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SPRAVODAJCA
Univerzita uspela v ankete KOŠIČAN ROKA 2017

Otvorenie akademického roku 2016/2017

 Vyhlasovateľom 
druhého ročníka 
ankety bol medi-
álny dom KOŠI-
CE:DNES. Cieľom 
ankety je oceniť a 
zviditeľniť osob-
nosti a subjekty, 
ktoré v minulom 
roku vykonali 
významné akti-
vity v prospech 
nášho mesta a 
jeho obyvateľov. 

O ocenených v ankete KOŠIČAN ROKA 2017 sa rozhodovalo 
v dvoch kolách. Anketa bola vyhlásená 4. decembra 2017. 
Nominačná komisia nominovala 10 osobností a 10 subjektov 
aj na základe tipov verejnosti. Postupujúci do finále (5 osob-
ností a 5 subjektov) boli ohlásení v druhej polovici januára 
na základe výsledkov hlasovania v 1. kole ankety. Hlasovanie 
v ankete bolo podporené atraktívnymi výhrami.
 Absolútnym víťazom ankety KOŠIČAN ROKA 2017 sa stala 
osobnosť a subjekt, ktorý od hlasujúcich získal v druhom 
finálovom kole najvyšší počet hlasov. 

Finalistami ankety KOŠIČAN ROKA 2017 v kategórii 
osobnosť boli:
Peter Krcho, prednosta Kliniky neonatológie LF UPJŠ a DFN 
v Košiciach
Radomír Šalitroš, podnikateľ
Zuzana Jusková, diaľková plavkyňa
Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja
Branislav Koniar, šéf košickej agentúry Progress Promotion

Finalistami ankety KOŠIČAN ROKA 2017 v kategórii 
subjekt boli:
Občianske združenie Detská železnica Košice
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Technická univerzita v Košiciach
FC VSS – in memoriam
Štátne divadlo Košice
 
 Najvyšší počet hlasov získal a KOŠIČANOM ROKA 2017 
v kategórii osobnosť sa stal lekár Peter Krcho, prednosta 

Kliniky neonatológie Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafá-
rika a Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach. Bol pri zrode 
tejto kliniky, ktorá spolupracuje s pracoviskami v USA, Veľkej 
Británii, Česku, Fínsku a Rakúsku. Stojí aj za neziskovou 
organizáciou Novorodenec.sk, ktorá pomáha pri vzdelávaní 
lekárov, sestier i medikov, ale aj pri dopĺňaní prístrojového 
vybavenia. 
 V kategórii subjekt sa víťazom stalo Občianske združenie 
Detská železnica Košice. Od roku 2012 prevádzkuje trať v 

Víťazi ankety KOŠIČAN ROKA 2017 sú známi. Boli vyhlásení na slávnostnom 
galavečere v košickej Kunsthalle dňa 24. februára 2018. O titul vo finále ankety 
bojovalo päť košických osobností a päť subjektov z rôznych sfér života nášho 

mesta. 
V kategórii subjekt

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
získala druhé miesto.
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Čermeľskom údolí a stará sa o vozidlá zapísané v Ústrednom 
zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky. Medzi 
nimi sú aj parné rušne, z ktorých najznámejšia je najstaršia 
prevádzkovaná parná lokomotíva Katka z roku 1884. Detská 
železnica je jediným miestom na Slovensku, kde si deti a 
mládež po zaškolení a pod dozorom dospelých môžu na 
vlastnej koži vyskúšať, ako sa vypravuje vlak.

UNIVERZITA V SÚŤAŽI
 UVLF v Košiciach bola nominovaná do kategórie subjekt 
za zriadenie Univerzitnej veterinárnej nemocnice. A viedla 
si výborne, keďže po prvom kole bola na druhom mieste a 
postúpila do finále. Rektorka prof. Mojžišová na to pre Koši-
ce:dnes reagovala slovami: 
 Informáciu o nominácii Univerzitnej veterinárnej nemocnice 
v ankete Košičan roka 2017 v kategórii subjekt za sféru vzdelá-
vanie, veda a výskum sme prijali s potešením i zadosťučinením, 
že ani nie celý rok po svojom otvorení si nemocnica získala 
medzi Košičanmi dobré meno a našla si početnú klientelu. 
Snahou Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Koši-
ciach je poskytovať to najlepšie vzdelanie svojim študentom, 
vysoko odbornú starostlivosť našim zvieracím pacientom a 
špičkový medicínsky výskum využiteľný nielen pre zdravie 
zvierat, ale aj zdravie ľudí. A práve UVN umožňuje všetky tieto 
naše priority skĺbiť v jedinečnom pracovisku a som presved-
čená, že aj budúcnosť túto jedinečnosť potvrdí.
 Univerzita bola pred košickou verejnosťou oficiálne prezen-
tovaná ako univerzita, ktorá je jedinou inštitúciou svojho druhu 
v Slovenskej republike v oblasti vysokoškolského vzdelávania 
vo veterinárnej medicíne a jednou z dvoch inštitúcií posky-
tujúcich vzdelávanie v oblasti farmácie. V areáli univerzity vo 
februári 2017 otvorili Univerzitnú veterinárnu nemocnicu. Jej 
súčasťou je chirurgická ambulancia, ortopédia, oftalmológia, 
onkológia, stomatologická ambulancia či viacero operačných 
sál so špičkovým vybavením. Na Slovensku unikátnym je inku-
bátor pre malé zvieratá či špeciálny laminárny box na prípravu 
liekov pre onkologických pacientov. 
 Ich snahou je poskytovať to najlepšie vzdelanie svojim 
študentom, vysoko odbornú starostlivosť zvieracím paci-
entom a špičkový medicínsky výskum využiteľný nielen pre 
zdravie zvierat, ale aj ľudí. „Univerzitná veterinárna nemoc-
nica je unikátne zariadenie, ktoré okrem našich študentov 
slúži aj verejnosti, chovateľom spoločenských zvierat, ktorým 
sa snažíme pomôcť vyriešiť zdravotné problémy ich miláčikov 
a pristupujeme k nim s empatiou a porozumením. Žiadne iné 
mesto na Slovensku nemá takéto zariadenie a nás teší, že to 
Košičania vedia oceniť,“ povedala rektorka UVLF Jana Mojži-
šová. V budúcnosti plánujú rozšíriť spektrum poskytovaných 
služieb, predovšetkým moderných zobrazovacích techník pre 
diagnostiku, zaviesť fyzioterapiu pre zvieratá a rozvíjať špeci-
alizácie veterinárnej medicíny, ako je oftalmológia, neurológia 
či dermatológia. „Dôležité je zariadenie centra aplikovaného 
výskumu, kde v rámci koncepcie Jeden svet – jedno zdravie 
plánujeme riešiť projekty prepájajúce humánnu a veterinárnu 
medicínu so zameraním hlavne na regeneračnú medicínu a 
choroby spoločné pre zvieratá a ľudí.“ 
 To, že sa nám podarilo osloviť hlasujúcich Košičanov, je 
jasné z výsledkov finálového hlasovania. Na druhom mieste 
sme skončili tesne za víťazom – len s polpercentným rozdi-
elom!
 Slávnostného vyhlasovania výsledkov v Kunsthalle sa 
zúčastnili rektorka Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., 

a kvestor Ing. Róbert Schréter, PhD. Radostným okamihom 
bolo počas sledovania televízneho prenosu galavečera začuť 
meno univerzity a pani rektorka na pódiu prevzala cenu za 
krásne druhé miesto pre UVLF v Košiciach.
 Súčasťou galavečera bolo aj odovzdanie špeciálnych 
ocenení – Žena roka a Sieň slávy.
V kategórii Žena roka zvíťazila diaľková plavkyňa Zuzana 
Jusková, prvá Slovenka, ktorá preplávala Lamanšský prieliv. 
O osobnosti, ktorá vstúpi do košickej Siene slávy, rozhodo-
vala odborná komisia. Stal sa ním vedec Ján Dusza, popredná 
osobnosť v oblasti výskumu a vývoja progresívnych kera-
mických materiálov nielen na Slovensku, ale i vo svete. 
 Okrem týchto ocenení sa organizátori ankety rozhodli 
udeliť ešte jednu špeciálnu cenu, a to Talent roka. Získala 
ho Mária Franková, líderka mimoriadneho projektu Startup 
Hipstersaurus Rex. Projekt má za cieľ vyvíjať hry, ktoré sú 
schopné rozpoznať sociálne zručnosti človeka. 
 Galavečer režijne viedol Peter Núňez a hostí sprevádzali 
moderátor Martin Nikodým a šéfmoderátorka KISS RÁDIA 
Janka Poľová. Počas večera účinkovali folklórny spevák 
Štefan Štec, košická operná diva Aneta Hollá, spevák Lukáš 
Adamec a dídžej Tibor Apa Egry. 

PhDr. Ľudmila Kundríková 
  kancelárka



• Rektorka univerzity prof. Mojžišová sa pri príležitosti 25. 
 výročia založenia Slovenskej republiky zúčastnila dňa 
 1. 1. 2018 na pozvanie prezidenta Slovenskej republiky  
 Andreja Kisku slávnostného odovzdávania štátnych 
 vyznamenaní 25 osobnostiam a následne slávnostného 
 koncertu Slovenskej filharmónie, ktorý bol organizovaný 
 pri tejto príležitosti pod záštitou prezidenta SR Andreja 
 Kisku. 
• Rektorka sa zúčastnila Slávnostného novoročného 
 koncertu Slovenskej akadémie vied, ktorý sa konal dňa 
 10. 1. 2018. 
• Spolu s rektormi ďalších košických vysokých škôl sa 
 dňa 12. 1. 2018 zúčastnila na magistráte tradičného 
 novoročného stretnutia rektorov s primátorom mesta 
 Košice.

Vybrané z programu rektorky
prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD.
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• Rektorka UVLF prijala návštevu reprezentantov Národnej 
 poľnohospodárskej univerzity, Bila Cerkva (National 
 Agrarian University – BNAU), Ukrajina, ktorá navštívila 
 UVLF v Košiciach v dňoch 23. – 26. 1. 2018 a spolu s 
 rektorom BNAU prof. Danylenkom podpísala zmluvu o 
 spolupráci. ( bližšie informácie v osobitnom príspevku)

• Ako členka Executive Committee Európskeho združenia 
 inštitúcií pre veterinárske vzdelávanie (EAEVE – European 
 Association of Establishments for Veterinary Education) sa 
 v dňoch 29. – 30. 1. 2018 vo Viedni zúčastnila zasadnutia 
 ExCOM EAEVE. 
• Dňa 2. 2. 2018 sa stretla s predsedom Študentskej rady VŠ 
 Bálintom Lovászom v súvislosti so žiadosťou študentov, 
 aby vláda splnila svoj sľub o vyčlenení peňazí na 
 rekonštrukciu vysokoškolských internátov. 
• Na 5. 2. 2018 zvolala do auly pedagogických a vedeckých 
 pracovníkov na aktív učiteľov, ktorý sa konal na začiatku 
 letného semestra.
• Rektorka prof. Mojžišová sa spolu s prorektorom pre 
 zahraničné štúdium Martinom Tomkom zúčastnila dňa 
 6. 2. 2018 na odhalení pamätníka nórskeho dramatika 
 Bjørnstjerneho Bjørnsona. Pri príležitosti 100. výročia 
 založenia prvej Československej republiky a zapojenia 
 sa Bjørnstjerna Bjørnsona do boja za práva Slovákov a 
 iných malých národov Veľvyslanectvo Nórskeho 
 kráľovstva na Slovensku a mesto Košice zorganizovali 
 konferenciu a výstavu venovanú Bjørnsonovmu odkazu, 
 ktoré sa uskutočnili v košickej Kunsthalle. Konferencii 
 predchádzalo slávnostné odhalenie nového pamätníka v 
 Mestskom parku v Košiciach, ktorý bol vytvorený v rámci 
 projektu „Odkaz Bjørnstjerneho Bjørnsona – bojovníka za 
 práva Slovákov“. Na podujatí sa zúčastnila viceprimátorka 
 mesta Renáta Lenártová, veľvyslankyňa Nórskeho 
 kráľovstva Inga Magistad a štátny tajomník Ministerstva 
 zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš 
 Parízek.

• Rektorka univerzity sa dňa 9. 2. 2018 spolu s ďalšími 
 členmi vedenia UVLF v Košiciach stretla na pracovnom 
 rokovaní s členmi Prezídia KVL SR. ( bližšie informácie v 
 osobitnom príspevku)

• Dňa 22. 2. 2018 sa zúčastnila na úvodnom podujatí 
 „Národný konvent o EÚ“ MY SME EÚ, ktorý bol v 
 Bratislave organizovaný najvyššími ústavnými činiteľmi 
 za účasti zástupcov politických strán, akademickej obce, 
 podnikateľskej sféry, tretieho sektora a médií. 
• V Brne sa dňa 23. 2. 2018 zúčastnila na slávnostnej 



Z agendy prof. MVDr. Zity Faixovej, PhD.,
prorektorky pre výchovno-vzdelávaciu 

činnosť

• V dňoch 11. a 12. januára 2018 som sa zúčastnila na 
 zahraničnej pracovnej ceste na Ukrajinskej národnej 
 univerzite v Užhorode na Ukrajine. Cieľom pracovnej 
 cesty bol monitoring prebiehajúceho projektu kľúčovej 
 akcie Erasmus+ KA107 – mobilita medzi partnerskými 
 krajinami a krajinami programu. Našu univerzitu 
 zastupovali aj doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc., MVDr. 
 Monika Garčárová a MVDr. Libuša Bodnárová.
  Stretli sme sa s rektorom univerzity prof. Volodymyrom 
 Smolankom, ktorý predstavil univerzitu. Uviedol, že 
 na univerzite študuje v súčasnosti 14 659 študentov, 
 z toho 1105 študentov zo zahraničia. Na stretnutí bola 
 prediskutovaná možná spolupráca nielen v rámci 
 programu Erasmus+, ale aj iných programoch, 
 napríklad programoch financovaných Vyšehradskými 
 fondami. Potom sme sa stretli so študentami, ktorí boli 
 nominovaní na štúdium na UVLF v Košiciach v letnom 
 semestri akademického roku 2017/2018. Na stretnutí boli 
 prediskutované možnosti štúdia, sociálny program ako aj 
 zodpovedané otázky študentov.
  Monitoring pokračoval na Lekárskej fakulte, na ktorej je 
 študijný program farmácia akreditovaný. Okrem toho 
 sme navštívili Biologickú fakultu, na ktorej študenti 
 farmácie absolvujú biológiu a predmety biologických 
 vied. 
  Na druhý deň sme navštívili garanta študijného 
 programu farmácia Dr. Olega Devinyaka, oboznámili 
 sa so študijnými plánmi, sylabami a štúdiom študentov 
 študijného programu farmácia na Užhorodskej národnej 
 univerzite.
  Návšteva na univerzite v Užhorode splnila ciele, lebo 
 spolupráca oboch univerzít má význam nielen v oblasti 
 štúdia, ale aj vo vedecko-výskumnej oblasti. Výsledkom 
 tejto návštevy bolo rozšírenie programu Erasmus na 
 nasledujúce obdobie, plánovanie spoločných projektov, 
 účasť na konferencii v apríli 2018 ako aj príprava 

 
  

Z agendy prof. MVDr. Juraja Pistla, PhD.,
prorektora pre vedecko-výskumnú

činnosť a zahraničné styky

• Mesiace január, február sú pre doktorandov v znamení 
 odovzdávania metodiky dizertačnej práce a projektu 
 dizertačnej práce za účelom prihlášky na dizertačnú 
 skúšku. V tomto akademickom roku dizertačnú skúšku 
 absolvuje 22 doktorandov, projekt dizertačnej práce 

 odovzdali všetci doktorandi v požadovanom čase. Externí 
 doktorandi 3. ročníka odovzdávajú projekt DP v auguste  
 (7 doktorandov). Projekty dizertačnej práce boli zaslané 
 oponentom a bol vypracovaný rozpis dizertačných 
 skúšok. 
• Vedenie UVLF sa zaoberalo a individuálne posudzovalo 
 žiadosti doktorandov a školiteľov, najčastejšie sa týkali 
 prerušenia štúdia, umožnenia písania dizertačnej práce 
 v anglickom jazyku, úprav názvu dizertačnej práce (u 
 doktorandov, ktorí ešte neabsolvovali dizertačnú 
 skúšku). V priebehu toho obdobia 2 doktorandky 
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 inaugurácii rektora Veterinární a farmaceutické univerzity 
 Brno prof. MVDr. Aloisa Nečasa, Ph.D., MBA.
• Rektorka prof. Mojžišová sa spolu s kvestorom univerzity 
 Ing. Schréterom zúčastnila vyhlasovania výsledkov súťa- 

 že Košičan roka 2017, ktoré sa konalo počas slávnostného 
 galavečera dňa 24. 2. 2018 v košickej Kunsthalle. UVLF 
 v Košiciach v tejto súťaži v kategórii subjekt získala 
 2. miesto. ( bližšie informácie v osobitnom príspevku)

 spoločných kurzov, letnej školy, zapojenie do spolupráce 
 ďalších partnerov z Poľska a Maďarska.
• Dňa 18. 1. 2018 zasadala Etická komisia UVLF v Košiciach.  
 Zaoberala sa podnetom doc. MVDr. Igora Capíka, PhD.  
 Komisia sa uzniesla, že nebol porušený Etický kódex 
 študenta UVLF v Košiciach.
• V letnom semestri akademického roku 2017/2018 v 
 rámci projektu kľúčovej akcie Erasmus+ KA107 – mobilita 
 jednotlivcov medzi partnerskými krajinami a krajinami 
 programu – študuje na našej univerzite v študijnom 
 programe farmácia šesť študentiek z Národnej 
 užhorodskej univerzity. 
• Na začiatku letného semestra akademického roku 
 2017/2018 sa 5. 2. 2018 uskutočnil Aktív učiteľov a 
 vedeckých pracovníkov, na ktorom odzneli dôležité  
 informácie o organizácii výučby v letnom semestri.
• Dňa 8. 2. 2018 zasadala Komisia pre mobilitu študentov 
 a učiteľov UVLF v Košiciach. Na schôdzi boli posúdené 
 prihlášky študentov a doktorandov v rámci projektu  
 kľúčovej akcie Erasmus+ KA101 –  vzdelávacia mobilita 
 jednotlivcov na akademický rok 2018/2019 v rámci 
 programu Erasmus+ na štúdium, stáž a absolventskú 
 stáž a zamestnancov na školenie a výučbu. Boli vytvorené 
 tri pracovné skupiny, ktoré budú hodnotiť uchádzačov 
 o mobilitu (prezentácia eseje, jazykové schopnosti a 
 pod.). Výberové konania sa uskutočnia začiatkom marca. 
 Okrem toho15. 2. 2018 sa uskutočnilo informačné 
 stretnutie pre uchádzačov o mobilitu.
• Pre študentov študijného programu farmácia 
 pripravujeme exkurziu do vybraných závodov 
 farmaceutického priemyslu na Slovensku a v Čechách 
 spojenú napr. aj s návštevou záhrady liečivých rastlín  na 
 Farmaceutickej fakulte v Hradci Králové.
• V súvislosti s organizáciou výučby v 6. ročníku študijného 
 programu všeobecné veterinárske lekárstvo sa dňa 
 26. 2. 2018 uskutočnilo pracovné stretnutia s garantmi 
 štátnicových predmetov.
• Pokračujeme v prehodnocovaní študijných plánov v 
 študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo a 
 študijnom programe hygiena potravín.



 
   z externých vzdelávacích inštitúcií zanechali štúdium. 

 V tomto akademickom roku by malo obhajovať 
 dizertačnú prácu 29 doktorandov, z toho 5 externých.
• Ohľadne doktorandského štúdia vznikla potreba 
 vypracovať novú zmluvu s Centrom biovied SAV 
 v Bratislave, do ktorého bol od 1. 1. 2018 začlenený Ústav 
 fyziológie hospodárskych zvierat SAV – externá 
 vzdelávacia inštitúcia na 3. stupni štúdia.
• V prvej polovici januára prebehli záverečné oponentúry 
 piatich projektov KEGA z celkového počtu 8 končiacich 
 projektov. Organizačne boli zabezpečené komisie 
 zložené z predsedu, oponentov a členov komisií –  
 odborníkov z príslušnej oblasti v rámci zamerania 
 projektu, ako aj oponentské posudky.
• Na zasadnutí rady IGA dňa 17. 1. 2018 boli hodnotené 
 záverečné správy projektov IGA so začiatkom riešenia 
 v roku 2016. Jednotlivé projekty boli posúdené 
 oponentami a následne členmi rady IGA. Jeden projekt  
 bol ukončený s výsledkom „splnil ciele“ (vedúca: MVDr. 
 G. Štrkolcová, PhD.), dva projekty boli ukončené 
 s výsledkom „splnil ciele s výhradami“ (vedúci: MVDr. 
 Ľ. Korytár, PhD. a MVDr. Z. Andrejčáková, PhD.) a riešenie 
 jedného projektu bolo na žiadosť riešiteľov predĺžené 
 o 6 mesiacov (vedúca: RNDr. A. Salayová, PhD.). 
 Podrobnejšie informácie sú uvedené na intranete. Rada 
 IGA zároveň predložila vedeniu UVLF výročnú správu 
 o činnosti za rok 2017. 
• Dňa 18. 1. 2018 sa konalo pracovné stretnutie vedeckej 
 skupiny farmácie, kde sa vytýčili zámery a smerovanie 
 vedecko-výskumnej činnosti v oblasti farmácie založenej 
 na spolupráci s jednotlivými pracoviskami UVLF a LF 
 UPJŠ.
• 22. januára 2018 sa konali habilitačné prednášky MVDr. 
 Jána Pošiváka, PhD., na tému Vplyv progesterónu na  
 kvalitu oocytov, kvalitatívne zmeny endometria a vývoj 
 embryí u dojníc a habilitačná prednáška MVDr. Drahomíry 
 Sopkovej, PhD., na tému Význam polynenasýtených 
 mastných kyselín pre organizmus. V ten istý deň prebehli 
 aj obhajoby ich habilitačných prác. Habilitačné konania 
 budú mať pokračovanie na zasadnutí vedeckej rady UVLF 
 dňa 28. 3. 2018. 
• Dňa 31. januára bola rektorkou UVLF vyhlásená výzva 
 IGA na predkladanie projektov pre mladých vedeckých 
 pracovníkov a doktorandov. Pokyny k výzve boli 
 umiestnené na intranete UVLF.
• V priebehu februára bola zverejnená výzva o nahlásenie 
 tém dizertačných prác na akademický rok 2018/19.  
 Hlavnou podmienkou je, že všetky témy musia byť 
 schválené garantmi študijných programov a školiteľ 
 musí deklarovať zabezpečenie doktorandského štúdia 
 aktuálnym projektom. Témy budú zverejnené na 
 webovom sídle UVLF v slovenskom a anglickom jazyku 
 začiatkom apríla. 
• Ako každoročne aj v tomto roku v priebehu februára 
 Štatistický úrad SR požadoval vypracovať ročný výkaz 
 o výskume a vývoji za predchádzajúci rok, z ktorého okrem 
 iného vyplýva, že celková vedecko-výskumná kapacita 
 na UVLF v roku 2017 bola zabezpečovaná 261 (z toho 
 140 sú ženy) tvorivými pracovníkmi, z ktorých 40 bolo 
 vedeckých a 221 vedecko-pedagogických pracovníkov. 
 Na vede sa okrem toho na UVLF podieľalo 55 doktoran- 
 dov v dennej forme štúdia. Vekové kategórie tvorivých 
 zamestnancov sú nasledovné: vek 25-34 rokov: 46, 35-40 
 rokov: 52, 41-44 rokov: 25, 45-54 rokov: 39, 55-64 rokov: 

 65 a viac ako 65 rokov: 34. 
• V priebehu februára bola tiež požiadavka MŠVVaŠ SR 
 a CVTI o zapojenie sa do prieskumu o stave výskumných 
 dát, vedeckých publikácií a súvisiacich informačno- 
 komunikačných technológií na Slovensku formou 
 dotazníka a tiež požiadavka Európskej asociácie univer- 
 zít vypracovať podrobný a obsažný dotazník o 
 doktorandskom vzdelávaní na univerzite (Survey on 
 Doctoral Education in Europe).
• Komisia pre vedecko-výskumnú činnosť posudzovala 
 dve žiadosti o priznanie vedeckého kvalifikačného stup- 
 ňa IIa MVDr. Viery Karaffovej, PhD., a RNDr. Evy Bockovej, 
 PhD., na základe hlasovania komisia v obidvoch 
 prípadoch odporučila priznať vedecký kvalifikačný 
 stupňa IIa obidvom žiadateľkám a požadované materiály 
 boli zaslané Komisii SAV pre posudzovanie vedeckej 
 kvalifikácie zamestnancov.
• Na základe vyhlásenia súťaže Vedec roka 2017 boli v 
 jednotlivých kategóriách na základe hodnotenia 
 vedecko-výskumnej činnosti nominovaní – vedec roka: 
 MVDr. Dáša Čížková, DrSc., mladý vedecký pracovník: 
 RNDr. Lucia Váhovská, PhD., a osobnosť medzinárodnej 
 spolupráce: doc. MVDr. Mangesh Bhide, PhD.
• UVLF ako člen Európskej asociácie univerzít vstúpila 
 do procesu k podpísaniu Magna Charta Universitatum. 
 Univerzita plne rešpektuje princípy Bolonského procesu 
 v oblasti vysokoškolského vzdelávania, akademickú 
 slobodu a slobodu vedeckého bádania. Podporné 
 stanovisko k tomu procesu dal aj Akademický senát 
 UVLF a tri univerzity, ktoré už Magnu Chartu Universita- 
 tum podpísali: Veterinárna a farmaceutická univerzita 
 Brno, Univerzita veterinárskej medicíny vo Viedni a UPJŠ 
 v Košiciach. Boli vypracované požadované dokumenty, 
 zaslané príslušnému úradu Magna Charta Universitatum. 
 Slávnostné podpísanie Magna Charta Universitatum je 
 plánované na september 2018 v Salamanke.
• 61. ročník časopisu Folia Veterinaria, bol vydávaný 
 pravidelne v štvrťročných intervaloch a všetky 4 čísla 
 vyšli načas. Tento trend máme v záujme udržať aj do 
 ďalších rokov. Je to dôležité najmä z dôvodu, že podobne 
 ako v minulom roku, aj nasledujúcich rokoch bude Folia 
 Veterinaria vydávaná vydavateľstvom DeGruyter ako 
 Open Access. Minulý rok bola podaná prihláška do 
 databázy Cabells, čo by malo priniesť celosvetové 
 rozšírenie časopisu s predpokladom, že v horizonte 
 najbližších rokov by časopis mohol byť indexovaný 
 v databázach ako sú napr. Scopus. V tejto dobe je už 
 pripravené 1. kompletné číslo 62. ročníka časopisu Folia 
 Veterinaria k vydaniu. Na webovom sídle boli umiestnené 
 aktualizované údaje o histórii časopisu v slovenskom aj 
 anglickom jazyku ako aj pokyny pre autorov.
• Začiatkom roku boli na UVLF podpísané dve zmluvy o 
 spolupráci. Jednou z nich je zmluva medzi UVLF v 
 Košiciach a Univerzitou veterinárskej medicíny v 
 Budapešti vzhľadom na to, že pôvodne Fakulta 
 veterinárnej medicíny Szent István Univerzity sa stala opäť 
 samostatnou univerzitou. Druhá zmluva o spolupráci sa 
 týka Národnej poľnohospodárskej univerzity v Bila 
 Cerkva, Ukrajina. Na podpise zmluvy sa zúčastnili 
 predstavitelia univerzity z Bila Cerkva. ( bližšie 
 informácie v osobitnom príspevku) 
• Vedením UVLF bolo v mesiacoch január, február 
 schválených 50 zahraničných služobných ciest.
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Z agendy
prof. MVDr. Jozefa Nagya, PhD.,

prorektora pre rozvoj školy
a hodnotenie kvality

• Dňa 17. 1. 2018 sa uskutočnilo pracovné stretnutie 
 zástupcov UVLF v Košiciach s so zástupcami 
 Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Koši- 
 ce na ÚZ v Rozhanovciach v súvislosti s prípravou 
 projektovej dokumentácie pripojenia účelového 
 zariadenia na verejnú vodovodnú sieť.
• Vedenie UVLF v Košiciach v rámci plnenia Dlhodobého 
 zámeru Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie  v Košiciach na roky 2018 – 2023 má za úlohu realizovať 

Z agendy MVDr. Martina Tomka, PhD.,
prorektora pre zahraničné štúdium

• Dňa 10. 1. 2018 sa na RZŠ uskutočnila porada prorektora 
 MVDr. Martina Tomka, PhD., s vedúcimi učiteľmi ročníkov 
 (VUR) novoprijatých študentov v ZAŠ. Na stretnutí VUR 
 informovali o adaptácii študentov na štúdium na UVLF, 
 problémoch, ktoré identifikovali, a požiadavkách 
 študentov.
• Dňa 11. 1. 2018 zorganizoval RZŠ prvý tohoročný Open 
 Day pre záujemcov o štúdium General Veterinary 
 Medicine (všeobecné veterinárske lekárstvo) v anglickom 
 jazyku na UVLF v Košiciach. Príležitosť na oboznámenie sa 
 s našou alma mater využilo 5 zahraničných návštevníkov.
• Dňa 18. 1. 2018 sa prorektor pre zahraničné štúdium 
 MVDr. Martin Tomko, PhD., zúčastnil na slávnostnom 
 predstavení nového loga ZOO Košice, ktoré sa uskutočnilo 
 v priestoroch košického Kulturparku.
• V mesiacoch november 2017 až január 2018 sa na 
 RZŠ uskutočnil vnútorný audit (finančná kontrola), ktorý 
 vykonali Ing. Edita Krettová, kontrolórka, a Ing. Renáta 
 Božíková, vedúca študijného oddelenia. Kontrola bola 
 zameraná na evidenciu a výkazníctvo v ZAŠ v 
 akademickom roku 2016/2017.
• Dňa 29. 1. 2018 zvolal prorektor pre zahraničné 
 štúdium MVDr. Martin Tomko, PhD., pracovné stretnutie 
 garantov študijných predmetov študijného programu 
 General Veterinary Medicine (ZAŠ). Cieľom stretnutia bo- 
 lo informovať garantov ZAŠ o tvorbe kalkulácií a 
 prideľovaní finančných prostriedkov zo ZAŠ, o výsled- 
 koch kontroly evidencie a výkazníctva finančných 
 prostriedkov v ZAŠ a úlohách, ktoré vyplývajú zo zistení 
 kontroly.
• Dňa 31. 1. 2018 sa uskutočnil zápis študentov druhého 
 ročníka bakalárskeho študijného programu náuka 
 o živočíchoch, ktorí budú počas nasledujúcich troch 
 semestrov pokračovať v štúdiu na našej alma mater. 
 Na štúdium sa zapísalo 33 nových študentov.
• V januári 2018 začala UVLF v Košiciach kampaň so 
 spoločnosťou Studyportals na propagáciu štúdia General 
 Veterinary Medicine v anglickom jazyku. Studyportals 
 uverejňuje informácie o štúdiu pre potenciálnych 
 záujemcov na svojom internetovom študijnom portáli.
• Dňa 6. 2. 2018 sa pri príležitosti 100. výročia prvej 
 Československej republiky na pozvanie veľvyslankyne 
 Nórskeho kráľovstva pani Ingy Magistad v Mestskom 
 parku v Košiciach uskutočnilo slávnostné odhalenie 
 pamätníka významného nórskeho spisovateľa – nositeľa 
 Nobelovej ceny za literatúru – a bojovníka za práva Slová- 
 kov v ich boji za národnú identitu Bjørnstjerna Bjørnsona. 
 Súčasťou slávnosti bol aj odborný seminár venovaný 
 tvorbe tohto významného literáta, ktorého sa zúčastnili 
 významné osobnosti slovenského politického a 
 kultúrneho života, a tiež zástupcovia zahraničných 
 veľvyslanectiev v SR. UVLF na tomto podujatí 

 reprezentovali rektorka Dr. h. c. prof. MVDr. Jana 
 Mojžišová, PhD., a prorektor pre zahraničné štúdium 
 MVDr. Martin Tomko, PhD. FOTO
• V dňoch 14.– 15. 2. 2018 sa prorektor pre zahraničné 
 štúdium MVDr. Martin Tomko, PhD., pracovníčka RZŠ 
 Ing. Michaela Paulíková a MVDr. Boris Vojtek, PhD., 
 zúčastnili študentského veľtrhu „Student Recruitment 
 Fair Oslo 2018“. Súčasťou skupiny boli aj pokračujúci 
 študenti spoločného bakalárskeho študijného programu 
 Náuka o živočíchoch – Mathilde Dæhlin, študentka 4.  
 ročníka, a Paal Neshagen, študent 5. ročníka. ( bližšie 
 informácie v osobitnom príspevku)
• Dňa 14. 2. 2018 sa prorektor pre zahraničné štúdium 
 MVDr. Martin Tomko, PhD., stretol na pracovnom 
 obede s veľvyslankyňou Slovenskej republiky v Nórskom 
 kráľovstve a Islandskej republike pani Denisou 
 Frelichovou. Témou stretnutia boli možnosti ďalšej 
 spolupráce medzi zastupiteľským úradom SR v Oslo 
 a UVLF v Košiciach a organizácia prijímacích pohovorov 
 pre záujemcov o štúdium na UVLF v Košiciach z Nórska 
 a Islandu.
• V rámci medzinárodných výmen študentov orga- 
 nizovaných IVSA Slovakia pri UVLF v Košiciach sa 
 uskutočnili v mesiaci február dve výmeny študentov 
 medzi UVLF v Košiciach a partnerskými univerzitami. 
 Výmenného pobytu v Skopje v Macedónsku (SS. Cyril  
 and Methodius University in Skopje – Faculty of 
 Veterinary Medicine) sa v termíne 4. 2. – 9. 2. 2018 
 zúčastnilo 8 našich študentov študijného programu VVL 
 a recipročne UVLF v Košiciach navštívilo v dňoch 14. 2. – 
 21. 2. 2018 8 zahraničných študentov z Grécka.
• Pri príležitosti svetového dňa World Spay Day 
 zorganizovali dňa 27. 2. 2018 zahraniční študenti pod 
 vedením študenta Lewis Wescott charitatívny predaj 
 domácich koláčov za účelom získania prostriedkov pre 
 organizáciu Worldwide Veterinary Services (UK), ktorá 
 v krajinách tretieho sveta robí osvetu, organizuje škole- 
 nia a vykonáva bezplatné kastrácie túlavých psov 
 s cieľom zabrániť šíreniu nebezpečných nákaz.
• Škandinávski študenti združení v organizácii ANSA 
 (Asociácia nórskych študentov študujúcich v zahraničí), 
 pobočka Košice, zorganizovali 28. 2. 2018 na pôde UVLF 
 v Košiciach výročné stretnutie Annual Meeting, ktorého 
 sa zúčastnilo približne 50 študentov. Cieľom stretnutia 
 bolo vyhodnotiť aktivity ANSA za rok 2017 a predstaviť 
 program aktivít na rok 2018.



7

 
  
 
 

 každoročné hodnotenie tvorivých pracovníkov a 
 pracovných kolektívov. Z uvedeného dôvodu bol 
 na jednotlivé pracoviská UVLF (ústavy, kliniky) zaslaný 
 formulár bodového hodnotenia tvorivých pracovníkov za 
 rok 2017, organizačné zabezpečenie bodového 
 hodnotenia tvorivých pracovníkov UVLF za rok 2017, 
 pokyny na vypĺňanie formulára bodového hodnotenia 
 tvorivých pracovníkov UVLF za rok 2017 a zoznam 
 renomovaných vydavateľstiev.
• Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter 
 Plavčan rozhodnutím podľa § 102 ods. 3 písm. d) v 
 spojení s § 83 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
 školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
 znení neskorších predpisov po vyjadrení Akreditačnej 
 komisie obnovil UVLF v Košiciach platnosť priznaného 
 práva udeľovať príslušný akademický titul absolventom 
 štúdia študijného programu farmácia (spojený prvý a 
 druhý stupeň vysokoškolského štúdia) v dennej forme 
 štúdia v slovenskom jazyku s časovým obmedzením 
 do 31. 8. 2018. V súlade s § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 
 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niekto- 
 rých zákonov v znení neskorších predpisov prijala UVLF 
 v Košiciach opatrenia na odstránenie nedostatkov a 
 zaslala na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
 SR zaslala správu o výsledkoch týchto opatrení.
• Dňa 22. 1. 2018 sa uskutočnilo pracovné stretnutie 
 prorektora pre rozvoj školy a hodnotenie kvality s  
 poľovníckymi hospodármi poľovných revírov UVLF v 
 Košiciach (prorektor MVDr. M. Tomko, PhD., doc. MVDr. 
 P. Lazar, PhD. a MVDr. J. Soroka) v súvislosti s opatrenia- 
 mi na zabezpečenie kontroly a zabráneniu šírenia 
 afrického moru ošípaných a klasického moru ošípaných 
 v populácii diviačej zveri nariadenými Regionálnou 
 veterinárnou a potravinovou správou Košice-okolie.
• Prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality sa 
 zúčastnil (23. 1. 2018) na Valnom zhromaždení TJ Slávia 
 UVLF v Košiciach, ktorého program bol zameraný na 
 správu o činnosti za rok 2017, plán činnosti na rok 2018, 
 správu o kontrolnej činnosti a dohodu o spolupráci s 
 UVLF v Košiciach.
• Neinvestičný fond Univerzity veterinárskeho lekárstva 
 a farmácie v Košiciach, ktorého zriaďovateľom je UVLF 
 v Košiciach a ktorého cieľom je predovšetkým podpora 
 praktického vzdelávania domácich a zahraničných  
 študentov v rámci akreditovaných študijných programov 
 poskytovaných univerzitou, podpora záujmových aktivít 
 študentov súvisiacich s veterinárnou problematikou na  
 akademickej pôde a ochranou životného prostredia bol 
 zaregistrovaný ako prijímateľ 2 % z daní. Za účelom 
 podpory činnosti neinvestičného fondu a v súvislosti 
 s poukázaním 2 % z dane za rok 2017 boli oslovení všetci
 zamestnanci UVLF prostredníctvom e-mailu. Informácie 
 vrátane tlačiva sú zamestnancom UVLF k dispozícii na 
 intranete UVLF a informácie pre partnerov na webovom 
 sídle UVLF. 
• Vedenie UVLF v Košiciach schválilo (20. 2. 2018) 
 pridelenie finančných prostriedkov vo výške 50 349,- 
 € pre zabezpečenie pedagogického procesu v letnom 
 semestri akademického roka 2017/2018 za obhájené 

 bakalárske práce v akademickom roku 2016/2017 
 3630,- € a za obhájené diplomové práce v akademickom 
 roku 2016/2017 25 300,- €. Celková suma pridelených 
 finančných prostriedkov predstavuje 79 279,- €. Suma 
 pre jednotlivé pracoviská bola vypočítaná ako súčin 
 celkového počtu hodín praktických cvičení a sumy 2,- €  
 (pre ústav jazykov 1,- €). Za obhájenú bakalársku prácu 
 bolo pridelených 66,- € a za obhájenú diplomovú prácu 
 100,- €. Naviac boli klinikám UVLF pridelené finančné 
 prostriedky na zabezpečenie klinických praxí v celkovej 
 sume 1500,- €, ktoré boli rozdelené podľa počtu hodín 
 klinických praxí a počtu študentov. Oznam o výške 
 pridelených finančných prostriedkoch bol zaslaný 
 vedúcim pracovníkom.
• UVLF v Košiciach spracovala a zaslala správy o odstránení 
 nedostatkov na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 
 športu SR v súvislosti s časovým obmedzením akreditácie 
 pre habilitačné a vymenúvacie konania (v študijných 
 odboroch hygiena chovu zvierat a životné prostredie, 
 a virológia) a v študijných programoch tretieho stupňa 
 (výživa zvierat a dietetika, vnútorné choroby zvierat, 
 súdne a verejné veterinárske lekárstvo, hygiena chovu 
 zvierat a životné prostredie, virológia a neurovedy).
• V súlade s vnútorným predpisom UVLF v Košiciach č. 
 57 – Vnútorný systém kvality na UVLF v Košiciach bola 
 spracovaná Výročná správa o kvalite UVLF v Košiciach 
 za akademický rok 2016/2017. Výročná správa bola 
 prerokovaná a pripomienkovaná Vedeckou radou 
 UVLF v Košiciach, bola predložená na pripomienkovanie 
 Správnej rade UVLF v Košiciach a schválená Akademic- 
 kým senátom UVLF v Košiciach. V súlade s európskym 
 rámcom hodnotenia kvality v oblasti vysokoškolského 
 vzdelávania naša univerzita realizuje hodnotenie kvality 
 založené na vykonávaní formálnych postupov 
 obsahujúcich kompletný kvalitatívny cyklus (PDCA – 
 Planning, Doing, Checking, Acting). Na základe uvede- 
 ných skutočností bol zaslaný list vedúcim pracovníkom 
 UVLF so žiadosťou o oboznámenie všetkých 
 zamestnancov na nimi riadenom pracovisku s výročnou 
 správou, prípadne jej časťami súvisiacimi s pracoviskom 
 a zaslaní pripomienok k správe vrátane návrhu opatrení 
 na zlepšenie kvality, a to hlavne so zameraním na nimi 
 riadené pracovisko.
• UVLF v Košiciach na základe vyhláseného 19. ročníka 
 súťaže Národná cena za kvalitu 2018 organizovaného 
 Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 
 spracovala a zaslala prihlášku do súťaže Národná cena za 
 kvalitu SR 2018 podľa modelu CAF.
• Dňa 26. 2. 2018 sa uskutočnilo pracovné stretnutie  
 zástupcov UVLF v Košiciach (prorektor prof. Nagy, J., prof. 
 Mudroň, doc. Naď, doc. Maľa, MVDr. Gregová) a 
 spoločnosti Syráreň Bel Slovensko, a. s., Michalovce 
 (Ing. Sarossy). Pracovné stretnutie bolo v súlade so 
 zmluvou o spolupráci medzi UVLF v Košiciach a Syrárňou 
 Bel Slovensko, a. s., zamerané na riešenie problematiky 
 výživy, welfare, zdravotného stavu dojníc, kvality mlieka 
 a možnej finančnej podpory účasti študentov UVLF na 
 stredoeurópskom bujatrickom kongrese (30. 5. – 2. 6.  
 2018, Eger, Maďarsko). 
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Z agendy doc. MVDr. Oskara Nagya, PhD.,
prorektora pre klinickú činnosť a styk s praxou

• Pred začatím letného semestra AR 2017/2018 prorektor 
 doc. Nagy vykonal návštevu ŠPP v Zemplínskej Teplici a 
 stretol sa s vedením podniku v súvislosti s prípravou 
 začatia výučby a zabezpečenia realizácie praktickej 
 výučby na farmách podniku.
• Na základe stanovených podmienok pre možnosť 
 uplatnenia vzdelávacích poukazov KVL SR súkromnými 
 veterinárnymi lekármi na preplatenie nákladov alebo ich 
 časti na vzdelávaciu akciu organizovanú v rámci Kalendá- 
 ria vzdelávacích akcií KVL SR v roku 2018 bolo vykonané 
 prehodnotenie tematického zamerania pripravovaných 
 vzdelávacích akcií navrhnutých zo strany jednotlivých 
 pracovísk UVLF a uvedených v Kalendáriu vzdelávacích 
 akcií na rok 2018. Na základe žiadosti prednostky KMZ 
 UVLF v Košiciach prof. MVDr. A. Trbolovej, PhD., bola 
 vedením univerzity pre možnosť uplatnenia vzdelávacích 
 preukazov schválená konferencia a workshop Vyšetre- 
 nie a diagnostika ochorení sietnice u psov a mačiek 
 organizovaná na UVLF v Košiciach v dňoch 17. až 18. 
 februára 2018, čo bolo zároveň oznámené aj KVL SR.
• Na základe pozvania firiem ATS Danubius a Vetis, s. r. 
 o., sa za našu univerzitu profesor MVDr. P. Reichel, CSc., 
 zúčastnil na stretnutí s predstaviteľmi týchto firiem 
 v Kráľovičových Kračanoch a prerokovali ich návrhy na 
 oblasti možnej ďalšej spolupráce ako aj prípravu ďalšie- 
 ho ročníka poľnohospodárskej výstavy Celoslovenské 
 dni poľa v Dvoroch nad Žitavou.
• Vykonalo sa spracovanie plánu požiadaviek jednotlivých 
 pracovísk univerzity na dopravu pre zabezpečenie 
 výkonu praktických cvičení mimo pracovísk univerzity 

 a na zvieratá požadované pre pedagogický proces z ŠPP 
 v Zemplínskej Teplici pre letný semester AR 2017/2018. 
 Spracovaný materiál bol zaslaný jednotlivým 
 pedagogickým pracoviskám univerzity a následne  
 boli doplnené niektoré dodatočné požiadavky na zmeny 
 termínov dopravy na plánované cvičenia. 
• V súvislosti so zabezpečovaním nepretržitej prevádzky 
 a pohotovostí na oddeleniach kliniky malých zvierat v 
 rámci Univerzitnej veterinárnej nemocnice pri realizácii 
 klinickej činnosti boli opakovane riešené návrhy a 
 požiadavky prednostky KMZ súvisiace so vzniknutými 
 prevádzkovými problémami kliniky. Na základe žiadosti 
 prednostu kliniky vtákov, exotických a voľne žijúcich 
 zvierat sa uskutočnilo aj stretnutie s pracovníkmi kliniky 
 za účelom objasnenia a riešenia prevádzky pracoviska 
 podľa novej organizačnej zmeny Univerzitnej veterinár- 
 nej nemocnice.
• V priestoroch určených na prevádzku Centra klinických 
 zručností v pavilóne P 17 boli ukončené všetky 
 rekonštrukčné a adaptačné práce, boli realizované 
 dodávky materiálneho a technického vybavenia a 
 následne sa miestnosti zariadili podľa naplánovaného 
 odborného zamerania jednotlivých výučbových 
 priestorov.
• Na základe návrhu firmy Vetis, s. r. o., bola pripravená 
 a podpísaná dohoda o spolupráci medzi univerzitou a 
 uvedenou firmou.
• Prorektor doc. Nagy sa dňa 9. 2. 2018 zúčastnil stretnutia 
 členov nového Prezídia KVL SR a vedenia UVLF v 
 Košiciach. ( bližšie informácie v osobitnom príspevku)

Z agendy Ing. Róberta Schrétera, PhD.,
kvestora

• Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR opravilo 
 v januári návrh rozpisu dotácií. Metodika na rok 2018 
 bola uzavretá vo februári a je tak, ako sa predpokladalo, 
 úpravou minuloročnej metodiky rozpisu dotácií zo ŠR  
 verejným vysokým školám s niekoľkými zmenami. V 
 rozpise dotácie boli vyčlenené finančné prostriedky  
 na pokrytie vplyvov valorizácie platov vysokoškolských 
 učiteľov na osem mesiacov roku 2018.
• Na základe výzvy MŠVVaŠ bola v januári podaná žiadosť 
 na pridelenie kapitálových finančných prostriedkov.
• V rámci žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 
 príspevku prostredníctvom SIEA v rámci vyhlásenej výzvy 
 OPKZP-PO4-SC431-2017-19 na znižovanie energetickej 
 náročnosti verejných budov sú podané už celkovo 
 štyri projekty. Projekt na zníženie energetickej náročnos- 
 ti pavilónu 25 sa posunul do odborného hodnotenia 
 a projekt na zníženie energetickej náročnosti pavilónu  
 17 je naďalej v štádiu odborného hodnotenia. V januári 
 a februári boli podané dva nové projekty na riešenie 
 zníženia energetickej náročnosti pavilónov 35 a 36. Oba 
 projekty boli prijaté a sú v štádiu administratívnej 

 kontroly.
• Vo februári po- 
 kračovali práce 
 na drevenom 
 obložení chaty 
 Pincatorka.
• V priebehu me- 
 siaca január bo- 
 la ukončená re- 
 konštrukcia stre- 

 chy na pavilóne 10 a v priebehu mesiaca február aj na P 4.
• V jazdeckom areáli boli ukončené práce na obložení  
 jazdeckej haly, stavbu ako celok zatiaľ zhotoviteľ 
 univerzite neodovzdal.
• Vo februári pokračovali 
 práce na drevenom obložení 
 chaty Pincatorka.
• Vo februári boli ukončené 
 práce na rekonštrukcii 
 dvoch výťahov na ŠD 1 
 a dvoch výťahov na ŠD 2.  
 Rekonštrukcia ďalších vý- 
 ťahov na ŠD bude prebiehať  
 v marci a apríli. Rovnako sa v 
 marci začína s rekonštrukciou 
 výťahu v pavilóne farmácie a 
 pavilóne chémie. 
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• Vo februári sa rozrástol  
 aj vozový park univerzity o 
 multifunkčné upratovacie 
 vozidlo, ktoré bolo pridelené 
 na oddelenie prevádzky a 
 investícií. 
• Vo februári bol dodaný 
 nový kotol do centrálnej 

 kotolne UVLF, ktorý má 
 nahradiť dosluhujúci kotol. 
 Výmenou kotla by mala 
 byť dosiahnutá ďalšia 
 úspora na finančných 
 prostriedkoch a zvýšený 
 komfort pri vykurovaní 
 budov.

Univerzita na veľtrhu vzdelávania v OsloZasadal akademický senát
 Dňa 19. 2. 2018 sa uskutočnilo riadne zasadnutie AS UVLF 
v Košiciach za účasti vedenia univerzity, ktoré prerokovávalo 
3 dôležité body: Výročná správa o kvalite UVLF v Košiciach za 
AR 2016/17; návrh na člena Správnej rady UVLF za komoru 
študentov AS v Košiciach na nasledujúce funkčné obdobie; 
vyhlásenie volieb do AS UVLF v Košiciach na funkčné 
obdobie rokov 2018 – 2022.
 Výročnú správu o kvalite UVLF v Košiciach za akademický 
rok 2016/2017 predložila Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, 
PhD., rektorka UVLF a následne požiadala prof. MVDr. J. 
Nagya, PhD., prorektora pre rozvoj školy a hodnotenie 
kvality, o jej zhodnotenie.
 V úvode prorektor uviedol, že UVLF v Košiciach zabezpečuje 
vnútorný systém kvality v súlade so zákonom č. 131/2002 
Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a štandardmi a usmerneniami na zabezpečenie 
kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania 
(ESG). Následne prorektor informoval, že v súlade s návrhom 
a plánom odstránenia nedostatkov a zlepšenia kvality 
vyplývajúcich z Výročnej správy o kvalite UVLF v Košiciach 
za akademický rok 2015/2016 vedenie UVLF schválilo nové 
znenie vnútorného predpisu č. 57 Vnútorný systém kvality na 
Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. 
Doplnená bola hlavne oblasť vedecko-výskumnej činnosti 
o hodnotenie ohlasov na publikačnú činnosť. Na základe 
prijatých opatrení vyplývajúcich z komplexnej akreditácie 
a zaslanej správy o odstránení nedostatkov, po posúdení 
Akreditačnou komisiou zostala UVLF univerzitnou vysokou 
školou. UVLF získala na základe žiadosti o akreditáciu právo 
(po odňatí v roku 2013) uskutočňovať habilitačné konanie 
a konanie na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore 
hygiena potravín bez časového obmedzenia. V súlade s 
výsledkami komplexnej akreditácie UVLF prijala opatrenia 
na odstránenie nedostatkov (úmrtie spolugaranta) v 
študijnom odbore mikrobiológia a študijnom programe 
3. stupňa mikrobiológia, v ktorých získala práva bez 
časového obmedzenia. Naopak, v študijnom odbore a 
študijnom programe 3. stupňa toxikológia boli odňaté 
práva pre nedostatočné výsledky prijatých opatrení. V 
súlade s časovým obmedzením akreditácie uskutočňovať 
habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov 
v študijných odboroch vnútorné choroby zvierat, výživa 
zvierat a dietetika, a súdne a verejné veterinárske lekárstvo 
boli zaslané správy o odstránení nedostatkov. V súvislosti s 
odňatím práv spôsobilosti uskutočňovať habilitačné konanie 
a konanie na vymenúvanie profesorov zaslala UVLF žiadosť 
o akreditáciu v študijnom odbore infekčné a parazitárne 
choroby zvierat.
 Prorektor prof. MVDr. J. Nagy, PhD., vo svojom vystúpení 
zdôraznil, že UVLF sa na základe výsledkov medzinárodnej 
evalvácie a akreditácie v roku 2016 zaradila medzi 13 

európskych inštitúcií poskytujúcich veterinárne vzdelávanie 
(z 96) so statusom Approval and Accreditation. Vedenie UVLF 
spracovalo, schválilo a zaslalo prihlášku za pridruženého 
člena Asociácie amerických veterinárnych fakúlt (Association 
of American Veterinary Medical Colleges – AAVMC).
 V oblasti hodnotenia výchovno-vzdelávacej činnosti bol 
v porovnaní s akademickým rokom 2015/2016 použitý 
údaj, ktorý vyjadruje neúspešnosť štúdia, a to podiel 
počtu hodnotení FX voči počtu hodnotení, ktorý vyjadruje 
úspešnosť na skúške. Vo výročnej správe sú prvýkrát 
vyhodnocované aj výsledky štátnych skúšok a hodnotenie 
záverečných prác na prvom, druhom a spojenom prvom a 
druhom stupni vysokoškolského štúdia. V akademickom 
roku 2016/2017 bolo rozšírené hodnotenie kvality výchovno-
vzdelávacej činnosti aj o hodnotenie kvality odborných praxí 
študentmi.
 V hodnotení grantovej úspešnosti oproti minuloročnej 
správe je navyše hodnotenie priemernej sumy finančných 
prostriedkov na jeden bod vo vedeckej a publikačnej činnosti 
v rámci bodového hodnotenia tvorivých pracovníkov. 
Hodnotenie kvality prechádza postupným vývojom v 
rámci funkčného cyklu PDCA. Na základe požiadaviek a 
ich zdôvodnenia bolo prijaté nové znenie vnútorného 
predpisu UVLF č. 57, na základe čoho sa prvýkrát v rámci 
hodnotenia vyhodnocujú aj ohlasy na publikačnú činnosť. 
V zmysle politiky riadenia kvality na UVLF a ustanovení 
vnútorného predpisu č. 57 je hodnotenie kvality klinickej 
činnosti rozdelené do oblastí monitorovania spokojnosti 
klientov s poskytovanými službami na klinikách univerzity 
a vyhodnocovania spokojnosti klientov s poskytovanými 
službami na klinikách univerzity a prijímania opatrení.
 UVLF v rámci hodnotenia kvality ostatných činností 
pokračovala v anonymných dotazníkových prieskumoch a v 
hodnotení zamestnancov vedúcim zamestnancom. V súlade 
s hodnotením kvality založenom na vykonávaní formálnych 
postupov obsahujúcich kompletný kvalitatívny PDCA cyklus 
a na základe Výročnej správy o kvalite UVLF v Košiciach za 
akademický rok 2015/2016 UVLF spracovala návrh a plán 
odstránenia nedostatkov a zlepšenia kvality vyplývajúcich 
z Výročnej správy o kvalite UVLF v Košiciach za akademický 
rok 2015/2016. Po diskusii akademický senát jednomyseľne 
schválil Výročnú správu o kvalite UVLF v Košiciach za 
akademický rok 2016/2017.
 V ďalšom bode programu doc. MVDr. P. Lazar, PhD., 
predseda volebnej komisie, zahájil tajnú voľbu na člena 
Správnej rady UVLF v Košiciach Dominika Lauka, študenta 
II. ročníka VVL, na dvojročné obdobie odo dňa vymenovania 
– nominant študentskej časti Akademického senátu UVLF 
v Košiciach. Študent Dominik Lauko bol zvolený za člena 
Správnej rady UVLF v Košiciach na dvojročné funkčné 
obdobie odo dňa vymenovania.
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Predseda AS prof. MVDr. P. Reichel, CSc., predložil na 
schválenie návrh na vyhlásenie volieb do Akademického 
senátu UVLF v Košiciach na funkčné obdobie rokov 2018 – 
2022.

Termín volieb:
   24. apríla 2018 v čase od 8.00 do 16.00 hod.
Miesto konania volieb:
   poslucháreň pavilónu morfologických disciplín 
   UVLF v Košiciach
Zloženie volebnej komisie:
   doc. MVDr. Katarína Beňová, PhD.
   MVDr. Ľubomír Šmiga, PhD.
   prof. MVDr. Mária Goldová, PhD.
   PharmDr. Monika Fedorová
   MVDr. Filip Koľvek – doktorand

   Matěj Beránek – študent 3. ročníka ŠP VVL
   Paulína Palušová – študentka 3. ročníka ŠP farmácia

 Akademický senát jednomyseľne schválil predložený 
návrh. V nasledujúcom bode programu rektorka prof. 
Mojžišová informovala o Národnom konvente, ktorý sa 
bude konať 22. februára 2018 v Bratislave za účasti troch 
najvyšších ústavných činiteľov. Uvedeného podujatia sa 
zúčastnia aj všetci členovia komory študentov AS. Následne 
prorektor prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., predložil žiadosť, aby 
AS UVLF v Košiciach vyslovil plnú podporu prihláseniu sa 
univerzity k podpísaniu Magna Charta Universitatum. AS 
jednomyseľne schválil predloženú žiadosť a vyslovil plnú 
podporu prihláseniu univerzity.
 

  prof. MVDr. Peter Reichel, CSc.
                                          predseda AS

Univerzita na veľtrhu vzdelávania v OsloSpoločné stretnutie nového Prezídia KVL SR
a vedenia UVLF v Košiciach

 Dňa 9. februára 2018 sa na rektoráte UVLF v Košiciach 
uskutočnilo stretnutie členov nového Prezídia KVL SR 
pod vedením prezidentky KVL SR MVDr. Silvie Štefákovej 
a vedenia UVLF v Košiciach vedené rektorkou univerzity 
Dr. h. c. prof. MVDr. Janou Mojžišovou, PhD. Ďalšími 
účastníkmi stretnutia za KVL SR boli viceprezident KVL SR 
MVDr. Ladislav Stodola, členovia prezídia KVL SR MVDr. 
Ľubomír Novotný, MVDr. Elemír Žoldoš, MVDr. Róbert 
Leinstein a predseda dozornej komisie KVL SR JUDr. MVDr. 
Ivan Riečan. Za univerzitu sa stretnutia zúčastnili prorektori 
prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., 
MVDr. Martin Tomko, PhD., doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., 
kvestor Ing. Róbert Schréter, PhD., predseda Akademického 
senátu UVLF v Košiciach prof. MVDr. Peter Reichel, CSc., 
a kancelárka univerzity PhDr. Ľudmila Kundríková. Na 
úvod stretnutia rektorka univerzity a prezidentka KVL SR 
predstavili jednotlivých zúčastnených zástupcov za svoje 
organizácie a oboznámili prítomných o oblastiach ich 
pôsobenia. Hlavnými oblasťami následne diskutovanými 

v rámci stretnutia boli otázky pripravenosti  študentov pre 
praktický výkon veterinárnej profesie po absolvovaní štúdia 
a s tým súvisiacej realizácie odborných praxí študentov 
počas štúdia u privátnych veterinárnych lekárov, návrh na 
prehodnotenie doterajšej zmluvy o spolupráci medzi KVL SR 
a UVLF v Košiciach, oblasť vykonávania lektorskej činnosti 
pracovníkov univerzity na vzdelávacích akciách KVL SR, 
možnosť realizácie publikačných aktivít v rámci časopisu 
vydávaného KVL SR a organizácia spoločenských, kultúrnych 
a športových podujatí pre pracovníkov z oboch organizácií. 
Na záver spoločného stretnutia sa uskutočnila pre zástupcov 
KVL SR prehliadka klinických pracovísk univerzity vrátane 
Univerzitnej veterinárnej nemocnice s prezentáciou zmien 
podmienok ich činnosti v nových prevádzkových priestoroch 
a zlepšením ich materiálno-technického a prístrojového 
vybavenia. 

doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD. 
prorektor pre klinickú činnosť a styk s praxou
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Návšteva predstaviteľov
Národnej poľnohospodárskej univerzity v Bila Cerkva

 V dňoch 22. – 26. 1. 2018 navštívila našu univerzitu 
delegácia najvyšších predstaviteľov a ďalších pracovníkov 
z ukrajinskej Národnej poľnohospodárskej univerzity v Bila 
Cerkva (Bila Tserkva National Agrarian University), a to rektor 
Anatolii Danylenko, dekan fakulty veterinárnej medicíny 
Volodymyr Holovakha, prorektor pre vedecko-výskumnú 
činnosť Taras Tsarenko, prorektor pre medzinárodné 
vzťahy Oleksandr Bonkovsky, koordinátorka referátu pre 
medzinárodné vzťahy Natalia Vovkotrub a z ústavu biológie 
Oleksandr Hruzynskyi. 
 Bila Cerkva je mesto v centrálnej časti Ukrajiny. Nachádza 
sa na rieke Ros a je administratívnym centrom Kyjevskej 
oblasti. História Národnej poľnohospodárskej univerzity v 
Bila Cerkva siaha až do 17. storočia a dnes je významným 
centrom vedy a vzdelávania v danej oblasti. Univerzita má 
6 fakúlt: fakulta agrobiotechnológie, fakulta biotechnológie, 
fakulta ekonómie, fakulta ekológie, fakulta veterinárskej 
medicíny a právnická a lingvistická fakulta. 
 Hlavným cieľom návštevy predstaviteľov univerzity 
Bila Cerkva bolo zoznámiť sa s našou univerzitou a získať 
informácie týkajúce sa podmienok európskej evalvácie a 
akreditácie EAEVE vzhľadom na naše nedávne skúsenosti 
s týmto procesom. Tomu bol prispôsobený aj program 
návštevy. Skupina zainteresovaných pracovníkov prvý 
deň postupne navštívila jednotlivé ústavy UVLF – ústav 
anatómie, histológie, patologickej anatómie, parazitológie, 
epizootológie a preventívnej veterinárnej medicíny, 
imunológie a mikrobiológie. Osobitný záujem účastníci 
venovali laboratóriu biomedicínskej mikrobiológie a 
imunológie na katedre mikrobiológie a imunológie a 
laboratóriu molekulovej biológie na katedre epizootológie 
a parazitológie. V ďalších dňoch mali predstavitelia 
univerzity možnosť navštíviť jednotlivé kliniky UVLF, kde 
prejavili mimoriadny záujem o Univerzitnú veterinárnu 
nemocnicu. Následne navštívili oddelenie informačných a 
komunikačných technológií, ÚVIK a ESAP. Až do neskorých 
poobedňajších hodín prebiehali diskusie ohľadne 
organizácie pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti 
na našej univerzite ako aj o priebehu a opatreniach, ktoré 
prijala univerzita pre úspešné zavŕšenie európskej evalvácie 
a akreditácie. 
 V priebehu jednania rektori obidvoch univerzít prof. 
Mojžišová a prof. Danylenko slávnostne podpísali dohodu 
o spolupráci v oblasti pedagogickej a vedecko-výskumnej 

činnosti. Na záver návštevy mali hostia možnosť navštíviť 
účelové zariadenia UVLF – Jazdecký areál a Účelové zariadenie 
pre chov a choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach, avšak 
pre krátkosť času sa nepodarilo uskutočniť návštevu ŠPP v 
Zemplínskej Teplici.
 Pri rozlúčke sme zaželali našim hosťom veľa úspechov pri 
príprave na zahájenie procesu európskej evalvácie fakulty 
veterinárskej medicíny s tým, že môžu očakávať našu 
pomoc a podporu v poradenskej činnosti na základe našich 
skúseností v tejto oblasti. 

prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky
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Študentský veľtrh v Oslo

 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 
vytvorila novú tradíciu, keď sa už po štvrtýkrát zúčastnila 
na študentskom vzdelávacom veľtrhu Student Recruitment 
Fair Norway, ktorý sa konal v dňoch 14. a 15. 2. 2018 v Osle, 
hlavnom meste Nórskeho kráľovstva. Našu univerzitu na 
veľtrhu reprezentoval prorektor pre zahraničné štúdium 
MVDr. Martin Tomko, PhD., pracovníčka referátu pre 
zahraničné štúdium Ing. Michaela Paulíková a doktor MVDr. 
Boris Vojtek, PhD. Svojou návštevou poctila náš stánok 
aj nová veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Nórskom 
kráľovstve a na Islandskej republike pani Denisa Frelichová, 
čím potvrdila pretrvávajúce dobré vzájomné vzťahy.
 O veľtrh bol tradične veľký záujem nielen zo strany 
stredoškolských študentov, pre ktorých je veľtrh určený 
a ktorí tvoria prevažnú väčšinu návštevníkov, ale aj zo 
strany výchovných poradcov, ktorí pomáhajú študentom 
pri výbere ich ďalšieho vzdelávania. Tohto roku navštívilo 
podľa organizátorov veľtrh približne 16 000 návštevníkov. 
Vysokoškolské štúdium prišli propagovať univerzity z celého 
sveta, spolu 150 vystavovateľov z Európy, Severnej Ameriky, 
Ázie a Austrálie. Slovenská republika bola okrem našej 
univerzity zastúpená Jesseniovou lekárskou fakultou UK v 
Martine a Právnickou fakultou UK v Bratislave. Veterinárske 
lekárstvo ponúkala okrem UVLF v Košiciach a domácich 
univerzít tiež University of Veterinary Medicine z Budapešti.
Tak ako minulý rok stánok našej univerzity sa nachádzal 
v sekcii medzinárodných vystavovateľov, ktorou chcú 

organizátori pritiahnuť pozornosť návštevníkov na možnosti 
štúdia v zahraničí. Tento rok dokonca vytvorili menšiu sekciu 
škôl s medicínskym a veterinárnym zameraním, čím bol výber 
návštevníkov ešte viac zjednodušený a cielený. Náš stánok 
lákal svojou pestrosťou, ktorá propagovala nielen dostupné 
študijné programy v anglickom jazyku, ale aj univerzitné 
pracoviská poskytujúce množstvo praktických skúseností, 
študentský život, krásny univerzitný areál, mesto Košice a 
Slovensko. Technickú pomoc pri zabezpečení stánku nám 
opäť poskytol zastupiteľský úrad SR v Nórskom kráľovstve. 
Na rôznorodé otázky záujemcov o štúdium pomáhali 
odpovedať Mathilde Daehlin, študentka 4. ročníka post 
BSc. JSP, a Paal Neshagen, študent 5. ročníka post BSc., 
obaja veľmi šikovní absolventi spoločného bakalárskeho 
študijného programu náuka o živočíchoch. Záujemcom 
poskytli priamo v ich materinskom jazyku informácie o 
štúdiu na našej univerzite, odovzdali skúsenosti súvisiace 
so štúdiom a pobytom v zahraničí a opísali možnosti, 
ktoré ponúka život v Košiciach. Aj ich prítomnosť pomohla 
prilákať pozornosť mnohých potenciálnych študentov, ktorí 
navštívili náš stánok, a svedčí o tom množstvo rozdaných 
propagačných a informačných materiálov. Všetci veríme, že 
niektorí z nich sa rozhodnú pre štúdium na našej univerzite 
a v septembri ich privítame na zápise.

Ing. Michaela Paulíková
referát pre zahraničné štúdium

Mgr. Soňa Hajsáková
Darina Kecerová

MVDr. Gabriel Lazar, PhD.
PhDr. Valéria Bartková

MVDr. Martin Tomko, PhD.
MVDr. Jana Pažáková, PhD.

doc. MVDr. Milan Vasiľ, CSc.
Vincent Krištof

Irena Hönschová
MUDr. Anna Linková, CSc.

doc. MVDr. Augustín Ďuran, CSc.

Blahoželáme jubilantom...
...ktorí sa v prvých mesiacoch roka dožili krásnych i vzácnych jubileí 
a prajeme im do ďalších rokov veľa pevného zdravia, šťastia, lásky, 

pokoja a porozumenia, spokojnosti v kruhu rodinnom i pracovnom.
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Charitatívna akcia KVL SR 2018
 Komora veterinárnych lekárov SR organizuje v rámci XVIII. 
kongresu KVL SR, ktorý sa koná 25. – 27. 5. 2018 v Hoteli 
Grand v Jasnej, už VI. ročník benefičnej výstavy fotografií a 
umeleckých diel veterinárnych lekárov, ktoré budú zaradené 
do dražby a predaja. Dražba sa uskutoční dňa 26. 5. 2018.  
Zároveň bude počas celého kongresu prebiehať verejná 
zbierka pod názvom“ Daruj svoje euro kolegovi, ktorý to 

potrebuje“.  Podmienkou zaradenia fotografií a umeleckých 
diel do benefičnej výstavy je, aby autorom fotografií bol 
veterinárny lekár, ktorý ich zašle na email kvlsr@kvlsr.sk  do 
30. 4. 2018. Do toho istého termínu je potrebné poslať aj 
fotografie a meno autora umeleckých diel  (obrazy, grafiky, 
plastiky ap.).

XII. reprezentačný ples veterinárnych lekárov - Sliač 2018

 Tento rok bola naša KVL SR hlavným organizátorom 
Celoslovenského veterinárneho plesu 2018, ktorý je 
tradičným podujatím troch profesijne blízkych organizácií 
(KVL SR, ŠVPS SR, UVLF v Košiciach). Ples sa konal dňa 19. 1. 
2018 v kúpeľnej dvorane v Kúpeľoch Sliač. Staršie priestory 
dvorany, ktoré ale majú ducha Jurkovičovej architektúry, 
boli slávnostne a pekne vyzdobené a pripravené na 
plesanie veterinárov z celého Slovenska. Pre účastníkov 
boli pripravené bohaté stoly, slávnostná večera a tradičná 
degustácia domácich aj svetových vín. 
 Úvodné slová patrili moderátorovi celého plesu 
Radoslavovi Kuricovi, ktorý na začiatok vyzval organizátorov 
a čestných hostí na príhovory. Po príhovore a slávnostnom 
prípitku prezidentky KVL SR MVDr. Silvie Štefákovej, 
prorektora prof. MVDr. Jozefa Nagya, PhD., a ústredného 
riaditeľa prof. MVDr. Jozefa Bíreša, DrSc., bol ples oficiálne 
otvorený. Na plese sa zúčastnil ako čestný hosť už tradične aj 

prezident KVL ČR Karel Daniel, celé vedenie UVLF v Košiciach, 
vedenie ŠVPS SR a riaditelia jednotlivých RVPS na Slovensku. 
Následne program pokračoval vystúpením speváčky Terezy 
Králikovej, ktorá zaspievala výber svetových hitov. Úvodné 
tanečné kolá s tradičným valčíkom, ako sa na ples patrí, a 
o ďalší kultúrny program sa postarala tanečná škola Fáber 
dance school. A verte, že bolo sa na čo pozerať. Do tanca až do 
rána hrala striedavo vynikajúca ľudová hudba Roba Uhrína 
a DJ. Počas večera bol priestor nielen pre tanec, ale aj pre 
priateľskú konverzáciu pri degustácii kvalitných vín. Kvalitná 
strava, bohaté občerstvenie a tombola, to všetko urobilo 
príjemnú atmosféru nášho profesijného reprezentačného 
plesu. 

Tešíme sa na stretnutie s vami na plese v roku 2019, opäť na 
Sliači, priatelia.

MVDr. Ladislav Stodola 
viceprezident KVL SR
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Deň otvorených dverí
na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 
dňa 17. 1. 2018 po druhýkrát pripravila Deň otvorených 
dverí, ktorého cieľom bolo predstaviť štúdium na univerzite 
a vybrané pracoviská budúcim záujemcom o vysokoškolské 
štúdium. Túto príležitosť navštíviť UVLF využilo 326 
záujemcov zo stredných škôl z celého Slovenska a približne 
35 rodinných príslušníkov, z ktorých aj väčšia časť prehliadku 
pracovísk absolvovala.
 Otvorenie Dňa otvorených dverí začal o 10. hod. v aule 
UVLF, ktorá opäť praskala vo švíkoch, privítaním, ktorého 
sa zhostil prorektor pre klinickú činnosť doc. MVDr. Oskar 
Nagy, PhD. Prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť 
prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., oboznámila návštevníkov 
s programom DOD, s možnosťami štúdia na UVLF a 
jednotlivými študijnými programami, návštevníci mali 
možnosť vidieť promovideo univerzity. Nasledovala diskusia 

na témy, ktoré návštevníkov najviac zaujímali. Záujem bol 
o informácie týkajúce sa podávania prihlášok, hodnotenia 
prijímacích skúšok, mimoškolských aktivít. Po ukončení 
diskusie nasledovala krátka video prezencia niektorých 
školských klubov.
 Po ukončení oficiálneho programu sa návštevníci rozdelili 
do troch skupín podľa študijných programov. Prvú skupinu 
tvorili záujemcovia o štúdium v študijných programoch 
všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín a 
bezpečnosť krmív a potravín. Druhú skupinu vytvorili 
záujemcovia o štúdium v študijnom programe farmácia. 
Tohto roku sme vytvorili aj tretiu skupinu, na základe 
požiadaviek uchádzačov z minulého DOD, pre študijný 
program vzťah – človek a zviera a jeho využitie v canisterapii 
a hipoterapii a kynológiu. Každej skupine odprezentovali 
svoju činnosť zástupcovia študentských klubov (najmä 
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kluby, ktoré sa venujú kynológii), Časopisu ARDO a Spolok 
študentov košických farmaceutov. Po ukončení tejto 
prezentácie sa stredoškoláci v organizovaných skupinách 
vybrali po rôznych pracoviskách a laboratóriách, v ktorých 
ich čakal bohatý program.
 Pre uchádzačov, ktorí mali záujem o študijný program 
všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín 
a bezpečnosť krmoví a potravín bol pripravený tento 
zaujímavý program. V posluchárni P 13 pracovníci ústavu 
anatómie pod vedením MVDr. Kataríny Vdoviakovej, PhD., 
rozložili rôzne modely kostier, kostí a ciev rôznych druhov 
zvierat a MVDr. Vladimír Petrilla, PhD., so zástupcami 
študentov priblížili činnosť Klubu Aqua – Terra. V pavilóne 
č. 2 ich čakala prednáška na tému „Nevítaní návštevníci 
– cesty nákazy parazitmi“ pod odborným vedením doc. 
MVDr. Alice Kočišovej, PhD., a RNDr. Evy Bockovej, PhD., 
a v pavilóne č. 3 zaujímavá prednáška na tému „Baktérie 
a vírusy ako pôvodcovia ochorení zvierat a človeka“ pod 
vedením MVDr. Jany Kočišovej, PhD. Živo bolo aj na všetkých 
klinických pracoviskách, kde pod záštitou doc. MVDr. Oskara 
Nagyho, PhD., mali možnosť nazrieť do priestorov, ktorých 
pracovníci jednotlivých kliník vykonávajú svoje odborné 
klinické činnosti. V pavilóne č. 14 sa prezentoval ústav 
hygieny a technológie mäsa výrobou potravín živočíšneho 
pôvodu pod odborným vedením doc. MVDr. Petra Popelku, 
PhD., a v pavilóne č. 10 ústav hygieny a technológie mlieka 
pod odborným vedením doc. MVDr. Evy Dudríkovej, PhD., 
a MVDr. Borisa Semjona prezentoval ukážky z prvovýroby 
mlieka, vybraných rámcových postupov výroby mliečnych 
výrobkov (výroba sladkej smotany, masla, syrov, slovenskej 
bryndze) a ich senzorického hodnotenia. 
 Záujemcov o študijný program farmácia čakala prehliadka 
pracoviska katedry chémie, biochémie a biofyziky. 
Prehliadka bola spojená s malými chemickými pokusmi 
pod vedením RNDr. Anny Uhrinovej, PhD., a RNDr. Lucie 
Ungvarskej-Malučkej, PhD. Záujemcovia si na pamiatku 
mohli odniesť „strieborné a zlaté“ jednocentovky alebo 
dvojcentovky. Mnohých zaujala návšteva ďalších pracovísk v 
pavilóne farmaceutických disciplín. Katedra farmaceutickej 
technológie a katedra botaniky a farmakognózie si 
pripravila pre našich návštevníkov zaujímavý program. 
Na katedre farmaceutickej technológie si mohli prezrieť 
ukážky hodnotenia kvality práškov a tabliet pod vedením 
PharmDr. Tomáša Wolaschku, PhD., a ukážku prípravy 
želatínových kapsúl pod odborným dozorom RNDr. 
Štefana Mazáňa a PharmDr. Štefánie Megeyesi. Katedra 
farmakognózie a botaniky pod taktovkou PharmDr. 
Slavomíra Kurhajca pripravila zaujímavé prednášky a 
ukážky: prípravy silíc, izolácie kofeínu mikrosublimáciou, 
ukážky účinných látok izolovaných z rastlín, rastlinných 
drog podľa ich farmakologického účinku, acidobázické 

vlastnosti prírodných farbív – antokyánov. RNDr. Miriam 
Bačkorová, PhD., s kolektívom pripravili prednášku a ukážku 
mikroskopovania škrobových zŕn a trichómov, poznávanie 
liečivých rastlín, ukážky herbárov, prezentáciu fotografickej 
dokumentácie liečivých rastlín a svoje ukážky opäť doplnili 
aj ochutnávkami bylinných čajov. Mgr. Michal Fehér a Mgr. 
Radoslav Suchovič zasvätili budúcich farmaceutov do tajov 
chodu lekárne. 
 Program tretej skupiny zabezpečovala Ing. Renáta Karolová 
so svojím tímom. Pre záujemcov o štúdium kynológie bola 
pripravená prezentácia študijného programu kynológia, 
ktorú mal garant študijného programu kynológie doc. MVDr. 
Peter Lazar, PhD., v posluchárni pavilónu 2. Následne na to 
boli realizované praktické ukážky z rôznych oblastí kynológie, 
ktoré sa konali na otvorenom priestranstve pred pavilónom 
2. Ukážok sa zúčastnili študenti všetkých troch kynologických 
klubov univerzity. Najskôr členovia kynologického klubu 
UVLF predstavili športovú kynológiu, keď predviedli niektoré 
cviky z poslušnosti a obrany. Klub poľovníckej kynológie 
s tradičnými plemenami poľovných psov ukázal výcvik 
poľovníckeho psa. Členovia klubu DARCO predstavili ukážky 
z atraktívnych psích športov ako je agility a vrcholovým 
číslom bol dogdancing, ktorý predviedla študentka Strednej 
odbornej školy veterinárskej v Košiciach – Barci so svojou 
borderkóliou. V druhej časti prebehla prezentácia študijného 
programu vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii 
a hipoterapii, ktorú prezentoval MVDr. Ján Kachnič, PhD. 
V posluchárni pavilónu 32 boli pre budúcich záujemcov 
pripravené aj praktické ukážky canisterapie. Týchto ukážok 
sa zúčastnili študenti canisterapeutického krúžku Strednej 
odbornej školy veterinárskej z Barce pod vedením učiteľa 
Ing. Rastislava Mirgusa, ktorý je aj naším absolventom 
študijného programu kynológia.
 Nechýbala ani prezentácia Ústavu vedeckých informácií a 
knižnice a predajne skrípt pre všetkých, kde sa im venovala 
MVDr. Libuša Bodnárová a Ing. Mária Dolná. 
 Všetkým návštevníkom bola poskytnutá možnosť 
vyhodnotiť Deň otvorených dverí dotazníkovou formou. 
Rozdaných bolo okolo 326 dotazníkov, z toho vyplnených a 
odovzdaných bolo vyše 230. Mali sme možnosť prečítať si 
okamžité reakcie návštevníkov, ich návrhy a podnety, ktoré 
určite zakomponujeme do ďalšieho programu DOD. 
 Na záver veľké poďakovanie patrí všetkým zainteresovaným 
kolegyniam, kolegom, učiteľom, doktorandom i študentom, 
študentom Strednej odbornej škole veterinárskej v Barci, 
ktorí svojím úsilím a obetavosťou prispeli k zdarnému 
priebehu ďalšieho Dňa otvorených dverí 2018 na našej 
univerzite. 

Ing. Renáta Božíková, vedúca študijného oddelenia
Foto:  Lukáš Rudňanský, Šimon Halás
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Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Katedra epizootológie a parazitológie
Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Komora veterinárnych lekárov SR
Národný kontaktný bod pre vedeckú a
technickú spoluprácu s EFSA

Vás srdečne pozývajú na

Cieľom konferencie je ponúknuť odbornej a vedeckej verejnosti
najaktuálnejšie informácie z oblasti infekčných a parazitárnych chorôb
zvierat a ľudí ako aj informovať o najmodernejších trendoch v ich
diagnostike, terapii a zdolávaní.

VI. medzinárodnú vedeckú konferenciu
INFEKČNÉ A PARAZITÁRNE CHOROBY ZVIERAT

13. – 14. september 2018
Košice

Tematické zameranie konferencie:
1. infekčné a parazitárne ochorenia farmových, spoločenských a voľne 

žijúcich zvierat
2. nové a novo sa objavujúce patogény infekčných chorôb a parazitóz
3. moderné trendy v epizootológii a diagnostike infekčných 

a parazitárnych chorôb
4. varia (asanácia prostredia, vakcinácia, legislatíva, liečebné postupy 

a pod.)

Spoluorganizátori:
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied
Slovenská parazitologická spoločnosť
Waves Slovakia pri UVLF v Košiciach
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach

https://ipchz2018.uvlf.sk

Návšteva Macedónska plná jedinečných zážitkov
 Záujmový klub študentov našej univerzity IVSA Slovakia 
pravidelne usporadúva výmeny medzi študentmi členských 
organizácií International Veterinary Student´s Association. 
V dňoch 4. – 9. 2. 2018 sme sa ako členovia IVSA Slovakia 
zúčastnili výmeny na Fakulte veterinárnej medicíny 
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Skopje, hlavnom meste 
Macedónska. Už pri samotnom pristávaní sa nám z lietadla 
naskytol pohľad na nočné mesto s jeho dominantou, jedným 
z najväčších krížov na svete, krížom Vodno. 
 Pondelok sme strávili na pôde mesta. Absolvovali sme 
prehliadku celej maličkej veterinárnej fakulty, kde nám 
predviedli učebne anatómie, chirurgie, röntgenológie, 
parazitológie a histológie. Zaujala nás zbierka kostier 
niektorých exotických zvierat (napríklad úplné kostry 
leoparda a šimpanza) a preparáty menších zvierat (hlavne 
plazy). Boli nám vysvetlené niektoré konkrétne úkony, napr. 
práca s ich starším ale pritom veľmi výkonným röntgenom 
a vyvolávanie rtg. snímok v tmavej komore. Cez obed sme 
sa odviezli k vodnej nádrži v kaňone Matka. Po kaňone sme 
sa premiestnili do centra mesta, kde sme si mohli z pevnosti 
vychutnať výhľad na celé Skopje. Nasledujúci deň nás 
čakal výlet k mestu Kavadarci na juhu krajiny. Autobusom 
sme sa za menej než 90 minút odviezli doslova naprieč 
celým Macedónskom na lazy nazývané Moklishte. Tu nás 
čakal pohodlný výstup na farmu ohrozeného plemena 
balkánskych kráv buša. Toto autochtónne plemeno 
malého primitívneho dobytka tu chovajú v počte 80 kusov 
vrámci záchranného programu dotovaného vládou. V 
okolí Moklishta sme navštívili aj kláštor a v blízkom meste 

Kavadarci sme sa pokochali pohľadom na ráz miestnej 
krajiny s jej charakteristickými vinicami. Následne sme 
navštívili rybie farmy na miestnom umelom jazere Tikveshko 
ezero. Miestni chovatelia nám v krátkosti vysvetlili spôsob 
chovu rýb, ich nasadenie, dokrmovanie a výlov. V stredu 
ráno sme absolvovali workshop na oddelení reprodukcie 
prežúvavcov zameraný na odber a posudzovanie kvality 
baranieho semena. Samotný odber a posudzovanie 
motility, množstva a iných parametrov spermií bol vedený, 
ako aj ostatné prednášky, v kvalitnej angličtine. Poučná 
bola aj práca so systémom na hodnotenie spermií CASA. 
Po tomto workshope nasledovali zaujímavé prednášky. 
Prvá bola o dlhoročnom programe ochrany balkánskeho 
rysa (Lynx lynx balcanicus) s ochranárom telom i dušou 
Gjeorgeom Ivanovom. Stav tejto kriticky ohrozenej 
mačkovitej šelmy na území Macedónskej republiky a 
Albánska je alarmujúci a neistý, populácia totiž pozostáva z 
monitorovaných 16 – 34 jedincov. Nasledovala prednáška s 
prof. Dr. Tonim Dovenskim a bola venovaná asistovanej ruji 
oviec a národnému macedónskemu plemenu Pramenka 
Ovčepolka. Vo štvrtok nás čakali ďalšie cvičenia. Najviac 
času sme strávili na parazitológii s Dr. Filipom Božinovskim. 
Na tomto cvičení sme zisťovali prítomnosť Leishmania 
sp. v truse mačky diagnostickými metódami s použitím 
svetelného ako aj fluorescenčného mikroskopu. Poobedie 
sme strávili návštevou centra Skopje, tzv. Starého bazáru, 
kde sa miešali prvky macedónskej a islamskej kultúry. V 
piatok sme sa v škole stretli s prodekanom fakulty prof. 
Lazom Pendovskim, PhD., a pracovníčkou z ekonomického 
oddelenia. Hlavnými témami bolo, v akej miere prebieha na 
Slovensku komunikácia veterinárnej obce s verejnosťou a čo 
robíme, aby sme ju zlepšili, či sme ako študenti hrdí na našu 
alma mater a či s pracoviskami komunikujeme aj neskôr pri 
riešení komplikovanejších prípadov z praxe. Diskusia sa živo 
rozprúdila aj pri otázke záujmových klubov, kedy sme sa 
priam pretekali o to, ktorý študentský klub s jeho činnosťou 
prezentovať skôr. Rozhodne bolo z nášho ,,know-how“ 
našim macedónskym kolegom z IVSA čo ponúknuť a tí začali 
rysovať plány na vytvorenie prvého krúžku zameraného na 
chov tesárových živočíchov a ich terapiu. Po tejto výmene 
nám zostali pekné spomienky a novo nadobudnuté 
priateľstvá.

Eva Mačugová, študentka 3. ročníka ŠP VVL
Filip Repta, študent 4. ročníka ŠP VVL

IVSA Slovakia
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Odborno-spoločensko-športové podujatie
veterinárov euroregiónu Beskydy v Dolnom Kubíne

 V dňoch 16. a 17. februára 2018 sa uskutočnil 12. ročník 
odborno-spoločensko- športového podujatia veterinárov 
euroregiónu Beskydy v Dolnom Kubíne. Akcia sa už tradične 
konala pod záštitou ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej 
a potravinovej správy SR v Bratislave za spoluúčasti Komory 
veterinárnych lekárov SR, KVL PL, KILW PL, KVL ČR, UVLF v 
Košiciach a organizačného garanta RVPS Dolný Kubín. 
 Podujatie sa začalo v piatok 16. 2. medzinárodným 
odborným seminárom v hoteli Park v Dolnom Kubíne na 
tému Aktuálny vývin nákazovej situácie v africkom more 
ošípaných u domácich ošípaných a diviakov v krajinách 
euroregiónu Beskydy. V rámci seminára odznela zaujímavá 
prednáška ústredného riaditeľa ŠVPS SR prof. MVDr. Jozefa 
Bíreša, DrSc., „Eradikačný program proti zavlečeniu afrického 
moru ošípaných do chovov domácich ošípaných a diviakov na 
Slovensku“ a príspevky kolegov z Poľska s názvom “Skúsenosti 
s eradikáciou afrického moru ošípaných a diviakov na území 
Poľska“ a Českej republiky s názvom „Aktuálna situácia v 
africkom more ošípaných v Českej republike“. Po bohatej 
diskusii stretnutie pokračovalo spoločenským posedením. 
Na druhý deň sa uskutočnili medzinárodné lyžiarske preteky 
v obrovskom slalome veterinárov euroregiónu Beskydy v 
areáli lyžiarskeho strediska Kubínska hoľa. Pripravený bol 

aj sprievodný program 
pre nelyžiarov a deti. Na 
podujatí sa zúčastnili 
aj zástupcovia z 
UVLF v Košiciach so 
svojimi rodinnými 
príslušníkmi. Toto 
tradičné podujatie 
sa stalo jedinečnou 
príležitosťou na 
spoločné stretnutie 
veterinárnych lekárov 
susediacich štátov, na ktorom si môžu vymeniť skúsenosti 
pri riešení aktuálnych problémov vo veterinárnej medicíne 
aj si zašportovať.
 Úprimne ďakujem organizátorom za výbornú organizáciu 
podujatia, za priateľskú atmosféru, ktorú vytvorili počas 
celého podujatia a teším sa spolu so všetkými účastníkmi z 
UVLF v Košiciach na ďalšie stretnutie na Orave.

   prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť

 V sobotu 13. 1. 2018 sa veterinárna pospolitosť rozlúčila 
s doc. MVDr. Františkom Schwarczom, CSc., ktorý zomrel 
8. 1. 2018 vo veku 90 rokov. Spomíname na človeka, ktorý 
nemal ľahkú mladosť, jeho štúdium na gymnáziu v Lučenci 
narušilo v roku 1938 obsadenie južnej časti Československej 
republiky hortyovským Maďarskom. V štúdiu pokračoval 
na meštianskej škole. Po jej ukončení odišiel pracovať do 
dielne na výrobu lekárskych prístrojov v Budapešti, odkiaľ 
ho ako prenasledovaného deportovali v roku 1944 do 
koncentračného tábora v Mauthausene. 

Odišiel doc. MVDr. František Schwarcz, CSc. 
 Nikdy sa na tieto roky nesťažoval a voči nikomu necítil zášť. 
Mal však svoj pevný postoj a vieru v slobodného človeka s 
právom na slobodný život založený na zmysluplnej práci pre 
iných. Neznášal nekonštruktívnu kritiku a prenasledovanie. 
Práve toto jeho presvedčenie urobilo z kliniky pôrodníctva 
gynekológie a andrológie oázu báječných medziľudských 
vzťahov a jedinečných podmienok na klinickú, vedeckú a 
pedagogickú prácu. 
 Po ukončení gymnaziálneho štúdia v roku 1949 sa zapísal 
na novovzniknutú Vysokú školu veterinársku v Košiciach. 



Počas štúdia prejavil záujem o vedeckú prácu, keď pôsobil ako 
pomocná vedecká sila na katedre histológie a embryológie 
a pred skončením štúdia vo funkcii výpomocného asistenta 
na katedre hygieny a technológie potravín. Po promócii 
pracoval na katedre špeciálnej a všeobecnej zootechniky. 
Od roku 1957 prešiel na katedru pôrodníctva, gynekológie a 
umelej inseminácie, kde úspešne pôsobil až do odchodu do 
dôchodku. 
 Medzi významné míľniky v jeho živote patrilo obhájenie 
kandidátskej dizertačnej práce v roku 1965 Štúdium motility 
maternice kráv za normálneho a porušeného puerperia, 
kde prezentoval nové poznatky diagnostiky porúch motility 
maternice uterografom, bipopsie endometria, o dynamike 
elektrolytov sodíka, draslíka a hydratácie v myometriu 
kráv. V roku 1976 predložil habilitačnú prácu Štúdium 
niektorých morfologických a histochemických zmien v 
maternici kráv a oviec. Po úspešnej obhajobe bol v roku 
1978 menovaný a ustanovený docentom pre vedný odbor 
pôrodníctvo a gynekológia. Doc. Schwarcz publikoval vyše 
120 pôvodných experimentálnych, vedeckých a odborných 
prác. Významným prínosom pre vedný odbor bolo vydanie 
celoštátnych učebníc s Československou pôsobnosťou 
Andrológia a umelá inseminácia (1970, 1976, 1984) a 
Veterinárne pôrodníctvo a gynekológia (1973, 1987), kde 
bol spoluautorom početných kapitol. Spoluvytváral úspešný 
medzinárodný a medzirezortný kolektív tvorený prof. 
Seregim, prof. Soltim, prof. Huszeniczom, prof. Bényeim 
z Univerzity veterinárnej medicíny v Budapešti ako aj 
Ústavom experimentálnej veterinárnej medicíny v Košiciach 
riadeného prof. Imrichom Maračekom DrSc., za spoluúčasti 
Dr. Márie Krajničákovej CSc., Dr. Ladislava Lazara, CSc., Dr. 
Valenta Henrichovského, CSc., Dr. Jána Chomu, CSc., prof. 
Jaroslava Hajurku, pracovníkmi Krajského plemenárskeho 
podniku, osobitne s Dr. Ing. Petrom Kucharským, CSc., a 
vtedajšími pracovníkmi kliniky pôrodníctva, gynekológie a 
andrológie pre riešenie spoločenskej požiadavky v oblasti 
rozvoja biotechnológií hospodárskych zvierat. Doc. Schwarcz 
bol priekopníkom v oblasti navrhovania aplikačných foriem 
implementorov, extendorov a kryoprotektív pre inseminačné 
dávky hospodárskych zvierat (HZ); v oblasti intrauterinnej 

inseminácie laparoskopom a monitorovania distribúcie 
spermií v reprodukčnom takte; v oblasti zavádzania umelej 
inseminácie HZ do poľnohospodárskej praxe; v oblasti 
prípravy donoriek a recipientiek pre transfer raných embryí 
HZ a v oblasti získavania a prenosu raných embryí; v oblasti 
riadenej reprodukcie; v oblasti sledovania vplyvu aplikácie 
exogénnych hormónov na vnútorné prostredie plemenníc; 
inovoval metodiku retrográdneho vyplavenia raných embryí 
a osobne navrhol a zhotovil metalické inštrumentárium 
pre tento účel a ním navrhnuté a zhotovené originálne 
fixačné zariadenie slúži dodnes pri výuke predmetu riadená 
reprodukcia.
 Významná bola jeho činnosť v klinickej oblasti, kde 
so svojimi spolupracovníkmi prof. Gamčíkom, prof. 
Elečkom, prof. Kačmárikom, prof. Mesárošom, doc. 
Ševčíkom, doc. Hajovským, Dr. Černotom zaviedol škálu 
metodík chirurgického ošetrenia reprodukčného aparátu 
hospodárskych a domácich zvierat. Svoje vedecké a odborné 
poznatky z reprodukcie HZ ochotne odovzdával pre priamu 
aplikáciu v praxi poľnohospodárskej prvovýroby hodnotnou 
prednáškovou činnosťou pre poľnohospodárskych inžinierov 
a veterinárnych lekárov štátnej veterinárnej správy. Veľmi ho 
potešila požiadavka kolegov Budapeštianskej veterinárnej 
univerzity prebrať ním uplatňované sylaby z andrológie a 
umelej inseminácie našej univerzity a zaradiť ich do osnov 
tamojšieho vzdelávania, čo svedčilo aj o jeho vynikajúcich 
pedagogických schopnostiach pre študentov veterinárnej 
medicíny a pre postgraduálne vzdelávanie veterinárnych 
lekárov. 
 Pána docenta sme poznali ako človeka vysoko ľudského, 
priateľského, ochotného sa podeliť so všetkým. Jeho rady 
a životné skúsenosti boli vždy prospešné. Bude nám veľmi 
chýbať. Česť jeho pamiatke!
 
Kolektív bývalej katedry pôrodníctva, gynekológie a andrológie
Kolektív oddelenia reprodukcie bývalého UVEM v Košiciach

Poznámka: s použitím údajov VETERINÁŘSTVÍ, 1987, 37 ,9, str. 428-429 
a ÚVIK UVLF v Košiciach

Smútočné oznámenie
So smútkom sme prijali správu, že nás dňa 25. januára 2018 vo veku 71 rokov navždy opustila

RNDr. Vlasta HIPÍKOVÁ, rod. Bakšová,
ktorá bola tridsať štyri rokov našou kolegyňou z laboratória na ústave epizootológie.

Posledná rozlúčka so zosnulou bola  31. januára 2018 v obradnej sieni Krematória v Košiciach. 

Vyšla kniha Pôvodný slovenský kôň západokarpatský hucul
a jeho chov

 Dlhoročný pracovník Žrebčinca Prešov Ing. Štefan Hitrík 
celých 20 rokov zhromažďoval a spracovával materiály 
potrebné na vydanie knihy o huculoch, no jej vydania sa 
už žiaľ nedožil. Jeho synovi Slavomírovi Hitríkovi po otcovi 
ostalo dedičstvo – originálny rukopis zviazaný v doskách, 
uložený v zásuvke písacieho stola. Aby dlhoročná práca jeho 
otca nevyšla nazmar, rozhodol sa materiály dopracovať a 
vydať ich knižne. Sám síce nie je profesionálom v chove koní, 
no oslovil k spolupráci viacero odborníkov v tejto oblasti. 
S vydaním knihy mu veľmi pomohli ľudia, ktorým zároveň 

v knihe ďakuje, ako napríklad MVDr. Peter Holakovský, Ing. 
Ján Demeter, prof. Ing. Marko Halo, PhD., a Ing. František 
Grácz. Hlavným cieľom tohto kolektívu bolo, aby kniha 
bola užitočnou nielen pre odborníkov, ale aj pre ostatných 
chovateľov huculských koní. Záležalo im však aj na tom, 
aby zaujala čitateľov aj svojou kvalitnou grafickou úpravou 
a celkovým dojmom. Spoločným úsilím menovaných sa 
publikáciu koncom roka 2017 podarilo pripraviť do tlače a 
vyšla koncom januára 2018. 
  Kniha Pôvodný slovenský kôň západokarpatský hucul 

18 www.uvlf.sk



a jeho chov má 166 strán. Sú v 
nej 32 čiernobiele aj farebné 
fotografie, no sú tam aj tabuľky 
a grafy dokumentujúce históriu 
huculského koňa na Slovensku. Čo 
viedlo autora k napísaniu knihy s 
touto problematikou? Vyjadruje to 
motto na začiatku knihy: „Nedajme 
Huculom celkom zaniknúť“. Jeho 
článok s týmto názvom vyšiel v 

časopise Jazdectvo č. 5 už v roku 1970. Kniha 
čitateľov informuje o historickom vývoji plemena hucul 
a o jeho chove na našom území. V zoologickej časti a 
zootechnickej časti je významná aj fotodokumentácia a 
popis záchrany huculského koňa, na ktorej mal Ing. Štefan 
Hitrík veľký podiel. 
 Po zrušení huculského stáda v žrebčíne štátnych lesov 
na Muráni tomuto pôvodnému slovenskému plemenu 
koní hrozil úplný zánik. V najkritickejšom období sa na 
záchrane tohto plemena podieľala aj terajšia Univerzita 
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Profesor 
MVDr. Peter Popesko, DrSc., napriek protestom parkúrových 
jazdcov z jazdeckého oddielu presadil, že ohrozené jadro 
huculského stáda v najhorších časoch prežilo na tamojšej 
jazdiarni. K záchrane huculov významnou mierou prispelo 
aj zriadenie Zoologickej záhrady v Košiciach – Kavečanoch, 
kde určitú dobu fungoval aj rozmnožovací chov huculských 
koní. V súčasnosti je šľachtením huculských koní poverený 
Národný žrebčín Topoľčianky, š. p. 

 V knihe Pôvodný slovenský kôň západokarpatský hucul a 
jeho chov je zaznamenané tiež veľké úsilie Ing. Štefana Hitríka 
a ďalších odborníkov, aby v lokalite Dobšinskej ľadovej 
jaskyne bola zriadená prírodná rezervácia huculských koní. 
S týmto zámerom sa obrátili aj na prezidenta armádneho 
generála Ludvíka Svobodu. Prezident pri tejto príležitosti o 
význame koní povedal: ,,Kam sa počas vojenských operácií 
nevedeli dostať automobily alebo traktory, museli strelivo a 
potraviny priniesť kone.“ 
 Záver knihy mapuje využitie huculských koní počas 1. a 
2. svetovej vojny. Spestrením odborného obsahu je článok 
MVDr. Petra Holakovského „Hucul ako horský nosič“, v 
ktorom zachytáva spomienky účastníka 2. svetovej vojny na 
príbeh s huculskými koňmi počas vojny.
 Ing. Štefana Hitríka by určite potešilo, že Slovenský Hucul 
klub a Občianske združenie Zlatý Hucul celoročne chovajú 
huculov vonku v krásnej prírode. Jeho práca a 
úsilie tak nevyšli nazmar, ale našli 
ďalších pokračovateľov – chovateľov 
huculských koní, ktorí sa podieľajú na 
jeho záchrane. 
 Zároveň informujeme, že pri tlači 
tejto knihy bola urobená aj dotlač 
už vypredanej knihy Koňská história 
Prešova.

        Slavomír Hitrík a MVDr. 
Peter Holakovský 

X. ročník bowlingového turnaja o Pohár Akademického senátu UVLF

 Dňa 31. 1. 2018 sa priaznivci bowlingu z radov 
zamestnancov stretli na jubilejnom 10. ročníku tradičného 
športovo-spoločenského podujatia o Pohár Akademického 
senátu UVLF v bowlingu. Prihlásených bolo 35 päťčlenných 
družstiev z takmer všetkých pracovísk. Súťaž prebiehala v 
napätej  atmosfére, nakoľko až do záveru nebol istý víťaz 
podujatia. V hlavnej súťaži –  súťaži družstiev – sa  víťazom  
stalo družstvo katedry hygieny a technológie potravín v 
zložení  Mačanga, J., Semjon, B., Marcinčák, S., Maľová, J., 
Fečkaninová, A. s dosiahnutým famóznym výsledkom 599 
bodov, čím utvorili nový rekord tejto súťaže. Na 2. mieste 
sa umiestnilo družstvo ústavu parazitológie (Halán, M., 
Štrkolcová, G., Vargová, K., Bocková, E., Kočišová, A.) s 587 
bodmi pred v poradí tretím družstvom ústavu pre chov a 
choroby zveri a rýb (Ciberej, J., Lazar, P., Košuth, P., Platková, 
Š., Iglódyová, A.) s 553 bodmi. Za zmienku stojí fakt, že 

výsledok aj v poradí tretieho mužstva by v predchádzajúcich 
ročníkoch v 8 prípadoch stačil na prvé miesto. V súťažiach 
jednotlivcov sa  medzi ženami (104 súťažiacich) víťazkou 
stala MVDr. Noema Kmecová (138 b.). Na 2. a 3. miesto 
s rovnakým počtom bodov 136 sa umiestnili  RNDr. Eva 
Bocková, PhD., a MVDr. Jana Maľová, PhD. Medzi mužmi 
(71 súťažiacich) sa víťazom stal Mgr. Michal Fehér (156 b.), 
na druhom mieste sa umiestnil MVDr. Miloš Halán, PhD. 
(152 b.) a na treťom mieste  MVDr. František Zigo, PhD. (137 
b.). Potvrdilo sa, že tento turnaj si našiel stále miesto medzi 
podujatiami organizovanými pre zamestnancov. O jeho 
obľube svedčí aj fakt, že sa na súťaž  zodpovedne pripravujú, 
čo dokazujú aj výrazne lepšími  dosiahnutými výsledkami v 
porovnaní s prvými ročníkmi súťaže.

prof. MVDr. Peter Reichel, CSc., predseda AS
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Čo je lepšie na reset mozgu medzi skúškami?
No predsa pohyb! 
A ešte lepšie?  
Pohyb na čerstvom mrazivom vzduchu.
A to by neboli veterinári, keby si to nespestrili 
pádlovaním na januárovom Dunajci. 
Presnejšie 27. januára 2018. Účasť na 10. 
ročníku zimného splavu Dunajca bola určite 
pre našich študentov riadnym spestrením 
študijného stereotypu a prípravou na letný 
semester. Hromadný štart cca 80 vodákov 
v Červenom Kláštore bol už sám o sebe 
pútavým divadlom, keďže doporučeným 
oblečením boli maškarné kostýmy. My 
sme boli za veterinárov. Nasledovala zo 
začiatku opatrná plavba so snahou vyhýbať 
sa ľadovej vode, ktorú s približovaním sa 
cieľa vystriedala aj ochutnávka vĺn perejí, a 
tým aj zmočenie nielen vrchného ošatenie. 
Po naložení raftov v cieli nasledoval rýchly 
presun do chaty v Lesnici, kde všetkých 
zohrial „vylepšený“ horúci čaj a perfektný 
guľáš z diviny. Atmosféru vylepšovali 
country pesničky v podaní niekoľkých 

Zimný splav Dunajca –  10. ročník

muzikálne vybavených účastníkov splavu. A potom „zazvonil zvonec“, prišiel 
po nás autobus a odviezol nás sladko spiacich do Košíc.

Dovidenia o rok!

 Na tradičný výlet do siveckých jaskýň napriek 
príjemnému počasiu v sobotu 17. 2. 2018 prišlo len 6 
študentov a jeden pes. Zvykol som si, že na túto akciu 
do prírody chodieva podstatne viac ľudí i psov. Asi sa 
„venčili“ doma. Cesta do jaskýň bola snehová,  miestami 
šmykľavá a miestami priam zarúbaná popadanými 
stromami. Po necelých dvoch hodinách sme nakukli Text a foto: PaedDr. Anton Čižmárik

Výlet do siveckých jaskýň
do menšej – Malej kvapľovej jaskyne – bez kvapľov, a potom už do 
Veľkej ružínskej jaskyne. Ľadové stalagmity, stalaktity ba aj zopár 
menších stalagnatov  si na nás počkali.  Po celkovej prehliadke, 
krátkom posilnení a fotení sme sa vybrali späť. Niektorým sa strmý 
zostup na chodník pod jaskyňami darilo zdolať chvíľami šmykom, 
našťastie bez úrazu. S dobrou náladou sme zdolali aj záverečný úsek 
cesty k vlaku a v ňom poľutovali domasedov. Možno nabudúce 
prídu tiež.


