľovania svojich
zamestnancov, s cieľom získať potrebné odborné znalosti a aktualizovať ich.

§ 6 - Štátna veterinárna a potravinová správa riadi, usmerňuje a kon-
troluje štátne veterinárne laboratóriá a IVVL, vypracúva v spolupráci
s krajskými veterinárnymi potravinovými správami (KVPS) koncepciu špe-
cializovaného postgraduálneho vzdelávania úradných veterinárnych leká-
rov a iných foriem postgraduálneho vzdelávania zamestnancov orgánov veteri-
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nárnej správy a štátnych veterinárnych laboratórií, vypracúva aj programy ich
odborného školenia a preškoľovania.

§ 7 - Krajská veterinárna a potravinová správa sa zúčastňuje na príprave
a tvorbe učebných osnov postgraduálneho vzdelávania úradných veterinárnych
lekárov a vykonáva školenia zamestnancov regionálnych veterinárnych a po-
travinových správ a úradných veterinárnych lekárov v územnom obvode kraja.

§ 10 - Súkromný veterinárny lekár môže vykonávať štátne veterinárske čin-
nosti (odborné veterinárske činnosti, ktoré sú predmetom výkonu štátnej správy
vo veterinárskej oblasti), ak je doktorom veterinárskej medicíny, absolventom
UVL v SR alebo v zahraničí, ak splnil podmienky ustanovené zákonom o Ko-
more veterinárnych lekárov SR, ak má uzatvorenú zmluvu s regionálnou veteri-
nárnou a potravinovou správou na vykonávanie určitých štátnych veterinárskych
činností (§ 12) a ak je na ich výkon vymenovaný ministrom na základe návrhu
hlavného veterinárneho lekára. V tomto prípade by sa aj súkromný veterinárny
lekár mal podieľať na ďalšom vzdelávaní úradných veterinárnych lekárov na
IVVL. Úradnému veterinárnemu lekárovi môžu pri vykonávaní štátnych veteri-
nárnych činností asistovať odborne spôsobilé osoby, ktoré spĺňajú požiadavky
na odbornú spôsobilosť absolvovaním odborného vzdelávacieho kurzu, prak-
tického výcviku a zložením odbornej skúšky. Touto úlohou bol v zmysle Výno-
su MP SR č. 304/2004-100 poverený IVVL v Košiciach.

§ 11 - Úradný veterinárny lekár je v rozsahu svojho poverenia pri výkone
štátnych veterinárskych činností povinný zúčastňovať sa postgraduálneho vzde-
lávania, odborných školení a preškoľovaní, určených hlavným veterinárnym
lekárom.

§ 47 - Ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví po-
drobnosti o odbornej spôsobilosti osôb, ktoré môžu asistovať úradným veteri-
nárnym lekárom pri výkone štátnych veterinárskych činností, podrobnosti
o organizácii, spôsobe a formách postgraduálneho vzdelávania úradných vete-
rinárnych lekárov, o požiadavkách na kvalifikáciu a ďalšie vzdelávanie osôb
s odbornou spôsobilosťou a ďalších zamestnancov orgánov veterinárnej správy
a štátnych veterinárnych laboratórií.

15.3. Vzdelávacie aktivity v roku 2002

Inštitút zorganizoval a uskutočnil 46 vzdelávacích podujatí s účasťou 1360
frekventantov. Okrem toho 25 termínov skúšok, na ktorých prospelo 116 kan-
didátov, z nich osvedčenie o prvej atestácii získalo 24 veterinárnych lekárov
a 25 obhájilo písomnú atestačnú prácu a získalo osvedčenie o druhej atestácii.

Na pedagogickom procese sa podieľalo 125 externých lektorov - erudo-
vaných pracovníkov ŠVPS SR a veterinárnych organizácií (57), pedagógov
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UVL v Košiciach (44) a iných in-
štitúcií (24). Spomedzi lektorov
bolo 7 profesorov, 25 docentov,
4 DrSc., 53 CSc./PhD.

Pokračovalo sa vo vzdelávacom
cykle projektu DECEVEL - Tem-
pus Project 1487/99 so zameraním
na veterinársku legislatívu EÚ,
s názvom „Európsky modul“. V ro-
ku 2002 bol orientovaný na oblasť
epizootológie, politické a ekonomic-
ké aspekty integrácie SR do EÚ.

Špecializované senzorické labo-
ratórium navštívili audítori Certi-
fikačného orgánu zo strany SNAS.
S priebehom a výsledkami auditu
boli spokojní. V priebehu roku
2002 získalo na IVVL certifikát spô-
sobilosti v oblasti senzorického po-
sudzovania potravín 44 pracov-
níkov ŠVPS SR a 4 pracovníci sú-
kromného sektoru.
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Účastníci prvého celoštátneho stretnutia veterinárnych lekárov seniorov nad
70 rokov v Košiciach

prof. MVDr. Jozef Sokol, DsSc.,
MVDr. Vojtech Augustínsky, CSc.,
doc. MVDr. Vladimír Jaký, CSc. pred
budovou IVVL

Pre pracovníkov neveterinár-
skych organizácií organizoval inšti-
tút školenie pre poľnohospodár-
skych prvovýrobcov, v rámci rek-
valifikácie pre zamestnancov obec-
ných úradov, pre podnikateľov -
poľnohospodárskych remeselníkov
(kováč - podkúvač).

Súčasťou vzdelávacieho pro-
gramu bolo usporiadanie šiestich
konferencií a seminárov s temati-
kou ekológia a veterinárska me-
dicína, besnota (medzinárodná
účasť), výživa hospodárskych zvie-
rat, veterinárske liečivá. Mimo-
riadny ohlas v Slovenskej repub-
like i v zahraničí mala konferen-
cia, resp. Celoštátne stretnutie vete-
rinárnych lekárov seniorov nad 70

rokov, ktoré IVVL usporiadal 20. až 21. júna 2002 v Košiciach. Pri tejto
príležitosti inštitút vydal aj dokumentačnú publikáciu s rovnakým názvom.

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach prevzal v roku 2002
úlohu vydavateľa Slovenského veterinárskeho časopisu, ktorý je ústredným ča-
sopisom všetkých veterinárnych komunít v Slovenskej republike. Pokračoval
tiež v edičnej činnosti, ako aj v aktuálnej publicistike v rámci činnosti Komisie
histórie a múzea veterinárskej medicíny IVVL.

15.4. Odborná spôsobilosť pre potravinový dozor

Postgraduálne vzdelávanie veterinárnych lekárov v odbore hygieny potra-
vín sa na IVVL v roku 2003 zameriavalo na odborný rast a zdokonaľovanie sa
inšpektorov potravinového dozoru v kontrole a hodnotení hygienických štan-
dardov mliekární v rámci prístupového procesu Slovenskej republiky do Eu-
rópskej únie.

Európska komisia vyžadovala od Štátnej veterinárnej a potravinovej správy
SR, aby jej na základe dôsledného monitoringu všetkých mliekární rozdielnych
kapacít i prevádzkární na spracovanie surového kravského mlieka, vrátane
salašov, podávala pravidelné mesačné informácie o tom, ktoré z nich majú per-
spektívu do konca roka 2003 splniť podmienky pre schvaľovanie podľa európskej
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smernice 92/46/EHS. To znamenalo, že úlohou veterinárnych inšpektorov po-
travinového dozoru nebolo iba monitorovanie, ale aj odborné, teoretické a prak-
tické usmerňovanie všetkých veľkospracovateľov mlieka pri rekonštrukcii a mo-
dernizácii prevádzkární tak, aby boli v súlade so štandardami EÚ.

Inštitút musel na tieto nové úlohy špecializovaných veterinárnych lekárov
včas reagovať a do tematického plánu ďalšieho vzdelávania zaradiť komplex
prednášok, informácií, inštruktáží a dokumentácií predovšetkým k tejto proble-
matike.

Európska komisia, resp. Potravinový a veterinárny úrad EK - inšpekčný
úrad vykonal v roku 2003 rad inšpekcií vo všetkých mliekárenských závodoch
a prevádzkach v SR a na základe jeho hodnotení načim skonštatovať, že veteri-
nárni hygienici a inšpektori potravinového dozoru, aj zásluhou odbornej prí-
pravy na IVVL, zverenú úlohu zvládli a väčšina mliekární mala perspektívu
plniť hygienické podmienky EÚ.

Vyrovnávanie rozdielov v zabezpečovaní a kontrole zdravotnej neškodnosti
potravín medzi výkonnými orgánmi štátnej veterinárnej a potravinovej správy
členských štátov EÚ a ŠVPS SR nespočívalo iba v harmonizácii príslušnej legi-
slatívy, ale aj vo zvyšovaní vedomostnej úrovne a odbornej kvalifikácie osôb,
vykonávajúcich potravinový dozor. Na minimalizáciu tohto rozdielu, resp. na
nadobudnutie odbornej spôsobilosti veterinárnych inšpektorov v tejto oblasti
chýbala legislatívna norma.

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo 25. novembra
2002 Vyhlášku č. 691/2002 Z. z. o požiadavkách na kvalifikáciu a odbornú spô-
sobilosť a ďalšie vzdelávanie zamestnancov vykonávajúcich potravinový dozor.

Vo vyhláške sú vyšpecifikované základné podmienky na získanie odbornej
kvalifikácie, ktorými sú: a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, alebo
stredné odborné vzdelanie, b) odborné vedomosti z potravinárskej legislatívy,
c) odborná prax dvoj alebo štvorročná, d) odborná spôsobilosť v oblasti sen-
zorického posudzovania potravín.

Odbornú spôsobilosť na výkon potravinového dozoru môžu zamestnanci zís-
kať po splnení základných požiadaviek prípravným vzdelávaním, ktoré sa za-
končuje kvalifikačnou skúškou a vydaním osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

Prípravným vzdelávaním zamestnancov vykonávajúcich potravinový dozor
poverilo MP SR 19. 9. 2003 dekrétom č. 73/2003-650 Inštitút vzdelávania vete-
rinárnych lekárov v Košiciach. Zároveň ho v rámci odborného vzdelávania
zamestnancov rezortu poverilo prípravou a realizáciou príslušných vzdelávacích
aktivít, vrátane kvalifikačných skúšok a vydávania osvedčení, ktoré spolupod-
pisujú predseda skúšobnej komisie a riaditeľ IVVL.

Inštitút vypracoval študijný plán prípravného vzdelávania pre zamestnan-
cov vykonávajúcich potravinový dozor s odbornou praxou od dvoch do desia-
tich rokov v rozsahu 105 hodín a výnimočne pre zamestnancov do dvoch ro-
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kov praxe v rozsahu 135 hodín. Okrem študijného plánu inštitút vypracoval
v zmysle vyhlášky 691/2002 aj učebnú osnovu, ktorá bola uznaná Akreditač-
nou komisiou ministerstva školstva SR.

Periodicita preškoľovania, resp. získavania nových poznatkov z odbornej
tematiky pre zamestnancov potravinového dozoru bola stanovená minimálne
na každé tri roky.

Zamestnanci ŠVPS SR a orgánov na ochranu zdravia, vykonávajúcich in-
špekčnú činnosť v rámci potravinového dozoru, absolvujú prípravné vzdelá-
vanie najneskôr do 31. decembra 2004.

Vyhláška nadobudla účinnosť 1. januára 2003.

15.5. Činnosti, produkty, financovanie

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov vykonával v roku 2003 činnosti
vyplývajúce zo štatútu v súlade so schváleným plánom vecných úloh, plánom
pedagogickej činnosti, potrebami ŠVPS SR, návrhmi a požiadavkami KVPS,
RVPS a ŠVPÚ.

Hlavnými účelovými činnosťami inštitút zabezpečoval:
- vzdelávacie aktivity, zamerané na prístupový proces SR do EÚ,
- špecializované postgraduálne vzdelávanie úradných veterinárnych lekárov

a iné formy postgraduálneho vzdelávania zamestnancov orgánov veteri-
nárnej správy a štátnych veterinárnych a potravinových laboratórií,

- odborné školenia, preškolenia úradných veterinárnych lekárov a iných za-
mestnancov orgánov veterinárnej správy a štátnych veterinárnych a potra-
vinových laboratórií,

- výkon činnosti špecializovaného senzorického laboratória.
IVVL v roku 2003 zorganizoval 75 vzdelávacích podujatí a 26 termínov

skúšok, ktorých sa zúčastnilo dovedna 3119 frekventantov. Oproti roku 2002
to bol rekordný nárast účastníkov ďalšieho vzdelávania o vyše dvojnásobok.
Prvú atestáciu získalo 34 veterinárnych lekárov a osvedčenia o druhej atestácii
prevzalo na základe úspešnej obhajoby písomnej atestačnej práce 26 špeciali-
zovaných veterinárnych lekárov. Aj strední odborní pracovníci atestovali. Na
skúškach boli pätnásti úspešní a zvýšili svoju odbornú kvalifikácie.

Celoročný vzdelávací proces na IVVL, vrátane skúšok, zvládlo 171 exter-
ných lektorov, 51 z nich boli z UVL v Košiciach, 88 zo ŠVPS SR a k nej prís-
lušných orgánov a organizácií a 32 z iných inštitúcií. Medzi nimi bolo sto aka-
demických hodnostárov: 14 profesorov, 30 docentov, 4 DrSc., 52 CSc./PhD.

Popri prvých a druhých atestáciách, ktoré sú základom systému ďalšieho
vzdelávania a predstavujú vhodnú formu pre zvyšovanie odborného rastu a po-
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žadovanej kvalifikácie, hlavný dôraz sa kládol na školenie, zamerané na prís-
tupový proces SR do EÚ, v niekoľkých kurzoch aj za účasti zahraničných lek-
torov. Uvedené školenia v počte 54 absolvovalo až 2561 pracovníkov veteri-
nárnych organizácií.

Aktivity IVVL v roku 2003 boli rozšírené o vzdelávacie akcie pre pracov-
níkov potravinového dozoru - rastlinné komodity. V zmysle novely zákona
č. 152/1995 Z. z. o potravinách - Zákona č. 23/2002 Z. z., získala ŠVPS SR
nové kompetencie v oblasti potravinového dozoru - rastlinné komodity, z čo-
ho vyplynuli pre IVVL v oblasti vzdelávania nové požiadavky. Pre týchto pra-
covníkov bolo uskutočnených niekoľko vzdelávacích akcií, z ktorých najvý-
znamnejšie boli:
- ôsmy medzinárodný kurz pod záštitou OECD „Harmonizácia hodnotenia

kvality ovocia a zeleniny“,
- spoločná poľnohospodárska politika EÚ,
- týždeň potravinovej legislatívy, organizovaný s Európskou komisiou -

TAIEX OFFICE Brussel, za účasti expertov z Nemecka, Anglicka, Dánska
a Holandska.
Inštitút rozšíril svoju ponuku vzdelávacích aktivít v rámci Špecializovaného

senzorického laboratória pre pracovníkov organizácií ŠVPS SR vykonávajúcich
potravinový dozor v oblasti rastlinných komodít. Títo mali možnosť absolvo-
vať kurzy: „Senzorické posudzovanie potravín živočíšneho i rastlinného pôvo-
du a posudzovanie vína“. Na skúškach zo senzorického hodnotenia potravi-
nárskych surovín, aditívnych látok a výrobkov sa v roku 2003 zúčastnilo 71 kan-
didátov. Certifikačný orgán pre certifikáciu osôb vykonávajúcich senzorické
posudzovanie potravín udelil 64 certifikátov spôsobilosti pracovníkom organi-
zácií ŠVPS SR.

V súvislosti s blížiacim sa termínom ukončenia platnosti akreditácie, požia-
dal IVVL v roku 2003 Slovenskú národnú akreditačnú službu o reakreditáciu
Certifikačného orgánu podľa normy EN/ISO/IEC 17024/2003 Posudzovanie
zhody - Všeobecné požiadavky na orgány vykonávajúce certifikáciu osôb.
Zároveň bola podaná žiadosť o rozšírenie akreditácie o certifikáciu osôb vy-
konávajúcich zavádzanie, uplatňovanie a posudzovanie systémov HACCP.

Akreditačná komisia ministerstva školstva SR v roku 2003 okrem tejto
akreditovala aj ďalšie odborné kurzy vzdelávania v oblasti pôdohospodárstva
a to: odchyt túlavých a zabehnutých zvierat a dva moduly: kováč - podkúvač
a ošetrovanie paznechtov hospodárskych zvierat.

IVVL bol spoluorganizátorom VI. medzinárodného sympózia histórie
humánnej medicíny, farmácie a veterinárskej medicíny, na ktorom sa prezen-
toval šiestimi referátmi z histórie slovenského veterinárstva.

Inštitút v roku 2003 vypracoval šesť vzdelávacích programov, ktoré sa fi-
nancujú z programu SAPARD, opatrenie č. 8 - „Rozvoj ľudských zdrojov“,
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s predpokladaným efektom 350 vyškolených odborníkov z poľnohospodárskej
praxe.

Významná zmena v spôsobe financovania ďalšieho vzdelávania veteri-
nárnych lekárov na IVVL nastala v roku 2003, keď plán vzdelávacích aktivít
zameraných na prístupový proces SR do EÚ bol prerokovaný vo vedení
a schválený ministrom pôdohospodárstva SR. Z tohto aktu vyplynula úloha pre
generálneho riaditeľa sekcie poľnohospodárstva a potravín, zabezpečiť finan-
čné zdroje priamo z kapitoly MP SR. Ministerstvo vyčlenilo na vzdelávacie
aktivity IVVL tri milióny Sk, ten istý obnos aj na rok 2004. Vzdelávací pro-
gram aj plán finančného zabezpečenia boli stopercentne realizované.

15.6. Zriaďovacia listina IVVL

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo 8. januára
2004 pod číslom 16608/2003-250 Zriaďovaciu listinu Inštitútu vzdelávania
veterinárnych lekárov so sídlom Cesta pod Hradovou 13/a, 041 77 Košice,
s formou hospodárenia ako príspevková organizácia.

V zriaďovacej listine sú vymedzené základné verejnoprospešné činnosti or-
ganizácie, predmet činnosti, označenie štatutárneho orgánu, správa vecného
a finančného majetku a doba, na ktorú sa IVVL zriaďuje. Ministerstvo zároveň
vydalo súhlas na podnikanie v oblasti ubytovacích a stravovacích služieb.

16. Sme v EÚ - pred nami sú nové
zámery a povinnosti

Rok 2004 je rokom prijatia Slovenskej republiky medzi členské štáty Eu-
rópskej únie. Štátnu veterinárnu a potravinovú správu, po splnení predvstu-
pových podmienok, najmä harmonizácie národnej legislatívy s európskou
v oblasti zdravia zvierat, welfaru, hygieny potravín, krmív, potravinového do-
zoru a laboratórnej diagnostiky, čakajú nové úlohy.

Pre Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov vyplýva zo zákona poslanie
pripraviť veterinárnych lekárov a odborných veterinárnych pracovníkov, ktorí
sú povinní sa zúčastňovať na ďalšom vzdelávaní tak, aby ich odborná spôso-
bilosť bola v súlade so súčasným poznaním a požiadavkami na výkon odbor-
ných veterinárskych činností.

Medzi priority vo výkone štátnej správy vo veterinárskej starostlivosti a vý-
kone odborných veterinárskych činností
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a) v oblasti zdravia sú zaradené:
- aktívne sledovanie a kontrola zdravotného stavu chovov na úrovni stáda

a jedinca,
- kontrola, diagnostika a prevencia závažných ochorení zvierat, ktoré ma-

jú významný ekonomický dopad na chovy zvierat, obmedzujú výmenu
zvierat (klasický mor, ošípaných, besnota, BSE, chrípka hydiny), zoo-
nózy nevynímajúc (salmonelózy, encefalitídy a pod.)

- ukončenie identifikácie a registrácie zvierat v súlade s požiadavkami EÚ,
- klasifikácia chovov a regiónov z hľadiska výskytu chorôb,
- uplatnenie metodiky farmaceutického dozoru a kontroly v zmysle novo-

prijatej legislatívy v oblasti veterinárskej farmácie a správneho používa-
nia veterinárskych liekov,

- zabezpečovanie pohody zvierat na všetkých úrovniach chovu, s dôrazom
na integrovaný systém kontroly pri preprave zvierat a manipulácie so
zvieratami,

- zavádzanie diagnostických, preventívnych postupov a legislatívnych pod-
mienok pre transport záujmových zvierat v maloobchodnom styku v rám-
ci krajín EÚ a s tretími krajinami,

- využívanie informačných systémov (OIE, WHO, EÚ, WTO a i.) pri kon-
trole nákazovej situácie na národnej i medzinárodnej úrovni,

- zavádzanie najnovších diagnostických, preventívnych a terapeutických
postupov, podieľania sa na ich vývoji v spolupráci s vedeckovýskumnou
a pedagogickou základňou v domácom i zahraničnom kontexte,

- kontrola krmív s obsahom živočíšnych bielkovín v rámci bezpečnosti kr-
mív a potravinového reťazca, ďalej kontrola krížovej kontaminácie dioxi-
nov, ťažkých kovov, niektorých mikroprvkov, zakázaných liekov, myko-
toxínov, atď.,

- vykonávanie hraničných kontrol v súlade s procedúrami platnými v EÚ,
b) v oblasti hygieny potravín a potravinového dozoru medzi priority patrí: 

- zabezpečovanie najvyššej úrovne bezpečnosti a hygieny potravín
v celom potravinovom reťazci, vrátane výroby krmív,

- zavedenie komplexného „Rýchleho výstražného systému pre potraviny
a krmivá“, dobudovanie národnej informačnej siete, prepojenej na sieť
spájajúcu všetky členské štáty EÚ,

- kontrola dodržiavania hygienických požiadaviek výrobcami potravín
a surovín živočíšneho pôvodu, najmä uplatňovanie systému HACCP
a kontrola vystopovateľnosti surovín a potravín, 

c) v oblasti zvyšovania odbornej, etickej a spoločenskej úrovne veterinárnych
lekárov za prioritné úlohy štátnej veterinárnej a potravinovej správy na rok
2004 a budúce je zaradená:
- ďalšia výchova a vzdelávanie, ako neoddeliteľná súčasť pre obsiahnutie
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európskeho priestoru slovenskými veterinárnymi lekármi. „Výchova
a ďalšie vzdelávanie európskeho veterinárneho lekára musí vychádzať zo
súčasných profesijných, vedeckých, legislatívnych poznatkov, ktoré
bude rezultovať v spoločenskom a morálnom ohodnotení veterinárskeho
stavu, zodpovedajúcom Únii. Európsky priestor pre slovenského veteri-
nárneho lekára poskytne všetky možnosti odborného a vedeckého uplat-
nenia, rastu a zvyšovania spoločenskej prestíže na takú úroveň, ktorá je
v rámci Európskej únie pre túto profesiu už dlhodobo samozrejmá“.
(Bíreš, J. 2004).

17. Atribúty tvorby a vývoja postgraduálneho
vzdelávania (1954 - 2003)

Postgraduálne vzdelávanie veterinárnych lekárov a odborných veterinárnych
pracovníkov predstavovalo systém rozmanitých, navzájom prepojených prv-
kov a procesov. Tie boli v priebehu päťdesiatich rokov ovplyvňované radom
rôznych politických, ekonomických, pracovných, organizačných, etických a ďal-
ších spoločenských faktorov.

Pri kontinuálnej tvorbe a koncipovaní tohto systému sa bralo do úvahy, že
postgraduálne vzdelávanie veterinárnych lekárov je integrálnou súčasťou celo-
životného vzdelávania dospelých. Nemalo byť podmieňované iba kategorickou
požiadavkou či príkazom riadiaceho orgánu, resp. zamestnávateľa na splnenie
kvalifikačných predpokladov, na získanie odbornej spôsobilosti, alebo v ko-
nečnom dôsledku na dosiahnutie výhodnejšieho funkčného a platového za-
triedenia. Ďalšie vzdelávanie sa malo stať súčasne a predovšetkým právom
každého veterinárneho lekára a odborného pracovníka veterinárnych organizá-
cií a zariadení, nadaného či handicapovaného, bez rozdielu veku, pracovného
zaradenia a funkcie, na inštitucionálne organizované a profesionálne riadené
postgraduálne vzdelávanie. Takáto koncepcia vyžadovala zapracovať do systé-
mu podstatné a charakteristické atribúty ďalšieho vzdelávania:
a) dostupnosť pre všetkých veterinárnych lekárov, veterinárnych technikov,

laborantov a ostatných odborných pracovníkov štátnej veterinárnej správy,
b) zvyšovanie úrovne kvality, tak komplexného procesu ďalšieho vzdelávania,

ako aj samotnej vzdelávacej inštitúcie,
c) adaptabilitu foriem, rozsahu, zamerania a špecializácie ďalšieho vzdeláva-

nia na požiadavky rezortov a aktuálnej legislatívy,
d) komplexnosť systému postgraduálneho vzdelávania, s veľkou variabilitou

a možnosťou výberu odborov, tém a vzdelávacích príležitostí vôbec, zod-
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povedajúcich mnohorakým spoločenským, rezortným i individuálnym
potrebám frekventantov. V plnení tohto atribútu sa z dnešného pohľadu pre-
javujú určité nedostatky, vyplývajúce z nerovnakých, doteraz nezjed-
notených názorov na systém a formy ďalšieho vzdelávania veterinárnych
lekárov a odborných zamestnancov ŠVPS SR a na druhej strane súkromných
veterinárnych lekárov, členov KVL SR, resp. iných organizácií a inštitúcií.
Cieľom postgraduálneho vzdelávania bolo umožniť štúdium v každom veku

a pracovnom zaradení, podporovať a docieliť rozvoj osobnosti každého veteri-
nárneho lekára vo všetkých smeroch a oblastiach veterinárskej medicíny a pô-
sobnosti.

Obsahom sa systém opieral o jasne určené ciele v odbornom vzdelávaní pre
potreby rozvoja veterinárskej medicíny, v priamej súvislosti s vývojom poľno-
hospodárstva, živočíšnej výroby, potravinárstva, zdravia a výživy obyvateľ-
stva. Veľký tematický priestor sa venoval kontinuálne aktualizovanej legisla-
tívnej problematike.

Formy a metódy postgraduálneho vzdelávania sa vyvíjali od počiatočných
viacmenej odpočúvaných seminárnych prednášok a kurzov až po aktívnu čin-
nosť frekventantov s lektormi, vyjadrenú vypracovaním individuálnych hod-
notení, odporúčaní, návrhov, ako i samostatne vypracovaných písomných prác,
riešiacich aktuálne odborné témy jednotlivých odborov veterinárskej medicíny.

Inštitucionálnu základňu ďalšieho vzdelávania vytvárali vždy štátne orgány,
vláda, ministerstvá poľnohospodárstva a školstva, už od vzniku Seminára, cez
ÚDVL až po dnešný IVVL v Košiciach. I keď išlo v podstate o jednu vzdelá-
vaciu inštitúciu, jej organizačná, odborná vzdelávacia i materiálna úroveň rok
čo rok stúpala.

Pedagogické zabezpečenie postgraduálneho vzdelávania spočívalo v pre-
važnej miere v personálne potenciálnom a územne blízkom zázemí Vysokej
školy veterinárskej, dnes Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach.
Rektorát školy a najmä jej vysokoerudovaní pedagógovia a akademickí hod-
nostári spočiatku samostatne organizovali i zabezpečovali školenia, neskôr
ochotne a zanietene spolupracovali s vedením Seminára pre doškoľovanie vete-
rinárnych lekárov, napokon s Inštitútom vzdelávania veterinárnych lekárov
v Košiciach. Pre ďalšie vzdelávanie svojich kolegov mali všetci učitelia, pred-
nášatelia a demonštrátori, či už boli z vysokoškolského prostredia, alebo z ria-
diacej, správnej či hospodárskej sféry, teoretici i skúsení praktici, vytvorené
zodpovedajúce pracovné, ekonomické, materiálnotechnické aj organizačné pod-
mienky v príjemnom, pokojnom prostredí.

Druhou, nie menejvýznamnou zložkou postgraduálneho vzdelávania veteri-
nárnych lekárov boli pracovníci samotnej vzdelávacej inštitúcie, na čele s ria-
diteľom. Počnúc sedemčlenným personálom pri vzniku Seminára pre doškoľo-
vanie veterinárnych lekárov - pobočky Košice na Kostolanskej ceste až do
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roku 1987, kedy sa už nepatrne rozšírený kolektív organizačných a prevádz-
kových zamestnancov presťahoval do novej budovy na Ceste pod Hradovou,
dokázal zakladajúci a vedením poverený riaditeľ Seminára MVDr. Štefan
Tkáčik, CSc., úspešne a prospešne plniť základného poslanie tejto vzdelávacej
inštitúcie. Po roku 1987, keď sa podstatne zmenili podmienky prevádzkovania,
najmä prechodu z malého vzdelávacieho ústavu penzionového typu na mohut-
ný inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, typu moderného a reprezen-
tačného hotelového komplexu, sa aj organizačno-správny a prevádzkový per-
sonál podstatne rozrástol. Prirodzene, že adekvátne k zmeneným podmienkam
vzrastali i nároky na výkon funkcie riaditeľa v organizačnej, vzdelávacej
i hospodársko-manažérskej oblasti. Po odchode MVDr. Tkáčika, CSc. do dô-
chodku sa od roku 1987 doteraz vystriedali štyria riaditelia. 

Materiálno-technické zabezpečenie postgraduálneho vzdelávania veteri-
nárnych lekárov prekonalo za päťdesiat rokov postupný, nie optimálny, ale
primerane k ekonomickým podmienkam a finančnému rozpočtu progresívny
vývoj. Od využívania prepožičaných, resp. prenajímaných učebných a ubyto-
vacích priestorov bez technického vybavenia a študijných pomôcok, cez vlast-
né, hoci stiesnené objekty a priestory až po dnešnú modernú a reprezentatívnu
vzdelávaciu ustanovizeň. Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov v Koši-
ciach zodpovedá v plnej miere európskej úrovni. Je v rámci Európskej únie
spôsobilý prostredníctvom svojho technicko-materiálneho vybavenia ponúkať
a prijímať programy postgraduálneho vzdelávania, komunikovať cez hranice,
získavať aktuálne informácie, vymieňať odborné publikácie a študijné materiá-
ly pre frekventantov postgraduálnych kurzov.

Riadenie systému postgraduálneho vzdelávania veterinárnych lekárov na
Slovensku vyplývalo od roku 1954 z platnej legislatívy štátneho zriadenia,
spočiatku ČSR, ČSSR, ČSFR, SSR, napokon Slovenskej republiky. Ústredný-
mi orgánmi štátnej správy pre oblasť veterinárstva boli ministerstvá pôdohos-
podárstva aj školstva, najprv centrálne v Prahe, po federalizácii štátneho zria-
denia od roku 1969 v Bratislave. Rozhodnutím Ministerstva poľnohospodárstva
a výživy SSR zo dňa 17. 12. 1968 č. II/4-117827/68 bola zriadená dňom
1. 1. 1969 Štátna veterinárna správa MPVž SSR ako samostatná rozpočtová or-
ganizácia. Štátnej veterinárnej správe, ako ústrednému štátnemu orgánu pre
veterinársku činnosť na území Slovenskej socialistickej republiky, zverila vláda
a rezortné ministerstvá aj riadiace kompetencie, medzi ktoré patrilo aj post-
graduálne vzdelávanie veterinárnych lekárov a pracovníkov vôbec. Paralelne
fungovali v jednom štáte v rámci česko-slovenskej federácie dve, samostatne ria-
dené, samostatne sa rozvíjajúce, na sebe nezávislé inštitúcie postgraduálneho
vzdelávania, česká a slovenská. Pod strechou ústrednej vlády, ministra - predse-
du Federálneho výboru pre pôdohospodárstvo a výživu v Prahe, sa vývoj oboch
samostatných inštitúcií v podstate usmerňoval, a v rozdielnosti zjednocoval.
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Po rozdelení česko-slovenskej federácie a vzniku Slovenskej republiky
1. 1. 1993 a vytvorení samostatných štátnych riadiacich orgánov, riadenie post-
graduálneho vzdelávania, t.j. Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov
v Košiciach ostalo v kompetencii Štátnej veterinárnej správy SR. Prirodzene,
vzhľadom na neoddeliteľnú participáciu Univerzity veterinárskeho lekárstva
v Košiciach, ktorá prostredníctvom svojho rektora a pedagogického zboru
garantuje najvyššiu úroveň postgraduálneho vzdelávania veterinárnych
lekárov na Slovensku, účasť na tvorbe pedagogickej a didaktickej časti legis-
latívy prislúchalo aj ministerstvu školstva.

Financovanie postgraduálneho vzdelávania veterinárnych lekárov bolo
vždy zabezpečené štátom. Od vzniku seminára pre doškoľovanie v Pardubi-
ciach v roku 1958 z jeho centrálneho rozpočtu, finančnými prostriedkami
prideľovanými pobočke v Košiciach. Po zriadení Štátnej veterinárnej správy
SSR v roku 1969, financie a predpis ich používania prislúchali tejto novej ria-
diacej inštancii. Ústav pre doškoľovanie veterinárnych lekárov v Košiciach,
ako rozpočtová organizácia ŠVS MPVž SSR, hospodáril s týmito pridelenými
financiami podľa vlastného celoročného rozpočtu. Iné zdroje financovania
neboli. Až v roku 1993 došlo k zmene, keď sa IVVL v Košiciach stal príspev-
kovou organizáciou. Zdroje príjmov do rozpočtu inštitútu pozostávali jednak
z pridelených financií z rozpočtu ŠVS SR, jednak z inkasovaných poplatkov za
školenie a poskytované služby účastníkom postgraduálneho vzdelávania
a napokon z vlastnej podnikateľskej a obchodnej činnosti IVVL.

18. IVVL v rokoch 2004 - 2007

Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie (EÚ) v roku 2004 prevza-
la Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS SR) a ňou riadené organi-
zácie povinnosť a zodpovednosť všeobecného prispôsobenia sa jednotnej legi-
slatíve i odborným činnostiam vo všetkých oblastiach veterinárskej medicíny
v rámci EÚ. Táto povinnosť sa týkala aj postgraduálneho, resp. celoživotného
vzdelávania veterinárnych lekárov, vykonávajúcich úradné veterinárne činnosti,
ako aj ďalších zamestnancov organizácií veterinárnej a potravinovej správy a úrad-
ných veterinárnych laboratórií.

Náročnosť na kvalitu a zodpovednosť pri koncipovaní modernej stratégie
celoživotných vzdelávacích programov vyplývala z niekoľkých nových, európ-
skych aspektov. Už v roku 2004, po prijatí Nariadenia EP a Rady (ES) č. 882/2004
sa odborná príprava vo forme postgraduálnych kurzov stala pre všetky členské
štáty EÚ povinnou. Bolo načim sa prispôsobiť. V roku 2006, v programovom
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vyhlásení vlády SR bolo deklarované stanovisko: „Vláda SR považuje rozpraco-
vanie a realizáciu stratégie celoživotného vzdelávania v rezorte pôdohospodárstva
a sústavného prenosu vedeckých poznatkov inovačného charakteru do praxe za
svoju prioritu“. Toto vyhlásenie bolo a je v plnom rozsahu zohľadňované. IVVL
v súčasnosti zodpovedne plní úlohy programového vyhlásenia vlády SR, vrátane
z neho vyplývajúceho programu formovania vedomostnej spoločnosti.

Celoživotné vzdelávanie vo veterinárnej oblasti naďalej zabezpečoval Inštitút
vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach (IVVL). Je jedinou splnomoc-
nenou štátnou vzdelávacou organizáciou Ministerstva pôdohospodárstva SR
(MP SR) tohoto zamerania, priamo riadenou ŠVPS SR a má celoštátnu pôsob-
nosť. Úlohy, ktoré boli a sú predmetom činnosti IVVL, nerealizuje nijaká iná re-
zortná inštitúcia alebo mimorezortná organizácia. Výstupy sú celoštátneho cha-
rakteru. IVVL bol a je odborným garantom postgraduálneho vzdelávania všet-
kých veterinárnych pracovníkov a pracovníkov úradnej kontroly potravín orga-
nizácií ŠVPS SR. Okrem akreditácie vzdelávacích programov Ministerstva
školstva SR (MŠ SR), vyvíjal IVVL úsilie pre splnenie kritérií akreditácie na
úrovni EÚ. V tomto úsilí sa v rokoch 2004 - 2007 prispôsoboval novej legis-
latíve, koncipoval obsah vzdelávacích aktivít v súlade s praxou a trhom práce,
vytváral ďalšie vzdelávacie programy a odborné vzdelávacie aktivity, akredito-
vané MŠ SR, určené pre prax. IVVL zefektívňoval prípravu veterinárnych
lekárov na získanie prvej a druhej atestácie, rozširoval jazykovú znalosť ates-
tantov, organizoval odborné konferencie a semináre, zabezpečoval certifikáciu
osôb vykonávajúcich senzorické posudzovanie potravín a systémov HACCP,
zdokonaľoval vzdelávanie pracovníkov v oblasti veterinárskej laboratórnej diag-
nostiky, školil pracovníkov pre poľnohospodársku prax, vzdelával poľovníkov
na výkon prehliadky ulovenej zveri.

Okrem týchto aktivít sa IVVL v rokoch 2004 - 2007 naďalej venoval aj vyda-
vateľskej činnosti, jednako odborného periodika „Slovenský veterinársky časo-
pis“, učebných textov ako aj knižných publikácií a zborníkov v rámci svojej edí-
cie „Historia medicinae veterinariae“.

IVVL nezanedbával ani svoje jedinečné spoločenské, stavovské a kultúrne
poslanie na celoštátnej i medzinárodnej úrovni.

V ďalšom texte tejto publikácie uvádzame zmeny a doplnky v rozličných
oblastiach organizácie, koncepcie a výkonu celoživotného vzdelávania, ktoré
priamo či nepriamo ovplyvňovali činnosť Inštitútu vzdelávania veterinárnych
lekárov v Košiciach v rokoch 2004 - 2007.
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18.1. Legislatíva

Najnovšie trendy odborného celoživotného vzdelávania sú definované v „Stra-
tégii celoživotného vzdelávania v rezorte pôdohospodárstva Slovenskej republiky“,
schválenej vedením MP SR 1. februára 2007. Tento dokument sa stal východiskom
pri zavádzaní nového interdisciplinárneho modulárneho prístupu vzdelávania vo
veterinárskej oblasti, s využívaním najnovších multimediálnych technológií.

Na dosiahnutie uvedeného cieľa bol v rokoch 2004-2007 realizovaný systé-
mový prístup vo vzdelávaní zamestnancov organizácií ŠVPS SR v súlade s prí-
slušnými ustanoveniami zákonov o veterinárnej starostlivosti č.488/2002 Z. z.
a č.39/2007 Z.z., ako aj v súlade s § 6 ods.2, písm. f / zákona č.312/2001 Z. z.
o štátnej službe v znení neskorších predpisov.

Vo veterinárskej oblasti sa celoživotné vzdelávanie opieralo aj o príslušnú legi-
slatívu EÚ, od roku 2004 osvojovanú a implementovanú do všeobecne záväzných
právnych predpisov MP SR, ako i pokynov ŠVPS SR. Sú to: Nariadenie Európ-
skeho parlamentu a Rady (ES) č.853/2004, ktoré umožňuje vyškoliť poľovníkov na
vykonanie prvotnej prehliadky zveri po jej ulovení. K tomuto nariadeniu vydala
ŠVPS SR Metodické pokyny č.12/2006 a č.15/2007, ktorými sa ustanovuje rozsah
odbornej prípravy a požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti pre
„vyškolené osoby na prvotné vyšetrenie voľne žijúcej zveri na mieste po ulovení“.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.854/2004, kapitola IV.,
upravuje školenie, testy a skúšky z profesionálnej kvalifikácie úradných veteri-
nárnych lekárov. Je to základný dokument pre celoživotné vzdelávanie veteri-
nárnych lekárov a veterinárnych asistentov.

Na základe zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti, § 53 o post-
graduálnom vzdelávaní a nariadenia ES č.854/2004, bola vypracovaná Vyhláška
MP SR č.480/2007 Z. z. z 11. októbra 2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o postgraduálnom vzdelávaní zamestnancov organizácií veterinárnej správy
a úradných veterinárnych laboratórií. K tejto vyhláške vydala ŠVPS SR Služob-
ný predpis č.1/2007 z 11.12.2007, ktorý určuje pravidlá a organizačné pokyny
pre atestačnú prípravu úradných veterinárnych lekárov.

Ďalším Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.882/2004, kap. III.,
čl. 51 sa upravuje školenie kontrolného personálu v oblasti distribúcie a predaja po-
travín. Zároveň špecifikuje oblasti školenia. Na základe tejto normy, ktorá s pred-
chádzajúcimi patrí do tzv. „hygienického balíčka“ predpisov, ako aj na základe
Vyhlášky MP SR č. 691/2002, IVVL zabezpečuje vzdelávanie pracovníkov, vyko-
návajúcich úradné kontroly potravín v zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti.

IVVL zohľadňuje aj ďalšie legislatívne normy a to: zákon č.152/1995 Z. z.
o potravinách v znení neskorších súvisiacich predpisov (Potravinový kódex
SR), zákon č.140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení
neskorších predpisov, zákon č.271/2005 Z. z. o výrobe, uvádzaní na trh a pou-
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žívaní krmív, Vyhlášku MP SR č. 691/2002 Z. z. o požiadavkách na kvalifiká-
ciu a odbornú spôsobilosť a ďalšie vzdelávanie zamestnancov, vykonávajúcich
úradnú kontrolu potravín.

V odbornej príprave osôb zodpovedných za ochranu zvierat pri preprave,
IVVL zohľadňoval právnu úpravu, obsiahnutú v Nariadení vlády SR č.
304/2003 Z. z. v znení č.145/2005 Z. z.

V oblasti celoživotného vzdelávania súkromných veterinárnych lekárov bol
a je smerodatný zákon NR SR č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych
lekároch a Komore veterinárnych lekárov SR v znení neskorších predpisov

18.2. Obsah vzdelávania a účasť

V rokoch 2004-2007 sa obsah v systéme celoživotného vzdelávania veteri-
nárnych lekárov a ostatných pracovníkov vo veterinárskej oblasti flexibilne
prispôsoboval praxi a trhu práce. Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov v Ko-
šiciach, v zmysle uvedenej legislatívy a svojho poslania, zabezpečoval nasle-
dovné vzdelávacie aktivity:

Národné programy vzdelávania
a) vo veterinárskej oblasti, zamerané na zdravie zvierat, ochranu zvierat, do-

voz živých zvierat a zárodočných produktov z tretích krajín, hygienu krmív,
ekológiu, veterinársku farmáciu, ochranu štátneho územia členského štátu
a európskeho spoločenstva, veterinárnu certifikáciu a systém TRACES, ochra-
nu zdravia hydiny, iných vtákov, rýb a včiel. V 90-tich kurzoch sa prezen-
tovalo 2946 účastníkov,

b) v oblasti hygieny potravín a úradnej kontroly potravín, produktov živočíš-
neho pôvodu i rastlinných komodít, v oblasti potravinového práva (v zmy-
sle Nariadenia EP a Rady (ES) č. 178/2002, č. 852/2004, č. 853/2004,
č. 854/2004). V 76-tich kurzoch bolo 2808 účastníkov, 

c) v oblasti spoločnej organizácie trhu, - vzdelávacie aktivity určené inšpek-
torom, autorizovaným pre kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zele-
niny. Uskutočnilo sa 23 kurzov s 513 účastníkmi,

d) v oblasti správneho konania, vyskytujúceho sa v praxi orgánov veterinárnej
správy a potravinového dozoru. V dvoch kurzoch bolo 60 účastníkov.

Atestačná príprava veterinárnych lekárov 
a absolventov iných vysokých škôl na získanie odbornej atestácie I. a II.

stupňa sa realizovala podľa „Stratégie celoživotného vzdelávania v rezorte pôdo-
hospodárstva SR za veterinársku oblasť“. 
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Na základe tejto stratégie, ktorú z poverenia ústredného riaditeľa ŠVPS SR
v roku 2004 vypracoval kolektív riaditeľov KVPS pod vedením prof. MVDR.
Jozefa Sokola, DrSc. a riaditeľa IVVL v Košiciach MVDr. Jozefa Pokorného,
došlo k zmenám. Atestačná príprava sa začala realizovať v štyroch päťdňových
kurzoch v priebehu dvoch rokov, pričom časový rozsah a stupeň odbornosti sa
neznížil. Obsahová zmena spočíva v tom, že prvé dve časti prípravy sú zame-
rané na právnu, resp. legislatívnu problematiku, anglický jazyk a prácu s počí-
tačom. Vedomosti atestantov sa po prvom roku výučby overovali písomnými
testami. Na treťom a štvrtom sústredení sa lektori venovali aktuálnej odbornej
tematike, podľa špecializácie frekventantov. Filozofia tejto koncepcie vyústila
v roku 2007 do Vyhlášky MP SR č. 480/2007 Z. z.

Atestačná príprava sa konala v troch programoch, so zameraním na
a/ hygienu potravín a potravinový dozor,
b/ zdravie zvierat a ochranu zvierat, hygienu krmív, ekológiu a farmáciu,
c/ laboratórnu diagnostiku.

V rokoch 2004-2007 (v roku 2005 sa pre nedostatok záujemcov o prvú ates-
táciu príprava nekonala) 23 prípravných päťdňových kurzov absolvovalo 342
veterinárnych lekárov.

Odborné vzdelávanie zamestnancov vykonávajúcich úradné kontroly
potravín (v zmysle Vyhlášky MP SR č.691/202 Z.z.)
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Predseda skúšobnej komisie Prof. MVDr. Peter Juriš, PhD.
a riaditeľ IVVL MVDr. Jozef Pokorný, odovzdávajú osvedčenia
o atestácii prvého stupňa

IVVL zorganizoval 10 kurzov, na ktorých sa vrátane zamestnancov regio-
nálnych úradov verejného zdravotníctva zúčastnilo 443 veterinárnych lekárov
a ostatných pracovníkov organizácií ŠVPS SR.

Odborné vzdelávanie úradných veterinárnych asistentov (v zmysle čl.5
Nariadenia EP a Rady (ES) č.854/2004, príl. I., kap. IV B), bolo zatiaľ v príprav-
nom štádiu, do konca roka 2007 nerealizované.

Senzorické posudzovanie potravín (aj pre zamestnancov potravinárskeho
sektoru), usporiadaných bolo 47 kurzov s účasťou 774 osôb, z nich 100 zamest-
nancov a.s. TESCO STORES Bratislava absolvovalo kurzy senzorického posu-
dzovania mäsa, ovocia a zeleniny. Na jednom kurze, špecializovanom na ovoc-
né destiláty sa zúčastnilo 10 zamestnancov potravinárskej firmy GAS Familia.
Školenia prebiehali v Špecializovanom senzorickom laboratóriu IVVL. Za os-
tatné štyri roky vydal Inštitút frekventantom týchto kurzov, ktorí úspešne ab-
solvovali záverečné skúšky, 256 certifikátov spôsobilosti.

Odborné vzdelávanie v spolupráci s TAIEX-om
Z poverenia Európskej komisie pokračoval IVVL v Košiciach od roku 2004
v realizácii projektu TAIEX. V roku 2005 Inštitút získal štatút „TAIEX contact
point“, čiže spoluorganizátora Taiexových vzdelávacích podujatí, zastrešených
Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre rozšírenie. Úlohou TAIEX-u
bola technická pomoc a výmena informácií (Technical Assistence and Infor-
mation Exchange Instrument). V rámci tohto projektu sa IVVL v rokoch 2004-
2007 zameral na tieto vzdelávacie aktivity:
- veterinárne opatrenia v obchode v rámci EÚ,
- certifikácia živých zvierat,- laboratórne zvieratá 
- nová potravinová legislatíva EÚ, implementácia práva,
- označovanie potravín živočíšneho pôvodu,
- iné aktuality, týkajúce sa veterinárskej a potravinovej oblasti členských štátov

EÚ. IVVL v spolupráci s TATEX-om realizoval 16 kurzov, na nich sa zúčast-
nilo 961 veterinárnych lekárov.

Školenia pre poľnohospodársku prax
a/ V roku 2005 boli v rámci predvstupového finančného fondu programu

SAPARD ukončené vzdelávacie kurzy, ktorých účastníkmi boli najmä poľno-
hospodárski prvovýrobcovia a spracovatelia, manažéri potravinárskych firiem,
ale aj radoví zamestnanci, prichádzajúci do styku s potravinami. Témami
školení boli: 
- úradná kontrola potravín a zákon 152/95 Z. z. o potravinách, 
- spoločná poľnohospodárska politika členských štátov EÚ, 
- správna výrobná prax a systém HACCP, 
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Absolventi skúšok z odbornej spôsobilosti pre výkon potravinového dozoru, rok 2005

Skúšobná komisia pre skúšky z odbornej spôsobilosti podľa vyhlášky MP SR
č.691/2002 Z.z.
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Spolupráca
s TAIEX-om,
zahraniční lektori
na IVVL, rok 2005

Zahraniční lektori
TAIEX-u v múzeu
IVVL, rok 2005



- interpretácia aktuálnej právnej úpravy veterinárskej starostlivosti a iné
poľnohospodárske aktuality. 
V 15-tich kurzoch sa vystriedalo 512 účastníkov.

b/ Ďalším cyklom odborného vzdelávania pre poľnohospodársku prax boli
školenia, akreditované Akreditačnou komisiou MŠ SR:
1/ Ochrana zvierat pri preprave (podľa Nar. vlády SR č.302/2003 Z.z.

v znení Nar. vlády SR č.145/2005 Z.z.).
Na kurzoch sa zúčastnilo 1895 prepravcov živých zvierat.

2/ Odchyt opustených, túlavých a zabehnutých zvierat.
Školenia boli určené najmä pre asanačných technikov, pracovníkov mest-
skej polície, MÚ, ObÚ, zamestnancov útulkov pre zvieratá, karanténnych
psincov ap. 97 frekventantov bolo prítomných na 11-tich školeniach.

3/ Prvotné vyšetrenie voľne žijúcej zveri na mieste po ulovení. 
Teoretické i praktické školenia, určené pre registrovaných poľovníkov,
v zmysle Nariadenia EP a Rady (ES) č.883/2004. Za roky 2006 a 2007
IVVL usporiadal 13 kurzov s bohatou účasťou 442 poľovníkov.

4/ Kováč - podkúvač 
Tento modul odborného školenia bol realizovaný na IVVL iba v roku
2007 v dvoch kurzoch za účasti 8 podkúvačov.

5/ Paznechtár
V rámci projektu SOP PRV „Uplatňovanie nových prístupov v úprave
a ošetrení paznechtov oviec, hovädzieho dobytka a ošípaných“ IVVL zor-
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MVDr. R. Janto - koordinátor školení poľovníkov pri praktickom
cvičení

ganizoval pre pracujúcich v oblasti živočíšnej výroby na získanie odbornej
kvalifikácie v poľnohospodárstve 14 kurzov so 70-timi účastníkmi.

6/ ABC podnikateľa v potravinárskom priemysle (od výroby po distribúciu)
Školenia v rámci „SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka“ pripravil
IVVL pre zamestnancov agropotravinárskeho priemyslu. Na dvoch kur-
zoch sa zúčastnilo 52 záujemcov.

Twinningové kurzy
V zmysle twinningového projektu „Podpora poľnohospodárskeho a potravi-

nárskeho reťazca v politike potravinovej bezpečnosti“, IVVL usporiadal v ro-
koch 2004-2006 pre mimorezortné cieľové skupiny 8 kurzov, tematicky zame-
raných na: bezpečnosť potravín, zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach,
senzorické posudzovanie potravín pre obchodnú sieť a iné. Na 8 kurzoch sa
zúčastnilo 263 osôb.

Vzdelávací projekt „e-learning“
V systéme ďalšieho vzdelávania zamestnancov organizácií ŠVPS sa na IVVL

realizoval v troch moduloch:
- manažérske zručnosti - 3 kurzy, 31 účastníkov,
- efektívne používanie PC - 3 kurzy, 33 účastníkov,
- úlohy manažéra pri vzdelávaní personálu - 3 kurzy, 30 účastníkov.

Ďalšie aktivity, ktoré v rokoch 2004-2007 dotvárali obsah celoživotného
vzdelávania na IVVL v Košiciach:

Odborné vzdelávanie štátnych zamestnancov v dočasnej štátnej službe
(v zmysle zákona NR SR č.213/2001 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších
predpisov, Nariadenia vlády SR č.573/2002 o obsahu a rozsahu odborného
vzdelávania, Nar. vlády SR č.435/2001 Z. z. o stanovení pomeru rozsahu odbor-
ného vzdelávania, ktoré je nevyhnutnou podmienkou k vykonaniu kvalifikač-
nej skúšky).

V rokoch 2004-2005 sa konalo na IVVL 14 kurzov, na ktorých sa zúčastnilo
571 dočasných štátnych zamestnancov organizácii ŠVPS SR.

Odborné vzdelávanie pracovníkov v laboratórnej diagnostike
usporiadaný 1 kurz, -10 účastníkov.

Právo, správne konanie v praxi orgánov veterinárnej správy
a potravinového dozoru
3 kurzy, - 58 účastníkov.

Posudzovanie projektovej dokumentácie stavieb
3 kurzy, - 52 účastníkov.
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Odborné vzdelávanie v problematike chovu a zdravia včiel a rýb
IVVL usporiadal 2 kurzy - 67 účastníkov

Odborné vzdelávanie v oblasti psychológie, sociológie, sociálnej interakcie,
psychickej kondície a efektívnej komunikácie veterinárnych inšpektorov
konali sa 2 kurzy s 52 účastníkmi.

Anglický jazyk
V ostatných rokoch sa anglický jazyk vyučoval na IVVL v rámci plánu

odborných vzdelávacích aktivít pre skupiny začiatočníkov i pokročilých vo
forme tréningových kurzov. Od roku 2006 bola výučba anglického jazyka
zaradená aj do dvojročného cyklu atestačnej prípravy veterinárnych lekárov.
Vedomosti a komunikatívne schopnosti frekventantov sa overovali písomnými
testami. Na 18-tich kurzoch sa zúčastnilo 232 veterinárnych lekárov.
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18.3. Lektori

Skvalitňovanie výučby, vyplývajúce z nárastu jej obsahu i objemu, ako aj
nárast počtu užívateľov jednotlivých vzdelávacích programov a aktivít, si vy-
žadoval aj zvýšenie počtu kvalitných lektorov.

Celoživotné vzdelávanie dospelých na IVVL v Košiciach v rokoch 2004 -
2007 zabezpečoval vyše 300 členný lektorský zbor, domáci i zahraničný. Domá-
ci sa skladal z externých lektorov - erudovaných odborníkov Štátnej veteri-
nárnej a potravinovej správy SR a veterinárnych organizácií, z pedagógov Uni-
verzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach, ako aj z výskumných pracovní-
kov vedeckých inštitúcií, laboratórií a špecializovaných pracovísk v sektore
poľnohospodárstvo, resp. odbore veterinárstvo.

Bohatá bola aj účasť zahraničných lektorov. V roku 2005 získal IVVL štatút
„TAIEX contact point.“ V zmysle tohoto štatútu a podielu na spoluorganizo-
vaní vzdelávacích podujatí, zavítalo na IVVL v Košiciach 18 expertov TAIEX-u
z Veľkej Británie, Írska, Holandska, Talianska a iných členských štátov EÚ.
Títo lektori prednášali 346-tim úradným veterinárnym lekárom ŠVPS SR, pô-
sobiacim na centrálnej, krajskej i regionálnej úrovni, na šiestich seminároch.
Prezentovali svoje konkrétne skúsenosti s aplikáciou európskej veterinárskej
legislatívy do každodennej praxe.

V lektorskom zbore odboru „senzorické posudzovanie potravín“ pôsobili
na IVVL dvaja lektori z Českej zemědělskej univerzity v Prahe a Mendelovej
zemědělskej lesníckej univerzity v Brne.

V roku 2006 IVVL opäť využíval medzinárodnú spoluprácu s TAIEX-om,
vďaka ktorej zabezpečoval na jednotlivé vzdelávacie aktivity, zamerané na im-
plementáciu novej európskej potravinovej legislatívy, jedenásť lektorov zo
„starých“ členských štátov EÚ.

18.4. Akreditácie

Akreditačná komisia Ministerstva školstva SR v ostatných rokoch udelila
Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach akreditácie na tieto
vzdelávacie aktivity: 
1. Odborné vzdelávanie štátnych zamestnancov v dočasnej štátnej službe

- spoločný základ. Č. akred. 1570/4603/2002/424/1 - 17.12.2002
2. Odborné vzdelávanie štátnych zamestnancov v dočasnej štátnej službe

- špecifické vedomosti. Č. akred. 1570/4603/2002/424/2 - 17.12.2002
3. Odborné kurzy vzdelávania v oblasti pôdohospodárstva - modul A: kováč

- podkúvač, modul B: paznechtár. Č. akred. 1570/7538/2003/282/1 - 9.10.2003
4. Odchyt túlavých a zabehnutých zvierat.

Č. akred. 1570/7538/2003/282/2 - 9.10.2003
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5. Odborné vzdelávanie zamestnancov vykonávajúcich potravinový dozor
- základný kurz. Č. akred. 1570/13875/2004/1 - 30.6.2004

6. Odborné vzdelávanie zamestnancov vykonávajúcich potravinový dozor
(skrátená forma podľa § 6 ods. 2 Vyhlášky MPSR č. 69/2002 Z.z.).
Č. akred. 1570/13875/2004/281/2 - 30.6.2004

7. Ochrana zvierat pri preprave v 4 moduloch: 
a/ podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov,

hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných,
b/ podmienky prepravy hydiny, domáceho vtáctva a králikov, 
c/ podmienky prepravy psov a mačiek,
d/ podmienky prepravy iných cicavcov, vtákov, iných stavovcov

a studenokrvných živočíchov.
Č. akred. 1570/1948/2005/355/1 - 10.10.2005

8. Školenie poľovníkov o hygiene zveriny a ochrane zdravia ľudí.
Č. akred. 1570/32626/2005/496/1 - 20.12.2005

9. Manažérske zručnosti a rozvoj personálu.
Č. akred. 1570/20141/2006/139/1 - 16.6.2006

10. ABC podnikateľa v potravinárstve.
Č. akred. 1570/13532/2006/136/1 - 16.6.2006

11. Manažérske zručnosti. Č. akred. 1570/34690/2006/348/1 - 15.12.2006
12. Základy sociálnej psychológie a komunikácie.

Č. akred. 1570/34690/2006/348/2 - 15.12.2006
13. Správne konanie v dvoch moduloch:

a/ správne konaniev praxi orgánov veterinárnej správy a úradnej
kontroly potravín,

b/ správne konanie v praxi orgánov štátnej správy.

Koncom roka 2007 bol Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach
držiteľom trinástich vzdelávacích akreditácií, udelených Akreditačnou komisiou
Ministerstva školstva SR. 

18.5. Vzdelávacie projekty

V rámci možností čerpania finančných prostriedkov na realizáciu vzdeláva-
cích programov a podujatí zo štrukturálnych fondov EÚ, IVVL vynaložil maxi-
málne úsilie na vypracovanie projektov, na získanie akreditácie, na získanie fi-
nančného zabezpečenia a na realizáciu, resp. optimálne využitie zdrojov.

V roku 2005 v súlade s výzvami sektorového operačného programu „Ľudské
zdroje“ IVVL v partnerstve s firmou ELFA s.r.o. vypracoval vzdelávací pro-
jekt „e-learning v systéme ďalšieho vzdelávania zamestnancov Štátnej veteri-
nárnej a potravinovej správy SR“. S využívaním projektu sa začalo ihneď.
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Druhým projektom v oblasti sektorového operačného programu „Poľnohos-
podárstvo a rozvoj vidieka“ boli odborné kurzy s tematikou: „Uplatňovanie
nových prístupov v úprave a ošetrovaní paznechtov oviec, hovädzieho dobytka
a ošípaných“. Cieľom bolo zaškolenie odborníkov, ako aj získavanie novej kva-
lifikácie u pracovníkov živočíšnej výroby.

Tretí akreditovaný projekt mal názov: „Školenie poľovníkov o hygiene zveriny
a ochrane zdravia ľudí“. V odborných kvalifikačných kurzoch sa účastníci škole-
nia (najmenej 1 osoba pre poľovný revír) pripravovali tak, aby na základe Naria-
denia EP a Rady (ES) č.853/2004 získali odbornú spôsobilosť na prvotné vyše-
trenie voľne žijúcej zveri na mieste a na jej vyšetrenie po ulovení.

IVVL druhý a tretí projekt realizoval od roku 2006 a finančné zdroje čerpal
zo štrukturálnych fondov EÚ-SOP poľnohospodárstvo.

V roku 2006 sa na IVVL prvý raz praktizoval ďalší projekt EK v spolupráci
s DG SANCO (Generálne riaditeľstvo pre ochranu zdravia spotrebiteľa v Bruseli)
s názvom: „Kvalitnejšie vzdelávanie pre bezpečnejšie potraviny“. V rámci SR
sa národným koordinátorom tohoto projektu - „národným kontaktným bodom“
stal IVVL v Košiciach. V spolupráci so ŠVPS SR a Ústredným kontrolným
a skúšobným ústavom poľnohospodárskym zabezpečoval nomináciu účast-
níkov na jednotlivé tréningové kurzy, ktoré sa konali a konajú na IVVL. Ten-
to projekt Európska komisia, opierajúc sa o článok 55 Naradenia EP a Rady
(ES) č.882/2004 o úradných kontrolách, uskutočňovaných za účelom zabez-
pečenia, overenia a dodržiavania potravinového a krmovinového práva a pred-
pisov o zdraví zvierat a starostlivosti o zvieratá, naplánovala ako trvale udr-
žateľnú vzdelávaciu stratégiu na roky 2006-2012.

Od roku 2004 prebiehali na IVVL bez prerušenia vzdelávacie aktivity
v súlade s projektom Generálneho riaditeľstva EK pre rozšírenie. Projekt má
názov TAIEX a IVVL je preň „národným kontaktným bodom“. Je taktiež finan-
covaný zo štrukturálnych fondov EÚ.

Ďalšími novými projektmi v roku 2007 v rámci SOP - poľnohospodárstvo bo-
lo zaškoľovanie začínajúcich podnikateľov na získanie špecifických odborných
vedomostí o súčasnej legislatíve v potravinárstve a projekt „ABC podnikateľa
v potravinárstve“. Išlo o školenie podnikateľov, obchodníkov v potravinárstve,
reštauračných službách, zamerané na zásady správnej výrobnej praxe a HACCP.

Všetky projekty bežia doteraz, nové sa pripravujú.

18.6. Účastníci vzdelávania dospelých

V rokoch 2004-2007 užívateľmi výstupov a účastníkmi vzdelávania dospe-
lých, organizovaného a uskutočňovaného Inštitútom vzdelávania veterinárnych
lekárov v Košiciach boli:
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a/ zamestnanci organizácií štátnej správy na úseku veterinárskej starostlivosti,
ekológie, farmácie a úradnej kontroly potravín - úradní veterinárni lekári
a inšpektori,

b/ zamestnanci ďalších veterinárnych organizácií riadených ŠVPS SR, pre-
dovšetkým laboratórni pracovníci úradných veterinárnych a potravinových
ústavov a pracovísk, 

c/ súkromní veterinárni lekári zabezpečujúci dozor, kontrolu a prevenciu nákaz-
livých ochorení, ktorých monitoring, kontrola a prevencia je v záujme štátu,

d/ veterinárni lekári a ostatní veterinárni pracovníci špecializovaných organizácií
a veterinárnych zložiek v pôsobnosti iných rezortov,

e/ prepravcovia zvierat (v rámci ochrany zvierat pri ich preprave), 
f/ pracovníci poľnohospodárskej prvovýroby a druhovýroby,
g/ poľovníci (odborná spôsobilosť na prvotné vyšetrenie voľne žijúcej zveri na

mieste po ulovení),
h/ pracovníci mestskej polície a pracovníci mestských a obecných úradov, v sú-

vislosti s odchytom túlavých a zabehnutých zvierat. 

Okrem týchto hlavných užívateľov výstupov IVVL, ďalšími odberateľmi
vzdelávacích programov a produktov boli veterinárni lekári - pracovníci MO SR,
MV SR a MZ SR.

18.7. Špecializované senzorické laboratórium 

Požiadavka na špecializované vzdelávanie pracovníkov ŠVPS SR v oblasti
senzorického posudzovania potravín vyplýva z § 11 Vyhlášky MPSR č.480/2007
Z. z. z 11. 10. 2007. Materiálno - technickou, odbornou a personálnou základ-
ňou pre zaradenie senzorického posudzovania potravín do systému celoživot-
ného vzdelávania zamestnancov ŠVPS SR je Špecializované senzorické labo-
ratórium (ŠSL), spĺňajúce všetky požiadavky európskeho rozmeru.

Pôvodný certifikačný orgán pre certifikáciu osôb vykonávajúcich senzorické
posudzovanie potravín (CO), vytvorený na pôde ŠSL v roku 1999, bol 9. ja-
nuára 2001 na IVVL v Košiciach akreditovaný Slovenskou národnou akreditač-
nou službou podľa v tom čase platnej normy STNEN 45013. 

Dňa 8. apríla 2004 bol CO reakreditovaný podľa medzinárodnej normy
EN/ISO/IEC 17024:2003 Posudzovanie zhody - všeobecné požiadavky na or-
gány vykonávajúce certifikáciu osôb. Rozsah jeho akreditácie bol rozšírený
o oblasť zabezpečenia kontroly hygieny potravín (systémov HACCP). 

Akreditovaná činnosť ŠSL spočíva aj v preskúšaní kandidátov skúšobnou
komisiu, s cieľom overenia ich spôsobilosti v danej oblasti. Úspešným absol-
ventom skúšok vydáva „Certifikát spôsobilosti“.
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V rokoch 2004-2007 ŠSL ponúkalo v oblasti senzorického posudzovania
potravín vzdelávanie v dvoch kategóriách:
I. základné, zamerané na senzorické posudzovanie potravín živočíšneho pôvo-

du a rastlinného pôvodu,
II. špecializované, zamerané na posudzovanie a vyhodnocovanie senzorických

znakov jednotlivých potravinových komodít: mäsa, hydiny, mlieka, medu,
pečiva, cukroviniek, ovocia, zeleniny (aj exotických druhov), špeciálnych
výrobkov z obilia, zo sóje, olivových olejov, kávy, čaju, vína, piva, nealko-
holických nápojov a všetkých druhov výrobkov z uvedených komodít.
Špecializované senzorické laboratórium je od roku 1997 trvalou súčasťou

Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach.

18.8. Konferencie, semináre

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach v roku 2004 tradične
participoval na organizovaní odborných konferencií s Univerzitou veterinárskeho
lekárstva v Košiciach. Boli to „Dni výživy a dietetiky VI. ročník“ a „Infekčné
a parazitárne choroby zvierat“. V spolupráci s Ústavom fyziológie hospodár-
skych zvierat SAV v Košiciach bola zrealizovaná konferencia „Dni živočíšnej
fyziológie“. V spolupráci s MP SR, ŠVPS SR, UVL v Košiciach, ŠVPÚ v Brati-
slave, VÚŽV - Ústavom včelárstva v Liptovskom Hrádku, Slovenským zvä-
zom včelárov, IVVL usporiadal odbornú konferenciu „Pozícia slovenského
včelárstva v EÚ. Zdravé včelstvá - základ úspechu“.

V roku 2005 IVVL v spolupráci s UVL v Košiciach usporiadal odborné
konferencie „Ekológia a veterinárska medicína“ (jún), „Organic farmining in
the Slovak Republik (sept.).“

18.-20.9.2006, IVVL v spolupráci s ÚVL v Košiciach, ŠVPS SR a KVL SR
sa podieľal na zorganizovaní II. medzinárodnej vedeckej konferencie „Infekčné
a parazitárne choroby zvierat“

Inštitút vzdelávanie veterinárnych lekárov v Košiciach bol aktívnym spolu-
organizátorom aj účastníkom ôsmeho „Sympózia dejín humánnej a veterinár-
skej medicíny a farmácie“, ktoré sa konalo 27.- 29. júna 2007 na Lekárskej
fakulte Univerzity Komenského v Martine. IVVL sa prezentoval s dvanástimi
prednáškami, výstavou posterov a publikácií zo svojej edície.

V dňoch 27. a 28. septembra 2007 zorganizoval IVVL v spolupráci so
ŠVPS SR, UVL v Košiciach a KVL SR na svojej pôde i pôde UVL dvojdňovú
celoštátnu konferenciu s medzinárodnou účasťou „II. celoštátne stretnutie veteri-
nárnych lekárov - seniorov nad 70 rokov“. Téme stretnutí seniorov sa venu-
jeme podrobnejšie ďalej (str. 174 - 179).
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II. celoštátne stretnutie veterinárnych lekárov - seniorov nad 70 rokov v roku 2007

Skupina účastníkov „Sympózia dejín humánnej a veterinárskej medicíny a far-
mácie“ v roku 2007 v Martine
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II. celoštátne stretnutie veterinárnych lekárov - seniorov nad 70 rokov v roku 2007

Skupina účastníkov „Sympózia dejín humánnej a veterinárskej medicíny a far-
mácie“ v roku 2007 v Martine

Čestné predsedníctvo II. celoštátneho stretnutia seniorov, 2007
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19. IVVL v rokoch 2008 - 2018 

Východiskovou platformou rozvoja Inštitútu vzdelávania veterinárnych 
lekárov ako vzdelávacej inštitúcie zabezpečujúcej celoživotné vzdelávanie  
a kontinuálny profesijný rozvoj zamestnancov organizácií ŠVPS SR v sledova-
nom období bolo naplnenie Stratégie vzdelávania v rezorte pôdohospodárstva 
pre roky 2007 - 2013. Postgraduálne vzdelávanie, najmä vo veterinárnej oblasti 
ako významný nástroj na zabezpečenie zdravia zvierat, potravinovej bezpeč-
nosti a teda zdravia ľudí naďalej zostáva prioritnou úlohou v rámci činností 
IVVL. Aj napriek skutočnosti, že rezortná stratégia vzdelávania pre ďalšie ob-
dobie nebola vypracovaná, ŠVPS SR každoročne schvaľuje plán vzdelávania 
úradných veterinárnych lekárov a ostatných zamestnancov orgánov veterinár-
nej správy v oblasti pôsobnosti Zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinár-
nej starostlivosti. ŠVPS SR a IVVL tak pružne reagujú na legislatívne zmeny  
a požiadavky na profesnú odbornosť svojich zamestnancov.

Je potešiteľné, že predsavzatie, vyslovené pri oslave 50. výročia IVVL  
v roku 2008, že Inštitút bude naďalej úspešne plniť svoje vzdelávacie, vyda-
vateľské, aj muzeálne a historické poslanie sa v šiestej desaťročnici darilo re-
alizovať. Naďalej sa rozvíjal rast odbornej úrovne zamestnancov organizácií 
veterinárnej správy, ale aj mnohých pracovníkov v pôsobnosti agrorezortu  
a ďalších, ktorí úzko participujú na zabezpečovaní zdravotnej bezpečnosti  
a kvality potravín, zdravia zvierat a ľudí.

Edukačná činnosť sa uskutočňovala v úzkej súčinnosti s odbornými pra-
covníkmi ŠVPS SR a jej organizácií, pedagógmi z Univerzity veterinárske-
ho lekárstva a farmácie v Košiciach ako aj z iných inštitúcií. Ich pôsobenie 
prinášalo do vzdelávacieho procesu okrem teoretických aj množstvo praktic-
kých poznatkov a skúseností, ktoré obohacovali poznania poslucháčov. Roz-
sah vzdelávacích aktivít bol veľmi široký, zasahoval aj do oblastí, s ktorými 
sme v minulosti nepočítali, že by sa uskutočňovali, ale vstup Slovenska do EÚ  
a potreba nových aktuálnych požiadaviek na výkon jednotlivých profesijných 
činnosti si túto zmenu vynútil. 

Aj v šiestej dekáde pôsobenia inštitúcie, celoživotné vzdelávanie vo všet-
kých oblastiach pôsobnosti zákona o veterinárnej starostlivosti plynulo zabez-
pečoval IVVL. Inštitút bol a je naďalej odborným garantom postgraduálneho 
vzdelávania veterinárnych lekárov vykonávajúcich štátne veterinárne činnosti 
a ďalších zamestnancov orgánov veterinárnej správy a úradných veterinárnych 
laboratórií s cieľom zabezpečiť sústavné prehlbovanie a zvyšovanie ich kvali-
fikácie a odbornej spôsobilosti v súlade s aktuálnymi požiadavkami na výkon 
jednotlivých profesijných činností. 

Celoživotné vzdelávanie úradných veterinárnych lekárov a vzdelávanie 
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(podľa článku 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, 
príloha I, kap. IV A) a každoročné povinné vzdelávanie všetkých úradných 
veterinárnych asistentov (podľa článku 5 nariadenia Európskeho parlamentu  
a Rady (ES) č. 854/2004, príloha I, kap. IV B). 

Nový legislatívny rámec celoživotného vzdelávania vytvoril Zákon NR 
SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti z 19.1.2007 (ďalej len „zákon  
o veterinárnej starostlivosti“), ktorého viaceré ustanovenia sa dotýkali úloh  
a činností IVVL. Zodpovednosť za vzdelávanie bola určená pre:

- ŠVPS SR, ktorá: určovala a zabezpečovala prostredníctvom vlastného 
vzdelávacieho zariadenia (IVVL) vzdelávanie úradných veterinárnych lekárov 
a ostatných zamestnancov regionálnych veterinárnych a potravinových správ, 
kontrolovala školenia a pravidelné doškoľovanie zamestnancov vykonávajú-
cich veterinárnu kontrolu v oblasti ich pôsobnosti podľa tohto zákona a osobit-
ných predpisov a vypracúvala:

1. koncepciu špecializovaného postgraduálneho vzdelávania úradných ve-
terinárnych lekárov, iných foriem postgraduálneho vzdelávania zamest-
nancov orgánov veterinárnej správy a úradných laboratórií,

2. programy odborného školenia a preškoľovania úradných veterinárnych 
lekárov a iných zamestnancov orgánov veterinárnej správy a úradných 
laboratórií,

- Krajské veterinárne a potravinové správy, ktoré sa zúčastňovali na príprave 
a tvorbe učebných osnov postgraduálneho vzdelávania úradných veterinárnych 
lekárov. 

Vykonávacím predpisom k predmetnému zákonu, podľa § 53 písm. a) záko-
na. o veterinárnej starostlivosti, je doteraz platná Vyhláška Ministerstva pôdo-
hospodárstva Slovenskej republiky č. 480/2007 Z. z., z 11. októbra 2007, ktorou 
sa ustanovujú podrobnosti o postgraduálnom vzdelávaní veterinárnych lekárov 
a ďalšom vzdelávaní zamestnancov orgánov veterinárnej správy a úradných 
veterinárnych laboratórií (ďalej len „vyhláška o postgraduálnom vzdelávaní“). 
Vyhláška ustanovuje podrobnosti o organizácii, spôsobe a formách postgradu-
álneho vzdelávania veterinárnych lekárov, ktorí vykonávajú štátne veterinárne 
činnosti a o požiadavkách na kvalifikáciu a ďalšie vzdelávanie osôb s odbornou 
spôsobilosťou a ďalších zamestnancov orgánov veterinárnej správy a úradných 
veterinárnych laboratórií. Postgraduálne vzdelávanie musia absolvovať všet-
ci úradní veterinárni lekári pôsobiaci v orgánoch veterinárnej správy. Rozsah 
vzdelávania je najmenej 20 hodín ročne. Ďalšie vzdelávanie musia absolvovať 
všetci úradní veterinárni asistenti pôsobiaci v orgánoch veterinárnej správy pri 
výkone kontroly čerstvého mäsa. Rozsah vzdelávania je najmenej 15 hodín 

ďalších zamestnancov orgánov veterinárnej správy a úradných veterinárnych 
laboratórií sa v širších súvislostiach realizovalo prostredníctvom nasledovných 
edukačných aktivít:
- národný program vzdelávania 
- atestačná príprava veterinárnych lekárov na získanie atestácie 1. a 2. stupňa, 
- atestačné skúšky na získanie atestácie 1. a 2. stupňa,
- vzdelávanie zamestnancov Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu 

(ďalej len „ŠVPÚ“) a Ústavu štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov  
a liečiv (ďalej len „ÚŠKVBL“),

- vzdelávanie v oblasti senzorického posudzovania potravín,
- vzdelávanie vedúcich služobných úradov,
- školenia pre získanie odbornej spôsobilosti pre pracovníkov v agrosektore  

a v príbuzných oblastiach
- publikačná činnosť.

Okrem vyššie uvedeného IVVL v rámci svojho poslania zabezpečoval vzde-
lávacie aktivity zamerané na aktuálnu odbornú problematiku v intenciách plat-
nej národnej a európskej legislatívy. Inštitút v rámci svojej činnosti realizoval 
aj školenia akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR 
(ďalej len „MŠVVŠ SR“).

Nosnou činnosťou IVVL v rámci predmetu činnosti boli naďalej národné 
programy vzdelávania, ktoré sa realizujú v súlade so zákonom o veterinárnej 
starostlivosti a Vyhláškou Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republi-
ky č. 480/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postgraduálnom vzde-
lávaní veterinárnych lekárov a ďalšom vzdelávaní zamestnancov orgánov vete-
rinárnej správy a úradných veterinárnych laboratórií.

Okrem týchto aktivít IVVL v rokoch 2008 - 2018 pokračoval vo vydavateľ-
skej činnosti odborného periodika „Slovenský veterinársky časopis“, učebných 
textov ako aj knižných publikácií v rámci svojej edície „Historia medicinae 
veterinariae“.

IVVL nezanedbával ani svoje jedinečné spoločenské, stavovské a kultúrne 
poslanie na celoštátnej i medzinárodnej úrovni.

V ďalšom texte tejto publikácie uvádzame zmeny a doplnky v rozličných 
oblastiach organizácie, koncepcie a výkonu celoživotného vzdelávania, ktoré 
priamo či nepriamo ovplyvňovali činnosť IVVL v rokoch 2008 - 2018.

19.1. Legislatíva 

Z pohľadu celoživotného vzdelávania veterinárnych lekárov vykonávajú-
cich štátne veterinárne činnosti za najdôležitejšie možno v súčasnosti považo-
vať každoročné povinné vzdelávanie všetkých úradných veterinárnych lekárov 
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branými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov, Zákon 
NR SR č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom 
liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov, Vykonávacie nariadenie Komisie 
(EÚ) č. 594/2013, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 543/2011, 
pokiaľ ide o obchodné normy v sektore ovocia a zeleniny, a ktorým sa opra-
vuje uvedené vykonávacie nariadenie, Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 
č. 543/2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia 
Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracova-
ného ovocia a zeleniny, Nariadenie vlády SR č. 369/2008 Z. z. o podmien-
kach vykonávania niektorých opatrení spoločnej organizácie trhu s ovocím  
a zeleninou, Zákon NR SR č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov  
a poskytovania služieb na trhových miestach, Zákon NR SR č. 335/2011 Z. z.  
o tabakových výrobkoch, Zákon NR SR č. 89/2015 Z. z. o výrobe, označovaní 
a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, Zákon NR SR č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinár-
stve, Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia 
trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady 
(EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, Na-
riadenie Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, ktorým 
sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1493/1999, (ES) č. 1782/2003, (ES) 
č. 1290/2005, (ES) č. 3/2008 a zrušujú nariadenia (EHS) č. 2392/86 a (ES) č. 
1493/1999, Zákon NR SR č. 271/2005 Z. z. o výrobe, uvádzaní na trh a použí-
vaní krmív, Zákon NR SR č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôc-
kach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 
o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností, Nariadenie Rady 
(ES) č. 1099/2009 o ochrane zvierat počas usmrcovania, Nariadenie vlády SR 
č. 432/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat počas 
usmrcovania, Nariadenie vlády SR č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú po-
žiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie 
účely, vyhláška MPRV SR č. 436/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o požiadavkách na ochranu zvierat používaných na vedecké alebo vzdelávacie 
účely, Nariadenie Komisie (EÚ) č. 216/2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) 
č. 2075/2005, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na úradné kontroly Tri-
chinella v mäse, Nariadenie vlády SR č. 736/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú 
minimálne požiadavky na ochranu nosníc, Nariadenie vlády SR č. 322/2003  
Z. z. o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely v znení neskorších pred-
pisov, Vyhláška č. 48/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 17/2012 
Z. z. o identifikácii a registrácii ošípaných, Vyhláška MP SR č. 49/2015 Z. z., 
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 18/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii  
oviec a kôz, Vyhláška č. 50/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 
20/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii ho-

ročne. Ďalšie vzdelávanie zamestnancov úradných veterinárnych laboratórií 
sa realizuje v odbore laboratórna diagnostika v rozsahu najmenej 15 hodín 
ročne. Podľa tejto vyhlášky, IVVL zabezpečoval vzdelávanie v období rokov  
2008 - 2018. 

Legislatívny rámec celoživotného vzdelávania tvorí najmä zákon o veteri-
nárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, vyhláška o postgraduálnom 
vzdelávaní, Zákon NR SR č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Zákon NR SR č. 568/2009 
Z. z. o celoživotnom vzdelávaní v znení neskorších predpisov.

Celoživotné vzdelávanie vo veterinárnej oblasti a v oblasti kontroly potra-
vín sa v sledovanom období opieralo o platnú legislatívu, ako napr. Nariade-
nie (ES) č. 178/2002, ktoré ustanovuje všeobecné zásady a požiadavky zákona  
o potravinách a ustanovuje postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín, Na-
riadenie (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín, Nariadenie (ES) č. 853/2004, 
ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho 
pôvodu, Nariadenie (ES) č. 854/2004, ktorým sa stanovujú osobitné predpi-
sy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených 
na ľudskú spotrebu, Nariadenie EP a Rady (ES) č. 882/2004 o úradných kon-
trolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potra-
vinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti  
o zvieratá, Nariadenie EP a Rady č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o po-
travinách spotrebiteľom, Nariadenie (ES) č. 110/2008 o definovaní, popise, 
prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín, Vykonáva-
cie nariadenie Komisie č. 716/2013, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania 
nariadenia (ES) č. 110/2008, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších 
živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených pre ľudskú spot-
rebu a ktorým sa zrušuje nariadenie č. 1774/2002/ES v platnom znení v neskor-
ších zmien a doplnení, Nariadenie komisie EÚ č. 142/2011, ktorým sa vyko-
náva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa 
ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov  
a odvodených produktov neurčených pre ľudskú spotrebu a ktorým sa vykoná-
va smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod 
povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice v platnom 
znení v neskorších zmien a doplnení, Vyhlášku MPRV SR č. 148/2012 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výnimkách pri zbere, preprave a odstraňo-
vaní vedľajších živočíšnych produktov a o použití vedľajších živočíšnych pro-
duktov na osobitné kŕmne účely, Zákon NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách 
v znení neskorších predpisov, zákon o veterinárnej starostlivosti, Zákon NR SR 
č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, Zákon NR SR č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vy-



153152

Z. z., ktorá ustanovuje požiadavky na ochranu zvierat používaných na ve-
decké účely alebo vzdelávacie účely

- Nariadenie vlády SR č. 275/2010 Z.z. pre vzdelávací program „Minimálne 
pravidlá ochrany kurčiat chovaných na produkciu mäsa“.

19.2. Obsah vzdelávania a účasť

V rokoch 2008-2018 obsah celoživotného vzdelávania nadväzoval na akti-
vity zabezpečované IVVL v predchádzajúcom období, a to najmä so zreteľom 
na požiadavky vyplývajúce z členstva SR v EÚ. Inštitúcia v zmysle svojho 
poslania, zabezpečovala nasledovné vzdelávacie aktivity:

• Národné programy vzdelávania

V rámci tohto programu IVVL realizoval celoživotné vzdelávanie veterinár-
nych lekárov vykonávajúcich štátne veterinárne činnosti a ďalších zamestnan-
cov orgánov veterinárnej správy a úradných veterinárnych laboratórií, v členení 
podľa odborných činností ŠVPS SR v nasledujúcich oblastiach:

- zdravie zvierat a ochrana zvierat,
- zahraničné vzťahy, dovozy a vývozy,
- hygiena krmív, ekológia a veterinárna farmácia,
- hygiena produktov živočíšneho pôvodu, 
- kontrola potravín rastlinného pôvodu a organizácia trhu,
- laboratórna diagnostika, rýchly výstražný systém a certifikácia

Vzdelávacie programy v uvedených oblastiach vychádzali z požiadaviek 
plnenia vecných úloh a potrieb ŠVPS SR a teda boli zamerané na obsahovú 
problematiku výkonu odborných činností zamestnancov organizácií štruktúry 
ŠVPS SR. Učebné osnovy a programy jednotlivých vzdelávacích aktivít boli 
vytvorené najmä vybranými zamestnancami ŠVPS SR a niektorých RVPS  
a odsúhlasené vedením ŠVPS SR. 

Vzdelávanie v oblasti zdravia a ochrany zvierat tvorili témy, ktoré boli 
prínosom pre výkon činností úradnej a veterinárnej praxe a boli zamerané pre-
dovšetkým na oblasť nákazovej situácie v Európe a v SR: bluetongue - sú-
časná implementácia legislatívy EÚ v SR, besnota - opatrenia prijaté EÚ, ČR  
a SR, Národné kontrolné programy pre africký mor ošípaných a klasický mor 
ošípaných, zmeny v monitoringu, sopľavka - výskyt ochorenia v Nemecku, 
salmonelové infekcie - nákazová situácia v Európe a prijaté opatrenia, vtáčia 
chrípka - výskyt vysoko a nízko patogénneho vírusu vtáčej chrípky, nákazo-

vädzieho dobytka. Nariadenie vlády SR č. 313/2003 Z. z. o požiadavkách na 
zdravie zvierat pri premiestňovaní, výmene s členskými štátmi a dovoze zvie-
rat, spermy, oocytov a embryí z tretích krajín v znení neskorších predpisov.

Zavŕšením snahy o legislatívne riešenie vzdelávania veterinárnych leká-
rov možno považovať zákonodarcom akceptovaný návrh IVVL o explicitné 
pomenovanie inštitúcie zodpovednej za vzdelávanie vo veterinárnej oblasti  
a určenie predmetu jej činnosti. Návrh zákona (novela zákona o veterinárnej 
starostlivosti) bol prerokovaný dňa 25. 5. 2018 na 31. schôdzi NR SR, uznese-
nie číslo 1191. Zákon vyšiel v Zbierke zákonov (26. 6. 2018), číslo 184/2018. 
V predmetnej novele zákona o veterinárnej starostlivosti sa v § 15a - Inštitút 
vzdelávania veterinárnych lekárov uvádza: Inštitút vzdelávania veterinárnych 
lekárov zriadený ministerstvom ako príspevková organizácia podľa osobitného 
predpisu organizuje a vykonáva najmä:
a) vzdelávanie úradných veterinárnych lekárov a ostatných zamestnancov or-

gánov veterinárnej správy v oblasti pôsobnosti podľa tohto zákona a osobit-
ných predpisov,98a

b) školenia podľa osobitného predpisu,98b

c) školenia osôb, ktoré manipulujú so zvieratami na účely ich využitia v postu-
pe alebo ich chovajú alebo dodávajú na takéto účely,

d) školenia osôb zabezpečujúcich odchyt túlavých zvierat a ich umiestnenie do 
útulkov a karanténnych staníc.

Legislatívny rámec pre odbornú prípravu ďalších cieľových skupín - najmä 
pracovníkov agrosektoru tvoria najmä:
- Nariadenie Nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepra-

vy a s ňou súvisiacich činností pre školenie osôb zodpovedných za ochranu 
zvierat počas prepravy

- Nariadenie vlády SR č. 432/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky 
na ochranu zvierat počas usmrcovania a Nariadenia Rady (ES) 1099/2009  
o ochrane zvierat počas usmrcovania

- Vyhláška MPRV SR č.13/2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúškach 
poľovníkov o hygiene a ochrane zdravia osôb, o vedení evidencie a o po-
žadovaných hláseniach vo väzbe na Nariadenie vlády SR č. 359/2011 Z.z., 
ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne  
a na malé množstvá

- Nariadením vlády SR č. 377/2012 Z. z. a Vyhláška MPRV SR č. 436/2012  

98a, 98b Napríklad čl. 6 nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení, príloha I oddiel III kapitola IV 
nariadenia (ES) č. 854/2004 v platnom znení a 98b) napríklad čl. 7 ods. 2 nariadenia Rady 
(ES) 1099/2009 v platnom znení, príloha III. oddiel IV. kapitola II nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, nariadenie (ES) č.1/2005.
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vanie produktov živočíšneho pôvodu, dovoz vedľajších živočíšnych produktov, 
závery auditov FVO, CITES kontroly zásielok, ochranu zvierat počas prepravy 
a zmeny metodického pokynu č. 19/2012-240. Témou školení boli aj aktuálne 
zmeny v legislatíve EÚ, aktuálna nákazová situácia v EÚ a vo svete, a to najmä 
vtáčia chrípka, analýza rizík zavlečenia afrického moru ošípaných a nodulár-
na dermatitída HD a mnohé ďalšie. Pracovníci odboru sa aktívne zúčastnili aj 
na školeniach ohľadom informačných technológii využívaných vo veterinárnej  
a potravinovej oblasti ako aj školení Odboru zdravia a ochrany zvierat, kde sa 
zaoberali problematikou obchodovania a premiestňovania zvierat medzi člen-
skými štátmi EÚ. 

V období od 1.1.2008 až 30. jún 2018 v oblasti zahraničných vzťahov, 
dovozov a vývozov bolo na 45 aktivitách, preškolených 650 veterinárnych 
inšpektorov.

Predmetom školení inšpektorov z odborov hygieny krmív, ekológie a ve-
terinárnej farmácie RVPS boli témy zamerané najmä na: úradnú kontrolu 
krmív - postup pri riešení hlásení rýchleho výstražného systému - RAPID, vý-
kon úradnej kontroly krmív v chove potravinových zvierat - praktické cvičenia, 
povoľovanie a schvaľovanie použitia živočíšnych bielkovín podľa prílohy IV 
nariadenia (ES) č. 999/2001, odber vzoriek krmív, vedľajšie produkty (výroba, 
predaj potravín rastlinného pôvodu), schvaľovanie a povoľovanie skrmovania, 
TRACES, hygienu krmív, zákaz skrmovania kuchynského odpadu, kŕmne do-
plnkové látky, zásielky, hlásenia a kontrolu v mieste určenia, úradná kontrola 
vedľajších živočíšnych produktov, HACCP, povoľovanie výnimiek skrmova-
nia VŽP, schvaľovací proces prevádzkarní kde sa nakladá s VŽP, stanoviská  
v stavebnom konaní, posudzovanie zámerov podľa zákona č. 24/2006 Z.z.

Veterinárni inšpektori sa oboznamovali s metodickými pokynmy na prís-
lušné roky - štátnym veterinárnym farmaceutickým dozorom a legislatívou  
v oblasti veterinárnej farmácie, so schvaľovaním prevádzkarní podľa prílohy IV 
nariadenia (ES) č. 999/2001, s povoľovaním výnimiek podľa vyhlášky MPRV 
SR č. 148/2012 Z.z., s vydávaním rozhodnutí o povolení, zrušení rozhodnutí  
o povolení vydaných v zmysle nariadenia (ES) č. 1774/2002. Zaujímavou bola 
problematika bioplynových staníc, postup schvaľovania prevádzkarní podľa 
nariadenia (ES) č. 1069/2009 a nariadenia (EÚ) č. 142/2011. Predmetná proble-
matika bola obohatená o praktické cvičenie v teréne na viacerých bioplynových 
staniciach. Inšpektori absolvovali aj praktické cvičenie v spaľovni s kapacitou 
50 kg/hodinu - priame spaľovanie uhynutých zvierat, postup schvaľovania, po-
žiadavky na spaľovne v zmysle nariadenia ES č. 1069/2009 a nariadenia EÚ  
č. 142/2011 (prílohy III).

Súčasťou vzdelávacích aktivít v uvedenej oblasti bol i Národný plán kontro-
ly rezíduí v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu, Monitoring 

vá situácia v Európe a opatrenia prijaté EÚ, Národný pohotovostný plán pre 
prípad podozrenia a výskytu exotických chorôb povinných hláseniu na území 
SR, kontrolné programy pre salmonelové infekcie a plán prieskumu aviárnej 
influenzy a antiparazitárne ošetrenie voľne žijúcej zveri, výkonu kontrol identi-
fikácie a registrácie zvierat či analýza rizík pre výber fariem na úradné kontroly 
a plány veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia. Nemenej dôležitými 
boli aj zdravotná problematika voľne žijúcich vtákov, problematika spoločen-
ských zvierat, nové vyhlášky v chove zvierat, eradikačný program na besnotu, 
zdravie včiel a pokiaľ ide o vodné živočíchy odber vzoriek u rýb na virologické 
vyšetrenie. Stále aktuálnou boli aj témy ochrany zvierat počas usmrcovania, 
krížové plnenie, ochrana cirkusových zvierat a nebezpečných živočíchov ako 
aj systém schvaľovania prevádzok pri obchodovaní zvierat. 

Jednotlivé aktivity boli zamerané aj na monitorovanie a eradikáciu určitých 
chorôb zvierat na Slovensku v nadväznosti na aktuálny vývoj nákazovej situá-
cie v Európe a na zabránenie zavlečenia týchto nákaz na naše územie. 

V období od 1.1.2008 až 30. jún 2018 bolo na 98 aktivitách v rámci 
národného plánu vzdelávania v odbore zdravie zvierat a ochrana zvierat, 
preškolených 4811 vetreinárnych inšpektorov.

Odbor zahraničných vzťahov, dovozov a vývozov ŠVPS SR zameral ob-
sah školení, ktoré zabezpečuje samostatne od roku 2011, najmä na: aktuálne 
zmeny týkajúce sa dovozov a vývozov zvierat a súčasný stav v oblasti dovoz-
ných kontrol v EÚ, produkty podliehajúce veterinárnej kontrole, spoluprácu  
s Finančnou správou SR a ŠVPS SR, kontrolu osobných zásielok, krížové kon-
troly, nákazovú situáciu vo vzťahu k dovozným kontrolám, aktuálnu problema-
tika hraničných inšpekčných kontrol a informačný systém TRACES, označo-
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kontrol ochrany zvierat počas usmrcovania na bitúnkoch, ÚK prevádzkar-
ní schválených pre zabíjanie domácich kopytníkov a rozrábanie mäsa z nich, 
opatreniami zabraňujúcimi kontaminácii mäsa na bitúnkoch a rozrábkarniach, 
kde je odstraňovaný ŠRM a označovaním jatočných tiel, vedením zoznamov 
schválených prevádzkarní, analýzou vzoriek na Salmonelu odoberaných z po-
vrchu tiel jatočných ošípaných.

Dôležitou súčasťou vzdelávacích aktivít odboru bol výklad legislatívy pod-
ľa ktorej sa vykonáva úradná kontrola potravín: zákon NR SR č. 152/1995  
Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov v prípade surovín a potravín 
rastlinného a živočíšneho pôvodu, zákon o veterinárnej starostlivosti v prípade 
produktov živočíšneho pôvodu a zákon č. 355/2007 o ochrane, podpore a roz-
voji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj aktuál-
na legislatíva ako napr. Nariadenie komisie (EÚ) 2016/1396, ktorým sa menia 
niektoré prílohy k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, 
ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých pre-
nosných spongiformných encefalopatií, usmernenia k mimoriadnym kontro-
lám potravín, smernica ŠVPS SR o vnútornej kontrole č. 753/2017-180, nové 
vyhlášky MPRV SR a ďalšie. Súčasťou vzdelávania odborných pracovníkov 
tohoto odboru bol aj výklad a pôsobnosť zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov pre tých inšpektorov, 
ktorí vykonávajú ÚK a navrhujú správne konanie: Základy konania orgánov 
veterinárnej správy a potravinového dozoru v praxi. 

Súčasťou školení boli aj informácie a vyhodnotenia úradných kontrol za 
príslušné roky, kontrola ochrany zvierat počas usmrcovania na bitúnkoch, mo-
nitoring antimikrobiálnych látok u hydiny, predaj hydiny z dvora, praktické 

poľovnej zveri a rýb, Program monitoringu rádionuklidov, Monitoring, kon-
trola a prevencia TSE, aktuálne informácie, aplikácia NPP pre TSE pri diag-
nostikovaní klasickej scrapie v daných regiónoch SR, vyhodnotenie kontrol na 
ŠRM, chovateľský program a zistenia z interných kontrol a auditov a mnohé 
ďalšie aktuálne témy v danej oblasti.

V sledovanom období v tejto oblasti bolo na 45 aktivitách, preškolených 
2 556 vetrinárnych inšpektorov.

Odbor hygieny produktov živočíšneho pôvodu ŠVPS SR od roku 2008 
zabezpečil celkovo 101 blokov školení, ktorých sa zúčastnilo 7 115 úrad-
ných veterinárnych lekárov a inšpektorov, ktorí vykonávajú úradné kontroly 
v Slovenskej republike a to v prvovýrobe, pri spracovaní produktov a pri ich 
uvádzaní na trh v Slovenskej republike a v členských štátov EÚ. Témy školení 
boli rozdelené podľa okruhov úradných veterinárnych kontrol v jednotlivých 
sektoroch: mlieko - salaše, mliekarne, čerstvé mäso domácich kopytníkov,  
čerstvé mäso hydiny, vajcia, med, zverina, mäsové výrobky, produkty rybo-
lovu. Hlavným cieľom úradných kontrol potravín bolo odhaľovanie zavádza-
nia a klamania spotrebiteľov a falšovanie potravín tak, aby bola zabezpečená 
ochrana zdravia ľudí. Pozornosť na školeniach bola venovaná najmä rýchlemu 
výstražnému systému pre potraviny a krmivá, ktorý je nápomocný pri úrad-
ných kontrolách, s cieľom poskytovať kontrolným orgánom výmenu informá-
cií o vykonaných opatreniach, v rámci zaistenia bezpečnosti potravín, analýze 
výsledkov vnútorných auditov, podnetom a sťažnostiam, plánovaniu a odberu 
vzoriek na príslušný rok, internetovému predaju. Účastníci školení sa zaoberali 
aj aktuálnou situáciou na úseku zabíjania domácich kopytníkov, vykonávaním 

Školenie inšpektorov Odboru hygieny produktov živočíšneho pôvodu, 2017
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a v prevádzkach rastlinného pôvodu, mikrobiologickým požiadavkám, výkonu 
ÚK na trhoviskách, ambulantnému predaju sušeného ovocia, potravinám na 
„váhu“, a ďalším témam. Dôležitou súčasťou školení boli aj informácie z tré-
ningových kurzov EÚ DG SANCO BTSF. V oblasti kontroly krížového plnenia 
bol kladený dôraz na výkon a systém kontroly, platnú legislatívu, kompetencie 
ŠVPS SR v danej oblasti a na systém auditov a kontrolné zistenia. 

Súčasťou Odboru kontroly potravín rastlinného pôvodu ŠVPS SR sa  
v 2. polroku 2014 stal Odbor organizácie trhu ŠVPS SR a tak cieľová skupina 
autorizovaných inšpektorov, ktorí vykonávajú kontrolu zhody s obchodnými 
normami ovocia a zeleniny a inšpektori poverení kontrolou vína a vinárskych 
produktov boli vzdelávaní už pod vedením tohto odboru. Do uvedeného ter-
mínu odbor organizácie trhu zorganizoval 49 vzdelávacích aktivít a pre-
školil 1 015 svojich inšpektorov. Témy školení korešpondovali s výkonom 
kontrol v praxi: počítačový program KIČ, laboratórna diagnostika, správne ve-
denie kontrol, riziká pri plánovaní kontrol ovocia a zeleniny, kontrola ovocia 
a zeleniny na trhoviskách, skladoch a obchodnej sieti. V oblasti kontroly vín 
to boli kompetencie kontrolných orgánov v zmysle zákona o vinohradníctve 
a vinárstve pri výrobe a zatrieďovaní vín, rozdelenie, výroba a technologické 
postupy pri výrobe vín s pretlakom CO2, plány kontrol a odberu vzoriek vín 
na príslušné roky a ich analýzy, záznamy z kontrol, kontroly dovozov z tretích 
krajín, označovanie liehovín, autenticita ovocných destilátov, vysledovateľnosť 
hroznových vín, povinnú evidenciu pri výrobe a predaji hroznových vín, zave-
denie a dodržiavanie HACCP vo výrobe a predaji, taníny pri výrobe červených 
a bielych vín, rozdelenie tanínov pri výrobe vína, nové enologické príprav-
ky pri výrobe hroznových vín uvedené v nariadení komisie (ES) č. 606/2009  

skúsenosti so schvaľovaním hydinového bitúnku, šetrenie inhibičných látok 
v slepačích vajciach - zistenia, opatrenia, potravinové podvody - falšovanie 
medu, aktuálna zdravotná situácia v SR v rámci včelstiev a navrhované zmeny 
v legislatíve EÚ. Školenia sa zaoberali aktuálnou problematikou v oblasti hy-
gieny potravín a úradnej kontroly potravín živočíšneho pôvodu, koordináciou 
a plánovaním úradných kontrol. Pozornosť sa venovala aj osobitným požia-
davkám v prípade úradnej prehliadky post mortem u ošípaných a dodržiavaniu 
hygienických ukazovateľov pri jatočnom opracovaní tiel domácich kopytní-
kov (Nariadenie Komisie EÚ č. 219/2014, pokiaľ ide o osobitné požiadavky  
v prípade prehliadky post mortem domácich ošípaných). Ďalej bolo vzdelávanie 
zamerané na úradný odber, zasielanie a analýzy vzoriek na salmonelu a úradné 
kontroly produktov rybolovu a na požiadavky na informácie pre spotrebiteľov. 

Vzdelávanie úradných veterinárnych asistentov, v zmysle Nariadenia EP 
a Rady (ES) č. 854/2004, príl. I., kap. IV B, sa realizuje v rámci Národného 
programu vzdelávania. Úradní veterinárni asistenti sa zúčastňujú každoročne 
jedného školenia v rámci školenia odboru hygieny produktov živočíšneho pô-
vodu. Školenia sú zamerané na problematiku odstraňovania špecifického ri-
zikového materiálu na bitúnkoch, na ochranu zvierat počas usmrcovania, na 
označovanie mäsa, na výsledky pri prehliadke jatočných tiel post mortem, do-
máce zabíjačky, výsledky úradných kontrol a zodpovednosti úradného veteri-
nárneho asistenta. V rokoch 2008 - 2018 sa školení zúčastnilo 341 úradných 
veterinárnych asistentov. 

Vzdelávanie v oblasti úradnej kontroly potravín rastlinného pôvodu po od-
bornej stránke zabezpečoval odbor kontroly potravín rastlinného pôvodu 
ŠVPS SR. V sledovanom období bolo na 89 aktivitách vyškolených 6 576 
inšpektorov v oblasti využitia informačných technológií v potravinovom re-
ťazci (KIČ, KOBRA, PUK, register PPP), úradnej kontroly potravín rastlinné-
ho pôvodu v prvovýrobe, označovania potravín, nebalených potravín, malých 
množstviev a nových predpisov pri dovozoch z tretích krajín a exportoch. Po-
zornosť bola venovaná aj charitatívnym organizáciám, ktoré distribuujú potra-
viny po dátume minimálnej trvanlivosti, odberu vzoriek potravín rastlinného 
pôvodu pri úradnej kontrole všeobecne, pekárenskej výrobe - hygienické po-
žiadavky, vysledovateľnosti surovín, usmerneniu pri riešení podnetov „pri do-
mácom pečení zákuskov“, cieleným kontrolám na obsah soli v pekárskych vý-
robkoch, označovaniu múk, zobrazovaniu informácií na etiketách, výživovým 
a zdravotným tvrdeniam o potravinách, flexibilite HACCP, manuálu pre výkon 
úradných kontrol potravín predávaných na diaľku, manuálu pre výkon ÚK po-
travín neživotného pôvodu dovážaných z tretích krajín a ďalším, tabakovým 
výrobkom, značke kvality - postup ÚK pri posudzovaní výrobkov pre udelenie 
Značky kvality, nakladaniu s odpadmi, ÚK zameranej na VŽP v obchodnej sieti Školenie inšpektorov odboru kontroly potravín rastlinného pôvodu, 2017
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• Atestačná príprava veterinárnych lekárov

Okrem Národného programu vzdelávania sa zúčastňujú zamestnanci štruk-
túry ŠVPS SR aj na ďalšom vzdelávaní, ktoré zahŕňalo atestačnú prípravu 
na atestačnú skúšku 1. a 2. stupňa. Atestačná príprava je ukončená atestač-
nou skúškou, pri druhej atestácii skúška zahŕňa obhajobu atestačnej práce pred 
skúšobným senátom. Atestačná príprava sa realizovala v intenciách vyhlášky 
MP SR č. 480/2007 Z.z. o postgraduálnom vzdelávaní veterinárnych lekárov, 
v nadväznosti na „Koncepciu celoživotného vzdelávania orgánov veterinárnej 
správy“ (2005) a príslušných sylabov. Atestačná príprava sa realizovala v od-
boroch: 
a) hygiena produktov a bezpečnosť potravín,
b) zdravie zvierat, ochrana zvierat, hygiena krmív, ekológia, veterinárna far-

mácia, veterinárna certifikácia, výmeny, vývoz a dovoz
c) laboratórna diagnostika.

V rokoch 2008-2018 bolo vydaných 543 osvedčení úradným veterinárnym 
lekárom o absolvovaní atestačnej prípravy na atestačnú skúšku 1. stupňa a 157 
osvedčení o absolvovaní atestačnej prípravy na atestačnú skúšku 2. stupňa. 

Atestačnú skúšku 1. stupňa v rokoch 2008 - 2018 obhájilo spolu 159 ates-
tantov, z toho v odbore Hygiena produktov živočíšneho pôvodu 88, v odbore 
Zdravie zvierat, ochrana zvierat, hygiena krmív, ekológia, veterinárna farmá-
cia, veterinárna certifikácia, výmeny, vývoz a dovoz 54 a v odbore Laboratórna 
diagnostika17 atestantov.

a ďalšie. V rámci novej legislatívy sa dôraz kládol na novelu zákona o potra-
vinách č. 30/2015 Z. z. a novely príslušných vyhlášok MPRV SR. Odbor kon-
troly potravín rastlinného pôvodu ŠVPS SR okrem týchto školení uskutočnil 
niekoľko odborno - pracovných porád spolu so zamestnancami potravinových 
laboratórií ŠVPÚ v oblasti odberu úradných vzoriek, metód a stanovovania 
analýz úradných vzoriek rastlinného pôvodu. 

Laboratórna diagnostika, rýchly výstražný systém a certifikácia.
Odbor laboratórnej diagnostiky ŠVPS SR zorganizoval pre pracovníkov 

laboratórií vzdelávacie aktivity zamerané na platnú a pripravovanú legislatí-
vu upravujúcu kontrolu rezíduí pesticídov v rámci úradnej kontroly potravín, 
viacročný kontrolný program rezíduí pesticídov v potravinách a detskej výžive  
v SR, metodické pokyny, vyhodnotenie činnosti národných referenčných la-
boratórií (ďalej len „NRL“), referenčných laboratórií, plán práce NRL na prís-
lušné roky s konkretizáciou jednotlivých činností, laboratórna diagnostika pre 
jednotlivé roky, nové analytické metódy, odber vzoriek v rámci úradnej kontro-
ly, testy odbornej spôsobilosti, rozsah analýz v rámci úradnej kontroly potravín  
a cielených monitoringov atď. Na základe úsporných opatrení boli niektoré 
školenia realizované aj v menšom počte a aj na rôznych miestach SR. Celkovo 
na 20 aktivitách bolo preškolených 573 pracovníkov laboratórnej diagnostiky.

Všetky prednášky v rámci Národného programu vzdelávania boli už tradič-
ne obohatené diskusiami. V pracovných skupinách sa riešili aktuálne situácie, 
aplikácia legislatívy do 
súčasnej praxe. Okrem 
prednášok ako ďalšie 
techniky vzdelávania 
dospelých boli použité 
riadená diskusia, rieše-
nie modelových situ-
ácií a senzorické hod-
notenie potravín. Bol 
vyčlenený priestor aj na 
výmenu skúseností zo 
zahraničných stretnutí, 
či na prezentáciu apli-
kácií legislatívy v za-
hraničnej praxi.

Pre informáciu uvá-
dzame v tabuľke počty 
vyškolených osôb od 
roku 2008. 

Prehľad počtu účastníkov v rámci Národného pro
gramu vzdelávania od roku 2008 až 30.6.2018

Rok Počet účastníkov
2008 1 508
2009 2 970
2010 2 263
2011 2 286
2012 2 326
2013 2 384
2014 2 232
2015 1 836
2016 1736
2017 2036
2018 1325

Absolventi atestačnej skúšky 1. stupňa v roku 2014
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Anglický jazyk
IVVL pokračoval v rokoch 2008 - 2009 vo výučbe jazykových konverzač-

ných kurzov v anglickom jazyku v pokročilom stupni. V dvoch sústredeniach 
sa za účasti 19 úradných veterinárnych lekárov výučba anglického jazyka na 
IVVL ukončila a ďalej už nepokračovala.

Vzdelávanie predstavených
Školenie Manažérske zručnosti zahŕňalo rozvíjanie a upevňovanie zručnos-

tí a schopností v oblasti riadenia na líniovej (riaditelia odborov, vedúci odborov 
a oddelení) a na vrcholovej úrovni (vedúci služobných úradov, ich zástupcovia, 
riaditelia organizácií, generálni riaditelia sekcií a pod.). Účastníci získali po-
znatky ako efektívnejšie viesť ľudí a ako skvalitňovať spôsob riadiacej práce. 
Uskutočnilo sa spolu 15 školení s počtom 208 účastníkov (2008 - 2009).

Vzdelávanie vedúcich služobných úradov (2012 - 2018)
IVVL pripravil pre riaditeľov RVPS a riaditeľov štátnych príspevkových 

organizácií štruktúry ŠVPS SR vzdelávacie programy so zameraním na no-
velu zákonníka práce, aplikáciu zákona o štátnej službe, na aktuálne zmeny 
v legislatíve a ich aplikácia pri výkone odborných a ekonomických činností, 
plnenie programu vzdelávania pracovníkov organizácií ŠVPS SR a manažérske 
vzdelávanie pre štátnu službu. V rokoch 2012 - 2018 sa zrealizovalo 6 školení 
s počtom 336 účastníkov.

Výklad zákona o ochrane osobných údajov v praxi
Vzdelávania vedúcich služobných úradov a ďalších zodpovedných osôb pri 

ochrane osobných údajov sa zúčastnilo 64 osôb počas jedného seminára (2014).

• Senzorické posudzovanie potravín

Súčasťou systému celoživotného vzdelávania je aj špecializované vzdeláva-
nie v oblasti senzorického posudzovania potravín. V senzorickom laboratóriu 
sa zrealizovalo v rokoch 2008 - 2014 spolu 32 kurzov s účasťou 611 pracov-
níkov ŠVPS SR na centrálnej, krajskej a regionálnej úrovni a 65 zamestnan-
cov z potravinárskych firiem a obchodov. Školenia zahrňovali posudzovanie 
čerstvého mäsa, hydiny a hydinových výrobkov, mäsových výrobkov, syrov  
a jogurtov; rýb a rybacích výrobkov; obilnín, strukovín, mlynských a pe-
kárskych výrobkov; krmív, čokolády, orechov a exotického ovocia. Záujem  
o senzorické školenia bol pomerne veľký v čase ich zaradenia do Národných 
programov vzdelávania. Po ich preradení do kategórie školení s úhradou došlo 
k významnému poklesu, dokonca až neúčasti pracovníkov štruktúry ŠVPS SR.

Atestačnú skúšku 2. stupňa obhájilo pred skúšobným senátom spolu 87 ates-
tantov, z toho 45 atestantov v odbore Hygiena produktov živočíšneho pôvodu, 
41 v odbore Zdravie zvierat, ochrana zvierat, hygiena krmív, ekológia, veteri-
nárna farmácia, veterinárna certifikácia, výmeny, vývoz a dovoz a 1 atestant  
v odbore Laboratórna diagnostika.

Zoznam úspešne obhájených atestačných prác, vrátane anotačných zázna-
mov je uverejnený na stránke www.ivvl.sk. 

Účastníci atestačnej prípravy na atestáciu 1. stupňa, 2018

Odovzdávanie Diplomov o atestácii druhého stupňa, 2014
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• Vzdelávacie aktivity pre ostatné cieľové skupiny (2008 - 2018)

IVVL realizuje aj vzdelávacie programy pre ostatné cieľové skupiny agro-
potravinárskeho rezortu, kde v rámci odborných školení sa vyškolilo 17 409 
účastníkov:
- prepravcovia zvierat - Ochrana zvierat pri preprave,
- vedeckí pracovníci a osoby participujúce na projektoch - Ochrana zvierat 

používaných na vedecké účely,
- zamestnanci na úrovni miest a obcí, mestská polícia - Odchyt túlavých  

zvierat,
- poľovníci a poľovní hospodári - Školenie poľovníkov o hygiene zveriny  

a ochrane zdravia ľudí,
- zamestnanci hydinárskych podnikov - Minimálne pravidlá ochrany kurčiat 

chovaných na produkciu mäsa,
- zamestnanci bitúnkov - Ochrana zvierat počas usmrcovania,
- chovatelia koní, osoby zaoberajúce sa o starostlivosť zdravia koní - Podkú-

vač,
- farmári a ošetrovatelia zvierat - Funkčná úprava paznechtov.

IVVL v rokoch 2013 - 2015 spolupracoval so Strednou odbornou školou  
veterinárnou v Košiciach - Barci pri realizácii vzdelávacích programov urče-
ných pre pedagogických pracovníkov tejto školy. Rok 2013 začal projektom 
Moderní mladí veterinári. Tento projekt zahrňoval 3 moduly: „IKT zručnosti“  

Školenie poľovníkov, 2016

Odchyt túlavých zvierat, 2017

Školenie podkúvačov, 2014

Školenie prepravcov zvierat, 2013
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lektorsky zabezpečované podľa zamerania daného projektu. Lektori školení 
pracovníkov agrosektoru, okrem lektorov štruktúry ŠVPS SR, boli aj odborníci 
z Vidieckeho parlamentu Slovensko, audítori SNAS a pedagógovia Technickej 
Univerzity v Košiciach.

Prínosom v lektorskej činnosti boli aj zahraniční lektori, ktorí sa zúčastňo-
vali vzdelávacieho procesu v rámci zahraničnej spolupráce IVVL v postgradu-
álnom vzdelávaní a to najmä v projektoch generálneho Riaditeľstva Európskej 
komisie pre zdravie a ochranu spotrebiteľa „Kvalitnejšie vzdelávanie pre bez-
pečnejšie potraviny“, kde IVVL v rámci SR bol v rokoch 2006-2012 národ-
ným koordinátorom. Za toto obdobie IVVL zabezpečil tréningové kurzy „Bet-
ter Training for Safer Food“ v rozličných európskych mestách pre 236 osôb,  
z toho 165 zamestnancov organizácií ŠVPS SR.

Vzdelávanie úradných veterinárnych inšpektorov obohatili aj twiningové 
školenia - realizácie odborných prezentácií, praktických ukážok z jednotlivých 
odborných činností. Lektormi na týchto aktivitách boli odborníci z Grécka, Ta-
lianska, Veľkej Británie, Dánska, Španielska, a Írska.

Vzdelávanie v oblasti senzorického posudzovania potravín zabezpečovali 
najme erudovaní lektori z UVLF v Košiciach.

Na tomto mieste je dôležité spomenúť, že lektori - zamestnanci organizácií 
štruktúry ŠVPS SR vykonávali vysoko náročnú činnosť bez nároku na odmenu. 
Patrí im za to nesmierna vďaka.

19.4. Akreditácie

Neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacích programov, ktoré IVVL realizuje, sú 
akreditované vzdelávacie programy schválené Akreditačnou komisiou Minis-
terstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Pre informáciu čitateľov uvádza-
me prehľad týchto vzdelávacích programov akreditovaných od roku 2008 do 
roku 2017 s platnosťou na 5 rokov:

Odchyt zabehnutých a túlavých zvierat (32 h)
číslo akreditácie 1570/2008/398/2 zo dňa 6.10.2008

Vzdelávanie v oblasti pôdohospodárstva 
číslo akreditácie 1570/2008/398/1 zo dňa 6.10.2008 v moduloch:

- Paznechtár (43 h)
- Kováč - podkúvač (144 h)

Odborné kurzy pre pracujúcich v agrárnom sektore (111 h) 
číslo akreditácie 1570/2009/16/1 zo dňa 18.3.2009 v moduloch:

- 15 vyškolených pedagógov, „Získanie komunikačných zručností“ - 15 vy-
školených pedagógov, „Kurz strihania psov a mačiek“ - 2 vyškolení pedagó-
govia uvedenej strednej školy. V roku 2014 pokračovala spolupráca ďalším 
projektom Mladý veterinár v praxi, v rámci ktorého sa 4 pedagógovia zú-
častnili školenia Ochranu zvierat pri preprave - Podmienky prepravy domácich 
nepárnokopytníkov, hovädzieho dobytka, domácich oviec, domácich kôz a oší-
paných. V roku 2015 bol tento projekt ukončený a 12 pedagógovia sa zúčastnili 
9 školení v týchto oblastiach: odchyt túlavých zvierat, ochrana zvierat použí-
vaných na vedecké účely, ochrana zvierat počas usmrcovania, zdravie zvierat 
a ochrana zvierat, veterinárne a úradné kontroly v sektore mlieka, veterinárna 
farmácia a rezíduá, národné referenčné laboratóriá a úradné laboratóriá, nové 
analytické metódy, testy odbornej spôsobilosti a chémia bežného života.

Pre skupinu 12 poľnohospodárskych odborníkov z Baškirskej republiky 
IVVL zorganizoval v roku 2013 dvojdňovú vzdelávaciu aktivitu zameranú na 
technológiu odchovu a plemenitbu v chove mliekového a mäsového hovädzie-
ho dobytka. Táto aktivita bola zabezpečená v spolupráci s UVLF.

19.3. Lektori

Celoživotné vzdelávanie dospelých na IVVL v rokoch 2008 - 2018 zabez-
pečoval vyše 300 členný lektorský zbor domácich a zahraničných odborníkov. 
Lektorské zloženie sa menilo podľa toho, ako sa vytvárali nové vzdelávacie 
aktivity, ktoré reagovali na aproximáciu legislatívy EÚ na národné podmienky 
SR. Naďalej významný podiel na vzdelávacích aktivitách IVVL tvoril Národ-
ný program vzdelávania - Celoživotné vzdelávanie zamestnancov organizá-
cií ŠVPS SR podľa odborných činností, ktorý lektorsky zabezpečovali najmä 
odborní pracovníci ŠVPS SR, RVPS, ÚŠKVBL, ŠVPÚ Dolný Kubín a jeho 
pracoviská VPÚ Bratislava, Košice, Dolný Kubín a VÚ Zvolen a externí pra-
covníci z UVLF Košice, Parazitologického ústavu SAV, Výskumného ústavu 
včelárskeho Liptovský Hrádok, KVL SR a ďalší. Na tomto type vzdelávania 
IVVL každoročne spolupracuje s viac ako 90 lektormi.

Cieľovou skupinou akreditovaných školení (od r. 2012) Ochrana zvierat 
počas usmrcovania a Ochrana zvierat používaných na vedecké alebo vzdelá-
vacie účely sú pracovníci výskumných a vedeckých inštitúcií, preto IVVL spo-
lupracoval s lektori z Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach, Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV, 
Parazitologického ústavu SAV, Neurobiologického ústavu SAV, Výskumného 
ústavu živočíšnej výroby v Nitre, Jesseniovej lekárskaej fakulty UK v Martine  
a ďalšími.

Projektové školenia, o ktorých informujeme čitateľa v kapitole 19.5. boli 
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- Podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov, hovädzieho dobyt-
ka, domácich oviec, domácich kôz a ošípaných (10 h)

- Podmienky prepravy hydiny, domáceho vtáctva a domácich králikov (10 h)
- Podmienky prepravy domácich mačiek a domácich psov, iných cicavcov, 

vtákov, iných stavovcov a studenokrvných živočíchov (10 h)

Ochrana zvierat počas usmrcovania 
číslo akreditácie 1570/2012/80/1 zo dňa 16.7.2012 a opäť akreditovaná pod 
číslom 1570/2017/80/1 dňa 22.8.2017 v moduloch:

- Párnokopytníky a nepárnokopytníky (10 h)
- Hydina, domáce vtáctvo (10 h)
- Kožušinové zvieratá, králiky, zajace (10 h)

Ochrana zvierat používaných na vedecké alebo vzdelávacie účely 
číslo akreditácie 1570/2017/80/2 zo dňa 22.8.2017 v moduloch:

- Vykonávanie postupov v schválenom zariadení užívateľa a usmrcovanie 
zvierat (15 h)

- Navrhovanie postupov a projektov (15 h)
- Starostlivosť o zvieratá a ich usmrcovanie (15 h)

Akreditačná komisia MŠVVŠ SR pre ďalšie vzdelávanie udelila IVVL  
v ostatných rokoch akreditácie na trinásť typov vzdelávacích aktivít.

19.5. Vzdelávacie projekty

Tvorba a realizácia projektov v oblasti celoživotného vzdelávania sa stala 
neodmysliteľnou súčasťou ponuky vzdelávacích aktivít IVVL pre skupiny záu-
jemcov o odborné vzdelávanie dospelých. Európska únia a SR poskytla finanč-
né prostriedky (75 % Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka,  
25 % štátny rozpočet SR) na celý rad projektov a programov v oblastiach roz-
voja regiónov a miest, poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, zamestnanosti  
a sociálneho zabezpečenia. 

IVVL pokračoval v roku 2008 v realizácii týchto vzdelávacích projektov:
DG SANCO „Kvalitnejšie vzdelávanie pre bezpečnejšie potraviny“ zabez-

pečil vzdelávanie zamestnancov orgánov štátnej správy pôsobiacich na úseku 
veterinárnej starostlivosti a úradnej kontroly potravín a krmív. Cieľom bolo vy-
tvoriť vzdelávaciu stratégiu na zabezpečenie a udržanie vysokej miery ochrany  
spotrebiteľa, harmonizáciu jednotlivých národných kontrolných systémov a vy-
tvorenie rovnocenných podmienok pre všetkých producentov potravín v rámci 

- Prehľad vybraných zákonných požiadaviek hospodárenia - Cross Com-
pliance (Krížové plnenie) a štandardy GAEC (9 h)

- Prevencia a kontrola nebezpečenstiev pre zdravie ľudí z potravín (16 h)
- Ekologické poľnohospodárstvo (30 h)
- Cestovný ruch, agroturistika (56 h)

Ochrana zvierat pri preprave 
číslo akreditácie 1570/2010/206/1 zo dňa 20.10.2010 v moduloch:

- Podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov, hovädzieho dobyt-
ka, domácich oviec, domácich kôz a ošípaných (10 h)

- Podmienky prepravy hydiny, domáceho vtáctva a domácich králikov (10 h)
- Podmienky prepravy domácich mačiek a domácich psov (10 h)
- Podmienky prepravy iných cicavcov, vtákov, iných stavovcov a studeno-

krvných živočíchov (10 h)

Školenie poľovníkov o hygiene a ochrane zdravia ľudí (16 h) 
číslo akreditácie 1570/2010/223/1 zo dňa 15.12.2010

Minimálne pravidlá ochrany kurčiat chovaných na produkciu mäsa (10 h) 
číslo akreditácie 1570/2010/206/2 zo dňa 20.10.2010

Ochrana zvierat používaných na vedecké účely
číslo akreditácie pod číslom 1570/2012/80/2 zo dňa 16.7.2012 v moduloch:

- Vykonávanie postupov v zariadení (15 h)
- Navrhovanie postupov a projektov (15 h)
- Starostlivosť o zvieratá (15 h)

Prevencia chorôb kopýt a paznechtov u koní, hovädzieho dobytka a ošípa-
ných
číslo akreditácie 1570/2014/8/1 zo dňa 20.2.2014 v moduloch:

- Podkúvač (140 h)
- Paznechtár (40 h)

Odborná príprava osôb, ktoré balia potraviny v súvislosti s ich výrobou, 
manipuláciou s nimi alebo ich umiestnením na trh 
číslo akreditácie 1570/2015/48/1 zo dňa 29.5.2015 v moduloch:

- Potraviny a produkty živočíšneho pôvodu (10 h)
- Potraviny a produkty rastlinného pôvodu (10 h)

Ochrana zvierat pri preprave 
číslo akreditácie 1570/2015/130/1 zo dňa 14.12.2015 v moduloch:
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znatky a prehľad z legislatívy EÚ a SR, o formách podnikania v cestovnom 
ruchu, o požiadavkách kladených na stravovanie, ubytovacie zariadenia, o do-
plnkových požiadavkách vidieckeho cestovného ruchu, o zásadách marketingu 
a podmienkach podnikania v cestovnom ruchu.

4. Ekologické poľnohospodárstvo - 3.-5.2.2010 s účasťou 52 prvovýrobcov 
 - chovateľov hospodárskych zvierat, vlastníkov a užívateľov poľnohospodár-
skej pôdy. Obsahom školenia boli legislatívne normy pri zakladaní ekologic-
kého poľnohospodárstva, zásady ekologického chovu zvierat, vytváranie pod-
mienok pre pohodlie zvierat, výživa a veterinárna starostlivosť v ekologických 
chovoch, produkcia zdravých potravín, kvalita bioproduktov, správna výrobná 
prax, možnosti a dotácie pre prvovýrobcov a spracovateľov.

5. Prevencia a kontrola nebezpečenstiev pre zdravie ľudí z potravín - v ter-
míne 17.-18.3.2010 sa vzdelávacej aktivity zúčastnilo 28 prvovýrobcov a pod-
nikateľov v agrárnom sektore. Účastník získal poznatky o zmysle zavádzania 
HACCP, o problematike správnej výrobnej praxe, o systéme kontroly, o potreb-
nej dokumentácii a predpisoch pri zavádzaní HACCP, o európskej legislatíve, 
o nebezpečenstvách pri výrobe potravín, o výskyte najčastejších infekcií a in-
toxikácií v ľudskej populácii, o systéme monitorovania a dozoru bezpečnosti 
potravín.

Ochrana zvierat pri preprave - projekt schválený v rámci PRV SR 2007 - 
2013, opatrenia 3.3 Vzdelávanie a informovanie, úlohou ktorého bolo vyškoliť 
250 prepravcov zvierat v moduloch rozčlenených podľa skupín prepravova-
ných zvierat:

- Podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov, hovädzieho dobyt-
ka, domácich oviec, domácich kôz a ošípaných;

- Podmienky prepravy hydiny, domáceho vtáctva a domácich králikov;
- Podmienky prepravy domácich mačiek a domácich psov;
- Podmienky prepravy iných cicavcov, vtákov, iných stavovcov a studeno-

krvných živočíchov.
Počas trvania projektu v rokoch 2010 - 2011 sa vyškolilo v 8 termínoch 256 

prepravcov, prevádzkovateľov - chovateľov, obchodníkov a pracovníkov zhro-
mažďovacích stredísk.

Zabezpečovanie a zvyšovanie kvality hygieny a bezpečnosti potravín - 
projekt PRV SR 2007 - 2013 patriaci k opatreniu 1.6 Odborné vzdelávanie a in-
formačné aktivity, predmetom ktorého bola realizácia školení a skúšok poľov-
níkov. Školenia boli zamerané na hygienu a bezpečnosť potravín so zreteľom 
na zverinu a teda získanie odbornej spôsobilosti na prvotné vyšetrenie zveri na 
mieste po ulovení. Počas trvania projektu sa v rokoch 2010 - 2011 vyškolilo  
v 10 termínoch 318 poľovníkov.

EÚ. V období od roku 2006 do 2012 sa vyškolilo v zahraničí 236 zamestnancov 
zo ŠVPS SR, ÚKSUP a ÚVZ SR (z toho 165 zamestnancov ŠVPS SR). 

Prostredníctvom Sektorového operačného programu Program rozvoja 
vidieka 2004 - 2006, opatrenia 2.4 Vzdelávanie, v roku 2008 IVVL ukončil 
tieto tri projekty:

Školenie poľovníkov Košického a Prešovského kraja o hygiene zveriny 
a ochrane zdravia ľudí a Školenie poľovníkov o hygiene zveriny a ochrane 
zdravia ľudí

IVVL školil poľovníkov na prvotné vyšetrenie zveri na mieste po ulovení na 
základe Nariadenia EP a Rady (ES) č. 853/2004 v 2 projektoch. Prvý projekt 
bol určený pre poľovníkov Košického a Prešovského kraja a druhý projekt pre 
ostatné kraje okrem Bratislavského. V roku 2008 bolo vyškolených v rámci 21 
termínov 676 poľovníkov.

ABC podnikateľa v potravinárstve - projekt bol určený hlavne budúcim 
podnikateľom, obchodníkom v potravinárstve, personálu v reštauračných služ-
bách, vo výrobe, manipulácii a uvádzaní potravín do obehu. Absolventi projek-
tu získali vedomosti o legislatívnych právnych predpisov SR, o požiadavkách 
pri zakladaní potravinárskych zariadení, o HACCP, o zostavovaní hygienicko-
-sanitačných programov, o predaji a označovaní potravín a tovaroznalectve.  
V roku 2008 sa v troch termínoch vyškolilo 90 účastníkov.

V rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 IVVL zrealizoval tieto 
projekty: 

Zvýšenie informovanosti a vzdelávania v agrárnom sektore v SR - pro-
jekt schválený podľa opatrenia 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity 
PRV SR, bol určený pre prvovýrobcov a pozostával z 5 modulov:

1. Požiadavky kladené na prvovýrobcov pri kontrole vinárskych produktov, 
výrobcov a predajcov - uskutočnený 4.-6.11.2009 s účasťou 40 pestovateľov 
viniča. Účastník získal poznatky z legislatívy vinohradníctva a vinárstva EÚ, 
požiadavky kladené na registráciu vinohradov a vinárov v zmysle platnej le-
gislatívy, úloha vinohradníckych spolkov a združení, marketing Malokarpat-
skej vínnej cesty, správna výrobná prax a HACCP. Súčasťou školenia bola aj 
jednodňová exkurzia do tokajskej oblasti - Rákocziho pivnica v Sárospataku  
a pivnica Galafruit v Malej Tŕni.

2. Krížové plnenie - realizované 15.12.2009 s účasťou 40 poľnohospodár-
skych prvovýrobcov s témami prehľadu vybraných zákonných požiadaviek 
hospodárenia - Cross Compliance, štandardy GAEC, uplatňovanie noriem EÚ, 
legislatívny rámec pre krížové plnenie, ochrana pred znečisťovaním dusičnan-
mi z poľnohospodárskych zdrojov.

3. Cestovný ruch, agroturistika - v termíne 20.-28.1.2010 sa modulu zú-
častnilo 32 podnikateľov vo vidieckom cestovnom ruchu. Absolvent získal po-
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Posledné 2 roky prejavili záujem o senzorické posudzovanie potravín aj po-
slucháči VVL, ktorí si vybrali „senzoriku“ ako povinne voliteľný predmet.  
V období rokov 2008 - 2018 tieto cvičenia absolvovalo 617 študentov UVLF.

19.7. Konferencie, sympózia, semináre

Stretnutia veterinárnych lekárov seniorov nad 70 rokov

Ušľachtilá, možno aj prismelá, ale svojím duchom a významom úplne nová 
myšlienka vyslovená MVDr. Štefanom Filom, CSc. z Dolného Kubína, je nie-
len stále živá, ale už štvrtý raz aj pretavená do konkrétnej podoby. Jej podsta  - 
ta - vyjadriť dôstojnú a náležitú úctu vekovo starším kolegom veterinárnym 
lekárom - dôchodcom na celoštátnom stretnutí sa opäť uskutočňuje. Dodržala 
sa tradícia a v mesiaci október, ktorý je už veľa rokov tradične vyhlásený za 
„mesiac úcty k starším“ sa pokračovalo v ušľachtilej myšlienke kolegu MVDr. 
Štefan Fila, CSc. a v roku 2017 po štvrtý krát bolo usporiadané celoštátne 
stretnutie veterinárnych lekárov seniorov nad 70 rokov. Táto myšlienka, dote-
raz nikým nevyslovená, tobôž uskutočnená žije, rozvíja sa, ba získava na nes-
miernej popularite, vážnosti a dôstojnosti

Mesiac október je v Slovenskej republike už tradične vyhlásený za „mesiac 
úcty k seniorom“ a preto sa považoval tento mesiac za najvhodnejší na plne-
nie želania účastníkov I. stretnutia v júni v roku 2002, „aby toto prvé stretnu-
tie neostalo aj posledným, aby sa každých päť rokov opakovalo, prípadne sa  
v budúcnosti stalo stavovskou, spoločenskou a kultúrnou tradíciou“. Stalo sa. 
Od vtedy uplynulo už 15 rokov a my sme nenazdajky o 15 rokov starší.

Rovnako ako pred pätnástimi rokmi na hlavnú usporiadateľskú úlohu 
stretnutia sa podujal IVVL a z agilných členov Komisie histórie veterinárneho 
lekárstva pri IVVL sa vytvoril organizačný výbor.

V duchu už spomenutého odkazu sa v spolupráci s Univerzitou veterinár-
skeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komorou veterinárnych lekárov SR 
a Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR, v snahe vyjadriť vďaku  
a uznanie veterinárnym lekárom - seniorom za ich celoživotný podiel na roz-
voji slovenského veterinárstva pripravovali celoštátne stretnutie veterinárnych 
lekárov - seniorov nad 70 rokov.

Vďaka patrí aj členom Komisie histórie veterinárneho lekárstva za pomoc 
pri príprave stretnutia ktorí už vyše 17 rokov pracujú v oblasti histórie.

Slovenské veterinárstvo sa za uplynulé vyše polstoročie, aj zásluhou senio-
rov, vypracovalo na popredné miesto v spoločenstve veterinárnych organizácií, 
univerzít a štátnych správ štátov EÚ. 

Celoštátne stretnutia veterinárnych lekárov - seniorov prechádzajú do histó-

19.6. Špecializované senzorické laboratórium 

Dôležitú úlohu v edukačnom procese IVVL plní Špecializované senzoric-
ké laboratórium, ktoré počas svojej dvadsaťročnej existencie od roku 1997 
usporiadalo 146 kurzov zameraných na senzorické posudzovanie rozličných 
potravinárskych komodít pre 2092 zamestnancov organizácií ŠVPS SR, rôzne 
potravinárske podniky a obchodné reťazce.

Na pôde Špecializovaného senzorického laboratória bol v roku 2000 akre-
ditovaný prvý Certifikačný orgán pre personálnu certifikáciu v oblasti senzo-
rického posudzovania potravín, ktorý udelil v rokoch 2001 - 2010 celkovo 604 
certifikátov spôsobilosti. Predsedom Certifikačného orgánu bol doc. MVDr. Pa-
vol Maľa, CSc. Po reakreditácii v roku 2004 Slovenskou národnou akreditač-
nou službou podľa normy EN/ISO/IEC 17024/2003, nasledovala ďalšia v roku 
2008, žiaľ ale posledná. Z finančných dôvodov orgán ukončil svoju činnosť  
v roku 2010. Po dohode IVVL s Veterinárnym a potravinovým ústavom v Brati-
slave, personálnu certifikáciu v oblasti senzorického posudzovania potravín pre 
inšpektorov potravinového dozoru zabezpečuje toto pracovisko. Komoditné 
školenia v rámci vzdelávania ale pokračujú ďalej. 

Senzorické laboratórium využíva v rámci pregraduálneho štúdia aj UVLF 
na praktické cvičenia pre študentov študujúcich v anglickom jazyku z predmetu 
Meat Hygiene and Technology. Laboratórium využívajú aj študenti v študijnom 
odbore Hygiena potravín v rámci praktických cvičení a nadobúdaní zručnos-
tí, študenti z odboru Bezpečnosti krmív a potravín a študenti magisterského 
programu Trh a kvalita potravín, ako aj v študijnom odbore Všeobecné ve-
terinárske lekárstvo v rámci predmetu Všeobecná hygiena a analýza potravín  
a študijnom programe Trh a kvalita potravín v predmete Senzorická analýza. 

Študenti UVLF v senzorickom laboratóriu, rok 2016
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ocenená radovými domácimi, ako aj čestnými zahraničnými účastníkmi.
Nosnou témou III. celoštátneho stretnutia bol prehľad o publikovaných die-

lach slovenskej veterinárskej historiografie a podiel seniorov na ich autorstve. 
Referát opäť spracoval a predniesol Dr. Ladislav Husár. Na stretnutie bolo po-
zvaných 380 veterinárnych lekárov seniorov, pôvodne sa ich prihlásilo 139, 
napokon na 3. stretnutí bolo 123 účastníkov, nad 80 rokov bolo prítomných 38 
seniorov. IVVL vydal zborník - 68 strán a Pamätný list.

rie. Čoraz viditeľnejšie sa prelínajú do kategórie demonštrácie profesijnej spo-
lupatričnosti, stavovskej súdržnosti, vlasteneckej a seniorskej hrdosti zo spolo-
čenskej prospešnosti veterinárneho lekárstva. Nie iba aktívnych, ale i seniorov 
nad 70 rokov.

Zaujímavými činnosťami seniorov sú voľnočasové aktivity veterinárnych 
lekárov. To, že táto nevšedná a zaujímavá aktivita hlavne v oblasti literárnej 
činnosti rôzneho druhu má bohatú realizáciu svedčí, okrem iného, už 25 pub-
likácií vydaných IVVL vo svojej edícii Historia medicinae veterinariae. Je to 
výnimočný počin, ktorý zachováva významné dedičstvo z rôznych oblastí ve-
terinárneho života pre neskoršie generácie a pre našu históriu. 

Hodnotenie doterajších 4 celoštátnych stretnutí seniorov

Prvé celoštátne stretnutie v dňoch 20. - 21. júna 2002 sa konalo v spoluprá-
ci s UVL v Košiciach, KVL SR a ŠVPS SR pod osobnou gesciou ÚR ŠVPS 
prof. MVDr. Dušana Magica, PhD., rektora UVL prof. MVDr. Rudolfa Ca-
badaja, PhD. a prezidenta KVL SR MVDr. Milana Pribilinca. Osobným lis-
tom pozdravil stretnutie minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš. Nosnou 
témou stretnutia bol referát MVDr. Ladislava Husára o účasti veterinárnych 
lekárov - seniorov na pokrokovom vývoji Slovenského veterinárstva v rokoch 
1945 - 1990. Stretnutia sa zúčastnilo 124 osôb, z toho dvaja zo zahraničia, nad 
80 rokov bolo 9 účastníkov. IVVL vydal 44 stranovú publikáciu a Pamätný list.

Druhé celoštátne stretnutie sa konalo 27.- 28. septembra 2007. Stretnutie 
svojou aktívnou účasťou obohatili: štátny tajomník MP SR, ing. V. Palša, ing. 
Vincent Bíroš, z MP SR, ÚR ŠVPS MVDr. Ján Pliešovský, CSc., prorektorka 
UVL prof. Ing. Oľga Ondrašovičová, PhD., prezident KVL SR MVDr. Ladislav 
Stodola, riaditelia ústavov SAV, bývalí rektori univerzity, riaditelia krajských  
a regionálnych veterinárnych správ a ďalší čestní hostia. Nosnou témou stretnu-
tia bolo 50. výročie začatia tlmenia a 40. výročie ukončenia likvidácie TBC HD 
na území SR v rokoch 1957-1967. Referát pripravil a predniesol člen Komisie 
dr. Ladislav Husár. Na stretnutí sa zúčastnilo dovedna 135 osôb, z toho piati zo 
zahraničia. Nad 80 rokov bolo prítomných 26 seniorov. IVVL vydal zborník - 
48 strán a Pamätný list.

Tretie stretnutie seniorov sa uskutočnilo 11. a 12. októbra 2012, opäť v spo-
lupráci so ŠVPS SR, UVLF a KVL SR. Na stretnutí boli prítomní prorektor 
UVLF doc. MVDr. Oskar Nagy, CSc., riaditeľ Parazitologického ústavu SAV 
v Košiciach doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc., prezident KVL SR MVDr. 
Ladislav Stodola. Úroveň organizácie a rokovania bola opäť vysoká, zaslúžene 

Prvé stretnutie seniorov, 2002
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Stretnutie sa opäť stretlo s veľkým záujmom seniorov. Svedčí o tom ich stú-
pajúci záujem o osobnú a aktívnu účasť. Pozvaných bolo takmer 500 seniorov, 
pôvodne sa ich prihlásilo takmer 200, no z rôznych príčin sa mnohí ospravedl-
nili a i tak bola doteraz najväčšia účasť zo všetkých doterajších stretnutí a mohli 
sme sa spolu tešiť z prítomnosti 154 účastníkov vrátane 11 sprevádzajúcich 
osôb a troch zástupcov organizátorov. Päť účastníkov bolo zo zahraničia. Pote-
šiteľná bola účasť 24 seniorov nad 80 rokov a 5 nad 90 rokov.

Štvrté celoštátne stretnutie veterinárnych lekárov - seniorov nad 70 rokov, 
s medzinárodnou účasťou, bolo tradične dvojdňové, konalo sa 5. a 6. októbra 
2017 v budove IVVL a v areáli UVLF v Košiciach. IVVL na jeho príprave 
spolupracovalo s UVLF, KVL SR a ŠVPS SR. 

Rokovanie seniorov poctili svojou osobnou účasťou a príhovormi pani rek-
torka UVLF v Košiciach, Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. a MVDr. 
Tibor Brauner, prezident KVL SR. Písomným pozdravom sa prezentoval pán 
Ing. Ján Lipiansky, predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku. 

Druhé stretnutie seniorov, 2007
Tretie stretnutie seniorov, 2012
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Vo všeobecnej rozprave odznelo 10 zásadných a veľmi podnetných pripo-
mienok a návrhov, týkajúcich sa budúcnosti stretnutí, potreby riešenia a finanč-
ného vyrovnania dôchodkových restov tzv. „starodôchodcov“, o potrebe a roz-
víjaní záujmových činností seniorov aj s prezentáciami niekoľkých náhodne 
vybratých „voľnočasových“ aktivít z rozličných odvetví spoločenského života. 

Do prestávky všeobecnej rozpravy vhodne zapadla kultúrna a umelecká 
vložka slovenského operného speváka Jaroslava Dvorského, ktorý zaspieval 
niekoľko árií zo svetoznámych opier za sprievodu klaviristky Júlie Grejtákovej.

V réžii UVLF v Košiciach pokračoval druhý deň programu stretnutia náv-
števou univerzitného areálu.

Po naplnení programu dvojdňového stretnutia sa účastníci rozlúčili s nádej-
ným prísľubom, že o 5 rokov sa znova stretnú.

Zo stretnutia IVVL v edícii Historia medicinae veterinariae vydal publikáciu 
s 90. stranami a Pamätný list pre každého účastníka. 

Veľký záujem seniorov o stretnutia v Košiciach zaväzuje IVVL a obetavých 
organizátorov pokračovať v tradícii stretávania sa veterinárnych lekárov - se-
niorov každých 5 rokov.

Konferencia pri príležitosti 50. výročia IVVL

Významným podujatím bola Konferencia pri príležitosti päťdesiateho výro-
čia IVVL konaná 5. decembra 2008.

Konferencie sa zúčastnilo viacero významných osobností: štátny tajomník 
Ministerstva pôdohospodárstva SR ing. Vladimír Palša, CSc., generálna riadi-
teľka sekcie poľnohospodárstva Ing. Jarmila Dubravská, PhD., ústredný riaditeľ 
ŠVPS SR MVDr. Ján Pliešovský, CSc., hlavný veterinárny lekár Ozbrojených 
síl SR podplukovník MVDr. Jozef Németh, rektor Univerzity veterinárskeho 
lekárstva v Košiciach prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., prezident Komory 
veterinárnych lekárov SR MVDr. Ladislav Stodola, predstavitelia sesterských 
rezortných organizácií - prof. ing. Dušan Šimo, CSc. za Agroinštitút Nitra  
a Ing. Milan Sarvaš, PhD., riaditeľ Národného lesníckeho centra vo Zvolene, 
riaditeľ Parazitologického ústavu SAV doc. MVDr. Branislav Peťko, PhD., 
bývalí ústrední riaditelia ŠVS SR: MVDr. Dušan Hlinka, CSc., MVDr. Juraj 
Salaj, PhD., prof. MVDr. Jozef Sokol, DrSc., Dr.h.c. prof. MVDr. Dušan Ma-
gic, PhD., a prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., bývalí rektori UVL prof. MVDr. 
František Lešník, DrSc., prof. MVDr. Rudolf Cabadaj, PhD., ďalej členovia 
súčasného vedenia ŠVPS SR a riaditelia veterinárnych organizácií ŠVPS SR.

Cieľom konferencie bolo zhodnotenie 50-ročnej činnosti vzdelávacej inšti-
túcie.

Hlavný prejav s názvom „Ako ďalej so stretnutiami!....“ už po štvrtýkrát 
predniesol nestor slovenskej historiografie MVDr. Ladislav Husár.

Podstatnú časť svojho príhovoru venoval Dr. Husár plneniu Národného 
programu aktívneho starnutia a starostlivosti o seniorov. Poukázal na potre-
bu rozpracovania tohto dokumentu pre útvary a inštitúcie riadené ŠVPS SR. 
Hovoril taktiež o potrebe zásadnej zmeny v organizácii, financovaní a progra-
movej inovácie budúcich stretnutí, ktorých trend prospešnosti ich usporiadania 
každých 5 rokov stúpa. 

Program pokračoval písomnými aj osobnými vystúpeniami, pozdravmi aj 
vyjadreniami vďaky a spokojnosti usporiadateľom podujatia, ktoré je v plnení 
Národného programu aktívneho starnutia ojedinelý v rámci pôsobnosti rezortu 
a ŠVPS SR.

Štvrté stretnutie seniorov, 2017



181180

a potravinových ústavov a 14 veterinárov - seniorov, ktorí 1. júla 1960 nastu-
povali do funkcií riaditeľov OVZ, členov odborných inšpekčných skupín a ve-
dúcich veterinárnych stredísk a ošetrovní. Žiaľ, z troch prvých riaditeľov KVZ 
na Slovensku nežije žiaden, z 33 riaditeľov OVZ k termínu konania stretnutia 
zomreli 22 a z 11 žijúcich sa oslavy jubilea mohli zo zdravotných dôvodov 
zúčastniť len štyria: MVDr. Jozef Sokol (OVZ Bratislava - vidiek), MVDr. 
Július Molnár, CSc., (OVZ Trnava), MVDr. Jozef Venglarčík (OVZ Liptovský 
Mikuláš) a MVDr. Milan Leško (OVZ Košice).

Ústredný riaditeľ ŠVPS SR prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc. vyzdvihol vo 
svojom príhovore význam osa-
mostatnenia sa veterinárnej služ-
by na Slovensku a v celej ČSR  
a udelil kolegom seniorom pa-
mätné plakety ŠVPS SR. Pri tejto 
príležitosti MVDr. Ladislav Hu-
sár pripomenul históriu zaklada-
nia KVZ a OVZ a predstavil svo-
ju publikáciu „Prvé samostatné 
veterinárske organizácie v ČSR 
- Krajské a Okresné veterinárne 
zariadenia v roku 1960 - 50. vý-
ročie“, ktorá historicky dokumen-
tuje túto významnú udalosť aj pre 
slovenské veterinárstvo.

Päťdesiat rokov od vzniku krajských a okresných veterinárnych zariadení 

Významné 50-ročné jubileum osamostatnenia sa štátnej veterinárnej služby 
bolo pripomenuté slávnostným zhromaždením 15. decembra 2010 v budove 
IVVL. Podujatie organizoval IVVL v spolupráci so ŠPVS SR. Na slávnostnom 
zhromaždení sa zúčastnil ústredný riaditeľ ŠVPS SR prof. MVDr. Jozef Bí-
reš, DrSc., prezident KVL SR MVDr. Ladislav Stodola, prorektor UVLF doc. 
MVDr. Peter Korim, PhD., riaditelia krajských a regionálnych veterinárnych  
a potravinových správ v Slovenskej republike, riaditelia štátnych veterinárnych 

Päťdesiate výročie inštitucionalizácie postgraduálneho vzdelávania veterinár
nych lekárov na Slovensku bolo i príležitosťou prejaviť vďaku a oceniť dlho
ročnú spoluprácu jednotlivcov a inštitúcií, ktorí významnou mierou prispeli  
k realizácii jeho koncepcie. Pri tejto príležitosti IVVL vydal pamätnú medailu.

Riaditeľ IVVL udeľuje pa
mätnú medailu prof. MVDr. 
Jozefovi Vodrážkovi, DrSc., 
ktorý v roku 1954 prednášal 
na prvom organizovanom 
postgraduálnom školení

Súčasťou podujatia bolo aj uvedenie publikácie do života

Úprimné poďakovania a stisky rúk...
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Stretnutie otvoril MVDr. Jozef Pokorný, riaditeľ IVVL, prítomných po-
zdravil prezident KVL SR MVDr. Ladislav Stodola, prorektor pre vedecko-
-výskumnú činnosť a zahraničný styk UVLF v Košiciach prof. MVDr. Jaroslav 
Legáth, CSc. pripomenul podiel univerzity na týchto zahraničných aktivitách.

Po pozdravných príhovoroch úvodný prejav mal MVDr. Ladislav Husár, 
člen Komisie. On bol iniciátorom zámeru publicistického spracovania témy 
expertíz. Svoju myšlienku zverejnil na III. stretnutí veterinárnych lekárov se-
niorov v roku 2012. Vo svojom vystúpení osvetlil niektoré fakty expertíz. Štát-
na veterinárna služba na Slovensku, aj v rámci jednotného štátu ČSSR, doka-
zovala kvalitnú, disciplinovanú, efektívnu, organizačnú, koncepčnú, odbornú, 
špecializovanú a výkonnú úroveň.

Potom vystúpili zástupcovia expertov za jednotlivé krajiny expertíz. Doc. 
MVDr. Jozef Kubinec, PhD - Kuba, MVDr. Štefan Márton - Mongolsko, 
MVDr. Oto Orban, CSc. - Alžírsko, MVDr. Pavol Gašpar - krajiny na juh od 
Sahary a ostatné svetadiely (ospravedlnený - prezentoval MVDr. Jozef Blecha). 
Prof. MVDr. Rudolf Cabadaj, CSc. zhrnul aj so širších aspektov pedagogickú 
činnosť učiteľov vtedajšej VŠV v zahraničí podľa štátov pôsobenia a aj jednot-
livých účastníkov.

Prof. MVDr. Dušan Magic, CSc. poukázal na dobré výsledky zvoleného 
pedagogického postupu pri výučbe fyziológie i problémy spojené s vyučova-
ním najmä pri zaisťovaní praktických cvičení. Zaujímavé spomienky a najmä 
fotografie obohatili priebeh stretnutia.

Nakoniec MVDr. Milan 
Jeřábek popísal svoj pobyt  
v Zambii. Doplnil ho boha-
tým obrazovým materiálom. 

V priebehu večerného 
spoločenského posedenia sa 
uskutočnilo uvedenie do ži-
vota 22. publikácie edície 
„Historia medicinae veterina-
riae“ z pera MVDr. Ladislava 
Husára „Miesto a význam 
Slovenskej spoločnosti vete-
rinárnych lekárov v dejinách 
spolkov“. Príjemné kolegiál-
ne posedenie naplnené spo-

ločnými spomienkami i súčasnosťou s degustáciou skvelých pokrmov a občer-
stvenia pokračovalo do neskorých večerných hodín. Odchádzajúci aj na druhý 
deň ráno vyjadrovali svoju spokojnosť a poďakovanie riaditeľovi IVVL za zor-
ganizovanie stretnutia na úrovni jemu vlastnej. 

Spoločenské stretnutie slovenských veterinárnych expertov

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov v spolupráci so Štátnou veterinár-
nou a potravinovou správou SR, Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmá-
cie v Košiciach a Komorou veterinárnych lekárov SR pri príležitosti 50. výročia 
začatia expertíznej činnosti veterinárnych lekárov a veterinárnych pracovníkov 
v pomoci rozvojovým krajinám usporiadali dňa 7. októbra 2014 v Inštitúte 
vzdelávania veterinárnych lekárov Spoločenské stretnutie slovenských vete-
rinárnych expertov pôsobiacich v zahraničí v II. polovici 20. storočia.

Zámerom prípravného výboru stretnutia bolo zhodnotiť a pripomenúť si vý-
znam expertíz a podiel slovenských odborníkov na dobrej reprezentácii sloven-
skej veterinárnej služby v zahraničí. Z počtu 53 prítomných bolo 27 aktívnych 
účastníkov expertíz.

Tematika expertíz sa dotýka rokov 1964 až 1990. Medzi prvými žiadateľmi 
o vyslanie našich expertov boli vlády Kuby, Mongolska, Alžírska a ďalších 
deviatich štátov v Ázii a Afrike a postupne bolo vyslaných 120 veterinárnych 
lekárov z praxe, z riadiacich pozícií, z kliník, z laboratórnych diagnostických  
a veterinárnych hygienických pracovísk. 

Celú činnosť sa vďaka aktivite Komisie histórie veterinárskej medicíny pri 
IVVL a entuziazmu autorov príspevkov - aktívnych expertov podarilo zdoku-
mentovať a časť publikovať v Slovenskom veterinárskom časopise v r. 2013  
a 2014 a začalo sa s písomným spracovávaním na knižné vydanie.

Účastníci stretnutia  experti
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V zmysle štatútu a rámcového plánu činnosti, vypracovaného vždy na zákla-
de návrhov a iniciatív členov na každý rok sa Komisia zaoberala širokou prob-
lematikou v oblasti histórie veterinárskej medicíny a múzejníctva, menovite: 
zberateľstvom, štúdiom a spracovaním vývoja veterinárskej profesie, organizá-
ciou jej riadenia a pôsobnosti, spracovania životopisov význačných osobností 
slovenského a svetového veterinárstva, publicistikou, prednáškovou činnosťou, 
vydavateľstvom autorských publikácií v rámci vlastnej edície IVVL „Historia 
medicinae veterinariae“, organizáciou konferencií, seminárov a dvoch celoštát-
nych stretnutí veterinárnych lekárov - seniorov nad 70 rokov. Dôležitou nápl-
ňou činnosti Komisie bola aj cieľavedomá, dôstojná a reprezentatívna účasť na 
odborno-historických podujatiach iných organizátorov medicínskeho charakte-
ru, s ktorými Komisia úzko spolupracovala.

Členovia Komisie sa venovali aj publikačnej a vydavateľskej činnosti. Svo-
je autorské články s historickou tematikou uverejňovali v odborných veterinár-
nych periodikách. Obsiahlejšie monografie a knižné publikácie vydával IVVL 
vo svojej, v roku 2000 založenej edícii „Historia medicinae veterinariae“.  
V rokoch 2000 - 2010 bolo v časopisoch a zborníkoch publikovaných do 200 
odborných článkov s historickou tematikou a vydaných 17 knižných, resp. bro-
žovaných titulov z pera autorov - členov Komisie (zoznam publikácií je na 
www.ivvl.sk - muzeum).

Ústredný riaditeľ MVDr. Ján Pliešovský, CSc, pri príležitosti decénia zalo-
ženia Komisie histórie veterinárskej medicíny pri IVVL udelil kolegom členom 
Komisie pamätné plakety ŠVPS SR ako prejav vďaky za vykonanú záslužnú 
prácu v oblasti veterinárskej histórie.

Medzinárodné sympózia k dejinám medicíny, farmácie
a veterinárskej medicíny

Tieto významné podujatia sa konajú od roku 1992 a do júna 2018 sa usku-
točnilo 12 ročníkov. Od tretieho ročníka sa používa i názov dejiny veterinárnej 
medicíny.

Na doterajších sympóziách členovia Komisie histórie veterinárskej medi-
cíny buď ako autori, prípadne spoluautori prezentovali celkom 51 odborných 
príspevkov a 7 posterov. Týkali sa spomienok na významné osobnosti veteri-
nárnej medicíny, odborné veterinárne problémy, veterinárne hygienické záleži-
tosti, historické aspekty z rôzneho pohľadu a iné.

História sympózií veterinárnej medicíny sa vlastne začala písať na IVVL  
v Košiciach v roku 1991, kde sa v dňoch 3. - 4. októbra uskutočnilo I. sympó-
zium k histórii veterinárnej medicíny, ktoré bolo venované 25. výročiu založe-
nia Kabinetu histórie a múzea veterinárnej medicíny v Košiciach.

Desiate výročie Komisie histórie veterinárskej medicíny pri IVVL 

V apríli roku 2010 bolo význačné decénium a to založenie Komisie histórie 
veterinárskej medicíny pri IVVL. Toto výročie bolo príležitosťou na bilanco-
vanie činnosti na slávnostnom zasadnutí Komisie za účasti ústredného riaditeľa 
ŠVPS SR MVDr. Jána Pliešovského, CSc.

Komisia múzea histórie veterinárskej medicíny ako poradný orgán riaditeľa 
IVVL bola zriadená v roku 2000 a menovaní boli títo členovia: doc. MVDr. 
Jozef Balun, CSc., MVDr. Ján Feješ, MVDr. Štefan Filo, CSc., MVDr. Ladislav 
Husár, doc. MVDr. Ján Jantošovič, CSs., prof. MVDr. Ján Pleva, DrSc., aka-
demik Oto Jaroslav Vrtiak, a MVDr. Ján Wagenhoffer. Príležitostným ale vždy 
ochotným poradcom a konzultantom bol akademik Ján Hovorka.

V rokoch 2002 - 2007 pribudli do Komisie: MVDr. Jozef Blecha, MVDr. 
Kamil Boleček, MVDr. Ladislav Čisár, doc. MVDr. Celestin Grieger, CSc.  
a MVDr. Ladislav Sciranka. Všetci, ktorí zotrvali dodnes, svojou aktivitou  
a k histórii ako takej oddaným prístupom nahradzovali aj tých, ktorí náhle  
a neočakávane zomreli (akademik O. J. Vrtiak, akademik J. Hovorka), alebo  
z iných vážnych dôvodov sa aktívnej činnosti v Komisii zriekli (prof. MVDr.  
J. Pleva, DrSc., doc. MVDr. C. Grieger, CSc. a MVDr. L.Čisár).

S potešením pripomíname aj obdivuhodnú, mimoriadne aktívnu publicistic-
kú a spoločenskú činnosť MVDr. Júliusa Molnára, CSc., ktorý formálne nebol 
členom Komisie, ale svojimi individuálne spracovanými a knižnou formou vy-
dávanými titulmi bohato prispel k plneniu, resp. doplneniu edičného programu 
IVVL v Košiciach.

Účastníci pripomienky decénia Komisie
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20. Organizačná a personálna štruktúra

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov je štátna príspevková organizácia 
zriadená Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej repub-
liky. Primárnou verejnoprospešnou úlohou inštitúcie je rozvoj ľudských zdro-
jov v rezorte pôdohos-
podárstva s dôrazom na 
celoživotné vzdelávanie 
zamestnancov organizá-
cií Štátnej veterinárnej  
a potravinovej správy 
Slovenskej republiky, 
ako aj ďalších pracov-
níkov pôsobiacich v ob-
lasti poľnohospodárstva  
a potravinárstva.

Oproti rokom 1991 -  
1992, kedy v organizácii 
pracovalo 30 zamestnan- 
cov, v súčasnosti je to 15.  

Na sympóziu bolo prezentovaných 21 prednášok v troch sekciách účast-
níkmi zo Slovenska a Česka. Toto košické sympózium je možné považovať za 
zrod myšlienky už dvadsaťtriročnej histórie medzinárodných sympózií o deji-
nách medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny. 

Od roku 2011 Technické múzeum v Brne v spolupráci s VFU v Brne orga-
nizovali odborný seminár pod názvom Po stopách zdravia a choroby človeka 
a zvierat.

Členovia Komisie prezentovali na 3 ročníkoch, v rokoch 2011, 2013, 2014 
spolu 8 príspevkov a 4 postery.

Spolupráca s UVLF v Košiciach

IVVL už tradične spolupracuje s UVLF pri spoluorganizovaní vedeckých 
konferencií ako sú napr. Lazarove dni výživy a dietetiky, Infekčné a parazitárne 
choroby zvierat, pri odborných podujatiach - Zraz podkúvačov a veterinárnych 
lekárov a pri ďalších aktivitách.

Predsedníctvo 12. medzinárodného sympózia k dejinám medicíny, farmácie  
a ve terinárskej medicíny, 2018

Zamestnanci Seminára pre doškoľovanie veterinár
nych lekárov v Košiciach v roku 1977

Zamestnanci IVVL v roku 2008



189188

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov k 1.1.2018

Vzdelanie VŠ ÚSO SO Spolu %
Muži 1 1 0 2 13,33
Ženy 5 2 6 13 86,67
Spolu 6 3 6 15 100

Veková štruktúra zamestnancov k 1.1.2018

Vek 20-30 31-40 41-50 nad 50 Spolu
Muži 0 1 0 1 2
Ženy 0 2 4 7 13
Spolu 0 3 4 8 15

Aktívni zamestnanci k 31.12.2017

P. č. Meno a priezvisko Nástup Výstup Pracovné zaradenie
1 Pokorný Jozef MVDr. 1.12.1997 riaditeľ IVVL
2 Báncsová Silvia Ing. 1.9.1989 vedúca odboru

ekonomiky
3 Rajzáková Irena MVDr. 1.4.1987 vedúca odboru celoži-

votného vzdelávania
4 Meitnerová Erika Ing. 7.9.2009 ref. odd. vzdelávania
5 Faguľová Martina Ing. 15.6.2012 ved. odd. prevádzky
6 Kleščinská Lucia Ing. 18.11.2014 ref. mzd. účtovníctva
7 Stoklas Ján 3.1.2000 technik, energetik, 

údržbár
8 Faguľová Jana 1.11.1992 recepčná 1
9 Juhasová Zuzana 1.6.1997 recepčná 2

10 Hrubovčáková Darina 1.10.2003 recepčná 3
11 Bradová Iveta 8.10.2016 recepčná 4

(50% úväzok)
12 Lisyová Zuzana 4.11.2016 recepčná 5
13 Forraiová Marta 16.1.1978 chyžná 1
14 Vargová Mária 1.4.2017 chyžná 2
15 Findoráková Mária 2.11.2017 chyžná 3

Počty zamestnancov a zoznam všetkých zamestnancov od roku 1958 sú uve-
dené v prílohe. 

Novým úlohám kladeným na inštitúciu sa prispôsobila aj organizačná štruk-
túra v roku 2015, ale z finančných dôvodov viaceré odborné úseky nie sú ob-
sadené.

Zamestnanci IVVL v roku 2015

Zamestnanci IVVL v roku 2018
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21. Edičná činnosť 

Od vzniku Seminára pre doškoľovanie veterinárnych lekárov v Pardubi- 
ciach, 1. 10. 1957, až do 1. 1. 1969, keď sa oddelila košická pobočka, resp. uči-
lište od pardubického ÚDVL a zriadil sa samostatný Ústav pre doškoľovanie 
veterinárnych lekárov (ÚDVL) v Košiciach, všetka vydavateľská činnosť sa 
vykonávala centrálne, t.j. v sídle vzdelávacej inštitúcie - v Pardubiciach.

Prvá slovenská brožovaná publikácia, ktorú vydalo košické učilište Semi- 
nára pre doškoľovanie veterinárnych pracovníkov v Pardubiciach v roku 1966 
bol zborník prednášok prof. MVDr. Michala Bartíka, CSc. a kol. „Otravy pre-
žúvavcov močovinou“. Ďalšia brožúra od autorov Tkáčik, Š. a kol. pod názvom 
„10 rokov Ústavu pre doškoľovanie veterinárnych lekárov v Košiciach“ vydalo 
Pôdohospodárske nakladateľstvo Bratislava, v roku 1969.

Nasledovala desaťročná edičná prestávka až do roku 1980, kedy sa pod 
hlavičkou ÚDVL v Košiciach rozbehlo systematické a účelové vydávanie ob- 
siahlejších a obsahovo bohatších publikácií v rámci edície „Učebné texty pre 
účastníkov postgraduálneho štúdia“ (UTPŠ). Boli to:

Sitko, M.: Slovník užitej veterinárskej genetiky (ÚDVL Košice, 1980)
Vrzgula, L. a kol.: Dehydratačný syndróm teliat a jeho terapia (ÚDVL Ko-

šice, 1980)
- Lešník, F.: Leukóza HD (ÚDVL Košice, 1981)
- Para, Ľ.: Zoohygiena v chove hydiny (ÚDVL Košice, 1981)
- Bartko, P., Vrzgula, L.: Metodika na vyhodnotenie metabolických porúch 

ošípaných v priemyselných podmienkach (ÚDVL Košice, 1982)
- Vrzgula, L., Sokol, J.: Hepatopatie v produkčných chovoch dojníc (ÚDVL 

Košice, 1983
- Gamčík, P.: Biochemické metódy riadenia reprodukčných funkcií kráv a ja-

lovíc (ÚDVL Košice, 1983)
- Slanina, Ľ. a kol.: Zborník zo VI. celoštátnej konferencie: Produkcia a zdra-

vie teliat v priemyselných podmienkach chovu (ÚDVL Košice, 1983)
- Lešník, F.: Vírusové nádorové choroby hydiny (ÚDVL Košice, 1984)
- Galád, O.: Skúsenosti a výsledky ozdravovania chovov dojníc od infekč-

ných mastitíd (ÚDVL Košice, 1984)
- Šándor, J.: Niektoré ekonomické problémy chovu hovädzieho dobytka  

v ČSSR so zvláštnym zreteľom na chov kráv (ÚDVL Košice, 1985)
- Sokol, A.: Definícia imunologických pojmov (ÚDVL Košice, 1986)

Ďalšie učebné texty vydával už Inštitút výchovy a vzdelávania veterinár-
nych lekárov v Košiciach (IVVVL): 

Organizačná štruktúra IVVL:

Riaditeľ                      
(1) 

Odbor celoživotného 
vzdelávania                      

(1) 

Oddelenie  
vzdelávania         

(1) 

Referát 
atestačnej 
prípravy 

Referát NP 
vzdelávania 

Špecializované 
senzorické  lab. 

Referát 
ďalšieho 

vzdelávania 

Oddelenie 
projektového 

riadenia 

Referát tvorby 
a riadenia 
projektov 

Odbor ekonomiky, 
prevádzky a služieb    

(1) 

Oddelenie 
ekonomiky 

Referát 
finančného 
účtovníctva 

Referát 
mzdového 

účtovníctva           
(1) 

Oddelenie       
prevádzky a služieb    

(1) 

Referát 
prevádzky        

(4) 

Referát služieb    
(5) 

Kancelária riaditeľa   

Sekretariát Personalistika BOZP a PO              
(Dohoda - Externá spol.) 

Poradné orgány 
riaditeľa               

(Komisia histórie) 

Múzeum- Kabinet 
histórie  

veterinárnej medicíny 
externí prac. 

Celkový počet zamestnancov IVVL k 1.1.2018 bol 15. Číslo v zátvorke udáva 
počet pracovníkov v jednotlivých útvaroch IVVL
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- Bartko, P. a kol.: Diferenciálna diagnostika metabolických porúch ošípa-
ných v priemyselných technológiách

- Garaj, Ľ.: Hygiena chovu hovädzieho dobytka
- Gamčík, P.: 35 rokov katedry reprodukcie hospodárskych zvierat VŠV  

v Košiciach. 

Zborníky:

- Fried, K. J.: Zborník referátov z I. sympózia k histórii veterinárskej medicí-
ny. 1991

- Gavalec,P.: 9. Letná škola biometriky. 1991
- Sokol, J.: Bioklimatológia v praxi vo vzťahu k investičnému procesu v živo- 

číšnej výrobe. 1991

Široká autorská ponuka bola aj v oblasti výroby videofilmov. Edičná komi-
sia IVVVL prijala z devätnástich návrhov sedem, realizovaných v roku 1991: 
- Choroby včiel
- Pleuropneumonia ošípaných
- Umelá inseminácia HD, metódy a postup umelej inseminácie
- Anaeróbne infekcie hospodárskych zvierat
- Podkúvanie koní
- Dermatitis interdigitalis
- Úprava paznechtov hospodárskych zvierat

V období rokov 1992 až 1999 z objektívnych organizačných, legislatívno- 
správnych i finančných dôvodov edičná činnosť Inštitútu stagnovala. K jej ob-
noveniiu došlo v roku 2000.

Učebné texty:

- Bystrický, P. a kol.: Správna výrobná prax v potravinárskom priemysle  
a službách, systém zabezpečovania kontroly a hygieny potravín (HACCP), 
2000

- Ondrašovič, M.: Dezinfekcia v živočíšnej výrobe, slovenská a anglická mu-
tácia, 2000

- Burdová, O. a kol.: Zákon o potravinách, 2001
- Burdová, O. a kol.: Hygiena mlieka z pohľadu správnej výrobnej praxe, 

2001
- Štulc, J. a kol.: „Nápoje“, „Označovanie potravín“, „Výkon potravinového 

dozoru“, 2001
- Bugarský, A. a kol.: Potravinové právo v SR, 2002 

- Balaščák, J. a kol.: Komplexný program veterinárskej starostlivosti v chove 
malých prežúvavcov, ovce - kozy (IVVVL Košice, 1987)

- Orság, A.: Úprava paznechtov hovädzieho dobytka (IVVVL Košice, 1987) 
- Pivko, J., Grafenau, P.: Prenos embryí hovädzieho dobytka (IVVVL Košice, 

1987)
- Jaký, V., Haladej, Š., Kouba, V.: Ilustrovaná príručka pre diagnostiku vybra- 

ných nákaz zvierat (IVVVL Košice, 1988)
- Orság, A.: Chirurgia a ortopédia v priemyselných podmienkach chovu hovä- 

dzieho dobytka (IVVVL Košice, 1988)
- Slanina, Ľ. a kol.: Zborník zo VII. celoštátnej konferencie: Zdravie a pro-

dukcia teliat v priemyselných podmienkach chovu (IVVVL Košice, 1988)
- Fried, K. J.: Sprievodca po expozícii múzea veterinárskej medicíny v Koši- 

ciach (IVVVL Košice, 1990)
- Slanina, Ľ.: Zborník z VIII. celoštátnej konferencie: Zdravie a produkcia 

teliat v priemyselných podmienkach chovu (IVVVL Košice, 1990)
- Vasiľ, M. a kol.: Hygienické a biotechnické aspekty ovplyvňujúce kvalitu 

mlieka (IVVVL Košice, 1990)

Vydávanie týchto publikácií bolo v plnej kompetencii riaditeľa IVVVL,  
v rámci rozpočtu a hospodárenia s finančnými prostriedkami ŠVS MPVž SSR.

Od roku 1990 sa edičná činnosť inštitútu administratívne aj hospodársky 
pridelila Ústavu veterinárnych informácií a osvety, ktorý bol samostatnou roz-
počtovou organizáciou ŠVS MPVž SR, zároveň realizátorom edičného plánu 
Inštitútu výchovy a vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach. Ústredný 
riaditeľ Štátnej veterinárnej správy MVDr. Dušan Hlinka, CSc., vymenoval 
za predsedu komisie pre edičnú činnosť riaditeľa IVVVL v Košiciach MVDr. 
Milana Trávnička, CSc. Ďalšími členmi komisie sa stali: MVDr. P. Čerhatý, 
MVDr. Š. Filo, CSc., MVDr. P. Čulen, MVDr. J. Blecha, MVDr. J. Salaj, CSc., 
Ing. V. Hurčík, J. Jonák, G. Bednarčíková a V. Diková.

Táto komisia nemala ľahkú úlohu. O vydanie odborných publikácií pre 
potreby Inštitútu sa začiatkom roka 1990 uchádzalo vyše dvadsaťpäť autorov  
a autorských kolektívov a muselo sa selektovať. Do edičného plánu na rok 
1990 boli zaradené nasledovné tituly:
- Kozák, M.: Biochemický profil ochorení psov a mačiek
- Pažítka, V. a kol.: Stanovenie progesterónu v mlieku dojníc a systém DIS-

KOT
- Reichel, P. a kol.: Diagnostika a prevencia syndrómu stučnenia kráv
- Feješ, J.: Rukoväť pre posudzovanie biologickej kvality spermy a insemi-

načných dávok samcov HZ v reprodukčnom procese
- Knežo, J. a kol.: Rukoväť výživy a dietetiky HZ
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- Janto, R., Nagy, J., Lazar, P., Sojáková, D., Lehocký, M., Pokorný, J.: Vy-
šetrenie zveri po ulovení pre potreby poľovníkov. 3. upravené a doplnené 
vydanie, 2010 

- Janto, R., Nagy, J., Lazar, P., Sojáková, D., Lehocký, M., Pokorný, J.: Vy-
šetrenie zveri po ulovení. Učebný text pre potreby poľovníkov. 4. upravené  
a doplnené vydanie, 2012

- Janto, R., Nagy, J., Lazar, P., Sojáková, D., Lehocký, M., Pokorný, J.: Vy-
šetrenie zveri po ulovení. Učebný text pre potreby poľovníkov. 5. upravené  
a doplnené vydanie, 2013

- Janto, R., Nagy, J., Lazar, P., Sojáková, D., Lehocký, M., Pokorný, J.: Vy-
šetrenie zveri po ulovení. Učebný text pre potreby poľovníkov. 6. upravené  
a doplnené vydanie, 2014

- Janto, R., Nagy, J., Lazar, P., Sojáková, D., Lehocký, M., Pokorný, J.: Vy-
šetrenie zveri po ulovení. Učebný text pre potreby poľovníkov. 7. upravené  
a doplnené vydanie, 2015

- Janto, R., Nagy, J., Lazar, P., Sojáková, D., Lehocký, M., Pokorný, J.: Vy-
šetrenie zveri po ulovení. Učebný text pre potreby poľovníkov. 8. upravené  
a doplnené vydanie, 2018

Učebné texty na CD a DVD nosičoch:

- Kvokačka, V.: a kol.: Transmisívne spongiformné encefalopatie, 2003 
- Pokorný, J. a kol.: Welfare zvierat, 2003
- Kolektív autorov: Zdravie zvierat, 2003
- Janto, R., Sojáková, D., Nagy, J., Lazar, P., Pokorný, J.: Vyšetrenie ulovenej 

voľne žijúcej zveri vyškolenou osobou, 2011 
- Tkáčová, D., Bugarský, A. a kol.: Súdne veterinárske lekárstvo, 2011
- Buleca, J.: Kvalita produkcie ošípaných, 2011
- Židek, R.: Základy imunologických metód, 2012
- Kasarda, R. Všeobecná zootechnika pre kynológov, 2017 

Knižné publikácie:

- Janto, R., Lazar, P., Nagy, J., Sojáková, D., Pokorný, J.: Vyšetrenie zveri po 
ulovení - praktická príručka pre poľovníkov, 2011, 89 s.

Kniha veterinárnych úkonov

IVVL bol aj vydavatelom „Knihy veterinárnych úkonov“, ktorú ponúkal 
chovateľom hospodárskych zvierat. V súčasnosti je táto distribuovaná Komo-
rou veterinárnych lekárov SR.

- Bugarský, A. a kol.: Správne a priestupkové konanie, 2002
- Ondrašovičová, O. a kol.: Uplatňovanie Animal welfare v chove hospodár-

skych zvierat a vykonávanie kontrol, 2004
- Sabolová, G. a kol.: Špeciálne výrobky zo sóje a ich senzorické hodnotenie, 

2004
- Bystrický, P. a kol.: Správna výrobná prax a systém HACCP, modul: Mäso 

a mäsové výrobky, 2004
- Hromaník, J. a kol.: Správna výrobná prax a systém HACCP, modul: Mlieko 

a mliečne výrobky, 2004
- Štulc, J. a kol.: Úradná kontrola potravín po vstupe SR do EÚ a zákon NR 

SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, 2004
- Baričičová, V. a kol.: Spoločná poľnohospodárska politika EÚ v rastlinných 

komoditách, 2004
- Maľa, P., Sabolová, G.: Senzorické posudzovanie mlieka a mliečnych vý-

robkov, 2006
- Nagy, J., Sabolová, G.: Senzorické posudzovanie hydiny a hydinových vý-

robkov, 2006
- Hovorka, P., Sabolová, G.: Senzorické posudzovanie medu, 2006
- Miko, E., Sabolová, G.: Senzorické posudzovanie piva, 2006
- Remža, J., Sabolová, G.: Senzorické posudzovanie ovocia a zeleniny, 2006
- Závracká, A., Sabolová, G.: Senzorické posudzovanie cukroviniek, 2006
- Závracká, A., Sabolová, G.: Senzorické posudzovanie olivových olejov, 

2006
- Závracký, M., Sabolová, G.: Senzorické posudzovanie vína, 2006
- Máté, D., Maľa, P., Sabolová, G.: Senzorické posudzovanie mäsových  

a mliečnych výrobkov, 2006
- Miko, E., Sabolová, G.: Senzorické posudzovanie ovocných destilátov, 2007
- Dubina, P., Sabolová, G.: Senzorické posudzovanie koňaku, 2007
- Bystrický, P., Sabolová, G., Dičáková, Z.: Senzorické posudzovanie čer-

stvého mäsa, 2007
- Pipová, M., Popelka, P., Sabolová, G.: Senzorické posudzovanie rýb a ryba-

cích výrobkov, 2007
- Sabolová, G.: Dietológia a liečebná výživa, 2008
- Dudríková, E., Sabolová, G.: Senzorické posudzovanie syrov, 2008
- Remža, J., Sabolová, G.: Hodnotenie kvality konzumných zemiakov, 2008
- Remža, J., Sabolová, G.: Senzorické hodnotenie a kvalita orechov, 2008
- Šlosárová, B., Sabolová, G,: Senzorické hodnotenie a kvalita čokolády, 

2008
- Sabolová, G.: Základy osobnej hygieny, 2009
- Kvokačka, V., Bajsová, Z., Gajdoš, V., Kopřiva, V., Šiška, J., Tkáčová Z.: 

Ochrana zvierat pri preprave, 2010
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SR 2007-2013.SVČ, XXXV, 2010, č. 6, s. 324.
- Pokorný, J., Benková, L., Meitnerová, E., Rajzáková, I., Sabolová, G.: Ce-

loživotné vzdelávanie zabezpečované Inštitútom vzdelávania veterinárnych 
lekárov v roku 2010.SVČ, XXXV, 2010, č. 6, s. 325-326.

- Pokorný, J,: Pavol Fabian - slovenský Heriot?, SVČ, XXXV, 2010, č. 6,  
s. 354-355.

- Rajzáková,I,: História a súčasnosť vzdelávacích kurzov na odchyt túlavých 
a zabehnutých zvierat organizovaných na IVVL v Košiciach. Veterinársky 
spravodajca, 2010.

- Sabolová, G., Pokorný, J.: Atestačné práce obhájené na Inštitúte vzdeláva-
nia veterinárnych lekárov. SVČ, XXXVI, 2011, č. 2, s. 112.

- Meitnerová, E.: Ochrana zvierat pri preprave - projekt z Programu rozvo-
ja vidieka SR 2007-2013, opatrenia 3.3 Vzdelávanie a informovanie. SVČ, 
XXXVI, 2011, č. 4, s. 232.

- Husár, L., Pokorný, J., Oravcová, S., Nagyová, M.: Gemerskí lekári - fyzi-
kusi, zverolekári v 18. a 19. storočí. SVČ, XXXVI, 2011, č. 5, s. 286.

- Pokorný, J., Benková, L., Meitnerová, E., Rajzáková, I., Sabolová, G.: Ce-
loživotné vzdelávanie zabezpečované Inštitútom vzdelávania veterinárnych 
lekárov v roku 2011. SVČ, XXXVI, 2011, č. 6, s. 350.

- Benková, L., Pokorný, J.: Projekt na získanie odbornej spôsobilosti poľov-
níkov na prvotné vyšetrenie zveri po ulovení je ukončený. SVČ, XXXVII, 
2012, č. 1, s. 25-26.

- Pokorný, J.: Atestačné práce obhájené na Inštitúte vzdelávania veterinár-
nych lekárov (Pokračovanie). SVČ, XXXVII, 2012, č. 2, s. 89-90.

- Pokorný, J.: Atestačné práce obhájené na Inštitúte vzdelávania veterinár-
nych lekárov (Pokračovanie). SVČ, XXXVII, 2012, č. 3, s. 149 -150.

- Blecha, J., Pokorný, J.: Jubilejný 10. ročník medzinárodného sympózia  
k dejinám medicíny, farmácie a veterinárskej medicíny. SVČ, XXXVII, 
2012, č. 3, s. 152 - 153.

- Balun, J., Pokorný, J., Kerpán, L.: MVDr. Ladislav Husár - 85-ročný. SVČ, 
XXXVII, 2012, č. 3, s. 152 - 153.

- Pokorný, J., Benková, L., Meitnerová, E., Rajzáková, I.: Celoživotné vzde-
lávanie zabezpečované Inštitútom vzdelávania veterinárnych lekárov v roku 
2012. SVČ, XXXVII, 2012, č. 6, s. 336 - 339.

- Janto, R., Benková, L. Divina musí byť bezchybná. Naše poľovníctvo, IX, 
2012, č. 10, s. 8-9.

- Pokorný, J.: Atestačné práce obhájené na Inštitúte vzdelávania veterinár-
nych lekárov (Pokračovanie).SVČ, XXXVII, 2012, č. 6, s. 339 - 341.

- Rajský, D., Pokorný, J.: Kurzy vyšetrovania zveri po ulovení. Poľovníctvo 
a rybárstvo, 2012, roč. 64, č.12, s. 36. 

- Pokorný, J.: Husár, L.: Miesto a význam Slovenskej spoločnosti veterinár-

Publikačná činnosť zamestnancov IVVL 

- Sabolová, G., Pokorný, J.: Senzorické posudzovanie potravín v kontexte 
postgraduálneho vzdelávania zamestnancov ŠVPS SR. SVČ, XXXIII, č. 5, 
2008, s. 337-338.

- Benková, L.: Investovať do ľudských zdrojov sa oplatí. SVČ, XXXIII, č. 5, 
2008, s. 338-339.

- Knežo, J.: História a súčasnosť atestačnej prípravy veterinárnych lekárov. 
SVČ, XXXIII, 2008, č. 5, s. 303

- Pokorný, J., Pliešovský, J.: Päťdesiat rokov Inštitútu vzdelávania veterinár-
nych lekárov v Košiciach. SVČ, XXXIII, 2008, č. 5, s. 331-336.

- Sabolová, G., Kayserová, H., Certik, M., Helcova, A.: Influence of food and 
supplemental intake of linoleic acid to body weight of CF children. Journal 
of ycstic Fibrosis, 2008, S2, s. 94.

- Janto, R., Sojáková, D., Pokorný, J., Benková, L., Ondriaš, M.: Vyšetrovanie 
zveriny na mieste po ulovení - priebeh a skúsenosti zo školení poľovníkov 
v SR. 38. ročník Lenfeldových a Höklových dní - Konferencia o hygiene  
a technológii potravín pri príležitosti 90. výročia založenia VFU Brno, 12. - 
13. novembra 2008, s. 58-60.

- Pokorný, J., Meitnerová, E.: Aktivity z Programu rozvoja vidieka 2007 - 
2013. SVČ, XXXIV, 2009, č. 6, s. 402 - 403. 

- Benková, L., Pokorný, J.: Školenia manažérov v oblasti štandardov vzdelá-
vania v roku 2009, SVČ, XXXIV, 2009, č. 6, s. 403. 

- Rajzáková, I.: 9. ročník Manažmentu miest a obcí vo vzťahu chovu psov  
a iných domácich, lesných a exotických zvierat. Vet. spravodajca, XXXVII., 
2009, č. 9 - 10, s. 4.

- Knežo, J.: História a súčasnosť atestačnej prípravy veterinárnych lekárov II: 
Atestačná príprava II. stupňa. SVČ, XXXIV, 2009, č. 1, s. 56.

- Sabolová, G.: Nutričná terapia diabetes mellitus u pacientov s cystickou fib-
rózou. Lekárnik, 2009, 5, s. 23 - 26, ISSN 1335-924X.

- Sabolová, G.: Špecifické nutričné potreby tehotných žien a dojčiacich ma-
tiek. Lekárnik, 12, 2009, s. 44 - 45, ISSN 1335-924X.

- Sabolová, G., Remža, J.: Nutričné kvalitatívne parametre strukovín urče-
ných na výživu ľudí. SVČ, XXXIV, 2009, č. 2, s. 88 - 90.

- Janto, R., Sojáková, D., Pokorný, J., Benková, L., Ondriaš, M.: Vyšetrenie 
zveriny na mieste po ulovení - priebeh a skúsenosti zo školení poľovníkov  
v SR. SVČ, XXXIV, 2009, č. 2, s. 93 - 94.

- Benková, L.: Zabezpečovanie a zvyšovanie kvality hygieny a bezpečnosti 
potravín - projekt so zameraním na prvotné vyšetrenie zveri na mieste po 
ulovení. SVČ, XXXV, 2010, č. 1, s. 324-325,

- Meitnerová, E.: IVVL pokračuje v aktivitách z Programu rozvoja vidieka 
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Edícia „Historia medicinae veterinariae“

V roku 1999 bola z iniciatívy riaditeľa IVVL v Košiciach MVDr. Jozefa 
Pokorného založená edícia „Historia medicinae veterinariae“ v ktorej doteraz 
vyšlo 25 titulov:

1. Jantošovič J., Fried K., Pokorný J., Kozák M., Filo Š.: Prof. MUDr. Pavol 
Adámi (1736 -1814), str. 35, 2000

2. Jantošovič J., Fried K., Pokorný J.: Prof. Dr. František Hutyra, str. 27, 2000
3. Jantošovič J., Fried K., PokornýJ., Kozák M.: Prof. Dr. Jozef Marek, str. 30, 

2000
4. Feješ J: História tlmenia žrebčej nákazy (duriny) na Slovensku po 2. sveto-

vej vojne, str. 6, 2000
5. Husár L.: Organizačný a štrukturálny vývoj slovenského veterinárstva  

v rokoch 1945 - 1960, str. 141, 2000
6. Husár L.: Slovenské veterinárstvo v rokoch 1939 - 1945, str. 177, 2001
7. Feješ J.: MVDr. Pavol Opluštil, magistrátny veterinárny radca, str. 44, 2002
8. Pokorný J. a kol.: Prvé celoštátne stretnutie veterinárnych lekárov - senio-

rov nad 70 rokov 20. - 21. júna 2002 v Košiciach, str. 44, 2002
9. Molnár J.: História veterinárstva okresu Trnava, str. 325, 2002
10. Jantošovič J., Fried K., Pokorný J., Kozák M.: Významné osobnosti veteri-

nárskej medicíny, str. 108, 2004 
11. Husár L., Pokorný J.: História postgraduálneho vzdelávania veterinárnych 

lekárov na Slovensku, str. 177, 2005
12. Husár L., Pokorný J.: Konská nemocnica vo Veľkej Ide v rokoch 1915 - 

1918, str. 28, 2006
13. Jantošovič J., Kozák M., Slosiarik J., Pokorný J., Vrabec V.: História vete-

rinárskeho školstva, str. 34, 2006
14. Pokorný J. a kol.: Druhé celoštátne stretnutie veterinárnych lekárov - senio-

rov nad 70 rokov, str. 48, 2007
15. Husár L., Pokorný J.: História postgraduálneho vzdelávania veterinárnych 

lekárov na Slovensku, 50. výročie Inštitútu vzdelávania veterinárnych leká-
rov v Košiciach, str. 202, 2008

16. Molnár J.: Alexander Kotlán, život a dielo, str. 47, 2008
17. Molnár J.: Veda na dlhé trate..., život a dielo Františka Nižňanského, 1911-

1967, str. 200, 2008
18. Husár L.: Prvé samostatné veterinárske organizácie v Československej re-

publike Krajské a Okresné veterinárne zariadenia v roku 1960, 50. výročie, 
str. 76, 2010 

19. Feješ J.: Veselo aj vážne zo života zverolekára, str. 100, 2010
20. Pokorný J. a kol.: Tretie celoštátne stretnutie veterinárnych lekárov - senio-

nych lekárov v dejinách spolkov. Recenzia. SVČ, XXXVIII, 2013, č. 3 - 4, 
s. 157.

- Pokorný, J., Husár, L.: Päťdesiatpäť rokov vzdelávania veterinárnych leká-
rov na Slovensku. SVČ, XXXVIII, 2013, č. 5 - 6, s. 244 - 248.

- Pokorný, J.: Husár, L.: Chýreční Slováci v dejinách veterinárstva feudál-
neho Uhorska. Peter Madáč z Veľkej Polomy. Recenzia. SVČ, XXXVIII, 
2013, č. 5 - 6, s. 248.

- Benková, L., Meitnerová, E., Rajzáková, I.: Prehľad uskutočnených vzdelá-
vacích programov Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov za rok 2013. 
SVČ, XXXVIII, 2013, č. 5 - 6, s. 251 - 254.

- Pokorný, J., Meitnerová, E.: Atestačné práce obhájené na Inštitúte vzdelá-
vania veterinárnych lekárov v roku 2013. SVČ, XXXVIII, 2013, č. 5 - 6,  
s. 259 - 260.

- Pokorný, J.,: Atestačné práce obhájené na Inštitúte vzdelávania veterinár-
nych lekárov v prvom polroku 2014. SVČ, XXXIX, 2014, č. 3 - 4, s. 169 
- 171.

- Pokorný, J.,: Atestačné práce obhájené na Inštitúte vzdelávania veterinár-
nych lekárov v druhom polroku 2014. SVČ, XXXIX, 2014, č. 5 - 6, s. 251 
- 253.

- Pokorný, J., Meitnerová, E., Rajzáková, I.: Vzdelávacie aktivity Inštitútu 
vzdelávania veterinárnych lekárov v roku 2014, SVČ, XXXIX, 2014, č. 5 - 
6, s. 251 - 254.

- Pokorný, J.,: Atestačné práce obhájené na Inštitúte vzdelávania veterinár-
nych lekárov v roku 2015. SVČ, XL, 2015, č. 3 - 4, s. 164 - 165.

- Pokorný J., Meitnerová E., Rajzáková I.: Vzdelávacie aktivity Inštitútu 
vzdelávania veterinárnych lekárov v roku 2015. SVČ, XLI, 2016, č. 1 - 2,  
s. 46 - 50.

- Pokorný, J.: Atestácie veterinárnych lekárov pokračujú aj v roku 2016. SVČ, 
XLI, 2016, č. 1 - 2, s. 51 - 53.

- Pokorný J., Meitnerová E., Rajzáková I.: Vzdelávacie aktivity Inštitútu 
vzdelávania veterinárnych lekárov v roku 2016. SVČ, XLII, 2017, č. 1,  
s. 53 - 57.

- Pokorný, J.: Atestácie veterinárnych lekárov v roku 2016. SVČ, XLII, 2017, 
č. 1, s. 57 - 58.

- Pokorný, J.: Atestácie veterinárnych lekárov v roku 2017. SVČ, XLII, 2017, 
č. 2- 3, s. 156 - 157.

- Pokorný,J., Meitnerová E., Rajzáková I.: Vzdelávacie aktivity Inštitútu 
vzdelávania veterinárnych lekárov v roku 2017. SVČ, XLIII, 2018, č. 1,  
s. 59-64
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rov nad 70 rokov, Slovenská veterinárska historiografia, podiel veterinár-
nych lekárov - seniorov, na jej spracovaní a publikovaní, str. 68, 2012 

21. Husár L.: Miesto a význam Slovenskej spoločnosti veterinárnych lekárov  
v dejinách spolkov, str. 160, 2013

22. Husár L.: Chýreční Slováci v dejinách veterinárstva feudálneho Uhorska. 
Peter Madáč z Veľkej Polomy, str. 60, 2013

23. Husár L. a kol.: Expertízy slovenských veterinárnych lekárov v rozvojo-
vých krajinách sveta (50. výročie), str. 313, 2015

24. Pokorný J. a kol.: Štvrté celoštátne stretnutie veterinárnych lekárov - senio-
rov nad 70 rokov, str. 90, 2018

25. Buleca J.: Návrat z nenávratna - Michal Breza, str. 78, 2018

21.1. Slovenský veterinársky časopis

IVVL je od roku 2002 vydavateľom Slovenského veterinárskeho časopi-
su (SVČ), ktorý s týmto názvom existuje od roku 1993 ročníkom XVIII ako 
pokračovateľ Veterinárskeho časopisu z roku 1953 (SAVU Bratislava a VŠV 
Košice) a jeho predchodcov Veterinárskeho sborníka (zakladateľ prof. MVDr. 
Ján Hovorka, SAVU Bratislava) a Slovenského veterinára z roku 1939 - 1944 
(MVDr. Pavol Opluštil, Zverolekárska komora Bratislava).

Je to spoločný odborný časopis ŠVPS SR a UVLF v Košiciach.
SVČ má edukačný, odborný a informačný charakter, slúžiaci pre všetky 

zložky veterinárskej pospolitosti v SR a svojim zameraním spadá do rezortu 
pôdohospodárstva, čiastočne do rezortu životného prostredia, školstva a zdra-
votníctva.

V roku 2002 sa stal predsedom redakčnej rady prof. MVDr. Jozef Bíreš, 
DrSc., v roku 2007 MVDr. Ján Pliešovský, CSc., a od roku 2010 doteraz prof. 
MVDr. Jozef Bíreš, DrSc. Šéfredaktorom časopisu od roku 2002 doteraz je 
prof. MVDr. Peter Juriš, PhD. 

Ďalší členovia RR boli: prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD. - rektor UVL 
Košice, MVDr. Ján Greguš - Pharmacopola, Žiar nad Hronom, MVDr. Jozef 
Pokorný - IVVL Košice, MVDr. Ladislav Stodola KVL SR (od februára 2010) 
a MVDr. Milan Matuš, ŠVPS SR. Od roku 2011 sa stala členkou RR Mgr. Ľud-
mila Kundríková, UVLF Košice a technickí redaktori sa stali Dagmar Matejo-
vá, MVDr. Milan Greguš. V roku 2015 sa členom RR namiesto prof. Pilipčinca 
stala nová rektorka UVLF prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. a MVDr. Milan 
Greguš ukončil pozíciu technického redaktora.

Časopis pôvodne vychádzal raz za dva mesiace (6 čísiel) formátu A4, v slo-
venskom jazyku a rozšíreným anglickým súhrnom a v plne farebnej úprave, ne-
skoršie sa počty vychádzaných čísiel z ekonomických dôvodov zmenili. V roku 
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Odborné príspevky sú lektorované. Od polovice roka 2009 bolo dovtedajšie 
vyplácané autorských honorárov a honorárov oponentom z ekonomických dô-
vodov zrušené.

Štruktúra jednotlivých čísiel je rozdelená do nasledovných kapitol:
- Úradná kontrola a bezpečnosť potravín, producent a spotrebiteľ;
- Informácie z úradnej veterinárnej praxe, potravinárskej a poľnohospodár-

skej legislatívy, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 
a Komory veterinárnych lekárov SR;

- Veterinárna starostlivosť, prevencia v prvovýrobe, nozologická problemati-
ka, životné prostredie;

- Informácie zo spoločenských akcií, kongresov, výstav a personálie.

Pre informáciu uvádzame štatistický prehľad jednotlivých ročníkov za ob-
dobie rokov 2008 - 2017
- celkový počet strán - priemerne 313
- prispelo autorov - priemerne 289
- počet príspevkov v kapitole Úradná kontrola a bezpečnosť potravín 244
- počet príspevkov v kapitole Informácie z úradnej veterinárnej praxe 151
- počet príspevkov v kapitole Veterinárny a potravinový dozor 160
- počet odborných príspevkov v kapitole Veterinárna starostlivosť 300
- počet príspevkov v kapitole Veterinárna prax 55
- počet príspevkov v kapitole UVLF 30
- počet príspevkov v kapitole Informácie 392
- počet obrazov a schém 1267
- počet ilustračných fotografií 493
- počet reklám 23

Možno konštatovať, že SVČ si stále zlepšuje svoju kvalitu, čo sa týka jeho 
formy, ktorú má ustálenú, s dobrou jazykovou úrovňou, celkového vzhľadu aj  
obsahu, v zameraní na aktuálnu veterinársku a potravinársku problematiku. 
Farebné fotografie umožňujú kvalitne dokumentovať jednotlivé odborné prob-
lémy a je možné konštatovať, že časopis je odborne atraktívny nielen pre od-
bornú, ale aj širšiu verejnosť zainteresovanú v danej oblasti. Časopis pravidelne 
poskytuje nové aktuálne informácie ako z hľadiska odborného, tak aj z hľadiska 
profesijno-informatívneho, čím je kladený dôraz aj na jeho edukačný charakter.

Problémom však naďalej zostáva finančná stránka vydávania časopisu, spô-
sobená najmä malým nákladom a problematickým zabezpečením reklamy (od-
berateľmi sú najmä štátne organizácie). Pre vydavateľa - IVVL opakujúca sa 
strata negatívne ovplyvňuje aj hospodársky výsledok inštitúcie. Pre nadchádza-
júce obdobie je preto nevyhnutné vypracovať úplne iný, nový systém financo-
vania vydávania časopisu, aby jeho vydávanie bolo samofinancované.

2013 sa pristúpilo k vydávaniu dvojčísiel, teda vyšli 3 dvojčísla v celkovom 
rozsahu 320 strán, čím sa dodržal pôvodný rozsah celého ročníka. V rokoch 
2015 a 2017 vyšli iba dve dvojčísla v celkovom rozsahu 208 a 212 strán. 
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z počiatočnej desiatky rozrástla na vyše 3200 knižných, resp. viazaných titulov. 
Po roku 1990, tak ako mnohé iné knižnice aj naša vyradila množstvo titulov 
socialistickej epochy. Z obsahového a tematického hľadiska ide prevažne o od-
bornú, vedeckú a vzdelávaciu literatúru z oblastí všetkých odborov veterinár-
skej i humánnej medicíny, poľnohospodárskej, potravinárskej i krmovinárskej 
výroby, ekológie, školstva, vedy, výskumu a iných vedných odborov a činností. 
Z ďalších titulov sú to odborné časopisy a rozličné periodiká, učebnice, slov-
níky, encyklopédie, populárno-vedecké publikácie aj beletria z medicínskeho 
prostredia. Väčšina zväzkov je vytlačená v slovenskom alebo českom jazyku, 
ale v knižnici sa nachádzajú jednotlivé výtlačky, alebo celé série titulov v rus-
kom, anglickom a nemeckom jazyku. Významnú a z hľadiska poslania a za-
merania inštitútu podstatnú a najhodnotnejšiu časť knižnice tvorí vyše dvetisíc 
zväzkov pôvodných slovenských atestačných prác veterinárnych lekárov (dru-
há atestácia), z odborov zdravie zvierat, ochrana zvierat , veterinárna ekológia  
a živočíšne vedľajšie produkty, hygiena potravín a ochrana životného prostre-
dia, hygiena krmív, veterinárna farmácia, veterinárna certifikácia, hygiena pro-
duktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín.

22. Kabinet (múzeum) histórie
 veterinárskej medicíny

Pôvodný Kabinet histórie a múzeum veterinárskej medicíny bol v roku 1988 
organizačne, priestorovo i materiálne pričlenený k IVVL v Košiciach a zverený 
do kompetencie ŠVS MPVž SSR (viď str. 88). Po smrti prof. MVDr. Karola J. 
Frieda (21. februára 1998), ktorý bol jeho zakladateľom, správcom a kustódom, 
ako aj po viacerých organizačných a štrukturálnych zmenách v riadení veteri-
nárskej starostlivosti, sa z Kabinetu pôvodne vytvorili dva referentské útvary 
a to Referát histórie veterinárskej medicíny a Múzeum histórie veterinárskej 
medicíny. Vedením oboch referátov bol poverený externý pracovník MVDr. 
Ján Feješ. Dnes je súčasťou organizačnej štruktúry IVVL ako Múzeum histó-
rie veterinárskej medicíny, i keď nejde o organizačný útvar v zmysle zákona  
č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách. Vo veterinárskej komunite je expozícia 
veterinárskej histórie zaužívane nazývaná múzeum, preto sme si dovolili pre 
účely tejto publikácie používať tento termín. 

Expozícia je ojedinelá svojho druhu na Slovensku. Obsahuje cenné knižné 
publikácie, prístroje a nástroje používané pri práci v terénnej veterinárnej medi-
cíne, vo veterinárnej hygienickej službe, ako aj vo veterinárnych laboratóriách. 

21.2. Knižnica Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov

Súčasťou IVVL je aj knižnica, ktorá slúži pre potreby vzdelávacej inštitú-
cie a teda nie je knižnicou zriadenou v súlade so zákonom č. 126/2015 Z.z.  
o knižniciach. Zakladala sa v šesťdesiatych rokoch minulého storočia na pôde 
ÚŠVÚ Doškoľovanie veterinárnych pracovníkov Pardubice, učilište Košice, 
Kostolianska cesta 117. Za štyridsať rokov doplňovania a zveľaďovania sa  

Poster k výročiu SVČ, 2005
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1949, 51 ks kníh a 2 vete-
rinárne nástroje získané da-
rom. V roku 2010 múzeum 
získalo 103 historických 
exponátov (101 kníh a 2 fo - 
tografie) väčšinou od kole-
gov dôchodcov, prípadne 
ich pozostalých. V roku 
2011 sa rozšírilo múzeum 
o 10 knižných exponátov, 
zväčša darov veterinárnych 
lekárov dôchodcov. V roku 
2012 MVDr. Jozef Gulík 
zo Šulekova venoval mú-
zeu technický exponát, svoj 
patent - Pneumatické klieš-
te na úpravu paznechtov. 
Syn prof. MVDr. Augustí-
na Sokola, DrSc. zapožičal 
do zbierok vysokoškolský 
diplom a ďalšie archiválie 
svojho otca. V roku 2013 
múzeum bolo obohatené  
o zaujímavé exponáty do-

kumentujúce expertíznu činnosť MVDr. Jána Žilinčára z Banskej Bystrice  
v Mongolsku. V roku 2015 MVDr. Michal Szántó z Košíc daroval múzeu vzác-
ne historické dokumenty: 6 kusov odborných publikácií z rokov 1922 - 1942  
a 3 kusy záznamov prednášok z Vysokej školy zverolekárskej v Brne z rokov 
1925 - 1928. V roku 2018 MVDr. Juraj Balaščák, CSc. venoval múzeu 15 ko-
túčov odborných filmov z laboratórnej diagnostiky a chorôb hospodárskych 
zvierat.

Na pôvodnú kroniku postgraduálneho vzdelávania veterinárnych lekárov  
z rokov 1964 - 1986 nadväzuje kronika múzea histórie veterinárskej medicíny, 
ktorú od roku 1999 až do apríla 2012 starostlivo viedol a ilustroval až do svo-
je nečakanej smrti nestor múzea MVDr. Ján Feješ. V kronike je hojný počet 
záznamov z domácich i vzácnych zahraničných návštev, ako aj z pamätných 
udalostí IVVL. Zvlášť sú cenné podpisy účastníkov doteraz uskutočnených 
štyroch stretnutí veterinárnych lekárov seniorov nad 70 rokov z rokov 2002, 
2007, 2012 a 2017. Každoročne sa do kroniky zaznamenávajú niektoré uda-
losti z veterinárnej služby na Slovensku. Starostlivosť o múzeum a kroniku má  
v súčasnosti MVDr. Ján Choma, PhD.

Zhromaždené predmety sú takmer výlučne darované veterinárnymi lekármi  
a veterinárnymi inštitúciami. V expozíciách múzea je uložených vyše 1130 
kníh, okolo 120 skrípt, do 65 dokumentácií, vyše 90 obrázkov, do 300 nástro-
jov, prístrojov a veterinárskych inštrumentov, 75 medailí, 15 patologických 
preparátov, 15 panelov s historickou dokumentáciou, 30 pamätných vlajočiek  
s veterinárskou tématikou, odborné filmy a iné exponáty.

Na bohatej panelovej expozícii sú sústredené obrazové materiály z histórie 
veterinárnej medicíny u nás, ale aj vo svete. Zachytené sú podobizne vedúcich 
osobností z veterinárnej medicíny. Zvlášť z historiografického hľadiska je cen-
ný panel s fotografiami všetkých vedúcich veterinárnej služby na Slovensku od 
vzniku prvej Česko-slovenskej republiky. Za uvedené obdobie sa v tomto na 
Slovensku špecifickom profesijnom múzeu nazhromaždili početné trojrozmer-
né exponáty využívané v minulosti pri poskytovaní terapeutickej a preventívnej 
činnosti. Zaistil sa bohatý obrazový materiál, ktorý bol rozčlenený do tema-
tických časových, odborných a osobnostných celkov, ktoré sú naaranžované  
v prehľadných sklenených vitrínach. Expozícia sa takmer každoročne rozrastá 
o veľmi cenné exponáty, ktoré predstavujú vysokú historickú hodnotu z po-
hľadu veterinárnej činnosti. Múzeum je takmer pravidelne obdarované rôzny-
mi cennými historickými exponátmi od rôznych darcov. V roku 2008 múzeum 
získalo nasledovné exponáty: osobnú fotografiu prvej slovenskej veterinárnej 
lekárky MVDr. A. Jeleníkovej, fotografie pôvodných budov UVLF spred roka 

Zápis v kronike z roku 1964

Pohľad do priestorov kabinetu histórie
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Prvý slovenský 
kozmonaut Ivan 
Bella a letec 
kozmonaut Michal 
Fulier, rok 1999

Návštevníci
múzea histórie 
veterinárskej
medicíny IVVL

D.h.c. Prof. 
MVDr. Dušan 
Magic, PhD., 
ústredný riaditeľ 
ŠVPS SR
s expertmi z EÚ 
na problematiku 
slintačky
a krívačky,
rok 2002

Dr. Abdelfattah 
Nour, Purdue
University,
Indiana USA,
riaditeľ Medzi
národného centra
pre program výučby 
a doškoľovania
veterinárnych
hygienikov,
rok 2004

Ústredný riaditeľ
ŠVPS SR
prof. MVDr. Jozef 
Bíreš, DrSc.,
odovzdáva
pamätné medajly 
pri príležitosti 
vstupu SR do 
Európskej únie, 
IVVL, rok 2005

MVDr. Ján
Pliešovský, CSc., 
ústredný riaditeľ 
ŠVPS SR,
pri prejave
k účastníkom
II. stretnutia
veterinárnych
lekárov seniorov 
nad 70. rokov, 2007
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nov Komisie. Menovaní boli: doc. MVDr. Jozef Balun, CSc., MVDr. Ján Feješ, 
MVDr. Štefan Filo, CSc., MVDr. Ladislav Husár, doc. MVDr. Ján Jantošovič, 
CSc., prof. MVDr. Ján Pleva, DrSc., Akademik Oto Jaroslav Vrtiak a MVDr. 
Ján Wagenhoffer. 

Štatút Komisie bol schválený na riadnom zasadnutí na IVVL dňa 10. mája 
2000. V zmysle ustanovení štatútu sa Komisia od svojho vzniku doteraz zaobe-
rala širokou problematikou činnosti IVVL v oblasti histórie veterinárskej me-
dicíny a múzejníctva, menovite: zberateľstvom, štúdiom a spracovaním dejín 
vývoja veterinárskej profesie na Slovensku, spracovaním životopisov význač-
ných osobností slovenského i svetového veterinárstva, publikačnou i prednáš-
kovou činnosťou, využitím poznatkov v postgraduálnom vzdelávaní pracovní-
kov organizácií ŠVPS SR, vydávaním publikácií v rámci edície IVVL „Historia 
medicinae veterinariae“, organizáciou konferencií, seminárov a celoštátnych 
stretnutí veterinárnych lekárov seniorov nad 70 rokov. Dôležitou náplňou čin-
nosti Komisie bola aj cieľavedomá, dôstojná a reprezentatívna aktívna účasť na 
historických medicínskych podujatiach iných organizátorov.

V rokoch 2002-2007 pristúpili do Komisie: MVDr. Jozef Blecha, MVDr. 
Kamil Boleček, MVDr. Ladislav Čisár (do r. 2007), MVDr. Celestín Grieger, 
CSc. (do r. 2007) a MVDr. Ladislav Sciranka, ktorí svojou aktívnou činnosťou 
nahradzovali z dôvodov úmrtia alebo choroby odchádzajúcich kolegov. Komi-
sia od svojho vzniku do konca roka 2007 zasadala riadne aj podľa aktuálnej po-
treby mimoriadne, dovedna 20 razy. Na rokovaniach zaznamenala 128 účastí.

Expozícia múzea je prístupná nielen študentom veterinárnej medicíny  
a praktickým veterinárnym lekárom, ale aj širokej verejnosti. Autentické expo-
náty a bohatý obrazový materiál poskytujú ucelený pohľad na vývoj veterinár-
nej medicíny v širokých historických a sociálno-ekonomických súvislostiach. 

Aj v rámci múzea sú vyvíjané aktivity formou spolupráce s Klubom de-
jín zdravotníckeho zamerania pri Východoslovenskom múzeu v Košiciach, 
Ústavom cudzích jazykov a dejín veterinárneho lekárstva Veterinárnej a farma-
ceutickej univerzity v Brne, Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie  
v Košiciach a Vlastivedným múzeom v Trebišove. 

22. 1. Komisia histórie veterinárnej medicíny

História komisie veterinárnej medicíny sa začala písať dňa 21. októbra 
1999, kedy riaditeľ IVVL MVDr. Jozef Pokorný zvolal ôsmich zakladajúcich 
členov komisie, ktorá mala aktívne pokračovať v prerušenej činnosti Friedovho 
Kabinetu.

Dňa 27. apríla 2000 bola v zmysle čl. 5, ods. 2, písm. c/ štatútu IVVL č. j. 
7800/1999-100 zriadená odborná Komisia múzea histórie veterinárskej medicí-
ny (ďalej Komisia), ako poradný orgánu riaditeľa IVVL, neskôr premenovaná 
na Komisiu histórie veterinárnej medicíny, pod ktorým názvom pracuje až do-
teraz. Zároveň s týmto dátumom boli vyhotovené poverovacie dekréty pre čle-

Návšteva akademikov a vysokoškolských profesorov v múzeu IVVL. Predseda 
Ústavného súdu Čič, Vrtiak, Hajko, Pažák, Mitrová, 1999

Členovia Komisie múzea histórie veterinárskej medicíny, rok 2007
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nad 70 rokov, aktívne sa zúčastňovali na konferenciách, seminároch, besedách 
a pod. Obsiahlejšie monografie a knižné publikácie vydával IVVL zásluhou 
Komisie vo svojej edícii „Historia medicinae veterinariae“. Zoznam vydaných 
publikácii je v kapitole 21. Edičná činnosť.

Člen komisie MVDr. Ladislav Husár z poverenia prezidenta Komory vete-
rinárnych lekárov SR MVDr. Ladislava Stodolu spracoval v roku 2009 I. časť 
knižnej publikácie, a to obdobie rokov 1876 až 2009 (100 strán), ktorá bola 
vydaná pod titulom: „Od zverolekárskych spolkov po Komoru veterinárnych 
lekárov Slovenskej republiky“ (239 strán). 

V nadväznosti na činnosť z predchádzajúceho obdobia nosnou oblasťou ak-
tivity Komisie v priebehu roka 2015 bola príprava publikácie: „Expertízy slo-
venských veterinárnych lekárov v rozvojových krajinách sveta (50. výročie)“. 
Publikácia bola vydaná v decembri 2015. Vydanie tohto skromného knižného 
titulu, ktorý bol v poradí 23. literárno-historiografickým produktom autorov 
pracujúcich v Komisii, umožnila spoluúčasť UVLF a KVL SR.

Za 18-ročnú vydavateľskú činnosť edície IVVL „Historia medicinae vete-
rinariae“ táto publikácia z doteraz 25 vydaných knižných titulov je s rozsahom 
313 strán najobjemnejšia. Mapuje a glosuje vyše tridsaťročnú činnosť 123 slo-
venských veterinárnych lekárov, odborníkov z rozličných veterinárskych pra-
covísk v teréne, v štátnej správe, v klinických či laboratórnych inštitúciách, na 
UVLF v pedagogickej a vedecko-výskumnej oblasti vrátane 47 akademických 

V roku 2008 komisia pracovala v zložení: doc. MVDr. Jozef Balun, CSc., 
MVDr. Jozef Blecha, MVDr. Kamil Boleček, MVDr. Ján Feješ, MVDr. La-
dislav Husár, MVDr. Štefan Filo,CSc., doc. MVDr. Ján Jantošovič, CSc.  
a MVDr. Ladislav Sciranka.

V priebehu roka 2014 boli do komisie kooptovaní noví členovia - MVDr. 
Pavol Gašpar zo Senice, doc. MVDr. Jozef Kubinec, PhD. z Bratislavy a MVDr. 
Štefan Márton zo Šiah, už skôr MVDr. Ján Choma, PhD. 

V súčasnom období pracuje v zložení MVD. Jozef Pokorný, doc. MVDr. 
Jozef Balun, CSc., MVDr. Jozef Blecha, MVDr. Kamil Boleček, MVDr. Pavol 
Gašpar, MVDr. Ladislav Husár, MVDr. Ján Choma, PhD., doc. MVDr. Jozef 
Kubinec, PhD., MVDr. Štefan Márton. 

Komisia aktívne spolupracovala s Klubom dejín zdravotníckeho zamerania 
pri Východoslovenskom múzeu v Košiciach, s Vlastivedným múzeom v Tre-
bišove, s Ústavem cizích jazyků a dějin veterinárního lékářství VFU v Brně,  
s Lekárskou fakultou UK v Martine, s Lekárskou fakultou UPJŠ v Košiciach  
a ďalšími. 

V zmysle štatútu sa členovia Komisie usilovne venovali publikačnej a vy-
davateľskej práci. Svoje autorské články s historickou tematikou uverejňovali 
v odborných veterinárskych periodikách, spolupracovali pri organizovaní kon-
ferencií, seminárov a celoštátnych stretnutí veterinárnych lekárov - seniorov 

Rokovanie Komisie, 2005 Komisia po korektúre publikácie Expertízy slovenských veterinárnych lekárov  
v rozvojových krajinách sveta, 2015
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23. Riaditelia 

23.1. Riaditelia štátnej veterinárnej správy

1. MVDr. Štefan ÁRVAY, prvý ústredný riaditeľ 
Štátnej veterinárnej správy Ministerstva poľno- 
hospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej 
republiky (ŠVS MPVž SSR), od 1. januára 1969 
do 31. augusta 1970.

2. Prof. MVDr. Štefan HALADEJ, CSc., ústredný 
riaditeľ ŠVS MPVž SSR, od 1. septembra 1970 
do 31. januára 1990.

3. MVDr. Dušan HLINKA, CSc., ústredný riadi-
teľ ŠVS MPVž SR, od 1. februára 1990 do 30. 
apríla 1991.

4. MVDr. Juraj SALAJ, PhD., ústredný riaditeľ 
Štátnej veterinárnej správy SR (ŠVS SR), od  
1. má ja 1991 do 4. januára 1993.

5. Prof. MVDr. Jozef SOKOL, DrSc., ústredný 
riaditeľ ŠVS SR, od 5. januára 1993 do 31. au-
gusta 2000.

pracovníkov a pomocného personálu, prezentovanej v 12 rozvojových kraji-
nách sveta.

Za roky 2008 - 2017 členovia Komisie publikovali celkom 133 článkov,  
z toho 129 vo veterinárnych periodikách: v Slovenskom veterinárskom časopi-
se, v Spravodajcovi UVLF a v Infovete. 

Medzi rozhodujúce úlohy Komisie v roku 2008 bola účasť na organizovaní 
a príprave 50 ročného jubilea zahájenia postgraduálneho vzdelávania veterinár-
nych lekárov na Slovensku.

MVDr. Ján Feješ a MVDr. Jozef Pokorný v roku 2009 prispeli 2 článkami 
zo života prof. Jána Lenfelda, bývalého prednostu Ústavu hygieny potravín 
na Vysokej škole veterinárnej v Brne, v brožúre o jeho živote a diele, vydanej  
k 120. výročiu jeho narodenia a 70. výročiu úmrtia. Témy článkov boli: His-
torické úvahy o liečbe sopľavky koní a leišmaniózy ľudí a psov počas prvej 
svetovej vojny v Rusku a v Kazachstane a História zásluh prof. Lenfelda po 
vzniku ČSR na rozvoji veterinárnej hygieny na Slovensku.

Členovia Komisie patrili a patria k aktívnym členom Klubu dejín zdravot-
níckeho zamerania pri Východoslovenskom múzeu v Košiciach, kde štafetu 
predsedu Klubu dejín veterinárneho lekárstva po MVDr. J. Wagenhofferovi  
a MVDr. J. Feješovi v roku 2015 prevzal MVDr. Jozef Pokorný. Aktívnu prácu 
členov Klubu dejín veterinárneho lekárstva ocenil riaditeľ VSM v Košiciach už 
v roku 1997.
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23.2. Riaditelia vzdelávacej inštitúcie

1. MVDr. Jan HILLER, riaditeľ Seminára pre doškoľovanie veterinárnych 
lekárov v Pardubiciach, 1957 - 1963.

2. MVDr. Antonín LIŠKA, riaditeľ Ústavu pre doškoľovanie veterinárnych 
lekárov so sídlom v Pardubiciach, 1963 - 1970.

3. MVDr. Štefan TKÁČIK, CSc.
 1.10.1958 - 31.3.1985
- vedúci košickej pobočky, Seminára pre doškoľo-

vanie veterinárnych lekárov v Pardubiciach, od 
1. októbra 1958 do 30. apríla 1963 

- vedúci košického učilišťa, Ústredný štátny ve-
terinárny ústav Praha - Doškoľovanie veterinár-
nych pracovníkov Pardubice, od 1. mája 1963 do 
31. decembra 1964

- vedúci košického učilišťa Seminára pre doškoľo-
vanie veterinárnych pracovníkov v Pardubiciach, 
od 1. januára 1965 do 19. januára 1969

- riaditeľ Ústavu pre doškoľovanie veterinárnych 
lekárov v Košiciach, od 20. januára 1969 do 31. 
marca 1985.

4. Doc. MVDr. Vladimír JAKÝ, CSc.
 1.4.1985 - 28.2.1990
- riaditeľ Ústavu pre doškoľovanie veterinárnych 

lekárov v Košiciach, od 1. apríla 1985 do 31. de-
cembra 1986

- riaditeľ Inštitútu výchovy a vzdelávania veteri-
nárnych lekárov v Košiciach (IVVVL), od 1. ja-
nuára 1987 do 28. februára 1990.

5. Doc. MVDr. Milan TRÁVNIČEK, CSc.
 1.4.1990 - 31.12.1992
- riaditeľ, IVVVL od 1. apríla 1990 do 31. decem-

bra 1992.

6. D.h.c. Prof. MVDr. Dušan MAGIC, PhD., 
ústredný riaditeľ ŠVS SR, od 1. septembra 2000. 
Od 21. januára 2002 ústredný riaditeľ Štátnej ve-
terinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS SR) 
do 16. marca 2003.

7. Prof. MVDr. Jozef BÍREŠ, DrSc., ústredný ria- 
diteľ ŠVPS SR, od 17. marca 2003 do 4. júna 
2007.

8. MVDr. Ján Pliešovský, CSc., ústredný riaditeľ 
ŠVPS SR, od 5. júna 2007 do 14. júla 2010. 

9. MVDr. Rudolf Smriga, ústredný riaditeľ ŠVPS 
SR, od 15. júla 2010 do 19. septembra 2010.

10. Prof. MVDr. Jozef BÍREŠ, DrSc., ústredný 
riaditeľ ŠVPS SR, od 20. septembra 2010 dote-
raz.
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MVDr. Štefan Tkáčik, CSc. 

Zakladajúcim a funkčne najdlhšie pôsobiacim riaditeľom vzdelávacej in-
štitúcie veterinárnych lekárov na Slovensku bol svojrázny, írečitý, viacerými, 
väčšinou humornými a dobromyseľnými legendami opradený MVDr. Štefan 
Tkáčik, CSc. 

Narodil sa 16. júna 1923 v Prešove, kde aj študoval a maturoval na gymná-
ziu v roku 1944. O rok neskôr sa zapísal do prvého semestra znovu otvorenej 
Vysokej školy veterinárskej v Brne. V početnom, vyše tisícčlennom zmieša-
nom česko-slovensko-maďarskom kolektíve povojnových poslucháčov čosko-
ro prejavil svoje typické študijné, organizačné i spoločenské schopnosti. Od 
jesene roku 1945 do februára 1948 patril vo funkcii tajomníka medzi vedú-
cich predstaviteľov Spolku československých veterinárnych medikov v Brne. 
Zanietene a úspešne reprezentoval a zastupoval vyše päťstočlennú komunitu 
poslucháčov zo Slovenska, nie iba na pôde brnianskej veterinárskej „alma ma-
ter“, ale aj v spolkovom a spoločenskom styku s viacerými vysokými školami 
a univerzitami v Brne a v Prahe. Napriek svojej úspešnej spolkovej činnosti  
a bezproblémovému štúdiu musel v roku 1948 Vysokú školu veterinársku  
v Brne, ako poslucháč šiesteho semestra nedobrovoľne opustiť. Štefan Tkáčik 
bol na základe „exponovanej straníckej aktivity“ (bol členom Demokratickej 
strany na Slovensku) takzvanou „demokratizačnou komisiou VŠV“ z pokračo-
vania štúdia veterinárskej medicíny z politických dôvodov vylúčený a musel 
svoj vysokoškolský index odovzdať rektorátu VŠV. 

Po návrate do rodného Prešova sa zapojil do výrobného procesu v poľno-
hospodárstve a v stavebníctve zo začiatku ako robotník, neskôr ako vedúci 
mládežníckej stavebnej brigády ČSM v Prešovskom okrese. Jeho pracovná  
a organizačná iniciatíva bola priaznivo hodnotená, takže robotníkovi Štefanovi 
Tkáčikovi bolo umožnené znova študovať na novovzniknutej Vysokej škole 
veterinárskej v Košiciach, kde bol v roku 1954 promovaný. 

Košice sa stali trvalou zastávkou MVDr. Štefana Tkáčika na jeho životnej 
ceste. Tam začínal ako štátny obvodný a čoskoro okresný veterinárny lekár.  
Z tejto funkcie bol 30. septembra 1958 odvolaný a 1. októbra 1958 vymeno-
vaný za vedúceho košickej pobočky Seminára pre doškoľovanie veterinárnych 
lekárov Pardubice. 

Po nástupe na nové pracovisko sa Dr. Tkáčik venoval organizácii a činnosti 
pobočky, ale predovšetkým úsiliu a plánu na získavanie vlastných priestorov 
pre výuku a ubytovanie účastníkov postgraduálnych školení. To sa mu v roku 
1962 podarilo splniť, keď bola na tieto účely pridelená budova na Kostolanskej 
ceste 117. 

Pod vedením Dr. Tkáčika sa začalo organizovať systematické doškoľovanie 
veterinárnych pracovníkov a zavádzanie nových poznatkov výskumu a vedy 

6. MVDr. Tomáš ČERHATÝ
 1.1.1993 - 30.8.1997
- riaditeľ IVVVL, od 1. januára 1993 do 31. de-

cembra 1994
- riaditeľ Inštitútu vzdelávania veterinárnych leká-

rov v Košiciach (IVVL v Košiciach), od 1.1.1995 
do 30. augusta 1997.

7. MVDr. Jozef Pokorný
 1.12.1997 - 
- riaditeľ IVVL v Košiciach, od 1. decembra 1997 do  

7. ja nuára 2004
- riaditeľ Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov 

(IVVL), od 8. januára 2004 doteraz.

V období od 1. septembra 1997 do 30. novembra 
1997 bol poverený riadením IVVL v Košiciach 
MVDr. Jozef Knežo, CSc.

NÁZVY INŠTITÚCIE

1.10.1958 Seminár pre doškoľovanie veterinárnych lekárov v Pardubiciach, 
pobočka Košice

1.5.1963 Ústredný štátny veterinárny ústav Praha - Doškoľovanie veterinár-
nych pracovníkov Pardubice, učilište v Košiciach

1.1.1965 Seminár pre doškoľovanie veterinárnych pracovníkov v Pardubi-
ciach, učilište v Košiciach

1.1.1968 Ústav pre doškoľovanie veterinárnych lekárov v Pardubiciach, 
učilište v Košiciach

1.1.1969 Ústav pre doškoľovanie veterinárnych lekárov v Košiciach
1.1.1987 Inštitút výchovy a vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach
1.1.1995 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach
8.1.2004 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
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kácie veterinárnych pracovníkov a do tretice, že Ministerstvo školstva a vedy 
SSR udelilo v roku 1981 za príkladnú spoluprácu ÚDVL s VŠV v Košiciach pri 
zvyšovaní kvalifikácie veterinárnych lekárov Čestné uznanie. 

Dr. Tkáčik bol za svoju profesionálnu i celospoločenskú aktivitu a zásluhy 
na rozvoji veterinárskej vzdelávacej inštitúcie ocenený a odmenený mnohými 
čestnými odznakmi a osobnými vyznamenaniami, medzi inými aj najcennej-
šou zlatou medailou Prof. Dr. Pavla Adámiho a Pamätnou medailou za zásluhy  
o rozvoj Vysokej školy veterinárskej. 

Pri vývoji a realizácii systému ďalšieho vzdelávania veterinárnych lekárov 
patril MVDr. Štefan Tkáčik, CSc. k tvorivým a obetavým pracovníkom. Pritom 
neľutoval času ani námahy, nielen v rámci svojej pôsobnosti na Slovensku, ale 
tiež v Čechách. Sústavne spolupracoval s Ústavom pre ďalšie vzdelávanie vete-
rinárnych pracovníkov v Dukovanoch, nielen pri riešení spoločných koncepč-
ných úloh, ale aj v rámci udržiavania neformálnej kolegiálnej a spoločenskej 
vzájomnosti. Veľmi dobré vzťahy vypestoval a udržiaval aj s Vysokou školou 
veterinárskou v Brne. 

MVDr. Štefan Tkáčik, CSc. vykonával funkciu riaditeľa Ústavu pre do-
škoľovanie veterinárnych lekárov v Košiciach do 31. marca 1985. Dovtedy sa 
podstatnou mierou zaslúžil o realizáciu svojho niekoľkoročného zámeru o no-
vostavbu reprezentatívnej budovy Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov, 
na Ceste pod Hradovou 13/a. V tomto sídle, dokončenom v novembri 1987, 
pracoval ešte ako dôchodca do 31.12.1988. Zomrel 16.9.1993.

touto cestou do veterinárskej praxe. Dr. Tkáčik si v tomto období vybudoval 
veľmi dobrý, úzky a korektný vzťah s rektorátom a pedagogickým zborom Vy-
sokej školy veterinárskej v Košiciach. Predovšetkým pedagogickí pracovníci 
školy boli Dr. Tkáčikovi nápomocní pri realizácii rozličných foriem školení 
asvojimi odbornými pedagogickými skúsenosťami a rozhľadom boli zárukou 
kvality celého systému postgraduálneho vzdelávania. 

Okrem nich udržiaval Dr. Tkáčik trvalé a užitočné vzťahy, kontakty a spo-
luprácu s mnohými príslušníkmi spoločenských organizácií, ďalších veterinár-
nych inštitúcií a vedecko-výskumných pracovísk, ktoré mali vzťah k veterinár-
skej medicíne. Táto spolupráca sa veľmi kladne prejavila ako pri lektorskom 
obsadzovaní tematických kurzov, tak pri organizovaní prípravy a konaní ates-
tačných skúšok veterinárnych lekárov, pri špecializačnom školení veterinár-
nych technikov, laborantov aj ostatných odborných pracovníkov štátnej veteri-
nárskej služby, v rámci ďalšieho vzdelávania. 

Úspešnému plneniu rozsiahlych úloh Ústavu pre doškoľovanie veterinár-
nych lekárov v Košiciach napomáhal aj odborný rast jeho vedúceho, resp. ria-
diteľa. Dr. Tkáčik sa popri funkcii venoval najmä problematike trichofytózy 
hovädzieho dobytka, do ktorej ho uviedol akademik O. J. Vrtiak. Svoje po-
znatky a závery z riešenia tejto antropozoonózy spracoval v kandidátskej di-
zertačnej práci „Štúdia trichofytózy hovädzieho dobytka“, ktorú obhájil a ve-
deckú hodnosť CSc. získal 25. 10. 1966. V priebehu svojej dvadsaťpäťročnej 
činnosti v ÚDVL publikoval Dr. Tkáčik na túto tému celý rad odborných statí 
v domácich i zahraničných časopisoch, prednášal odborné referáty na sympó-
ziách a zúčastnil sa práce na riešení troch výskumných úloh. Od júna 1971 
viedol Referenčné pracovisko dermatomykózy a zoonózy, zriadené pri ÚDVL  
v Košiciach. Bol členom výboru Mykologickej spoločnosti slovenských lekárov  
a členom Federálneho výboru mykologickej spoločnosti. Ako člen Vedeckej 
rady Veterinárskej fakulty VŠP v Košiciach od marca 1964, aj ako člen Odbor-
nej rady ústredného riaditeľa ŠVS MPVž SSR od roku 1969, využíval možnosti 
a príležitosti na koordináciu koncepčných, pedagogických i odborných postu-
pov týchto dvoch inštitúcií v procese výchovy a ďalšieho vzdelávania veteri-
nárnych lekárov a odborných veterinárnych pracovníkov. 

Okrem týchto pragmatických úloh a funkcií venoval Dr. Tkáčik, CSc. ne-
málo času aj poradenskej činnosti priamo v poľnohospodárskych podnikoch  
a prevádzkach, v živočíšnej výrobe v teréne ako odborný poradca, najmä v ob-
lasti ochrany chovov zvierat pred nákazami. 

MVDr. Štefan Tkáčik, CSc. mal významný podiel na tom, že vláda ČSSR  
a Ústredná rada odborov udelili Ústavu pre doškoľovanie veterinárnych leká-
rov v Košiciach vyznamenanie za vynikajúce výsledky v plnení plánovaných 
úloh v rokoch 1975 - 1980, že minister poľnohospodárstva a výživy SSR udelil 
ÚDVL v roku 1978 vyznamenanie za významný podiel na zvyšovaní kvalifi-
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Riaditeľ IVVL MVDr. Jozef Pokorný bol ocenený rezortným vyznamena-
ním  „Bronzovou medailou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.“ 
za dlhoročnú prácu v oblasti celoživotného vzdelávania a rozvoj veterinárnej 
profesie doma a v zahraničí.  Ocenenie mu odovzdala podpredsedníčka vlády  
a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Gabrie-
la Matečná na 45. ročníku poľnohospodárskej výstavy Agrokomplex Nitra  
16. augusta 2018.

24. Ocenenia IVVL a osobností
 v rokoch 2008 - 2018

Organizácie v Slovenskej republike spolupracujúce s Inštitútom vzdeláva-
nia veterinárnych lekárov ocenili jeho záslužnú prácu, dobrú a aktívnu spo-
luprácu a v šiestom decéniu ju ohodnotili udelením ocenenií rôzneho stupňa  
a charakteru.
- Zlatá medaila MP SR udelená ministrom Stanislavom Becíkom pri príleži-

tosti 50. výročia IVVL
- Zlatá plaketa Agroinštitútu Nitra, štátny podnik pri príležitosti 50.výročia 

inštitucionalizovaného postgraduálneho vzdelávania a za dlhoročnú aktívnu 
spoluprácu

- Pamätná medaila KVL SR za spoluprácu pri príležitosti XX. výročia založe-
nia KVL SR

- Pamätná medaila Rektora UVL v Košiciach pri príležitosti 60. výročia zalo-
ženia univerzity

- Plaketa Rektora UVLF v Košiciach za spoluprácu pri 65. výročí založenia 
UVLF

- Pamätná medaila Rektora UVLF v Košiciach pri príležitosti 35. výročia za-
čatia výučby v študijnom programe hygiena potravín

- Medaila prof. Jána Hovorku, Slovenská parazitologická spolocnost pri SAV 
a PaU SAV

- Pamätná plaketa Veliteľstva vojenského zdravotníctva

Člen Komisie MVDr. Ladislav Husár za celoživotnú prácu v prospech slo-
venského veterinárstva a publikačnú činnosť v oblasti veterinárskej historio-
grafie dostal rezortné vyznamenanie „Striebornú medailu ministra pôdohos-
podárstva a rozvoja vidieka SR.“ Ocenenie mu odovzdal minister Ľubomír 
Jahnátek na 41. ročníku poľnohospodárskej výstavy Agrokomplex Nitra 24. 
augusta 2014.
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pri oboznamovaní sa so systémom a podmienkami postgraduálneho vzdeláva-
nia, na ktoré sa ešte iba pripravujú.

Pri príležitosti šesťdesiateho výročia vzniku dnešného Inštitútu vzdelávania 
veterinárnych lekárov mu formou tejto publikácie blahoželáme. Do ďalších ro-
kov prospešného a cieľavedomého zvyšovania odbornej úrovne a pripravenosti 
všetkých jeho frekventantov a absolventov programov celoživotného vzdeláva-
nia prajeme nášmu Inštitútu a všetkým jeho pracovníkom veľa úspechov.

Autori

Slovenská veterinárna historiografia mala a aj má šťastie, na významné 
osobnosti v tejto oblasti a v ich písomnom vyjadrení sa odzrkadlila veľkosť  
a oddanosť veterinárnemu stavu a priam povinnosť zdokumentovať všetko to čo 
sa v ňom udialo a aby sa zachovalo aj pre budúce generácie. V tejto oddanosti 
a láske k veterinárstvu mimoriadne vynikal MVDr. Ladislav Husár, nestor ve
terinárnej histioriografie, aktívny člen Komisie histórie veterinárskej medicíny  
a jeho zásluhou sa bude môcť budúca veterinárna generácia a nielen ona 
pomerne podrobne oboznámiť, ča sa v našej zaujímavej veterinárnej medicí
ne udialo. Osobne ako autor alebo ako spoluautor písomne spracoval širokú 
oblasť veterinárnej medicíny v trinástich knižných prevedeniach a vo veľkom 
množstvo príspevkov v odborných veterinárskych časopisioch prípadne na od
borných seminároch, sympóziách a konferenciách. I táto publikácia nesie jeho 
meno ako autora a neoceniteľný podiel na spracovaní vzdelávania veterinár
nyh lekárov a ostatných pracovníkov. Žiaľ, osud mu nedoprial, aby sa zúčast
nil na oslave 60 ročného jubilea Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov  
a v júni 2018 navždy odišiel do veterinárneho historiografického neba. Je nám 
smutno za ním, dal nám však vzor, ako treba k veterinárnej historiografii pri
stupovať a za všetko vykonaném mu ako spoluautori tejto publikácie úprimne 
ďakujeme. Vždy zostane príkladom oddanosti, pracovitosti a zanietenosti pri 
propagovaní výsledkov veterinárnej medicíny a pri našej práci nám vždy bude 
veľkým vzorom. 

Túto publikáciu a slávnostnú chvíľu 60 rokov IVVL venujeme jeho nehynú
cej pamiatke.

Jozef Pokorný a Jozef Blecha

25. Záver 

Táto publikácia sa zaoberá vyše storočnými dejinami postgraduálneho vzde-
lávania veterinárnych lekárov na Slovensku. Nazvali sme ju históriou, pretože 
tento termín, odvodený od starogréckeho „histo“ znamená „viem to“. V gréč-
tine „viem“ znamenalo aj „videl som, zažil som“ a historeo časom nadobudlo 
význam „dozvedieť sa čosi“ na základe faktov, vecných, písomných dôkazov 
či osobných prežitkov.

História postgraduálneho štúdia veterinárnych lekárov je zároveň históriou 
vzniku, vývoja, poslania a významu Inštitútu vzdelávania veterinárnych le-
károv, ktorý v rozličných, rozporuplných a rozdielnych etapách doby, najmä 
druhej polovice dvadsiateho a začiatku dvadsiatehoprvého storočia, prekonával 
časté vývojové metamorfózy.

V duchu významu pojmu história, sledovali sme na základe písomných do-
kladov, legislatívnych noriem i archívnych literárnych údajov, teda faktov, prí-
činy i dôsledky organizačných, štrukturálnych, metodických i spoločenských 
premien v časovom slede a v súvislostiach s vývojom systému celoživotného 
vzdelávania veterinárnych lekárov i ostatných odborných pracovníkov v slo-
venskom veterinárstve.

Publikácia je svojím obsahom zameraná aj na zdôrazňovanie a dokladova-
nie úsilia nielen riadiacich orgánov štátnej veterinárnej a potravinovej správy, 
ale aj výkonných pracovníkov a všetkých zamestnancov vzdelávacej inštitúcie 
o vytváranie optimálnych podmienok na postgraduálne štúdium a jeho vyu-
žívanie zo strany frekventantov. Zároveň poukazuje na kontinuálnu spätosť, 
vzájomnú závislosť a spoluprácu Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov 
so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR, ako pri tvorbe koncepcie 
vzdelávania, tak pri realizácii zámerov a vzdelávacích programov inštitútu.

V treťom vydaní tejto publikácie sme poukázali na podstatné zmeny v kon-
cepcii, stratégii, no najmä, v kvalite celoživotného vzdelávania veterinárnych 
lekárov a ostatných pracovníkov organizácií ŠVPS SR v súvislosti s našim, už 
štrnásťročným členstvom v Európskej únii. Ide o obdobie rokov 2008 až 2018 
(k 30.6.), ktoré sme sa snažili zdokumentovať a doplniť. 

Udalosti, ktoré sa udiali vo viac či menej vzdialenej minulosti sa môžu ča-
som zabudnúť alebo popliesť, dokumentácia k nim roztrúsiť, prípadne aj stra-
tiť. Považovali sme za potrebné a osožné všetky dostupné informácie o postgra-
duálnom vzdelávaní veterinárnych lekárov sústrediť a uložiť do tejto knižnej 
pamäti s cieľom, aby sa čo najdlhšie zachovali.

Veríme, že táto publikácia poslúži súčasnej i budúcej generácii veterinár-
nych lekárov i všetkým odborným pracovníkom v štátnej veterinárnej správe  
i v súkromnej sfére, či už pri spomienkach na prežité školenia a skúšky, alebo 
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education of veterinarians was gradually being adapted for the conditions and 
requirements of the European Union. By entrance of the Slovak Republic, and 
also its veterinary management, among member states and veterinary organiza-
tions of the European Union in 2004, the process of harmonization of system 
and thematic content of postgraduate study was completed with the actual vete-
rinary legislation of the European Union.
The activity of the Institute of education of veterinarians in Košice was be-
ing for 60 years of its existence concentrated for systematic, state-organized 
and financed postgraduate education of veterinarians and other university and 
high-school graduated specialists of veterinary organizations. Educational pro-
gramme was focused mainly on an increase of qualification by attendance of 
courses of preparations for certificates of the first and second degree of quali- 
fication, thematic and office trainings, language courses, professional seminars, 
workshops, trainings, bargainings and for other forms of training and exami-
nation. During the existence of postgraduate education of veterinarians at the 
Institute in Košice, 3 776 residential update courses and other educational pro-
jects were organized and 113 798 participants have attended these courses and 
projects.

History of postgraduate education
of veterinarians in Slovakia

Postgraduate education of veterinary doctors in Slovakia took place in 
three stages. From 1870 to 1953, it was supplement of theoretical and practical 
knowledge neither systematic nor organized. State and private veterinarians 
were familiarised with new information from science and practice only indi-
vidually, on their own initiative, they paid it themselves and also chose their 
own source of information. 

Official (state) veterinarians were responsible for health of animals and me-
dical care in district (region). After at least two-year practice they were obliged 
to go through a state examination of veterinary medicine called the „physi-
cate“. Successful pass was required for appointment as an official veterinarians. 
Physicate exam had its own statute developed in detail and was for more than 
eighty years the only official form of postgraduate education of veterinarians.

The second stage of postgraduate study was characterised by nationali zing 
of veterinary service in Czechoslovakia in 1952 and subsequent creation and 
implementation of new system of postgraduate education. The government 
obliged the Ministry of agriculture, education, science and art to organize 
„courses for building up the new qualification of veterinarians“ at veterinary 
universities in Brno and Košice. The first systematic residential course for state 
veterinarians in Slovakia took place in June 1954 at the Veterinary University 
in Košice and lasted for two weeks. All study and accomodation costs for par-
ticipants of this and other courses were paid by the state.

In 1957, the institute for training of veterinarians was established in Par-
dubice and in 1958, its branch was opened in Košice. In cooperation with the 
Vete rinary University in Košice it carried on a systematic postgradual educa-
tion of veterinarians in Slovakia according to plan drawn up in coordinance 
with requirements of veterinary management of the state. It had an available 
building equipped for study and accomodation of participants. 

From 1969 the Institute for Training of Veterinarians in Košice was an in-
dependent educational institution which was administrated by veterinary man-
agement of the Slovak Socialistic Republic. In 1987, was the institute renamed 
as the Institute of Education of Veterinarians in Košice and it was relocated to 
new, modern and representable building of hotel type where it has remained up 
to now.

The third stage was affected mainly by internal events which took place 
after 1989 - change of political regime, ideological orientation and setting up 
of new independent Slovak Republic. Associated with them, the legislation and 
conditions for postgraduate education were also changed. The system of further 
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modernes, represäntatives Gebäude umgezogen, in dem es bis heute siedelt und 
arbeitet. 

Die dritte Etappe beeinflussten besonders die innenpolitischen Ereignisse 
noch dem Jahre 1989, die Veränderung des politischen Regimes, der ideolo-
gischen Orientation und die Konstituierung der selbstständigen Slowakischen 
Republik. Im Zusammenhang damit änderte sich auch die Legislative und die 
Bedingungen des Postgradualstudium. Das System der weiteren Veterinäraus-
bildung passte sich in seiner Entwicklung allmählich den Bedingungen und 
Anforderungen der EU an. Mit der Annahme der Slowakischen Republik ein-
schliesslich ihrer staatlichen Veterinärverwaltung unter die Mitgliedsstaate und 
Veterinärorganisationen der EU im Jahre 2004 vollendete sich auch der Prozess 
der Harmonisation des Systems und des thematischen Inhalts von dem Postgra-
dualstudium mit der gegenwärtigen Veterinärlegislative der EU. 

Die Tätigkeit des Veterinärbildungsinstitutes in Košice war während der 60 
Jahren seiner Existenz auf die Systematische, durch den Staat organisierte und 
finanzierte Postgradualbildung der Veterinäre, aber auch anderer hoch und mit-
telschulgebildeten Facharbeiter der Veterinärorganisationen konzentriert. Das 
Bildungsprogramm war vor allem auf die Qualifikationserhöhung durch die 
Absolvierung der Vorbereitungskurse zur Atestationsprüfungen der ersten und 
zweiten Spezialisationsstufe, auf die thematischen und Funktionsschulungen, 
Sprachkurse, Fachseminare, Konferenzen, Vorträgae, Tagungen und mehre-
re Formen der Schulungen und Prüfungen orientiert. Während des bisherigen 
Postgradualstudiums der Veterinäre im Institut in Košice wurden 3 776 Inter-
natsfortbildungskurse und andere Bildungsveranstaltungen veranstaltet, an de-
nen fast 113 798 Frequentanten teilnahmen. 

Geschichte der Postgradualbildung
der Tierärzte in der Slowakei

Die Postgradualbildung der Tierärzte in der Slowakei entwickelte sich in 
drei Etappen. In den Jahren 1870 bis 1953 vor die Ergänzung der theoretischen 
und auch der praktischen Kenntnisse weder systematisch noch organisiert. So-
wohl die staatlichen als auch die privaten Tierärzte machten sich individuell 
mit den neuen Erkenntnissen der Wissenschaft und der Praxis bekannt, auf ihre 
eigene Initiative, auf ihre eigenen Kosten und nach ihrer eigenen Auswohl der 
Informationsquellen. Am häufigsten war es die erreichbare Fachliteratur aus 
dem In oder Ausland. 

Die staatlichen Tierärzte, die fűr die Gesundheit der Tiere und Gesundheits-
pflege im Bezirk oder im Gau verantwortlich waren, waren werpflichtet nach 
der minimal zweijährigen Praxis eine staatliche Physikatveterinärprüfung, das 
sog. „Physikat“ zu absolvieren. Das erfolgreiche Prűfungsergebnis war eine 
Bedingung zur Ausúbung der amtlichen Tierarztfunktion. Die Physikatprűfung, 
die ein ausfűhrlich ausgearbeitetes Statut hatte, war mehr als 80 Jahre die ein-
zigste offizielle Form der Postgradualbildung der Tierärzte. 

Die zweite Etappe des Postgradualstudiums ist mit der Verstaatlichung des 
Veterinärdienstes in der Tschechoslowakischen Republik im Jahre 1952, mit der 
folgenden Gestaltung und Realisation eines neuen Postgradualbildungsystems 
charakterisiert. Die Regierung beauftragte die Mninisterien fűr die Landwirt-
schaft, das Schulwesen, die Wissenschaft und die Kűnste an den Veterinärhoch-
schulen in Brno und in Košice „Kurse fűr die Erhöhung der Tierärztequalifika-
tion“ zu organisieren. Der erste systematische zweiwöchige Internatskurs fűr 
die staatlichen Tierärzte in der Slowakei fand im Juni 1954 an der Veterinär-
hochschule in Košice statt. Alle Kosten fűr das Studium, die Verpflegung und 
die Unterbringung der Frequentanten trug in diesem und auch in den nächsten 
Kursen der Staat. 

Im Jahre 1957 wurde ein Seminar fűr die Fortbildung der Tierärzte in Par-
dubice, im Jahre 1958 seine Filiale in Košice errichtet, die in enger Zusam-
menarbeit mit der Veterinärhochschule in Košice in systematischer Postgradu-
albildung der Tierärzte der Slowakei dem thematischen Plan entsprechend auf 
Grund der Anforderungen der Veterinärverwaltung fortsetzte. Zur Verfűgung 
hatte sie ein eigenes Gebäude mit der Ausstattung fűr das Studium die Verpfle-
gung und die Unterbringung der Frequentanten. Seit dem Jahre 1969 wurde die 
Anstalt fűr die Fortbildung der Veterinärärzte in Košice eine selbstständige Bil-
dungsinstitution, die von der Staatsveterinärverwaltung der Slowakischen So-
zialistischen Republik geleitet wurde. Im Jahre 1987 wurde die Anstalt schon 
unter dem Namen Institut fűr die Veterinärausbildung in Košice in ein neues, 
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PRÍLOHY

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Č.j. Bratislava
7800/1999-100 9. 12. 1999

Š TAT Ú T
Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky

schvaľuje podľa § 16 odsek 2, zákona NR SR č. 337/1998 Z.z. o veterinárnej
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov tento

ŠTATÚT

Čl. 1
Základné ustanovenia

1. Rozhodnutím Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR, číslo
2466/1986-ORP zo dňa 1. 12. 1986, bol zriadený Inštitút výchovy a vzdelá-
vania veterinárnych lekárov so sídlom v Košiciach, ako štátna rozpočtová
organizácia. Rozhodnutím ministra pôdohospodárstva SR č. 2079/1993-
100 zo dňa 21. 6. 1993 sa dňom 1. 7. 1993 zmenila hospodársko-právna for-
ma organizácie z rozpočtovej na príspevkovú, rozhodnutím č. 8555/94-520
zo dňa 14. 9. 1994 bol dňom 1. 1. 1995 zmenený názov na Inštitút vzdelá-
vania veterinárnych lekárov v Košiciach (ďalej len inštitút).
V súlade s § 16 ods. 1, zákona NR SR č. 337/1998 Z.z. inštitút je špeciali-
zovanou organizáciou zriadenou Ministerstvom pôdohospodárstva Sloven-
skej republiky.

2. Sídlom inštitútu sú Košice.
3. Činnosť inštitútu riadi, kontroluje a usmerňuje Štátna veterinárna správa SR

(§ 8, ods. 2 písm. b, zákona NR SR č. 337/1998 Z.z.).
4. Inštitút pri zabezpečovaní úloh realizuje koncepciu Štátnej veterinárnej

správy Slovenskej republiky v oblasti špecializovanej prípravy veterinárnych
lekárov a iných foriem ďalšieho vzdelávania veterinárnych zamestnancov.

Čl. 2
Predmet činnosti

1. Vo svojich hlavných činnostiach inštitút zabezpečuje
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a) ďalšie vzdelávanie veterinárnych lekárov, odborných veterinárnych za-
mestnancov, podľa § 18, zákona NR SR č. 337/1998 Z.z.

b) ďalšie vzdelávanie veterinárnych lekárov a odborných veterinárnych
zamestnancov so stredoškolským vzdelaním iných rezortov ako minis-
terstva pôdohospodárstva

c) ďalšie vzdelávanie súkromných veterinárnych lekárov členov Komory
veterinárnych lekárov SR a čakateľov na zápis do zoznamu veterinár-
nych lekárov Slovenskej republiky vedenou Komorou veterinárnych le-
károv Slovenskej republiky

d) odborné kurzy pre získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie
odbornej veterinárnej činnosti a iných veterinárnych služieb, hlavne do-
brovoľný inšpektor ochrany zvierat, kováč - podkúvač a služieb veteri-
nárnej asanácie hlavne dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia; odchyt za-
behnutých, opustených a túlavých zvierat

e) špecializované kurzy, hlavne analýza kritických kontrolných bodov
(HACCP)

f) kurzy senzorického hodnotenia potravín - personálna certifikácia v ob-
lasti senzorickej analýzy potravín

g) vypracovanie sylabov atestačnej prípravy I. a II. stupňa v intenciách
koncepcie špecializovanej prípravy

h) spoluprácu s referenčnými pracoviskami a špecializovanými veteri-
nárnymi organizáciami

i) organizuje školenia, konferencie a semináre za účelom transferu nových
vedecko-technických poznatkov v oblasti veterinárnej medicíny a veteri-
nárnej praxe

j) ďalšie vzdelávanie zamestnancov a členov záujmových zväzov a spo-
ločenských organizácií hlavne chov drobných zvierat, poľovníctvo, ry-
bárstvo, kynológia

k) realizáciu vedecko-výskumných úloh
l) spoluprácu s vedecko-výskumnými pracoviskami pri príprave, riešení

a realizácii vedecko-výskumných projektov
m) odborné vedecké podujatia
n) študijné pobyty doma a v zahraničí pre odborných pracovníkov inštitútu
o) edičnú činnosť odborných študijných materiálov pre ďalšie vzdelávanie
p) dodržiavanie hospodárskej disciplíny a vedie národohospodársku evi-

denciu podľa platných predpisov, generálne opravy zvereného majetku
a materiálno-technické zásobovanie

q) uzatváranie zmlúv, vnútro ústavnú kontrolu a príslušné ekonomické roz-
bory vo vzťahu k hlavnej činnosti inštitútu

r) úlohy veterinárnej starostlivosti na úseku obrany štátu
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Čl. 3
Organizačné usporiadanie a zásady riadenia

1. Na čele inštitútu je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva ústredný riaditeľ
Štátnej veterinárnej správy Slovenskej republiky. Riaditeľ je za výkon funk-
cie zodpovedný priamo ústrednému riaditeľovi.

2. Riaditeľ
a) organizuje a kontroluje plnenie úloh inštitútu a koná v jeho mene vo všet-

kých veciach
b) vymenúva a odvoláva vedúcich organizačných jednotiek
c) zodpovedá za personálnu prácu, prijíma a uvoľňuje pracovníkov v súlade

s platnými právnymi predpismi a určuje im pracovnú náplň
d) vydáva organizačný poriadok a ďalšie vnútro organizačné predpisy in-

štitútu
e) zabezpečuje hospodárenie s majetkom organizácie v zmysle všeobecne

záväzných právnych predpisov
f) dbá o dodržiavanie predpisov k zabezpečeniu ochrany zdravia a bez-

pečnosti pri práci a požiarnej ochrany
g) zodpovedá za vytvorenie účinného systému kontroly
h) zabezpečuje úlohy civilnej obrany a ochrany
i) navrhuje ústrednému riaditeľovi riešenie zásadných otázok ďalšieho vzde-

lávania a rozvoja inštitútu
j) zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z mimoriadnych udalostí a úloh

Ústrednej protinákazovej komisii SR
k) organizuje osvetovú a publikačnú činnosť súvisiacu s ďalším vzdelávaním

Čl. 4
Inštitút sa člení takto

Riaditeľ
- kancelária riaditeľa
- referát evidencie a personálnej práce
- referent civilnej ochrany a obrany
- referent ochrany bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany
- certifikačný orgán pre certifikáciu pracovníkov, pre výkon senzorického

hodnotenia potravín
- referát histórie veterinárnej medicíny
- múzeum

Odbor ďalšieho vzdelávania - (štatutárny zástupca riaditeľa)
Oddelenie teoretickej výučby
- referát I. atestácie
- referát II. atestácie
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- referát atestácií stredných odborných pracovníkov
- referát funkčných kurzov
Oddelenie praktickej výučby
- špecializované senzorické laboratórium
- učebňa výpočtovej techniky

Odbor ekonomiky
- referát finančného účtovníctva
- referát mzdového účtovníctva
- referát rozpočtu, správy majetku štátu a investícií
- centrálny sklad

Odbor prevádzky a služieb
- referát prevádzky
- referát služieb

Čl. 5
Poradné orgány

1. Riaditeľ podľa potreby zriaďuje svoje poradné orgány alebo vymenúva ko-
lektívy pracovníkov na vyriešenie konkrétnych úloh.

2. Stálym poradným orgánom sú
a) vedenie inštitútu, ktoré tvoria vedúci oddelení
b) pedagogická rada, ktorých členov vymenúva a odvoláva ústredný riaditeľ

Štátnej veterinárnej správy SR po dohode s riaditeľom
c) odborné komisie riaditeľa inštitútu

Čl. 6
Záverečné ustanovenia

1. Tento štatút nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania.
2. V súlade s týmto štatútom vydá riaditeľ ďalšie organizačné normy.
3. Vydaním tohoto štatútu stráca predchádzajúci štatút účinnosť.

Bratislava, dňa 1.2.2000

Pavel Ko n c o š
minister
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Ministerstvo pôdohospodárstva
Slovenskej republiky

Bratislava 8. januára 2004
Číslo: 16608/2003-250

Z r i a ďo v a c i a  l i s t i n a

Označenie zriaďovateľa: Ministerstvo pôdohospodárstva 
Slovenskej republiky
Bratislava
Dobrovičova 12
PSČ 812 66

Názov organizácie: Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
Sídlo organizácie: Košice

Cesta pod Hradovou 13/a
PSČ 041 77

Identifikačné číslo: 00493546

Forma hospodárenia: príspevková organizácia
(od 1. 7. 1993)
Rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva SR
č. 2079/1993-100 zo dňa 21. 6. 1993

Dátum zriadenia: 1. 1. 1987
Rozhodnutím Ministerstva poľnohospodárstva
a výživy SSR č. 2466/1986-ORP zo dňa 1. 12. 1986
ako štátna rozpočtová organizácia s názvom In-
štitút výchovy a vzdelávania veterinárnych lekárov
a doplňujúcimi rozhodnutiami Ministerstva pôdo-
hospodárstva SR č. 2079/1993-100 z 21. 6. 1993
a č. 8557/94-520 zo 14. 9. 1994, ktorým bol zme-
nený názov organizácie na Inštitút vzdelávania
veterinárnych lekárov.

Vymedzenie základných verejnoprospešných činností organizácie:
Základnou úlohou organizácie je rozvoj ľudských zdrojov v rezorte pôdo-

hospodárstva s dôrazom na celoživotné vzdelávanie zamestnancov organizácií
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Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR a štátnych veterinárnych a po-
travinových laboratórií.

Predmet činnosti:
a) realizuje:

- koncepciu špecializovaného postgraduálneho vzdelávania úradných vete-
rinárnych lekárov a iné formy postgraduálneho vzdelávania zamestnan-
cov orgánov veterinárnej a potravinovej správy a štátnych veterinárnych
a potravinových laboratórií,

- programy odborného školenia ako aj preškoľovania úradných veteri-
nárnych lekárov a iných zamestnancov organizácií veterinárnej a po-
travinovej správy a štátnych veterinárnych a potravinových laboratórií,

- programy odborného vzdelávania inšpektorov potravinového dozoru.
b) organizuje a zabezpečuje:

- atestačnú prípravu na získanie 1. a 2. atestácie veterinárnych lekárov,
- atestačnú prípravu absolventov stredných odborných škôl,
- ďalšie odborné školenia a preškoľovania úradných veterinárnych lekárov

a pracovníkov potravinového dozoru určené hlavným veterinárnym le-
károv,

- ďalšie vzdelávacie aktivity na základe poverenia MP SR,
- vzdelávanie úradných veterinárnych lekárov členov Komory veterinár-

nych lekárov SR,
- kurzy senzorického hodnotenia potravín a personálnu certifikáciu v ob-

lasti senzorickej analýzy potravín,
- odbornú prípravu lektorov,
- vzdelávacie kurzy pre získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie

odbornej činnosti ako napr. kováč - podkúvač; ošetrenie paznechtov
zvierat; odchyt zabehnutých, opustených a túlavých zvierat; veterinárna
asanácia - dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia a ďalšie,

- vzdelávanie členov záujmových zväzov a organizácií, ako napr. chov ma-
lých zvierat, poľovníctvo, rybárstvo, kynológia,

- školenia pre poľnohospodársku prvovýrobu,
- spoluprácu s referenčnými pracoviskami a veterinárnymi organizáciami,
- spoluprácu so vzdelávacími inštitúciami doma a v zahraničí,
- odborné vedecké podujatia, školenia, konferencie a semináre za účelom

transferu nových vedecko-technických poznatkov v oblasti veterinárnej
starostlivosti, hygieny potravín a potravinového dozoru, veterinárnej
praxe a novej legislatívy,

- spoluprácu s vedecko-výskumnými pracoviskami pri príprave, riešení
a realizácii vedecko-výskumných projektov,

- jazykovú prípravu zamestnancov rezortu pôdohospodárstva,
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- edičnú činnosť odborných študijných materiálov, časopisov a publikácií
pre ďalšie vzdelávanie a prax,

- poradenskú a konzultačnú činnosť,
- poskytovanie ubytovania a stravovania pre účastníkov vzdelávacích po-

dujatí a školení.

Iné činnosti:
a) zabezpečuje komplexnú správu, prevádzku, opravy a údržbu majetku v sprá-

ve štátu,
b) môže vykonávať podnikateľskú činnosť v rozsahu odsúhlasenom Minister-

stvom pôdohospodárstva SR.

Označenie štatutárneho orgánu:
Riaditeľ organizácie, ktorého menuje a odvoláva ústredný riaditeľ Štátnej

veterinárnej a potravinovej správy SR

Vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý má organizácia v správe:
Je určené súvahou k poslednému dňu účtovného obdobia a listami vlast-

níctva katastra nehnuteľností a inými listinami preukazujúcimi vlastníctvo
Slovenskej republiky a správu majetku organizácie.

Určenie doby, na ktorú sa organizácia zriaďuje:
Organizácia sa zriaďuje na dobu neurčitú.

Okrúhla pečiatka Zsolt Simon
Ministerstvo pôdohospodárstva minister

Slovenskej Republiky
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Ďalšie vzdelávanie veterinárnych lekárov
v rokoch 1980 - 1991 na ÚDVL, IVVVL v Košiciach

Rok

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

40

41

37

36

34

36

35

63

57

55

56

64

1339

1551

1587

1626

1116

1541

1498

2046

1701

1514

1916

2314

33,5

37,8

42,9

45,2

32,8

42,8

42,8

32,5

29,8

27,5

34,2

36,2

98

75

298

321

288

131

128

228

112

126

347

142

Počet
kurzov

Počet
frekventantov

Priemerný
počet na

jeden kurz
Počet skúšok

189

Vyhodnotenie pedagogickej činnosti IVVL za roky 1992 - 1998

Vzdelávacia aktivita

Atestačná príprava II. st. VL
II. atestačné skúšky

Atestačná príprava I. st. VL
I. atestačné skúšky

Funkčné školenia VL
(a semináre)

Atestačná príprava SOP
skúška SOP
(inovačené školenia)

Rôzne školenia
(DDD, odchyt túlavých zvierat a iné)
Skúšky

Jazykové kurzy

Školenie súkromných VL
Skúšky Komory VL SR

Konferencie

Školenie na pomoc
poľnohospodárstvu za pomoci VL

Odborné semináre VL k liečivám

Porady a zasadnutia kopmisií
ŠVS SR

Pohovory vet. lekárov
po nástupnej praxi

Dovedna

počet akcií / počet účastníkov

9/215
4/25

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Rok

10/126
26/191

6/97
7/46

6/73
4/20

6/127
3/19

6/110
8/47

6/153
7/49

6/168
7/52

13/360 3/85 - 9/123 22/272 14/161 12/109

4/59
2/31

-
1/2

-
-

3/35
1/10

2/17
1/5

-
-

2/12
1/6

5/78

6/79

6/59

8/60

6/61

5/62

9/89

7/97

10/67

10/70

9/74

10/80

8/59

4/48

14/118 14/128 4/23 - - - -

-
3/36

-
3/20

3/20
2/11

2/18
2/22

2/21
2/17

-
1/12

-
2/23

1/150 8/700 3/290 2/300 2/300 3/400 1/300

- - - - - - 11/475

2/120 9/466 6/330 4/403 7/415 9/720 8/790

- 9/270 10/270 13/396 9/197 8/160 7/182

1/8 - - - - - -

99/1596 86/2089 61/1280 67/1707 90/1573 77/1904 76/2307

8/136
4/20

8/100
4/20

3/49
3/19

6/94
3/11

5/72
5/23

6/77
1/6
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Vyhodnotenie pedagogickej činnosti IVVL za roky 1999 - 2003

Vzdelávacia aktivita

Atestačná príprava II. st. VL
II. atestačné skúšky

Atestačná príprava I. st. VL
I. atestačné skúšky

Funkčné školenia VL
Škol. prístup. proc. legis. (TAIEX)

Špecializačné školenia

Školenia - medzinárod. projekty

Inovačné školenia

Atestačná príprava SOP
atestačné skúšky

Dovedna

počet akcií / počet účastníkov

4/68
3/22

4/97
2/13

4/113
2/15

4/99
6/25

4/64
6/26

6/139
8/58

6/139
6/45

5/76
5/43

3/80
5/24

6/127
6/34

7/120 18/342 14/213 20/485
4/69

54/2561

2/78 5/199 4/159 1/65 -

- 12/342 5/141 - -

- 1/19 - 1/21 -

-
4/54
3/28

- 1/15
1/15
1/15

Škol. - získ odbor. spôsobilosti
(odchyt túlavých zv., kováč, atď.)
Skúšky

6/54

6/55

5/57

4/43

7/45

6/40

6/31

4/19

5/30

4/27

Skúšky komory VL SR 4/34 1/12 - - -

Skúšky senzorické - - 7/40 10/48 9/71

Konferencie 4/530 2/220 5/650 2/260 3/380

Odborné semináre VL 3/140 2/90 2/60 1/60 1/80

Odborné semináre VL
rôzne (liečiva, ŽP a pod.)

16/415 4/205 9/380 3/160 1/40

Škol. pre poľnohosp. prvovýrobu - - - 1/84 -

Porady a zasad komisií
ŠVPS SR

16/415 3/118 6/284 7/170 4/85

85/2128 79/2023 81/2259 75/1646 105/3624

1999 2000 2001 2002 2003

Rok

191

Prehľad vzdelávacích aktivít IVVL za roky 2004 - 2007

Por.
č.

1 Národné programy vzdelávania

Vzdelávacia aktivita počet

akt úč. akt úč. akt úč. akt úč. akt úč.

počet počet počet počet

2004 2005 2006 2007 Dovedna

37 1379 49 1672 39 1225 65 2072 190 6348

9 140 1 9 5 67 8 126 23 342

1 73 5 259 1 31 3 80 10 443

11 120 11 177 17 275 8 202 47 774

- - 6 146 9 561 1 55 16 761

25 1149 8 297 21 471 36 1107 90 3024

5 155 2 94 1 14 - - 8 263

- - - - 9 94 - - 9 94

6 324 8 247 - - - - 14 571

7 148 13 180 28 589 2 64 50 981

1 8 - - 7 91 10 133 18 232

18 116 27 192 22 157 34 403 101 868

120 3612 130 3273 159 3574 167 4242 576 14701

Atestačná príprava

Odb. vzdelávanie zamestnancov
vykonavajúcich potravinový dozor
(Vyhl. MP SR č. 691/2002 Z.z.)

Senzorické posudzovanie
potravín

Odborné vzdelávanie
v spolupráci s TAIEX-om

Odborné školenie
pre poľnohospodársku prax,
akreditované MŠ SR (SAPARD)

Twinningové kurzy

Vzdelávací projekt „e-learning“

Odborné vzdelávanie
zamestnancov v dočasnej
štátnej službe

Ostatné odborné
vzdelávacie aktivity

Jazyková príprava
- anglický jazyk

Skúšky

Dovedna

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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p.
č.

Názov vzdelávacej aktivity 2008 2009 2010 2011 2012
poč.aktivít 

/osôb
poč.aktivít 

/osôb
poč.aktivít 

/osôb
poč.aktivít 

/osôb
poč.aktivít 

/osôb
1. Vzdelávacie aktivity z Národ-

ného programu v členení podľa 
odborných činností ŠVPS SR

34/ 1508 66/2790 54/2263 39/2286 34/2326

2. Atestačná príprava 
I. stupňa
II. stupňa

6/106
3/50

5/82
2/25

4/53
1/19

4/53
1/19

3/45
-

3. Skúšky z atestácie
I. stupňa
II. stupňa

4/31
2/5

2/13
3/8

4/33
2/8

3/27
4/14

-
7/26

4. Senzorické posudzovanie 
potravín

9/263 9/185 8/113 4/66 5/62

5. Manažérske zručnosti 9/120 6/88 - - -
6. Laboratórna diagnostika 2/28 3/43 - - 2/53
7. Jazykové kurzy 1/8 1/12 - - -
8. Projekt SOP PRV

- Školenia poľovníkov
 o hygiene zveriny a ochrane 

zdravia ľudí
- ABC podnikateľa v potravi-

nárstve
- požiadavky kladené na
 prvovýrobcov pri výrobe
- Krížové plnenie
- Cestovný ruch, agroturistika
- Ekologické poľnohospodár-

stvo
- Prevencia a kontrola
 nebezpečenstiev pre zdravie 

ľudí z potravín
- Ochrana zvierat pri preprave
- Zabezpečovanie a zvyšovanie 

kvality hygieny a bezpečnosti 
potravín - školenie poľovní-
kov

21/676

3/90

-
-

-

-

1/40

1/40

-

-

-

1/32
1/52

1/28

5/165
2/63

-

-

-

3/91
8/255

-

-

-

9. Vzdelávanie vedúcich služob-
ných úradov

- - - - 1/48

10. Školenie lektorov školení 
poľovníkov

- - - - 1/11

11. Preškolenie poľovníkov - - - 2/33 11/468
12. Seminár zákon č.362/2011 o lie-

ku a zdravotníckych pomôckach
- - - 1/43 1/35

13. Ochrana zvierat používaných na 
postupy a vedecké účely

1/37 - - - -

Prehľad vzdelávacích aktivít IVVL v rokoch 2008 - 2012

p.
č.

Názov vzdelávacej aktivity 2008 2009 2010 2011 2012
poč.aktivít 

/osôb
poč.aktivít 

/osôb
poč.aktivít 

/osôb
poč.aktivít 

/osôb
poč.aktivít 

/osôb
14. Ochrana zvierat počas usmrco-

vania (informačný deň)
- - - - 3/48

15. Informačný deň k novele Záko-
na o veterinárnej starostlivosti 
pre zástupcov miest a obcí SR

- - - 3/55 -

16. Krížové plnenie - informačný 
deň

- - - - 2/31

17. Akreditované školenia:
Odchyt túlavých zvierat
Ochrana zvierat pri preprave
Paznechtár
Kováč, podkúvač
Školenie poľovníkov o hygiene 
zveriny a ochrane zdravia ľudí
Minimálne pravidlá ochrany 
kurčiat chovaných na produkciu 
mäsa

4/30 2/19 2/22 3/26 5/73
9/231 6/209 3/79 9/218 10/276
2/10 - - - -

- - - - -
16/566 17/542 10/312 -

4/71

7/210

-

18. Skúšky:
- senzorické
- paznechtár
- kováč, podkúvač
- odchyt túlavých zvierat
- poľovníkov

16/110 11/63 5/30 - -
2/10 - - - -

- - 2/10 1/3 -
4/30 2/19 2/22 3/26 5/73

68/126 35/533 3/53 16/235 15/201
19. Skúšky úradných veterinárnych 

asistentov
- 1/2 - - -

Spolu aktivity a počet účastníkov 182/2527 107/1923 56/1094 69/1235 78/1660
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p.
č.

Názov vzdeláva-
cej aktivity

2013 2014 2015 2016 2017 30.6.2018
poč.aktivít 

/osôb
poč.aktivít 

/osôb
poč.aktivít 

/osôb
poč.aktivít 

/osôb
poč.aktivít 

/osôb
poč.aktivít 

/osôb
1. Vzdelávacie 

aktivity z Národ-
ného programu 
v členení podľa 
odborných činností 
ŠVPS SR

41/ 2384 35/2060 29/1836 29/1736 37/2036 24/1325

2. Atestačná príprava 
I. stupňa
II. stupňa

2/39
1/9

2/27
2/19

3/16
1/7

4/38
-

11/58
-

3/36
1/9

3. Skúšky z atestácie
I. stupňa
II. stupňa

2/18
1/4

1/3
3/9

-
1/2

2/12
4/8

3/22
1/3

-
-

4. Vzdelávanie
vedúcich služob-
ných úradov

1/45 1/45 - - - 3/198

5. Odchyt túlavých 
zvierat

3/46 2/33 3/45 2/61 2/42 -

6. Ochrana zvierat
pri preprave

9/296 9/265 11/218 13/289 12/245 7/101

7. Seminár zákon 
č.362/2011 o lieku 
a zdravotníckych 
pomôckach

1/22 1/46 - - - -

8. Nakladanie s VŽP 
a OP, informačný 
deň

3/113 - - - - -

9. Ochrana zvierat 
počas usmrcovania

4/78 2/72 9/263 3/70 3/37 1/14

10. Ochrana zvierat 
používaných na 
vedecké účely
(v r. 2014 infor
mačný deň, od r. 
2015 školenia)

- 2/78 14/677 3/149 2/124 1/27

11. Školenie poľov-
níkov o hygiene 
zveriny a ochrane 
zdravia ľudí

6/156 5/119 5/139 4/91 7/187 7/174

12. Preškolenie
poľovníkov

31/1004 12/361 12/299 7/206 13/492 25/147

13. Skúšky
poľovníkov

9/149 10/113 10/137 9/86 18/185 10/763

Prehľad vzdelávacích aktivít IVVL v rokoch 2013 - 2018

p.
č.

Názov vzdeláva-
cej aktivity

2013 2014 2015 2016 2017 30.6.2018
poč.aktivít 

/osôb
poč.aktivít 

/osôb
poč.aktivít 

/osôb
poč.aktivít 

/osôb
poč.aktivít 

/osôb
poč.aktivít 

/osôb
14. Technológia od-

chovu a plemenit-
ba v chove HD

1/12 - - - - -

15. Strihanie psov 
a mačiek

1 / 2 - - - - -

16. Zásady efektívnej 
komunikácie

1/15 - - - - -

17. Školenie zamerané 
na rozvoj IKT 
zručnosti

1/15 - - - - -

18. Kováč - podkú-
vač (od r. 2014 
akreditovaný ako 
„Podkúvač“)

1/4 1/4 - 1/3 - 1/2

19. Funkčná úprava 
paznechtov

- - - 1/8 - -

20. Minimálne 
pravidlá ochrany 
kurčiat na produk-
ciu mäsa

- - 1/14 1/2 1/20 -

21. Výklad zákona o 
ochrane osobných 
údajov v praxi

- 1/64 - - - -

22. Audit a kontrola - - - - 1/8 -
23. Senzorické posu-

dzovanie čerstvého 
mäsa a mäsových 
výrobkov

- 1/20 - - - -

24. Ochrana pri pre-
prave (SVŠ Barca) 
- projekt „Mladý 
veterinár“

- 1/4 9/35 - - -

25. Premiestňovanie 
spoločenských 
zvierat

- - -/12 - - -

26. Africký mor oší-
paných

- - -/12 - - -

Spolu aktivity
a počet účastníkov 78/2027 56/1282 79/1876 54/1023 74/1423 59/1471
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Roky
Počet Priemer 

na 1 akciu Roky
Počet Priemer 

na 1 akciukurzov frekventantov kurzov frekventantov
1958 4 82 20,5 1989 55 1514 27,5

1959 14 283 20,2 1990 56 1916 34,2

1960 7 170 24,3 1991 64 2314 36,2

1961 10 187 17,8 1992 58 1596 27,6

1962 8 151 18,9 1993 63 2089 33,2

1963 18 361 20,0 1994 46 1280 27,8

1964 12 182 15,2 1995 51 1707 33,5

1965 19 353 18,6 1996 66 1573 23,8

1966 24 428 17,8 1997 54 1904 35,3

1967 16 368 23,0 1998 61 2307 37,8

1968 18 445 24,7 1999 85 2128 25,0

1969 18 590 32,8 2000 79 2023 25,6

1970 20 555 27,7 2001 81 2259 27,9

1971 27 651 24,1 2002 75 1646 21,9

1972 20 511 25,5 2003 105 3624 34,5

1973 27 700 25,9 2004 102 3496 34,3

1974 22 617 28,0 2005  130 3273 25.2

1975 30 840 28,0 2006 159 3574 22,5

1976 71 2022 28,5 2007 167 4242 25,4

1977 26 845 32,5 2008  225 5165 23

1978 50 1516 30,3 2009  173 4713 27,2

1979 48 2046 42,6 2010 128 3643 28,5

1980 40 1339 33,5 2011 104 3516 33,8

1981 41 1551 37,8 2012 105 3910 37,2

1982 37 1587 42,9 2013 119 4411 37

1983 36 1626 45,2 2014  92 3342 36,3

1984 34 1116 32,8 2015 108 3712 34,4

1985 36 1541 42,8 2016 83 2758 33,2

1986 35 1498 42,8 2017 111 3459 31,2

1987 63 2046 32,5 30.6.
2018

83 2796 33,7

1988 57 1701 29,8

Prehľad pedagogickej činnosti IVVL od roku 1958 do 30.6.2018 
(počet kurzov a ferkventantov v číslach) 

Spolu kurzov: 3 776               Spolu účastníkov: 113 798

 

  
Prehľad počtu školení v rokoch  2008 – 30.6.2018 
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Roky MVDr.
+ iný VŠ

THP Ostatní Spolu Roky MVDr.
+ iný VŠ

THP Ostatní Spolu

1958 1 2 4 7 1989 8 7 11 26
1959 1 2 4 7 1990 9 7 12 28
1960 1 2 4 7 1991 9 8 13 30
1961 1 2 4 7 1992 9 8 13 30
1962 1 2 4 7 1993 6 7 14 27
1963 1 2 4 7 1994 6 5 12 23
1964 1 2 4 7 1995 4 5 12 21
1965 1 2 4 7 1996 4 5 12 21
1966 1 2 4 7 1997 4 4 12 20
1967 1 2 4 7 1998 5 3 12 20
1968 1 2 4 7 1999 5 3 11 19
1969 1 2 4 7 2000 5 3 12 20
1970 1 3 4 8 2001 5 3 12 20
1971 2 3 4 9 2002 5 3 12 20
1972 2 3 4 9 2003 5 3 15 23
1973 2 3 4 9 2004 6 3 15 24
1974 2 3 4 9 2005 6 3 13 22
1975 2 3 4 9 2006 6 3 14 23
1976 3 3 4 10 2007 7 3 12 22
1977 3 3 4 10 2008 7 7 7 21
1978 3 3 5 11 2009 7 8 4 19
1979 3 3 5 11 2010 8 6 4 18
1980 3 3 6 12 2011 9 5 4 18
1981 3 3 6 12 2012 7 5 4 16
1982 3 3 6 12 2013 7 5 4 16
1983 3 3 6 12 2014 7 4 5 16
1984 3 3 6 12 2015 7 3 4 14
1985 4 4 6 14 2016 6 4 5 15
1986 6 6 6 18 2017 6 3 6 15
1987 6 7 6 19 2018 6 3 6 15
1988 7 6 11 24

Počet trvalých zamestnancov vzdelávacej inštitúcie
v rokoch 1958 - 2018

P. č. Meno a priezvisko Nástup Výstup Pracovné zaradenie
1 Tkáčik Štefan MVDr. 1.10.1958 31.3.1985 riaditeľ
2 Bokomláško Ján 1963 1987 kurič - údržbár
3 Bokomlášková Katarína 1963 1989 kuchárka
4 Záriková Mária 1963 1979 kuchárka
5 Koscelníková Mária 1969 1977 chyžná 
6 Letko Ivan MVDr. 1971 1986 zástupca riaditeľa
7 Drobňák Ján 1979 1994 zásobovač, vodič
8 Nigutová Alžbeta 1983 2012 chyžná
9 Jaký Vladimír Doc. MVDr., PhD. 1.4.1985 28.2.1990 riaditeľ
10 Garaj Ľuboslav MVDr. 7.6.1985 1.6.1991 zástupca riaditeľa
11 Jaká Mária 1987 1989 ved. prevádzky
12 Špakovský Alexander 1987 1990 vrátnik
13 Géha Rudolf 1987 1990 vrátnik
14 Juričák Jozef 1987 1990 vrátnik
15 Jemelka Hubert 1987 1988 správca budovy
16 Bertová Katarína 1987 1987 pomocná kuchárka
17 Gergeľ Štefan 1987 1990 vrátnik
18 Skálová Jolana 1987 1990 chyžná
19 Harvanová Anna 1987 1.7.1998 kuchárka
20 Očkaják Alexander 1.1.1963 31.8.1963 hosp. správa
21 Murínová Eva 5.2.1963 31.5.1973 hospodárka
22 Priesolová Cecília 1.11.1963 1.8.1973 hosp. správa
23 Nováková Mária 31.8.1970 31.5.2008 hospodárka, pokladníčka
24 Uvegešová Dagmar 6.8.1973 31.1.2015 ref. mzd. účtovníctva
25 Biliková Erika 11.6.1974 31.1.1975 hospodárka
26 Ihnát Michal MVDr. 8.4.1976 30.10.1977 odb. kurzy, školenia
27 Knežo Jozef MVDr. CSc. 10.5.1977 31.7.2010 zástupca riaditeľa
28 Škovranová Eva 15.12.1978 15.3.1980 hospodárka
29 Macková Hedviga 15.6.1979 31.12.1979 hosp.správa
30 Krištofová Magdaléna 1.1.1980 11.1.1980 hosp.správa
31 Korlová Agnesa 1.3.1980 14.11.2015 sekretariát
32 Hrabinská Vlasta 1.12.1980 5.9.2005 hl.kuchárka
33 Dučáková Gabriela 1.12.1986 31.7.1992 účtovníčka, sekretárka
34 Jemelková Anna 1.3.1987 30.6.1988 ved. EÚ
35 Drajnová Katarína Ing. 14.5.1987 31.7.2009 recepčná
36 Maďoran Vladimír 1.6.1987 31.3.1992 mechanik
37 Urbanová Anna 20.8.1987 17.4.2017 chyžná
38 Tresová Mária 1.9.1987 1.8.2015 chýžná
39 Husťáková Anna 21.9.1987 14.7.1992 upratovačka
40 Faško Štefan 15.10.1987 30.6.1999 mechanik, elektrikár
41 Geffertová Valéria MVDr. 2.11.1987 20.9.1995 OBPaPO
42 Gomboš Štefan 1.1.1988 31.1.1991 odb. kurzy

Zoznam bývalých pracovníkov IVVL od roku 1958 - 2017
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43 Micová Anna 1.1.1988 31.8.1990 kuchárka
44 Ing. Trávničková Anna 1.2.1988 30.11.1992 ekonómka
45 Šoffová Ružena 1.3.1988 31.12.1991 sam. odb. ref.
46 Pallerová Silvia 1.12.1988 31.12.1989 obchod.pracovník
47 Majtán Miloslav MVDr. 1.1.1989 30.6.1990 odb. ref.
48 MVDr. Čertická Irena 16.5.1989 31.3.1993 odb. ref.
49 Ing. Miroslav Slejzák 1.7.1989 31.12.1989 ved. EÚ
50 Špeníková Margita 17.4.1990 30.9.1991 obchod.pracovník
51 Trávniček Milan Doc. MVDr., CSc. 1.4.1990 31.12.1992 riaditeľ
52 Wallová Brigita PhDr. 1.10.1990 15.12.1994 kabinet pre cudzie jazyky
53 Špeník Valerián 1.3.1991 30.9.1991 odborný pracovník
54 Mindeková Jana 1.6.1991 14.5.1992 referentka
55 Fedáková Daniela PhDr. 1.1.1992 30.6.1996 ved.kabinetu histórie
56 Koribská Drahomíra 28.1.1992 10.11.1992 upratovačka
57 Voráková Beáta 1.2.1992 30.6.1992 recepčná
58 Karaffová Eva 1.8.1992 1.5.2003 recepčná
59 Maximová Agnesa 1.9.1992 11.5.1994 upratovačka
60 Furmaneková Eva 1.10.1992 15.6.2000 kuchárka
61 Čerhatý Tomáš MVDr. 1.1.1993 30.8.1997 riaditeľ
62 Mihaliková Natalia 1.9.1993 28.4.1997 recepčná
63 Magyarová Mária 5.9.1994 6.6.1995 upratovačka
64 Eröšová Anastázia 20.6.1995 30.4.2007 chyžná
65 Richter Richard Ing. 1.7.1995 30.6.1997 vodič, zásobovač, údržbár
66 Urbanová Andrea 1.12.1995 2.5.2012 recepčná
67 Köver Milan 14.7.1997 30.6.2009 údržbár, vodič
68 Sabolová Gabriela RNDr. 3.8.1998 29.2.2012 ved. senzorické lab.
69 Kočišová Viera 2.9.1998 19.6.2000 kuchárka
70 Chriašteľ Július Ing. 1.7.1999 31.12.1999 energetik, BOZPaPO
71 Skálová Alena 1.2.2000 30.11.2004 kuchárka
72 Bacherová Marta 2.10.2000 30.4.2003 upratovačka
73 Smoterová Jarmila 2.10.2000 31.8.2005 kuchárka
74 Fráterová Dáša 16.9.2002 31.3.2006 pom.kuchárka
75 Bolfová Oľga 8.2.2003 31.8.2007 recepčná
76 Uvegešová Zuzana 6.5.2003 30.9.2005 recepčná
77 Benková Lenka PhDr. 15.6.2004 30.4.2014 ref. vzdelávania
78 Vaňatková Gabriela 1.9.2005 30.11.1993 hl. kuchárka
79 Ferková Mária Ing. 12.9.2005 11.9.2013 ved. prevádzky
80 Hudák Ľubomír 8.2.2006 31.5.2009 ved. kuchyne
81 Cifrák Slavomír Ing. 1.3.2006 31.3.2007 ref. kurzov, admin. IT
82 Vavrík Jozef 5.4.2006 31.12.2006 kuchár
83 Timko Eduard 1.11.2006 31.3.2012 údržbár
84 Kernáčová Zuzana 8.9.2007 31.10.2007 recepčná
85 Pokorná Valéria Mgr. 1.9.2013 31.8.2016 ref. prevádzky
86 Navrátilová Zuzana 4.8.2015 4.8.2017 chyžná
87 Jemelková Gabriela 1.8.2017 31.10.2017 chyžná

Zoznam atestačných prác úspešne obhájených na IVVL v rokoch  2005 - 2017 

  
Atestačné práce - rok 2017  
 
Odbor: Zdravie zvierat a ochrana zvierat  

• MVDr. Miriam Matejzelová, RVPS Rožňava 
Výkon veterinárnych kontrol ochrany zvierat pri preprave v regióne RVPS Rožňava v rokoch 2012- 2016 
a jeho porovnanie s výsledkami kontrol v SR  

Odbor: Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín  

• MVDr. Tatiana HUDÁKOVÁ, RVPS Bardejov 
Monitorovanie polycyklických aromatických uhľovodíkov vo vzorkách mäsových výrobkov v okrese 
Bardejov v rokoch 2010 - 2015  

• MVDr. Lucia BEKEOVÁ, RVPS Rožňava 
Vývoj úrovne predaja potravín v regióne Rožňava v rokoch 2014 až 2016  

 
Atestačné práce - rok 2016  
 
Odbor: Zdravie zvierat a veterinárna ekológia  

• MVDr. Gregor MIKOLAJ, RVPS Spišská Nová Ves 
Posúdenie monitoringu vybraných cudzorodých látok v potravinovom reťazci v spádovej oblasti RVPS 
Spišská Nová Ves v rokoch 2011 – 2015  

Odbor: Zdravie zvierat, ochrana zvierat, hygiena krmív, ekológia a veterinárna farmácia  

• MVDr. Martina IHNÁTOVÁ, ŠVPS SR 
Bezpečnosť potravinového reťazca z farmy na stôl z pohľadu výsledkov kontroly rezíduí cudzorodých 
látok  

Odbor: Zdravie zvierat, ochrana zvierat, veterinárna certifikácia  

• MVDr. Martin PASTYRIK, ŠVPS SR - HIS 
Preprava zvierat po ceste a výkon úradnej kontroly na ochranu zvierat počas prepravy pri dovoze, 
tranzite a vývoze zvierat cez Hraničnú inšpekčnú stanicu Vyšné Nemecké v rokoch 2007 - 2011  

Odbor: Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín  

• MVDr. Iveta NITRAIOVÁ, RVPS Galanta 
Analýza úradných kontrol potravín v regióne Galanta za obdobie 2012 - 2015  

• MVDr. Iveta KLENOVIČOVÁ, RVPS Galanta  
Transmisívne spongiformné encefalopatie a analýza monitoringu bovinnej spongifomnej encefalopatie 
na bitúnku v regióne Galanta v rokoch 2010 - 2013  

• MVDr. Michaela SOTÁKOVÁ, RVPS Košice – mesto  
Analýza rozhodnutí vydaných RVPS Košice – mesto v správnom konaní v rokoch 2013 - 2015  

Odbor: Zdravie a ochrana zvierat  

• MVDr. Michal BODROG, RVPS Trebišov 
Monitoring a eradikácia moru včelieho plodu v okrese Trebišov v rokoch 2009 - 2014  

• MVDr. Zuzana BIELIKOVÁ, RVPS Dunajská Streda 
Manažovanie chovu jeleňovitých v Poľovnej oblasti J I Podunajská vo vzťahu k fascioloidóze 
(Fascioloides Magna)  

 

Zoznam atestačných prác úspešne obhájených na IVVL
v rokoch  2005 - 2017
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Atestačné práce - rok 2015  
 
Odbor: Zdravie a ochrana zvierat  

• MVDr. Jana Blašková, ŠVPS SR 
Analýzy dodržiavania podmienok ochrany zvierat - od farmy po zabitie - za roky 2012 - 2013 v 
regiónoch SR  

• MVDr. Kvetoslava SUPUKOVÁ, MHA, súkromný sektor 
Úloha veterinárneho lekára v šľachtiteľskom chove ošípaných  

 
Atestačné práce - rok 2014  
 
Odbor: Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín  

• MVDr. Jozef FIGEĽ, RVPS Košice, mesto 
Vplyv spôsobu chladenia na mikrobiologickú kvalitu hydiny  

• MVDr. Anna Geciová, RVPS Trebišov  
Analýza naliehavo zabitých zvierat mimo bitúnku prehliadnutých na bitúnku v okrese Trebišov v rokoch 
2010 - 2011  

• MVDr. Milan Šíma, RVPS Prievidza 
Sanitácia prevádzok na výrobu čerstvého mäsa ako nepomenovaná súčasť HACCP  

Odbor: Zdravie a ochrana zvierat  

• MVDr. Silvia HORVÁTHOVÁ, RVPS Košice - okolie 
Transmisívne spongiformné encefalopatie v regióne Košice - okolie  

• MVDr. Marek HUDÁK, RVPS Bardejov  
Surveillance, výskyt a eradikácia besnoty v okrese Bardejov v rokoch 2010 - 2013  

• MVDr. Róbert KÁNTOR, RVPS Vranov nad Topľou 
Hodnotenie mikroklimatických parametrov v chove hovädzieho dobytka  

Odbor: Veterinárna ekológia a živočíšne vedľajšie produkty  

• MVDr. Pavol TOKÁR, RVPS Galanta 
Výkon veterinárnej kontroly v spracovateľskom závode vedľajších živočíšnych produktov materiálu 
kategórie 3 (schvaľovanie, validácia spracovateľskej metódy, HACCP, sledovanie kvality a nezávadnosti 
odvodených produktov) vo vzťahu k platnej legislatíve EÚ v období 2009 - 2011.  

Odbor: Veterinárna farmácia  

• Ing. Zuzana DŽUPINOVÁ, ÚŠKVBL Nitra 
Hodnotenie stability veterinárneho lieku ako hlavný kvalitatívny znak  

Odbor: Laboratórna diagnostika  

• MVDr. Martin KASENČÁK, VPÚ Dolný Kubín - Samostatné laboratórium Prešov 
Cirkulácia Echinococcus multilocularis v špecifických ekologických podmienkach severného Slovenska  

Atestačné práce - rok 2013  
 
Odbor: Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín  

• MVDr. Nina JUHAŠČIKOVÁ, RVPS Zvolen 
Vplyv rôznych technologických postupov na mikroflóru pri výrobe ovčích parených syrov  

 
 
 
 
 

Odbor: Veterinárna certifikácia, výmeny, vývoz a dovoz  

• MVDr. Katarína JANOVÍČKOVÁ, ŠVPS SR 
Analýza kontrol vyplývajúcich z legislatívy pre nezákonný, nenahlásený a neregulovaný rybolov v 
podmienkach SR a EÚ  

• MVDr. Robert HAČKO, ŠVPS SR 
Systém veterinárnych kontrol dovozu zvierat a produktov živočíšneho pôvodu po vstupe SR do EÚ  

• MVDr. Blanka SEMANOVÁ, HIS Vyšné Nemecké 
Dovoz medu - produktu živočíšneho pôvodu určeného na ľudskú spotrebu z tretích krajín do Európskej 
únie prostredníctvom schválenej Hraničnej inšpekčnej stanice Vyšné Nemecké v rokoch 2004 - 2011  

Atestačné práce - rok 2012  
 
Odbor: Zdravie zvierat, ochrana zvierat, hygiena krmív, ekológia a veterinárna farmácia  

• MVDr. Vladimír Fedorko 
Trichinelóza líšok a diviakov v PO kraji  

• MVDr. Milan Granát 
Identifikácia a registrácia HZ v regióne Kysúc  

• MVDr. Judita Hederová 
Kontrola kvality, bezpečnosti a účinnosti veterinárnych liekov v rokoch 2008 - 2009  

• MVDr. Terézia Pallerová 
Infekčná epididymitída baranov  

• MVDr. Martin Cibulka 
Prieskum katarálnej horúčky oviec v Trenčianskom kraji v rokoch 2008 - 2011  

• MVDr. Peter Sabo 
Hodnotenie hladiny hluku v chovoch ošípaných  

• MVDr. Dáša Hojová 
Sledovanie výskytu rizikových cudzorodých látok v krmivách v spádovej oblasti ŠVPÚ Dolný Kubín za 
obdobie rokov 2007 - 2011  

• MVDr. Nicole Březinová 
Vybrané chovy včiel, ich charakteristika, sledovanie, výskyt a diagnostika z pohľadu NRL pre zdravie 
včiel pri ŠVPÚ Dolný Kubín  

• MVDr. Dušan Tančibok 
Vyhodnotenie pohody zvierat po preprave na bitúnok  

Odbor: Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín  

• MVDr. Miroslava Blahová 
Výsledky dosiahnuté pri kontrole hygieny povrchov tiel jatočných ošípaných a hovädzieho dobytka na 
bitúnkoch v regióne Zvolen  

• MVDr. Adriana Kašubová  
Sanitácia v systéme HACCP vo vybranej prevádzkarni  

• MVDr. Ivan Marek  
Prevalencia salmonel v ileocekálnych miazgových uzlinách u ošípaných chovaných v SR v rokoch 2006 - 
2007  

• MVDr. Ivana Hurníková  
Analýza výskytu a riziko nakazenia ľudí pôvodcami trichinelózy v Žilinskom kraji v rokoch 2006 - 2011  

• MVDr. Jaroslava Švaňová  
Sledovanie výskytu Listeria monocytogenes v mäsospracujúcich závodoch v regióne Čadca v rokoch 
2008 - 2010  

• MVDr. Ján Ždij  
Najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky pri výkone ÚKP v obchodenej sieti trebišovského regiónu v 
rokoch 2007 - 2010 a ich príčiny z pohľadu inšpektora HP a PD  

• MVDr. Gabriela Gadusová  
Koliformné mikroorganizmy izolované z pitnej vody, ich druhová identifikácia a hygienický význam  

• MVDr. Martin Kováč  
Proteíny akútnej fázy vo veterinárnej diagnostike (kvalita mlieka)  
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• MVDr. Jarmila Szatmáryová  
Monitorovanie a vyhodnotenie vybraných ukazovateľov bezpečnosti a kvality mäsových výrobkov dvoch 
výrobcov regiónu Šaľa v rokoch 2007 - 2011  

• MVDr. Milena Holotová  
Vyhodnotenie nevyhovujúcich laboratórnych výsledkov vzoriek potravín odobratých v zmysle plánu 
úradného odberu vzoriek, ich hlásenie cez rýchly výstražný systém v období rokov 2009 - 2011 v 
okresoch Nové Mesto nad Váhom a Myjava  

• MVDr. Anna Ondová  
Analýza nedostatkov pri vydávaní prvostupňových rozhodnutí v správnom konaní v oblasti úradných 
kontrol potravín v rokoch 2009 - 2011 v Košickom kraji  

• MVDr. MVDr. Ľubica Šustrová  
Hodnotenie kvality surového kravského mlieka vo vybraných podnikoch v regióne Nové Mesto nad 
Váhom za roky 2000 - 2001 a 2010 - 2011  

• MVDr. Martina Samcová  
Sledovanie vybraných faktorov bezpečnosti mäsa hydiny a výrobkov z hydinového mäsa vyrábaných a 
umiestňovaných na trh v regióne Žilina v rokoch 2006 - 2010  

• MVDr. Tatiana Jaďuďová  
Analýza rizika obsahu olova v produktoch živočíšneho pôvodu v súvislosti s intoxikáciou hovädzieho 
dobytka  

• MVDr. Gabriela Chudániková  
Vytvorenie mapy výskytu trichinelózy u voľne žijúcich zvierat kraja Banská Bystrica  

• MVDr. Helena Palágyiová  
Katarálna horúčka oviec v karanténe hovädzieho dobytka  

• MVDr. Ján Dlhý  
Cirkulácia dirofilariózy u psov na západnom Slovensku  

Atestačné práce - rok 2011  
 
Odbor: Zdravie zvierat, ochrana zvierat, hygiena krmív, ekológia a veterinárna farmácia  

• MVDr. Miriam Csicsai 
Vplyv vybraných látok na puerpérium bahníc  

• MVDr. Bohuslava Miškovičová 
Riešenie zverozdravotnej situácie v chove králikov po odstave na farme Anprokrmi sro Šoporňa v 
rokoch 2005 - 2007  

• MVDr. Ján Šiška 
Zdravie, ochrana a welfare zvierat chovaných na farmách a v čase ich prepravy  

• MVDr. Dagmar Kopřivová 
Vplyv orálnej vakcinácie diviačej zveri proti KMO na vývoj epizootologickej situácie na území 
Trenčianskeho kraja  

• MVDr. Ján Novotný 
Analýza monitorovania rezíduí vybraných cudzorodých látok v rôznych komoditách v okrese Bardejov v 
rokoch 2005 - 2009  

• MVDr. Jozef Felcan 
Vplyv zmeny technológie ustajnenia na chorobnosť paznechtov dojníc  

• MVDr. Jozef Sliacky 
Vznik, priebeh a monitoring KMO u diviačej zveri v okrese Veľký Krtíš v rokoch 2000 - 2009  

Odbor: Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín  

• MVDr. Zuzana Ftorková 
Hodnotenie výskytu Listeria monocytogenes v mäsospracujúcich závodoch v regióne Žilina v rokoch 
2006 - 2009  

• MVDr. Miriam Sádovská  
Rozbor monitoringu cudzorodých látok v potravinovom reťazci v okrese Rožňava v rokoch 2000 – 2001 
a 2004 – 2008  

• MVDr. Ida Starostová 
Analýza rizika vyplývajúceho z voľného obehu produktov živočíšneho pôvodu  

• MVDr. Renáta Rathouská 
Zhodnotenie monitorovacej činnosti v oblasti rezíduí vybraných cudzorodých látok v potravinovom 
reťazci v regióne Nitra v rokoch 2006 - 2009  
 

• MVDr. Kvetoslava Balčáková 
Verifikácia systému HACCP pri výrobe mliečnych výrobkov vo firme MILK-AGRO sro Sabinov  

• MVDr. Ildikó Virágová 
Rozbor kvality a bezpečnosti medu v okrese nové Zámky v rokoch 2002 - 2009  

• MVDr. Anton Mudrák 
Vplyv zavedenia HACCP na výrobnú prax Mäsokombinátu DALTON sro Košice  

Atestačné práce - rok 2010  
 
Odbor: Zdravie zvierat, ochrana zvierat, hygiena krmív, ekológia a veterinárna farmácia  

• MVDr. Martin Barančok 
Záchyt chrípkových vírusov typu A u dravého vtáctva na Červenom Kameni 

• MVDr. Ľubomír Jaký 
Monitorovanie moru včelieho plodu a vyšetrenie meliva na jeho prítomnosť vo včelstvách v rámci ZO 
SZV Stupava v rokoch 2006 – 2009 

• MVDr. Vojtech Bachratý 
Výsledky entomologického prieskumu vektorov katarálnej horúčky oviec v Bratislavskom kraji v rokoch 
2008 – 2009 

Odbor: Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín  

• MVDr. Eva Koreňová 
Overenie podmienok prepravy nevychladeného mäsa medzi regiónmi Zvolen a Banská Bystrica 

• MVDr. Peter Zima 
Monitorovanie a analýza vybraných kontaminantov v potravinovom reťazci v okrese Stará Ľubovňa v 
rokoch 2003 - 2009 

• MVDr. Pavol Cserei  
Problematika označovania potravín, chyby a nedostatky zisťované počas kontrolnej činnosti v rokoch 
2007 a 2008 a analyzované v ŠVPÚ Dolný Kubín 

• MVDr. Ľubomír Vido 
Sledovanie výskytu alergénov v potravinách uvádzaných na trh v rámci Košického kraja v rokoch 2006, 
2008 a 2009 

• MVDr. Ľubomír Voška  
Najčastejšie príčiny nepožívateľnosti mäsa a orgánov na bitúnku PD Lokca v rokoch 2000 - 2006 

Atestačné práce - rok 2009  

• MVDr. Ivan Antol  
Kvalita ovčieho hrudkového syra podľa prevádzok v regióne Liptovský Mikuláš za roky 2004 - 2008  
odbor: Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín  

• MVDr. Radovan Chrena  
Preverenie kvality pitnej vody z vodných zdrojov používaných v rámci vojenských zariadení Ozbrojených 
Síl SR v rokoch 2007 - 2008  
odbor: Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín  

• MVDr. Marcela Mračková  
Plán HACCP pre stredne veľkú predajňu potravín so širokým rozsahom sortimentu výrobkov - modelový 
plán  
odbor: Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín  

• MVDr. Drahoslava Bernáthová  
Hygienické aspekty výroby korbáčikov v Trnavskom kraji  
odbor: Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín  

• MVDr. Erika Čulenová  
Analýza potravinového dozoru v regióne Orava v rokoch 2006 a 2007  
odbor: Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín  

• Ing. Eva Hrnčiariková  
Rezíduá veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu  
odbor: Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín  

• MVDr. Juraj Marcin  
Biologická ochrana letísk Ozbrojených síl SR a odchov sokolovitých dravcov v podmienkach wefare  
odbor: Ochrana zvierat  



269268 201

• MVDr. Štefánia Pirčová  
Monitoring živočíšnych proteínov v krmivách za obdobie rokov 2003 - 2008  
odbor: Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín  

 
Atestačné práce - rok 2008  

• MVDr. Danica Nagyová  
Modelový plán HACCP pre predajňu mäsa a mäsových výrobkov  
odbor: Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín  

• Ing. Ingrid Hajduková  
Monitoring obsahu chloridu sodného v potravinách živočíšneho pôvodu za obdobie rokov 2005 - 2007  
odbor: Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín  

• MVDr. Mária Martonová  
Sledovanie úradného odberu vzoriek, vyhodnotenie zistených nevyhovujúcich výsledkov, ich hlásenie 
cez rýchly výstražný systém s dopadom na spotrebiteľa v období rokov 2004 - 2008 v okrese Košice-
okolie  
odbor: Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín  

Atestačné práce - rok 2007  

• MVDr. Milena Popovičová 
Analýza nedostatkov súvisiacich s problematikou teplôt u potravín živočíšneho pôvodu v obchodnej sieti 
v rokoch 2002 - 2005 
odbor: Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín  

• MVDr. Jana Salajová 
Vyhodnotenie a porovnanie výsledkov zistených pri výkone potravinového dozoru v obchodnej sieti v 
okrese Košice - okolie v rokoch 2004 – 2006 
odbor: Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín  

• MVDr. Jozef Vasek 
Monitorovanie výskytu parazitóz diagnostikovaných na bitúnku Mäsozávod Tvrdošín v rokoch 1999 – 
2003 
odbor: Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín 

• MVDr. Svetlana Laczkóová 
Porovnávanie chemického zloženia a zrenia mäsa niektorých druhov voľne žijúcej zveri 
odbor: Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín 

Atestačné práce - rok 2006  

• MVDr. Jana Širjovová 
Sledovanie teplotných podmienok počas skladovania, prepravy a predaja mliečnych výrobkov v regióne 
Senec 

• RNDr. Kvetoslava Kutschyová 
Monitoring obsahu dusičnanov v rastlinných komoditách v spotrebiteľskej sieti v rokoch 2002 – 2003 

• MVDr. Ivan Uhliar 
Výskyt a monitoring klasického moru ošípaných v okrese Levice v rokoch 1994-2005 

• MVDr. Ivan Hanuska 
Mor včelieho plodu v regióne Žiar nad Hronom a faktory ovplyvňujúce jeho tlmenie 

Atestačné práce - rok 2005  

• MVDr. Pavol Halač 
Lymská borelióza – dôkaz výskytu protilátok v sére hovädzieho dobytka z regiónov pohoria Inovec, 
Rokoš a epizootologické, resp. epidemiologické aspekty jej rozšírenia 

• MVDr. Jozef Havran 
Epizootologická analýza výskytu scrapie oviec v PD Turiec Dubové 
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Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov

HiStoria medicinae veterinariae
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† Ladislav Husár
Jozef Pokorný
Jozef Blecha

MVDr. Ladislav Husár sa narodil 23. júla 1927 v Sabinove. Dip-
lom získal a na doktora veterinárskej medicíny bol promovaný na 
VŠV v Brne v roku 1952. Počas štúdia pracoval ako pomocná vedec-
ká sila na Ústave špeciálnej zootechniky u prof. MVDr. F. Štencla. 
Zároveň bol slovenským redaktorom študentského periodika „Infor-
mačné listy VŠV“.

Ako obvodný veterinárny lekár pôsobil na ONV v Rožňave, na 
obvode Dobšiná. Od roku 1960 bol vedúcim veterinárneho strediska  
a odborným veterinárnym lekárom pre reprodukciu hovädzieho do-
bytka na Okresnej veterinárnej správe v Rožňave. Po 37 ročnej veteri
nárskej praxi odišiel v roku 1989 do dôchodku. Zomrel 13. júna 2018.

Od roku 2000 bol členom Komisie histórie veterinárskej medicíny pri Inštitúte vzdeláva-
nia veterinárnych lekárov. Venoval sa organizačnej práci a publicistike. Bol autorom alebo 
spoluautorom 13 knižných titulov, vydaných v rámci edície IVVL „Historia medicinae vete-
rinariae“, ako aj viacerých článkov, uverejnených v odborných časopisoch. Za celoživotnú 
prácu v prospech slovenského veterinárstva a publikačnú činnosť v oblasti veterinárskej his-
toriografie získal v roku 2014 rezortné vyznamenanie „Striebornú medailu ministra pôdohos-
podárstva a rozvoja vidieka SR.“ 

Za svoju činorodú prácu v prospech mesta Rožňava a jeho regiónu bol ocenený titulom 
Čestný občan mesta Rožňava.


