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SPRAVODAJCA
Slávnostná inaugurácia rektorky a prorektorovpokračovanie na str. 2

 Dostáť akademickým tradíciám si vyžadovalo uskutočniť 
ešte jeden ofi ciálny akt – slávnostnú inauguráciu. Dňa 31. 
marca 2015 sa v aule za prítomnosti pozvaných hostí konala 
slávnostná inaugurácia rektorky a  prorektorov Univerzity 
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. S insígniami 
svojich univerzít sa na tejto akademickej slávnosti zišlo 26 
rektorov, prorektorov, dekanov a  prodekanov zo sloven-
ských a  českých univerzít, medzi nimi i rektor Technickej 
univerzity vo Zvolene prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., prezident 
Slovenskej rektorskej konferencie, a rektor Veterinárnej a 
farmaceutickej univerzity v Brne prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, 
CSc. Medzi hosťami boli i minister pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek, veľvyslankyňa Írska na 
Slovensku Anne-Marie Callan, predseda Správnej rady UVLF 
v  Košiciach Ing. Ján Király, ústredný riaditeľ Štátnej veteri-
nárnej a potravinovej správy SR prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., 
prezident Komory veterinárnych lekárov SR MVDr. Tibor 
Brauner, prezident Slovenskej lekárnickej komory PharmDr. 
Ondrej Sukeľ, podpredseda Košického samosprávneho kraja 

Ing. István Zachariaš a námestníčka primátora mesta Košice 
MUDr. Renáta Lenártová, PhD.
 Slávnostná inaugurácia sa začala podľa už tradičného 

 Prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., sa 1. februára 2015 ujala funkcie rektora UVLF v Košiciach na funkčné obdobie rokov 
2015 – 2019 po tom, ako si prevzala menovací dekrét z rúk prezidenta SR Andreja Kisku dňa 29. 1. 2015. Dňa 1. marca 2015 
sa ujali svojich funkcií noví prorektori schválení akademickým senátom na funkčné obdobie 2015 – 2019: prof. MVDr. Zita 
Faixová, PhD., prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., prorektor pre vedecko-výskumnú 
činnosť a zahraničné styky, prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality, MVDr. Martin Tomko, 
PhD., prorektor pre zahraničné štúdium, a  doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., ktorý bude prorektorom pre klinickú činnosť a styk 
s praxou už v druhom funkčnom období.

Nové vedenie univerzity (zľava): prof. MVDr. Peter Reichel, CSc., predseda akademického senátu, MVDr. Martin Tomko, PhD., prof. MVDr. Zita 
Faixová, PhD., prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., rektorka, prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., a prof. MVDr. Jozef Nagy, 
PhD. 
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scenára príchodom členov vedeckej rady, pozvaných akade-
mických funkcionárov vysokých škôl, prorektorov a pred-
sedu akademického senátu prof. MVDr. Petra Reichela, CSc., 
a  nakoniec za zvukov fanfár priviedol pedel do auly prof. 
MVDr. Janu Mojžišovú, PhD. Po štátnej hymne úvodca sláv-
nosti doc. MVDr. Peter Korim, CSc., predstavil hostí a privítal 
všetkých prítomných, medzi ktorými boli aj podpredseda 
Odborového zväzu pracovníkov školstva a  vedy Sloven-
skej republiky doc. Ing. Miroslav Habán, PhD., a  predseda 

ZO Odborového zväzu pracovníkov školstva a  vedy UVLF 
v  Košiciach prof. RNDr. Michal Toropila, CSc., riaditelia 
ústavov Slovenskej akadémie vied, členovia správnej rady 
a  akademického senátu našej univerzity, vedúci katedier, 
prednostovia kliník, vedúci ústavov, vedúci rektorátnych 
oddelení, učitelia, vedeckí pracovníci, emeritní profesori 
a ďalší hostia. 
 Predseda akademického senátu prof. Reichel potom 
vyhlásil výsledky voľby a menovania nového rektora Univer-
zity veterinárskeho lekárstva a  farmácie v  Košiciach pre 
funkčné obdobie rokov 2015 – 2019 a vyzval novozvolenú 
rektorku univerzity, aby zložila sľub a prijala insígniu rektora 

ako symbol najvyššieho univerzitného úradu a  právomocí 
s ním spojených. Po tom, ako úvodca prečítal sľub v latinčine 
a  rektorka prof. Mojžišová vyslovila: „Spondeo,“ vykonala 
slávnostnú inauguráciu prorektorov a odovzdala insígnie 
prorektorom – prof. MVDr. Zite Faixovej, PhD., prorektorke 
pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, prof. MVDr. Jurajovi 
Pistlovi, PhD., prorektorovi pre vedecko-výskumnú činnosť 
a  zahraničné styky, prof. MVDr. Jozefovi Nagyovi, PhD., 
prorektorovi pre rozvoj školy a  hodnotenie kvality, MVDr. 
Martinovi Tomkovi, PhD., prorektorovi pre zahraničné 
štúdium, a doc. MVDr. Oskarovi Nagyovi, PhD., prorektorovi 
pre klinickú činnosť a styk s praxou. 
 Tradičnou súčasťou takejto akademickej slávnosti je 
inauguračný príhovor rektora. Rektorka prof. MVDr. Jana 
Mojžišová, PhD., sa vo svojom vystúpení sústredila na prio-
rity jej samej i  celého vedenia a  vyslovila svoju predstavu 
o najbližšom smerovaní uneverzity:

 Kroky času plynú častokrát až s neúprosnou monotónnos-
ťou. Len človek ich vie naplniť významom a ozvláštniť činmi.
 Priznám sa, že som túto vetu vložila do úvodu svojho prího-
voru až dnes ráno. Tento deň je síce pre viacerých z nás výni-
močný, ale tie ďalšie budú ubiehať deň po dni menej slávnostne. 
Nie každý deň bude príležitosť zvestovať posolstvá, pochváliť 
sa dosiahnutým, tešiť sa z úspechov. Ale každý deň bude príle-
žitosť začať ráno s predsavzatiami, nadšením, odhodlaním 
dokázať sebe aj iným, že vieme dať aj tomu najobyčajnejšiemu 
dňu zmysel. A ja som nový zmysel svojich dní začala napĺňať 
pred krátkym časom. Pred niekoľkými mesiacmi, keď dozrel čas 
zhmotniť v slovách moju predstavu budúcnosti tejto univerzity, 
došla som k myšlienke – Moderná, dynamická a prosperujúca 
univerzita so stabilným miestom v  národnom i  medziná-
rodnom priestore. Pôsobí to mladistvo a  energicky, optimis-
ticky a ukotvene miestom i časom smerujúcim dopredu. To však 
nejde bez toho, aby sme sa obzreli dozadu.
  Ak by sme sa na Univerzitu veterinárskeho lekárstva a 
farmácie v Košiciach pozreli očami ľudského veku, videli by sme 
čerstvého dôchodcu, užívajúceho si zaslúžený odpočinok. Pre 
univerzitu je však vek málo cez 65 rokov takmer mladistvým, 
kedy sú prvé kroky už minulosťou a  nastal čas budovať na 
základoch, ktorých pevnosť je overená desaťročiami. Aj ja 
sama už môžem hovoriť o  desaťročiach svojho pôsobenia 
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na tejto škole, či už to boli roky študentské, či začiatky môjho 
vedeckého a  pedagogického pôsobenia, cez roky vo funkcii 
prorektorky pre výchovno-vzdelávaciu činnosť až k  prvým 
týždňom vo funkcii rektorky. A napriek rokom tu prežitým stále 
vnímam históriu tohto miesta a  stále s  úctou vzhliadam ku 
generáciám mojich predchodcov, ktorí založili a  vybudovali 
prvú veterinársku vysokú školu na Slovensku. My tu na univer-
zite zvykneme vždy jedným dychom dodať, že aj doteraz jedinej 
takejto vysokej školy na Slovensku, a možno aj máme pocit, že 
to opakujeme až príliš často, ale skúsenosť nám hovorí, že v   
dobe plnej súťaživosti je to nevyhnutné. Nejde však ani tak o to, 
že sme jediní, ale o to, že sme v tejto jedinečnosti aj skutočne 
dobrí. Preto považujem zachovanie kontinuity za východisko 
snaženia môjho i snaženia celého vedenia univerzity.
 Dovolím si byť osobnejšia, lebo dnešná slávnostná inaugu-
rácia sa ma dotýka ako osoby, ktorej sa dostalo cti, uznania a aj 
zodpovednosti za najbližšie roky budovania tejto školy. Určite 
vy všetci, vážení hostia, máte tiež osobnú skúsenosť, kedy ste 
vy zaujali zodpovedné miesta na svojich pracoviskách, kedy 
ste vy boli konfrontovaní s osobným uznaním i spoločenským 
záväzkom. Kedy ste vy cítili zodpovednosť nad každým, aj tým 
najobyčajnejším, najkaždodennejším rozhodnutím ovplyv-
ňujúcim osudy vašich kolegov i  širšej komunity. To sú chvíle, 
kedy máme príležitosť uvedomiť si odkaz našich predchodcov 
i  očakávania našich súčasníkov dúfajúc, že naše skutky budú 
prijímané s pochopením, že budú ďalším pozitívnym krokom, 
či dokonca skokom vpred. 
 Nerada by som, aby to znelo príliš nadnesene. Skôr sa takto 
snažím vypovedať o tom, aké dôležité je rozvíjať odkaz našich 
predchodcov, v mojom prípade tých, ktorí v neľahkých časoch 
zakladali a budovali vtedajšiu Vysokú školu veterinársku. Dali 
jej do vienka nadšenie, zápal, entuziazmus, sebaobetovanie, 
odbornosť, profesionalitu a cieľavedomosť vybudovať krok po 
kroku, a to nielen obrazne, ale doslovne tehlu po tehle každú 
cvičebňu, laboratórium či kanceláriu. Pracovali s krompáčom 
či mikroskopom, ceruzkou kresliacou prvé študijné pomôcky či 
lopatou pri čistení stajne so zvieracími pacientmi slúžiacimi na 
výučbu. To všetko mám dnes a denne pred očami, keď prejdem 
bránou školy či dverami rektorátu, kde sú podobizne prvých 
rektorov. Kráčam okolo osobností viac ako 65-ročnej histórie, 
okolo mužov vážnych, uznávaných, odhodlaných, silných. 
A tiež vidím, kam sme sa dostali dnes. 
 Sme univerzita nielen s bohatou históriou, ale aj živou prítom-
nosťou. Máme viacero silných stránok, predovšetkým v oblasti 
unikátnej orientácie na oblasť veterinárnej medicíny, hygieny 
potravín a  farmácie. Ponúkame jedinečné študijné programy 
na všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania, ktoré sú 
aj v mimoriadne konkurenčnom prostredí vysokého školstva 
stále atraktívne a  tešia sa stabilnému záujmu uchádzačov 
zo Slovenska i  spoza jeho hraníc, ktorým ponúkame študijné 
programy v  anglickom jazyku. Máme vysokú kvalifi kačnú 
úroveň akademického a  technického personálu, sme úspešní 
pri získavaní prostriedkov zo štrukturálnych fondov, uplat-
nenie absolventov na trhu práce nielen na Slovensku, ale aj 
v zahraničí nie je ďaleko od stopercentného. Sme zaujímaví pre 
zahraničných partnerov a dosahujeme úspechy v komplexnej 
akreditácii, medzinárodnej evalvácii či v hodnoteniach exter-
nými rankingovými a ratingovými agentúrami. Hodnotenie 
kvality vzdelávania medzinárodne uznávanými autoritami 
k  nám privádza študentov z  celej Európy, najmä z Nórska, 
Švédska, Veľkej Británie či Írska, a desaťpercentný podiel zahra-
ničných študentov na celkovom počte študentov je dôkazom 
vysokej miery internacionalizácie. Tieto úspechy nám pomá-
hajú dosahovať aj naše účelové zariadenia, najmä Školský 

poľnohospodársky podnik v Zemplínskej Teplici, Účelové zaria-
denie pre chov a choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach či 
jazdecký areál, ktoré svojou náročnou prácou prispievajú ku 
skvalitneniu pedagogického procesu i vedeckého výskumu, a aj 
vďaka nim sme v európskom priestore radení k tým najlepším 
veterinárskym školám. To sú naše prednosti, to je to, čo chceme 
udržať. Stabilita je ďalšou métou našich snáh. Stabilita ako 
schopnosť udržiavať úroveň kvality i za vonkajšieho rušivého 
pôsobenia. Rozhodne nie ako ustrnutie v ďalšom vývoji.
 Táto prítomnosť dokazuje, že sme zdarilo rozvíjali a  napĺ-
ňali odkaz či posolstvo zakladateľskej i  budovateľskej gene-
rácie našej školy. Je len prirodzené, že mi napadne otázka, 
v  čom môžeme pokračovať a  čo dokonca vieme a  dokážeme 
priniesť nové, svojské. Svojské o  to viac, že doba sa vyprofi lo-
vala do podoby, ktorá je poznačená osobitým spoločenským, 
ekonomickým, sociálnym vplyvom. A je to možno doba, ktorá 
sa podpísala na nás samotných. Ak som spomínala obrovské 
nadšenie, zápal a  entuziazmus našich predchodcov, obávam 
sa, že v  nás samých týchto čŕt nájdeme pomenej. Nezdá sa 
to len mne, že sme sa stali uzavretými, apatickými či skeptic-
kými? Že sa bez boja nechávame strhnúť do víru stresu, pocitu 
márnosti a zbytočnosti? Zmeniť tento stav je to, čo považujem 
za mimoriadne dôležité. Prebudiť v nás angažovanosť pri prijí-
maní rozhodnutí a pocit zodpovednosti za budúcnosť našej 
univerzity, ktorá bude len taká veľká a životaschopná, akých 
bude mať kvalitných a zanietených ľudí. 
 A to platí aj v širších súvislostiach, a aj za hranicami tejto školy. 
Možno je jednoduchšie defi novať svoje silné a slabé stránky, ale 
určite je ťažšie určiť cesty, akými kráčať, využívajúc prednosti a  
eliminujúc nedostatky. Diskusia v  médiách o  stave vysokého 
školstva, ktorý často dostáva pomenovanie Augiášov chliev, sa 
pohybuje medzi dvomi mantinelmi, buď že náprava by mala 
prísť zhora, alebo naopak, zdola, od samotných vysokých škôl. 
Som si istá, že zásahy zhora sú potrebné, sú žiaduce, výcho-
diskové, určujúce, alebo si ich pomenujte ako chcete, ale bez 
pohnutia v nás samých sa nič veľavýznamné neudeje, bez vlast-
ného vnútorného zápalu, presvedčenia, zanietenia nám nedo-
káže priniesť zmenu žiaden zákon či nariadenie. Nehovorím, 
že to nie je potrebné, to rozhodne nie, ale som presvedčená, 
že nad zákonom je ľudská vôľa. Hovorím o  ľudskej vôli meniť 
svet, objavovať nové, posúvať hranice chceného a  možného, 
skrášľovať či zdokonaľovať malé každodennosti, tisíckrát 
opakované úkony, skutky, ktoré možno nie je najprv ani vidieť, 
ale po čase môžu niekomu prospieť či niečo vylepšiť. Celým tým 
smerujem k tomu, že môžeme mať nebotyčné rozpočty, čo je, 
samozrejme, z ríše snov, môžeme mať technológie, materiálno-
-technické vybavenie, vedecko-technické parky, centrá exce-
lentnosti a podobne, ale ak nebudeme mať motivovaných ľudí, 
a je jedno, na akých postoch, na ktorej priečke rebríčka hierar-
chie vysokej školy či rebríčku spoločenskom, nebudeme mať 
viac, než naozaj tie technológie, zariadenia atď. Našťastie na 
našej univerzite máme dostatok zamestnancov, ktorí sú pripra-
vení prijať výzvy a  nové úlohy. Hovorím o kolegoch starších, 
ktorí venovali tejto škole celý svoj život, a ešte stále nám majú 
čo odovzdať, a z ktorých životnej múdrosti chceme ešte naplno 
ťažiť. Na druhej strane vnímam ako nevyhnutnosť viac moti-
vovať našich mladých kolegov, múdrych, šikovných, perspek-
tívnych, ktorí sa možno doteraz necítili byť naplno vtiahnutí 
do diania. Už budú. Dúfam, že túto šancu využijú, budú predsa 
budovať túto školu pre seba.
 Vaše Magnifi cencie, Spektability a  Honorability, som 
rada, že sme sa na tejto inauguračnej slávnosti zišli v  takom 
hojnom počte a dovolím si vysloviť poďakovanie moje i mojich 
kolegov, že ste si našli vo svojej zaneprázdnenosti čas a  prišli 
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sem z celého Slovenska i Čiech, lebo vaša účasť je aj výrazom 
snahy udržiavať jednotu nášho univerzitného stavu, pomáha 
nadväzovať kontakty a  hľadať spoločnú reč. Budem rada, ak 
si z  tejto návštevy na Univerzite veterinárskeho lekárstva a 
farmácie v Košiciach vezmete so sebou domov niečo z môjho 
presvedčenia, že je to na nás, na ľuďoch, na našich kolegoch, 
partneroch, priateľoch, na našej ochote prestúpiť osobné 
v záujme prospechu spoločného. Tento príhovor má vypovedať 
o tom, čo je prioritou mojou a nového vedenia tejto univerzity. 
Tou rozhodne je prebudiť, rozvíjať, podporovať a  či dokonca 
chrániť ľudský potenciál. Ľudský potenciál budovaný a zjedno-
covaný zvnútra i  zvonku. Po línii profesionálnej, spoločenskej 
či záujmovej. V tejto súvislosti chcem vyzdvihnúť v prvom rade 
spoluprácu s  profesijne blízkymi stavovskými organizáciami 
– Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR, Komorou 
veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a Slovenskou lekár-
nickou komorou. Tie sú pre nás opornými piliermi, a  preto je 
prehĺbenie a rozšírenie spolupráce viac než žiaduce nielen pre 
nás, ale pre všetky strany, a to nielen pre podporu uplatniteľ-
nosti našich absolventov v  praxi, ale aj preto, aby sme vybu-
dovali profesijnú komunitu rešpektovanú, silnú a  jednotnú. 
Mnohé naše záujmy a ciele sú vzájomne prospešné, kontakty 
vychádzajúce z kolegiality i priateľstva sú dlhoročné. Budovať 
teda je na čom, a vôľa je viac než dobrá. Úprimne sa teším 
a s optimizmom pozerám do budúcnosti našich vzťahov. 
 Rozhodnutie založiť prvú veterinársku vysokú školu práve 
v  Košiciach sa nerodilo ľahko, a  aj keď už padlo, objavovali 
sa snahy presťahovať ju inam. Našťastie sa to nepodarilo 
a  univerzita už má pevne zapustené korene v  tomto meste. 
A  na sile týchto koreňov má svoju zásluhu aj  samotné mesto 
i samosprávny kraj. Vo vzájomnej podpore a súčinnosti vieme 
skrášliť obraz nášho mesta i  celého regiónu, vnímanie jeho 
úrovne a významu. Tak to bolo doteraz, a určite to tak bude aj 
do ďalších rokov, lebo nám všetkým na tom záleží. 
 Som skutočne hlboko presvedčená, že podporou toho 
najlepšieho v nás, nezištného a ústretového, dokážeme možno 
nie vždy, lebo predsa len nežijeme v krajine zázrakov, ale v tých 
rozhodujúcich chvíľach prekonať animozitu určite existujúcu 

v hraniciach našej univerzity, nášho mesta či krajiny, a v dobrej 
viere spolupracovať na viac či menej rozsiahlych projektoch. 
 Mala som pôvodne v  úmysle hovoriť o  východiskách 
a  plánoch do budúcnosti, o  silných stránkach školy a  odstra-
ňovaní slabých. Ale výnimočnosť chvíle a vaša prítomnosť, 
vzácni hostia, ma skôr viedla k  výpovedi myšlienok možno 
plamenných, ale určite nie prázdnych. Mám pár rokov na to, 
aby som všetkých presvedčila, že ja,  moji prorektori a  ostatní 
najbližší spolupracovníci to naozaj myslíme vážne a  v  tomto 
presvedčení aj budeme konať. Sme na akademickej pôde, kde 
nie je nezvyčajné riešiť vedecké úlohy, nachádzať vysvetlenia 
a východiská.... Ale nemusíme ani byť vedcami, aby sme vedeli, 
že žiadne poznanie, výsledky zhmotnené v  grafoch či tabuľ-
kách, plány zoskupené od jeden do desať nebudú nič platné, ak 
sa nenaplnia ľudskosťou, ľudskou túžbou po poznaní, prekoná-
vaní prekážok, po spolupráci a  tvorivosti v  kolektíve rovnako 
zmýšľajúcich ľudí. Môj vedecký záujem sa sústreďuje na 
infekčné a parazitárne choroby zvierat, ktoré sú dosť konkrétne 
na to, aby ma mohol niekto podozrievať z  odtiahnutosti od 
pozemského, nie raz chorobami naplneného života. Verím, že 
veda má silu, schopnosti a možnosti riešiť tieto choroby, ale bez 
ľudského rozmeru by ani takáto veda nebola úplná a veda bez 
tímovej spolupráce nie je reálna. Akákoľvek vaša spolupráca, 
pomoc a súčinnosť sú vítané a vopred ocenené prinajmenšom 
uznaním a vďakou. A ak to tak bude, naplníme obsahom nielen 
akcentované pojmy kontinuita a  stabilita, ale skutočnou sa 
stane aj toľko žiaduca prosperita.
 V  súčasnosti sa takmer žiaden príhovor nevyhne konštato-
vaniu, že doba je neľahká, a takmer som sa tomu nevyhla ani 
ja. Ale ktorá doba taká nie je? Mala som vypočítavať, čo nás 
čaká ťažké či dokonca neprekonateľné? To pravdepodobne 
príde, či to poviem, či nie. Nedá mi však nespomenúť to, čím 
najintenzívnejším žijeme dnes na Univerzite veterinárskeho 
lekárstva a farmácie v Košiciach. Po realizácii komplexnej akre-
ditácie, na výsledky ktorej čakáme, je v  plnom prúde proces 
medzinárodnej evalvácie a akreditácie, ktorý nás všetkých plne 
zamestnáva, ale keď budeme úspešní, na ďalších desať rokov 
potvrdíme svoje postavenie na európskej špičke veterinárskych 
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vysokých škôl. A  opäť musím zdôrazniť, že uspieť dokážeme 
preto, lebo okolo mňa sú mnohí zanietení a zapálení, ktorí majú 
tú vôľu niesť pochodeň deň po dni bez veľkej slávy a ceremónií 
a dokážu za sebou strhnúť aj ostatných. A takí ľudia sú určite aj 
vo vašom okolí. Chráňme si ich, živme ich nadšenie, lebo aj keď 
nás niekedy postihne vyhasnutie, budú to oni, ktorí budú ďalej 
viesť. 
 Vážené slávnostné zhromaždenie,
uprednostnila som vo svojom vystúpení zdôraznenie skôr 
pocitov – pocitov spolupatričnosti, nádeje a  ústretovosti – 
pred vyratúvaním stratégií a plánov, veď tomu sa nevyhneme 
v  každodennej praxi. Ospravedlňujem sa, ale niekde sa to 
musí prejaviť, že na čele Univerzity veterinárskeho lekárstva 
a farmácie v Košiciach je prvýkrát žena. Vraj sme citlivejšie, 
citovejšie, empatickejšie... Želám vám všetkým, aby ste sa vo 
svojom okolí častejšie stretávali s  ľuďmi láskavými, múdrymi, 
priateľskými a  ochotnými. Prajem vám tiež veľa úspechov vo 
vašej práci i v osobnom živote a ďakujem za pozornosť.

 S pozdravnými príhovormi potom vystúpili viacerí pozvaní 
hostia. Spoločným motívom ich vystúpení bolo vyzdvih-
nutie dobrého mena a významu Univerzity veterinárskeho 
lekárstva a farmácie v Košiciach ako vzdelávacej i vedeckej 
inštitúcie, ktorá pripravuje už dlhé desaťročia kvalitných 
absolventov do praxe, aby sa starali o  zdravie zvierat 
i  zdravie ľudí. U  všetkých zazneli slová uznania za spolu-
prácu v rôznych podobách, ale vždy spoluprácu ústretovú 
a prospešnú.
 Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír 
Jahnátek vyzdvihol dobré skúsenosti s našimi absolventmi, 
ktorých profesijné skúsenosti by sme mali využívať ešte viac, 
keďže Slovensko chce posilniť svoju potravinovú sebestač-
nosť na 80 percent. Veľvyslankyňa Írska na Slovensku Anne-
-Marie Callan, ktorá sa už viackrát stretla s írskymi študentmi 
na našej univerzite akcentovala internacionálne rozpo-
znateľné meno našej univerzity, a  to vďaka vysoko kvalit-
nému vzdelávaniu a  úžasnej starostlivosti o  zahraničných 
študentov. Vyslovila aj radosť z toho, že na takomto vysokom 
poste sa uplatnila žena, čo môže byť veľmi inšpiratívne aj 
pre iné. Prezident Slovenskej rektorskej konferencie a rektor 
Technickej univerzity vo Zvolene prof. Ing. Rudolf Kropil, 

CSc., sa sústredil na hodnotenie minulosti i  prítomnosti 
našej školy, ktorá právom patrí na špičku slovenských vyso-
kých škôl. Z vystúpenia rektora Veterinárnej a farmaceutickej 
Univerzity v Brne prof. MVDr. Ing. Pavla Suchého, CSc., zaznel 
už tradične mimoriadne priateľský tón a pripomenutie veľmi 
úzkeho spojenia našich dvoch škôl, spojených minulosťou 
i prítomnosťou v duchu úprimného priateľstva a spolupráce. 
Ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy 
SR prof. MVDr. Jozef  Bíreš, DrSc., okrem iného zdôraznil 
nezastupiteľné a  stále dôležitejšie miesto univerzity pre 
udržanie potravinovej bezpečnosti v  rámci Európskej únie 
v čase prehlbujúcej sa globalizácie. Prezident Komory veteri-
nárnych lekárov SR MVDr. Tibor Brauner potvrdil dlhoročnú 
plodnú partnerskú spoluprácu a  vyjadril radostné očaká-
vanie jej ďalšieho rozvoja. Prezident Slovenskej lekárnickej 
komory PharmDr. Ondrej Sukeľ hovoril o síce  spolupráci 
kratšej ako s KVL, ale o spolupráci veľmi užitočnej pri zabez-
pečovaní výchovno-vzdelávacieho procesu a  praxe našich 
študentov farmácie. Podpredseda Košického samospráv-
neho kraja Ing. István Zachariaš sa prihovoril prítomným aj 
v  mene predsedu Košického samosprávneho kraja Zdenka 
Trebuľu a  pochvalne sa vyjadril o  kvalitách univerzity a  jej 
príspevku k  spoločenskému rozvoju kraja. Námestníčka 
primátora mesta Košice MUDr. Renáta Lenártová, PhD., 
hovorila o  vždy dobrej spolupráci mesta a univerzity, o šírení 
dobrého mena mesta Košice prostredníctvom zahraničných 
študentov, ktorí u nás študujú a pomáhajú k nám privádzať 
turistov z  ich krajín. Vyslovila potešenie z  novej éry spolu-
práce so školou,  na čele ktorej bude stáť žena.
 Na záver tejto časti slávnosti sa prihovoril prítomným pred-
seda Akademického senátu UVLF v  Košiciach prof. MVDr. 
Peter Reichel, CSc., ktorý začal svoj príhovor poďakovaním:
 Rád by som poďakoval členom predchádzajúceho 
vedenia,  zamestnancom univerzity i  všetkým tým, ktorí i  v 
minulosti  túto univerzitu budovali a rozvíjali. Je mi úprimne 
ľúto, že z účasti na dnešnej slávnostnej inaugurácii sa ospra-
vedlnil predchádzajúci pán rektor prof. MVDr. Emil Pilip-
činec, PhD.,  ktorý by iste na mojom mieste, rovnako ako ja, 
poďakoval najmä tým, ktorí v  uplynulom funkčnom období 
prispeli k tomu, že naša univerzita dnes patrí medzi akredito-
vané,  medzinárodne evalvované, a  doma i  v  zahraničí uzná-



6 www.uvlf.sk

Predstavujeme nových prorektorov

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

 Narodila sa 1. 12. 1962 v Košiciach a po štúdiu na Gymnáziu 
Šrobárova 46 v  Košiciach nastúpila na Vysokú školu vete-
rinársku, ktorú ukončila v  roku 1987. Na UVLF v  Košiciach 
pôsobí od 1987, v súčasnosti je tiež vedúcou ústavu patolo-
gickej fyziológie a je poverená vedením katedry patologickej 
anatómie a patologickej fyziológie. Kandidátsku dizertačnú 
práca v  odbore veterinárna morfológia a  fyziológia absol-
vovala v roku 1995, habilitačnú prácu v odbore veterinárna 
fyziológia v roku 2002 a v roku 2013 bola inaugurovaná za 
profesorku v odbore veterinárna morfológia a fyziológia.  
 Je garantkou spoločného študijného programu náuka 
o  živočíchoch (Joint Bachelor Degree in Animal Science) 
medzi UVLF v Košiciach a Nordlandskou univerzitou v Bodø, 
v  Nórsku. Je garantkou predmetov patologická fyziológia 
a  základy veterinárnej hematológie v  študijnom programe 
všeobecné veterinárske lekárstvo, fyziológia a patologická 
fyziológia v  študijnom programe farmácia a  predmetov 
pathological physiology and basics of veterinary haema-
tology pre zahraničné štúdium. Je predsedníčkou komisie 
pre štátne záverečné skúšky pre zahraničné štúdium 
v  spoločnom študijnom programe náuka o  živočíchoch 
a členkou komisie pre obhajoby diplomových prác z oblasti 
veterinárna morfológia, fyziológia a  genetika. Je členkou 
odborovej komisie pre obhajobu dizertačných prác v odbore 
6.3.3 veterinárna morfológia a  fyziológia, 6.3.10 výživa 
a  dietetika, 4.1.22 biochémia, 6.3.5 veterinárna chirurgia, 
ortopédia a röntgenológia, a 6.3.6 veterinárne pôrodníctvo 
a  gynekológia. Doteraz viedla 33 diplomantov, z  toho 20 
zahraničných, a je školiteľkou piatich doktorandov.

 Jej vedecko-výskumná činnosť je zameraná na štúdium 
imunomodulačných látok, éterických olejov a selénu na 
fyziologické procesy v  tráviacom trakte a  na antioxidačný 
status u  zvierat. Doteraz bola zodpovednou riešiteľkou 
6 projektov VEGA, jedného projektu KEGA a  zástupcom 
vedúceho projektu alebo spoluriešiteľkou v  ďalších 13 
projektoch. Absolvovala zahraničné stáže v  Českej repub-
like, Slovinsku, Maďarsku, Poľsku, v  španielskej Cordobe 
a talianskej Cremone. Je autorkou štyroch vysokoškolských 
učebníc z toho dvoch zahraničných, troch učebných textov 
pre zahraničných študentov, 5 vedeckých monografi í, 30 
článkov v  CC a  100 SCI citácií. Je kontaktnou osobou pre 
Taliansku veterinárnu asociáciu (ANMVI) a členkou komisie 
pre hodnotenie kvality v systéme CAF.

vané univerzity s  vysokou kredibilitou. Dosiahnuté výsledky 
sú potešujúce, ale i výrazne zaväzujúce a neustály rozvoj našej 
spoločnosti i každodenné výzvy iste budú motivovať aj nás na 
univerzite k ďalšiemu rozvoju.
 Vaša Magnifi cencia, vážená pani rektorka, z vašich doteraj-
ších vystúpení vrátane dnešného slávnostného príhovoru naša 
akademická obec registruje trend, ktorý lepšie neviem vyjadriť, 
iba ak použijem myšlienku jedného starodávneho príbehu. Raz 
sa jeden mních pýtal svojho majstra – učiteľa: „Majstre, do kedy 
budeme čakať, kým sa veci pohnú k  lepšiemu?“ a majster mu 
odpovedal: „Synu, ak budeme čakať, bude to trvať veľmi, veľmi 
dlho. My musíme konať.“   
 V odpovedi majstra – učiteľa je nie len múdrosť, ale i nádej. 

Pre mňa osobne najmä v  tom, že nepo-
vedal „synu, nestaraj sa, ja budem konať“ ,
ale zdôraznil „my budeme konať“. 
 Vaša Magnifi cencia, vážená pani 
rektorka, aj vo vašich víziách o ďalšom 
rozvoji našej univerzity akcentuje práve 
tón spolupráce a    vzájomnej súdržnosti. 
V tejto slávnostnej chvíli vás chcem, vaša 
magnifi cencia i  spektability, ubezpečiť, 
že akademická obec i  pracovníci univer-
zity sú pripravení riešiť a prácou napĺňať 
vaše vytýčené ciele pre ďalší rozvoj našej 
alma mater.  K  neľahkej práci vo vašom 

funkčnom období vám v  mene nás všetkých prajem pohodu, 
pokojné pracovné prostredie, zdravie, šťastie a mnoho múdrych 
a prospešných rozhodnutí.
   Vystúpenie hudobného telesa Musica Picollo dodalo inau-
gurácii slávnostný charakter a umelecký rozmer. Po zaznení 
hymny Gaudeamus igitur sa jedinečná akademická slávnosť 
skončila a  na blahoželania a  ďalšie stretnutia bol potom 
priestor počas recepcie v priestoroch jedálne.
     

PhDr. Ľudmila Kundríková, kancelárka
Foto: MVDr. Ladislav Pačaj
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Prof. MVDr. Jozef NAGY, PhD.
prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality

 Narodil sa 27. 7. 1961 v Košiciach, po maturite na Gymnáziu 
Šrobárova, Košice, študoval v rokoch 1980 – 1985 na Vysokej 
škole veterinárskej v Košiciach, v rokoch 1986 – 1989 pôsobil 
ako interný vedecký ašpirant na katedre hygieny a  tech-
nológie potravín. Na UVLF v  Košiciach je zamestnaný od 
roku 1989, v  rokoch 2002 – 2004 pôsobil vo funkcii vedú-
ceho ústavu hygieny a technológie mäsa. Dizertačnú prácu 
obhájil v  roku 1992, habilitačnú prácu v  odbore hygiena 
potravín a ekológia v roku 1996, v roku 2008 bol inauguro-
vaný za profesora v odbore hygiena potravín.
 V súčasnosti je profesorom na funkčnom mieste profesora 
v  študijnom odbore hygiena potravín na katedre hygieny 
a  technológie potravín. Je garantom študijného programu 
bezpečnosť krmív a potravín na 1. stupni vysokoškolského 
štúdia a študijného programu hygiena potravín na 3. stupni 
vysokoškolského štúdia. Od začiatku učiteľského pôso-
benia vykonával funkciu vedúceho učiteľa študijnej skupiny, 
vedúceho učiteľa ročníka, školiteľa študentov v rámci ŠVOČ, 

Prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky

 Narodil sa 18. 10. 1953 v Košiciach. Študoval na košickom 
Gymnáziu Šmeralova 9, potom v  rokoch 1972 – 1978 na 
Vysokej škole veterinárskej v  Košiciach. Po skončení štúdia 
nastúpil na dnešnú UVLF v Košiciach, kde postupne absol-
voval v roku 1986 dizertačnú prácu, 1993 habilitačnú prácu 
v  odbore mikrobiológia a  imunológia, a v  roku 2002 bol 
inaugurovaný za profesora v odbore mikrobiológia. V rokoch 
2007 – 2015 bol vedúcim katedry mikrobiológie a  imuno-
lógie. V  súčasnosti je profesorom na funkčnom mieste 
profesora v študijnom programe virológia na katedre mikro-
biológie a  imunológie. Je vedúcim študijných predmetov 
mikrobiológia, klinická mikrobiológia a  imunológia, a  viro-
lógia pre   ŠP všeobecné veterinárne lekárstvo a  farmácia. 
V uvedených predmetoch zabezpečuje aj výučbu zahranič-
ných študentov v  anglickom jazyku. Je predsedom odbo-
rovej komisie pre obhajobu dizertačných prác v študijnom 
programe virológia a členom odborových komisií pre obha-
jobu dizertačných prác v študijných programoch mikrobio-
lógia, imunológia, neurovedy a toxikológia.
 V  rámci pedagogicko-výskumnej činnosti bol školiteľom 
celej rady prác ŠVOČ, z  ktorých viaceré dosiahli popredné 

umiestnenia, ako aj diplomantov a  doktorandov, ktorí 
úspešne obhájili svoje práce. Jeho vedecká činnosť je zame-
raná na riešenie aktuálnych problémov v oblasti mikrobio-
lógie a  imunológie, kde sa podieľal na riešení výskumných 
úloh týkajúcich sa vírusových infekcií (rotavírusy, pestivírusy, 
cirkovírusy, fl avivírusy), profylaxie salmonelózy a aktinoba-
cilovej infekcie ako aj problematiky životného prostredia 
(imunotoxikológia). Výsledkom tejto výskumnej činnosti je 
okrem vedeckých a odborných publikácií, kapitol vo vedec-
kých monografi ách a knihách aj patent „Spôsob stabilizácie 
leukocytárneho dialyzátu“. 
 Bol zodpovedným riešiteľom doposiaľ troch výskumných 
grantových projektov VEGA a  členom riešiteľských kolek-
tívov APVV a zahraničných projektov v programoch ako sú 
projekty 6. rámcového programu EÚ, Nórskeho fi nančného 
mechanizmu a Tempus. V posledných rokoch je tiež spolu-
riešiteľom viacerých štrukturálnych projektov spolufi nanco-
vaných zo zdrojov EÚ (Infektzoon, Neurovedy, Probiotech, 
MediPark). V rámci jedného z  týchto projektov bolo na 
UVLF etablované Centrum excelentnosti pre nákazy zvierat 
a zoonózy – Infektzoon, kde je vedúci sekcie izolácie pato-
génov. Absolvoval viacero zahraničných študijných pobytov 
v Mníchove, Bristole, Gente a Miláne. Je autorom a spoluau-
torom 70 článkov vydaných v  CC časopisoch, 3 vedeckých 
monografi í, 5 kapitol v  zahraničných vedeckých monogra-
fi ách, 7 vysokoškolských učebníc a  celej rady vedeckých 
prác v  odborných časopisoch a zborníkoch konferencií, 
spolu vyše 350 literárnych záznamov.
 Od roku 2007 až doteraz je členom Vedeckej rady UVLF v 
Košiciach a  od roku 2011 je členom Vedeckej rady Neuro-
imunologického ústavu SAV v Bratislave. V  rokoch 2002 
– 2008 bol členom komisie Vedeckej grantovej agentúry 
MŠ SR a  SAV č. 10 pre poľnohospodárske, lesnícke a vete-
rinárne vedy. Od roku 1998 doteraz je členom redakčnej 
rady vedeckého časopisu Folia Veterinaria. Je členom Česko 
– Slovenskej mikrobiologickej spoločnosti a Slovenskej 
imunologickej spoločnosti.
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školiteľa v doktorandskom štúdiu a školiteľa pre diplomové 
a bakalárske práce. Je vedúcim študijných predmetov tech-
nológia výroby a  kvalita produktov hydiny, rýb, zveriny 
a  medu (študijný program trh a  kvalita potravín), hygiena 
a technológia potravín II (študijný program všeobecné vete-
rinárske lekárstvo), hygiena a spracovanie vedľajších potra-
vinárskych produktov (študijný program hygiena potravín) 
a predmetov Food safety a Hygiene and food technology II. 
v  anglickom jazyku. Je členom komisie pre obhajobu dizer-
tačných prác v študijnom odbore 6.3.2. hygiena potravín. 
 Vedecko-výskumná činnosť bola zameraná hlavne na 
problematiku rezíduí veterinárnych liečiv v  surovinách 
a  potravinách živočíšneho pôvodu. V  súčasnej dobe je 
zameraná na použitie moderných konzervačných postupov 
a  rastlinných extraktov na bezpečnosť a  kvalitu potravín 
živočíšneho pôvodu, na problematiku zrenia mäsa voľne 
žijúcej zveri, vplyvu kŕmnych aditív na kvalitu hydinového 
mäsa, problematiku živočíšnych tukov, minimalizáciu ich 
rozkladných zmien a  vplyvu na zdravie človeka a  obezitu 
u  ľudí, jej hlavné príčiny súvisiace s  konzumáciou potravín 
živočíšneho pôvodu. 
 Bol zodpovedným riešiteľom 2 projektov KEGA, 3 
projektov VEGA, 1 projektu AV, spoluriešiteľom 2 projektov 
KEGA a  8 projektov VEGA. Bol zodpovedným riešiteľom za 

UVLF v Košiciach v medzinárodnom projekte riešenom 
v  spolupráci s  Univerzitou veterinárskeho lekárstva vo 
Viedni a  Dolnorakúskym poľovníckym zväzom. V  súčas-
nosti sa podieľa na riešení dvoch projektov VEGA a projektu 
MŠVVaŠ SR. Zúčastnil sa krátkodobých vzdelávacích pobytov 
v Nemecku, Rakúsku, Poľsku a Českej republike. V minulosti 
organizoval exkurzie pre študentov UVLF na Univerzite vete-
rinárskeho lekárstva vo Viedni a v potravinárskych závodoch 
vo Viedni a jej okolí.
 Ako autor alebo spoluautor publikoval doteraz 78 
vedeckých prác v  zahraničných a  domácich vedeckých 
časopisoch, z   toho 32 prác v  časopisoch evidovaných 
v databázach SCOPUS a WOS. Ako autor alebo spoluautor sa 
dosiaľ podieľal na vydaní 11 vysokoškolských učebníc a 13 
skrípt a  učebných textov. Okrem toho publikoval viac než 
170 prác v recenzovaných zborníkoch referátov z vystúpení 
na domácich a  zahraničných kongresoch, konferenciách 
a sympóziách. 
 Je členom Vedeckej rady UVLF v Košiciach, Vedeckej rady 
Fakulty veterinární hygieny a ekologie Veterinární a  farma-
ceutické univerzity v Brne. V rokoch 2003 až 2012 bol členom 
komisie KEGA MŠVVaŠ SR č. 2 Nové technológie vo výučbe. 
Je členom redakčnej rady časopisu Potravinárstvo. 

  MVDr. Martin Tomko, PhD.
prorektor pre zahraničné štúdium

 Narodil sa 17. 2. 1958 v Košiciach. Študoval na Gymnáziu P. 
J. Šafárika v Rožňave, v rokoch 1977 – 1983 na Vysokej škole 
veterinárskej v  Košiciach. V  rokoch 1983 – 1993 pracoval 
na UVLF v  Košiciach ako vedecko-výskumný pracovník na 
katedre infektológie, biológie a tropickej veterinárnej medi-
cíny, ako pedagogicko-vedecký pracovník na katedre gene-
tiky a  zootechniky, a  bol garantom študijného predmetu 
Veterinary genetics pre ŠP GVM. V roku 1993 obhájil dizer-
tačná práca na tému Genetické štúdie pri niektorých poru-
chách pohybového aparátu u prasiatok.
 V rokoch 1993 – 2006 pracoval pre farmaceutickú spoloč-
nosť Merck Sharp and Dohme (USA) ako marketingový 
špecialista pre Českú a  Slovenskú republiku, obchodno-
-marketingový manažér pre SR a ako marketingový manažér 
pre krajiny stredoeurópskeho regiónu. V rokoch 2006 – 2012 
pôsobil ako obchodno-marketingový riaditeľ a obchodný 
riaditeľ pre SR vo farmaceutickej spoločnosti Sanofi -Aventis 
(Francúzsko). V  rokoch 2012 – 2013 bol riaditeľom spoloč-
nosti Cord Blood Center Group, Slovak Republic. V roku 2013 
sa vrátil na UVLF v Košiciach ako odborný asistent na ústave 
biológie, zoológie a  rádiobiológie. Je garantom študijného 
predmetu zoológia pre ŠP VVL a garantom študijného pred-
metu Zoology pre ŠP GVM.
 Do roku 1993 bol spoluriešiteľom vedecko-výskumných 
úloh zameraných na monitorovanie výskytu mykobakte-
rióz hospodárskych zvierat – paratuberkulózy hovädzieho 
dobytka, a  na genetické aspekty porúch pohybového 
aparátu u prasiatok. Od roku 2013 je spoluriešiteľom 2 VEGA 
grantov zameraných na nové prístupy v detekcii prírodných 
ohnísk autochtónnych pečeňových motolíc prežúvavcov na 
Slovensku a ich aktuálny výskyt u raticovej zveri a Monitoro-
vanie 137Cs v lesnom ekosystéme na Slovensku.
 Zahraničné stáže a pracovné pobyty absolvoval na Institut 
hygieny a  epidemiologie, Státní veterinární institut Praha, 

Česká republika, COMECOM Research center Budapest, 
Hungary – Referenčné pracovisko RVHP pre mykobakte-
riózy, Budapešť, University of Wisconsin-Madison, School 
of Veterinary Medicine, Dept. of Pathobiological Sciences, 
WI, USA, Veterinary Medical Services Ltd., IL, USA - Klinika 
malých zvierat.
 Je spoluautorom 1 učebného textu v  anglickom 
jazyku,   autorom a  spoluautorom 20 vedeckých prác v   
medzinárodných a domácich časopisoch a  zborníkoch. 
Počas svojho pôsobenia mimo UVLF absolvoval viac ako 60 
špecializovaných školení, kurzov a získal certifi káty z marke-
tingu a  predaja, komunikácie a negociačných zručností, 
manažmentu a leadershipu, fi nancií a iné. Je dlhoročným 
členom Slovenského poľovníckeho zväzu.



www.uvlf.sk 9

  Doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD.
prorektor pre klinickú činnosť a styk s praxou

 Narodil sa 6. 10. 1961 v Bratislave. Po štúdiu na Gymnáziu 
Vazovova 6 v  Bratislave študoval v  rokoch 1980 – 1985 na 
Vysokej škole veterinárskej v  Košiciach, po skončení ktorej 
začal pracovať ako zootechnik na Okresnej poľnohospodár-
skej správe Bratislava-vidiek. V rokoch 1986 – 1989 pracoval 
ako obvodný veterinárny lekár na Okresnej veterinárnej 
správe v  Galante a  v  rokoch 1989 – 1992 ako vedecko-
-výskumný pracovník v Laboratóriu pre chov a choroby 
teliat Ústavu experimentálnej veterinárnej medicíny v Koši-
ciach. Od roku 1992 pôsobí na UVLF v Košiciach ako vysoko-
školský učiteľ na klinike prežúvavcov, pritom v rokoch 1994 
– 1997 bol metrológom klinického skúšobného laboratória 
II. internej kliniky a v rokoch 2002 – 2006 bol vedúcim odde-
lenia laboratórnej diagnostiky II. internej kliniky. Prorek-
torom pre klinickú činnosť a  styk s  praxou je už v  druhom 
funkčnom období, keďže túto funkciu zastával aj v  rokoch 
2011 – 2015. V roku 1990 obhájil atestačnú skúšku 1. stupňa 
na IVVL v Košiciach, v roku 1999 dizertačnú prácu a v roku 
2007 habilitačnú prácu v odbore vnútorné choroby zvierat. 
V  rámci svojej pedagogickej činnosti sa na bývalej katedre 
vnútorných chorôb prežúvavcov a  ošípaných a  II. internej 
kliniky podieľal na výučbe študijných predmetov klinickej 
diagnostiky a  vnútorných chorôb prežúvavcov a  ošípa-

ných v 4. až 6. ročníku študijných programov VVL a HP. Od 
roku 2004 sa podieľa aj na výučbe študijného predmetu 
vnútorné choroby prežúvavcov a ošípaných pre študentov 
ZAŠ. V  rokoch 2002 až 2005 bol vedúcim študijného pred-
metu vnútorné choroby prežúvavcov a  ošípaných pre ŠP 
HP, od roku 2005 je vedúcim študijného predmetu vnútorné 
choroby prežúvavcov pre ŠP HP. V rokoch 2004 až 2006 bol 
členom komisie pre štátnu skúšku zo študijného predmetu 
preventívna veterinárna medicína v ŠP HP. Od roku 2006 je 
vedúcim odborných praxí študentov 5. ročníka VVL. V rámci 
pedagogického pôsobenia sa podieľal aj na výučbe v rámci 
ďalšieho vzdelávania veterinárnych lekárov na IVVL v Koši-
ciach, univerzity tretieho veku a rekvalifi kácie veterinárnych 
lekárov študijného programu HP. Je školiteľom a školiteľom 
konzultantom prác študentov v  rámci ŠVOČ a  školiteľom 
diplomových prác študentov v rámci slovenského aj zahra-
ničného štúdia.
 V  rámci vedecko-výskumnej činnosti bol vedúcim 1 
projektu VEGA, zástupcom 2 projektov VEGA, podieľal sa na 
riešení 1 medzinárodného projektu, 10 projektov VEGA a 2 
projektov APVV. V  súčasnosti je vedúcim 1 projektu VEGA 
a  zástupcom projektu VEGA, spolupodieľa sa na riešení
1 projektu APVV. V roku 2000 absolvoval študijný pobyt na 
Katedre vnútorných chorôb zvierat Fakulty veterinárnej 
medicíny Univerzity svätého Štefana v  Budapešti. Od roku 
2012 je členom komisie č. 8 Vedeckej grantovej agentúry 
MŠVVaŠ SR.
 Výsledkom doterajšej publikačnej činnosti je 11 kapitol 
v knižných publikáciách a monografi ách, 34 publikácií v CC 
časopisoch, 46 vedeckých prác v  nekarentovaných časopi-
soch, 145 publikovaných prác z vedeckých konferencií a 65 
odborných prác. Odozvou na publikované práce je 158 
citácií, z čoho 94 tvoria citácie SCI zahraničné.
 Bol členom Akademického senátu UVLF od roku 2002 
do februára 2011, z toho v rokoch 2006 až 2011 vo funkcii 
tajomníka. Od roku 2007 je členom European College of 
Bovine Health Management. Je členom Vedeckej rady UVLF 
v Košiciach.

INFORMÁCIE Z VEDENIA

 3. 3. 2015

 Informácie rektorky o: 

 - účasti na slávnostnej inaugurácii rektora a  dekanov
  Univerzity Komenského v Bratislave dňa 26. 2. 2015, 
 - schválení spoločného mobilitného projektu priprave-
  ného v spolupráci s University of Nordland v Bodø, 
  Nórsko – EEA Scholarship Programme Slovakia – Mobi-
  lity projects between higher education institutions –
  Call EEA/EHP-SK06-II-01,
 - poverení prof. MVDr. Emila Pilipčinca, PhD., vedením
  katedry mikrobiológie a imunológie v súvislosti s meno-
  vaním doterajšieho vedúceho katedry prof. MVDr. 
  Juraja Pistla, PhD., do funkcie prorektora pre vedecko-
  -výskumnú činnosť a zahraničné styky. 
 Informácie prorektorky Faixovej o: 

 - zvolaní komisie pre mobilitu učiteľov a  študentov na
  deň 5. 3. 2015 pre výber študentov na výmenný

  program Erasmus+. 
 Informácie prorektora Pistla o: 

 - pokračujúcich habilitačných konaniach a inaugurač-
  ných konaniach. 
 10. 3. 2015 
  Informácie rektorky o: 
 - odovzdaní staveniska a zahájení stavby P – 19, klinické
  ustajňovacie priestory. 
  Informácie prorektora Nagya J. o: 

 - vypracovaní a zaslaní návrhov na ocenenia Vedec roka, 
  Vedkyňa roka a  Mladá osobnosť vedy za UVLF v  Ko-
  šiciach, ktoré sú organizované Centrom vedecko-
  -technických informácií SR, Slovenskou akadémiou vied 
  a  Zväzom slovenských vedecko-technických spoloč-
  ností. 
  Informácie prorektora Tomka o:

 - žiadosti študentov organizujúcich Veterinary Behaviour 
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  Weekend 2015 o  možnosť bezplatného prenajatia 
  prednáškových miestností v termíne 28. a 29. 3. 2015. 
  Informácie prorektora Nagya O. o:

 - príprave prezentácie fi rmy Eville & Jones. 
 18. 3. 2015 
 Informácie prorektorky Faixovej o: 
 - novom dodatku ku zmluve o  spolupráci medzi CKM 
  a  UVLF v  Košiciach pri vydávaní kariet študenta ISIC
  a jednotného vybavovania študentov na všetkých troch 
  oddeleniach (sprísnená evidencia žiadostí, uchová-
  vanie 10 rokov, jednotný postup pri vyberaní poplatkov,
  jednotný postup pri vydávaní kariet a duplikátov), 
 - úspešnom odovzdaní všetkých záverečných prác v  ŠP 
  BKaP DF k 15. 3. 2015 a ich zaslaní do CRZP. 
 Informácie prorektora Nagya J. o: 

 - aktuálnom stave priestorov pre autodopravu UVLF, 
  potrebe ich úprav a možnom riešení v budúcnosti,
 - príprave fi nančného plánu UVLF na rok 2015. 
 24. 3. 2015 

 Informácie prorektora Pistla o: 

 - pozvánke rektorky Univerzity veterinárskej medicíny vo
  Viedni na oslavu 250. výročia jej založenia v dňoch 19.
  6. – 20. 6. 2015. 
 Informácie prorektora Nagya J. o: 

 - návrhu na skvalitnenie a modernizáciu technicky zasta-
  raných zariadení kamerového systému, predloženého
  Ing. E. Ráczovou, vedúcou oddelenia bezpečnosti 
  a krízového riadenia,
 - pracovnej porade na Účelovom zariadení pre chov, 
  choroby zveri a rýb v  Rozhanovciach, a o záveroch
  a úlohách vyplývajúcich z pracovnej porady.
 1. 4. 2015 
 Informácie rektorky o: 

 - poverení Ing. Róberta Schrétera, vedúceho oddelenia
  informačných a komunikačných technológií, výkonom
  funkcie kvestora od 1. 4. 2015 a  o  poverení Ing. Igora
  Michaľova vedením oddelenia IKT,
 - účasti na Dňoch pracovných príležitostí organizova-
  ných Spolkom košických študentov farmácie dňa 30. 3.
  2015 a  prezentácii možností postgraduálneho vzdelá-
  vania na UVLF v Košiciach. 
 Informácie prorektorky Faixovej o: 

 - zasadnutí ubytovacej komisie dňa 27. 3. 2015 a prero-
  kovaní opakovaných porušení domového poriadku.
 Informácie prorektora Pistla o: 

 - návrhu tém dizertačných prác pre doktorandské
  štúdium v  dennej a  externej forme v  akademickom
  roku 2015/2016. 
 Informácie prorektora Tomka o: 
 - nominácii prof. MVDr. G. Kováča, PhD., za člena nórsko-
  -slovenskej komisie posudzujúcej pripravenosť štu-
  dentov študijného programu Joint Bachelor Study
  Programme na pokračovanie v  štúdiu na 2. stupni
  v doktorskom študijnom programe General Veterinary
  Medicine, o ktorý požiadala univerzita v Bodø.
 Informácie prorektora Nagya O. o: 

 - vykonaní kontroly pracovníkov RVPS Košice-mesto
  v  súvislosti so žiadosťou o  schválenie dopravného
  prostriedku na zber a prepravu VŽP materiál kategórie 
  1 a 2 a doručení úradného záznamu o uvedenej kont-
  role. 

 8. 4. 2015

 Informácie prorektorky Faixovej o: 

 - otvorení dátumovej akcie v AIS na podávanie žiadostí
  o ubytovanie študentov denného štúdia od 15. 4. 2015
  do 15. 5. 2015. 
 Informácie prorektora Pistla o: 

 - termíne prijímacieho konania na  3. stupeň vysoko-
  školského štúdia v  dennej a  externej forme v  akade-
  mickom roku 2015/2016 dňa 8. júla 2015, 
 - návrhu menovať doc. MVDr. Zuzanu Kosteckú, PhD.,
  do funkcie koordinátora pre študentov s  osobitnými
  potrebami na UVLF a o jej účasti na seminári pre koordi-
  nátorov 15. 4. 2015 v Bratislave.
 14. 4. 2015 
 Informácie rektorky o: 

 - účasti na Zemplínskych poľovníckych dňoch 11. 4. 
  2015. 
 Informácie prorektorky Faixovej o: 
 - zaslaní výslednej zostavy uchádzačov fi rme SCIO za
  I. a II. stupeň vysokoškolského štúdia, 
 - zaslaní všetkých záverečných prác do CRZP a doručenej 
  kontrole originality, 
 - počte podaných prihlášok na ak. r. 2015/16, 
 - výsledkoch 2. kola výberového konania Erasmus+. 
 Informácie prorektora Pistla o: 

 - oznámení prípravy patentu s  názvom „Expresná
  kazeta pre tvorbu proteín-mRNA-ribózového
  komplexu“ pôvodcov doc. Bhideho a Mgr. Bencúrovej, 
 - organizačnom zabezpečení seminára doktorandov
  venovaného pamiatke akademika Boďu, ktorý sa usku-
  toční 9. 9. 2015 v  posluchárňach farmaceutického pavi-
  lónu.
 Informácie prorektora Nagya J. o: 

 - zasadnutí hospodárskej komisie UVLF dňa 8. 4. 2015
  a o jej záveroch,
 - hospodárskom výsledku ÚZ v  Rozhanovciach za rok 
  2014.
 Informácie prorektora Tomka o: 

 - žiadosti nórskych študentov (ANSA) o povolenie zorga-
  nizovať slávnosť 17. mája 2015 – nórsky Deň ústavy, 
 - návrhu na zloženie komisií pre obhajoby diplomových
  prác v zahraničnom štúdiu v ak. roku 2014/2015, 
 - stave vo výbere školného za LS ak. roku 2014/2015. 
 Informácie prorektora Nagya O. o: 
 - riešení problému zvýšeného úhynu teliat na ŠPP
  v Zemplínskej Teplici, 
 - uskutočnení rozhovoru pre rádio Košice týkajúcom sa
  výstavby nového pavilónu P 40 – Univerzitnej veteri-
  nárnej nemocnice. 
 21. 4. 2015 
 Informácie prorektorky Faixovej o: 

 - zhodnotení využívania AIS za ak. r. 2013/14 Univerzitou
  veterinárskeho lekárstva a  farmácie v  Košiciach au-
  torským kolektívom AIS UPJŠ, 
 - zasadnutí komisie pre mobilitu študentov a učiteľov dňa
  17. 4. 2015 a treťom kole výberového konania študentov
  na výmenné pobyty Erasmus+, 
 - zasadnutí edičnej komisie dňa 16. 4. 2015. 
 Informácie prorektora Nagya J. o: 
 - prebiehajúcich aktivitách súvisiacich s  prípravou DVD
  a propagačného materiálu pre účasť UVLF na Svetovej
  výstave Expo 2015.

INFORMÁCIE Z VEDENIA
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 Informácie prorektora Tomka o: 

 - konaní 1. pracovného stretnutia prorektorov pre zahra-
  ničie  organizované SAIA v Bratislave dňa 12. 5. 2015.
 Informácie prorektora Nagya O. o: 

 - realizácii nákupu prepravného boxu na kadávery pre
  potreby ústavu patologickej anatómie.

 Kolégium rektora sa zišlo dňa 12. 3. 2015 v zasadacej 
miestnosti rektorátu na svojom prvom zasadnutí na za-
čiatku funkčného obdobia nového vedenia univerzity na 
čele s rektorkou prof. MVDr. Janou Mojžišovou, PhD. Členmi 
kolégia rektora sú okrem prorektorov univerzity aj vedúci 
katedier a  prednostovia kliník. Na zasadnutie kolégia boli 
prizvaní aj vedúci rektorátnych oddelení, samostatných 
pracovísk a účelových zariadení.
 Po otvorení a  privítaní prítomných predstavila rektorka 
prof. Mojžišová piatich nových prorektorov – prof. MVDr. 
Zitu Faixovú, PhD., prof. MVDr. Juraja Pistla, PhD., MVDr. 
Jozefa Nagya, PhD., MVDr. Martina Tomka, PhD., a doc. MVDr. 
Oskar Nagya, PhD.
 Rektorka univerzity prof. Mojžišová vo svojom vystúpení 
zdôraznila v prvom rade najdôležitejšiu úlohu, ktorá univer-
zitu v  tomto roku čaká, a  to je medzinárodná evalvácia 
a  akreditácia Európskym združením inštitúcií pre veteri-
nárne vzdelávanie (EAEVE – European Association of Esta-
blishments for Veterinary Education). Vyzvala všetkých, 
aby boli súčinní pri zostavovaní samohodnotiacej správy, 
ktorá vo svojej predpísanej štruktúre obsahuje množstvo 
podrobných informácií a  údajov, a  potom počas samotnej 
návštevy expertov evalvačného tímu, ktorí v  októbri tohto 
roku navštívia pracoviská univerzity a jej účelových zaria-
dení, podľa zaužívaných štandardov sa stretnú aj so zamest-
nancami a študentmi univerzity, jej absolventmi a ďalšími. 
Pozitívny výsledok evalvácie je pre existenciu našej univer-
zity kľúčový a  bez precíznej a  bezodkladnej spolupráce to 
nepôjde. Ďalšími dôležitými informáciami rektorky univer-
zity boli informácie o vyplatení odmien za štátne skúšky a za 
edičnú činnosť ako rýchlostnú prémiu, o príprave rozpočtu 
univerzity a o kreovaní nových komisií pod vedením jednot-
livých prorektorov. Vedúcim pracovísk boli dané informácie 
o  záverečnom štádiu zbierania podkladov do bodového 
hodnotenia tvorivých pracovníkov, ktorý po jeho dokon-
čení bude zaslaný vedúcim katedier a  prednostom kliník 
s tým, aby zabezpečili spätnú väzbu a na základe výsledkov 
urobili potrebné opatrenia. Rektorka prof. Mojžišová tiež 
oboznámila členov kolégia s harmonogramom aktualizácie 
vnútorných predpisov univerzity, ktoré je povinná zosúladiť 
s platnou právnou úpravou, a s prípravou nových predpisov 
a  interných predpisov upravujúcich činnosti, resp. procesy 
na univerzite.
 Následne všetci prorektori,   napriek tomu, že sa svojich 
funkcií ujali len niekoľko dní predtým, podrobne informovali 
kolégium o plánovaných úlohách pre letný semester akade-
mického roku 2014/2015 a o  jeho organizačnom zabezpe-
čení. 
 Keďže akademický rok 2014/2015 je rokom začatia 
viacerých veľkých investičných aktivít, ktoré ovplyvňujú 
každodenný chod univerzity, vzdelávací proces, pohyb 
zamestnancov a študentov i návštevníkov areálu, prinášajú 
so sebou zmenu dopravy atď., informovali vedúci jednot-
livých rektorátnych oddelení o  priebehu týchto aktivít 
a o úlohách s tým súvisiacimi.
 Na záver zasadnutia kolégia zazneli v  diskusii otázky 
a  pripomienky k  predneseným informáciám i  k  organizácii 
letného semestra aktuálneho akademického roku. 

PhDr. Ľudmila Kundríková, kancelárka

Zasadalo kolégium rektora

 Dňa 29. 4. 2015 sa uskutočnilo 1. zasadnutie Vedeckej rady 
Univerzity veterinárskeho lekárstva a  farmácie v  Košiciach 
v  novom zložení. Zasadnutie otvorila a viedla jej predsed-
níčka rektorka prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., ktorá priví-
tala prítomných členov zvolených akademickým senátom 
univerzity a  slávnostne im odovzdala dekréty členov 
vedeckej rady. Pani rektorka vo svojom úvodnom slove 
oboznámila vedeckú radu so  svojimi zámermi a  so smero-
vaním UVLF v  Košiciach v  nastávajúcom období a  zaže-
lala novovymenovaným členom veľa úspechov v  ich práci. 
Predsedníčka vedeckej rady následne odovzdala dekréty 
docenta doc. RNDr. Vladimíre Ďurmanovej, PhD., a doc. Mgr. 
Ivane Shawkatovej, PhD., z LF UK v Bratislave.

Zasadnutie vedeckej rady pokračovalo podľa programu:

 1. Výročná správa o  činnosti Univerzity veterinárskeho
  lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2014
 2. Návrh na zloženie komisií pre obhajoby diplomových
  prác v  zahraničnom štúdiu v  akademickom roku
  2014/2015 
 3. Návrh na začatie habilitačného konania MVDr. Nadi
  Sasákovej, PhD. 
 4. Návrh na začatie habilitačného konania Ing. Lucie Bíro-
  šovej, PhD.
 5. Diskusia 
 6. Rôzne: 
  a) Návrh na menovanie doc. MVDr. Evy Petrovovej, 
   PhD., za školiteľku v študijnom odbore 6.3.3. veteri-
   nárna morfológia a fyziológia
  b) Informácia o stave komplexnej akreditácie univer-
   zity
  c) Informácia o stave prípravy evalvačnej správy 1. a 2.
   stupňa
 7. Uznesenia vedeckej rady

Vedecká rada schválila:

 1. Návrh na zloženie komisií pre obhajoby diplomových
  prác v  zahraničnom štúdiu v  akademickom roku
  2014/2015 
 2. Návrh na začatie habilitačného konania MVDr. Nadi
  Sasákovej, PhD. 
 3. Návrh na začatie habilitačného konania Ing. Lucie Bíro-
  šovej, PhD.
 4. Návrh na menovanie doc. MVDr. Evy Petrovovej, PhD.,
  za školiteľku v  študijnom odbore 6.3.3. veterinárna 
  morfológia a fyziológia. 

Vedecká rada zobrala na vedomie:

 1. Výročnú správu o  činnosti Univerzity veterinárskeho
  lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2014

   prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD. 

prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky

Zasadnutie vedeckej rady



 Dňa 26. 3. 2015 sa konalo riadne zasadnutie Akade-
mického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva 
a farmácie v Košiciach.
 a) Akademický senát schválil:
 - Program zasadnutia AS UVLF v Košiciach 
 - Mandátovú, návrhovú a volebnú komisiu:
   Predseda: doc. MVDr. Pavel Naď, PhD.  
  Členovia: doc. MVDr. Anna Ondrejková, PhD.
     študent Peter Mrocek
 - Návrh na doplnenie členov do pracovných komisií AS 
  UVLF v Košiciach:
   Hospodárska komisia:
   prof. MVDr. Dionýz Máté, PhD.      
   doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD.
   Ing. Ladislav Takáč 
  Pedagogická komisia:
   prof. Dr. MVDr. Pavol Mudroň, PhD.    
   prof. MVDr. Dionýz Máté, PhD.    
   Ing. Ladislav Takáč, PhD. 
 - Návrh na zloženie disciplinárnej komisie pre 
  študentov UVLF v Košiciach
  Predseda: prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
  Zástupca: MVDr. Martin Tomko, PhD.
  Tajomník: doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD.
  Členovia: prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.
    MVDr. Blanka Harviľáková – študent UVLF 
     Tomáš Čigarský – študent UVLF
    Vladislav Ďurdina – študent UVLF 
    Natasha Hardy – študentka UVLF
 
 - Návrh členov Vedeckej rady UVLF v Košiciach v I. kole
  volieb (za/proti):
  1. predseda: prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. (18/0)
  2. prof. MVDr. Viera Cigánková, PhD. (17/1)
  3. prof. MVDr. Ján Danko, PhD. (18/0)
  4. prof. MVDr. Ján Dianovský, PhD.(18/0)
  5. prof. MVDr. Zita Faixová, PhD. (18/0)
  6. doc. MVDr. Peter Korim, PhD. (16/2)
  7. prof. MVDr. Valent Ledecký, PhD. (12/6)
  8. prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc. (18/0)
  9. prof. MVDr. Mária Goldová, PhD. (18/0)
  10. prof. MVDr. Pavol Mudroň, PhD. (18/0)
  11. prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD. (18/0)
  12. doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD. (18/0)
  13. prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD. (18/0)
  14. prof. MVDr. Peter Reichel, PhD. (18/0)
  15. prof. MVDr. Zuzana Ševčíková,  PhD. (18/0)
  16. prof. MVDr. Peter Turek, PhD. (17/1)
  17. prof. MVDr. Vladimír Vajda, PhD. (15/3)
  18. prof. MVDr. Igor Valocký, PhD. (17/1)
  19. prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc. (17/1)
  20. Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, DrSc. (17/1)
  21. prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc. (18/0)
  22. MVDr. Tibor Brauner (18/0)
  23. prof. RNDr. Jozef Csöllei, CSc. (18/0)
  24. prof. MVDr. Štefan Faix, DrSc. (18/0)
  25. prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. (18/0)
  26. prof. PharmDr. Ján Kyselovič, PhD. (17/1)
  27. Dr. h. c. prof. MVDr. Michal Novák, DrSc.
   (18/0)
  28. prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. (18/0)
  29. PharmDr. Ondrej Sukeľ (18/0)

Zasadnutie akademického senátu

 v II. kole volieb 
  30. doc. MVDr. Bhide Mangesh, PhD. (18/0)

 - Návrh rektorky na členov Správnej rady UVLF v Koši-
  ciach:
  Ing. Jána Királyho – nominanta rektorky, na 6-ročné
  funkčné obdobie odo dňa vymenovania, 
   Hlasovanie: (17 za, 1 neplatný)
  MUDr. Richarda Rašiho, PhD., MPH – nominanta 
  rektorky, na 6-ročné funkčné obdobie odo dňa vyme-
  novania 
   Hlasovanie: (16 za, 1 proti, 1 neplatný)
  doc. MVDr. Petra Lazara, PhD. – nominanta komory 
  zamestnancov AS UVLF v Košiciach
   Hlasovanie: (17 za, 1 neplatný)

 b) Akademický senát neschválil:
  - Prof. MVDr. Emila Pilipčinca, PhD., za člena Vedeckej 
   rady UVLF v Košiciach
   Hlasovanie: (2/16)

 c) Akademický senát uložil:
 - Prof. MVDr. J. Mojžišovej, PhD., rektorke UVLF 
  v  Košiciach, predložiť informáciu o  záveroch
  prebiehajúceho auditu na UVLF v  Košiciach 
  a návrh riešení. 
  Termín: do 31.5.2015
 - Prof. MVDr. J. Mojžišovej, rektorke UVLF v  Košiciach,
  predložiť správu o aktuálnom stave systemizovaných
  miest a  personálneho obsadenia na jednotlivých
  pracoviskách UVLF v Košiciach.
  Termín: do 30.6.2015
 - Prof. MVDr. J. Mojžišovej, rektorke UVLF v  Košiciach, 
  predložiť informáciu o  súčasnom systéme odmeňo-
  vania – osobné príplatky u všetkých kategórií.
  Termín: do 31.5.2015
 - Prof. MVDr. J. Mojžišovej, rektorke UVLF v  Koši-
  ciach, prehodnotiť hospodárnosť zmlúv uvádzaných
  v  anonymnom liste zo dňa 23. 2. 2015 a  predložiť
  informáciu o  riešení.
  Týka sa to nasledovných zmlúv:
  1. so spoločnosťou Kinley, s.r.o.: 226/2014/UVLF,
   108/2014/UVLF, 382/2013/UVLF, 305/2013/UVLF,
   143/2013/UVLF, 95/2011/UVLF, 81/2011/UVLF
  2. so spoločnosťou Kings Trade, s.r.o.: 225/2014/
   UVLF, 208/2014/UVLF, 109/2014/UVLF, 288/2013/
   UVLF, 287/2013/UVLF, 286/2013/UVLF
  3. so spoločnosťou SERVICES MCK, s.r.o.: 257/2014/
   UVLF, 212/2014/UVLF, 110/2014/UVLF, 8/2014/
   UVLF, 423/2013/UVLF, 332/2013/UVLF
   Termín: do 30.4.2015

 - Prof. MVDr. J. Mojžišovej, rektorke UVLF v  Košiciach, 
  podať informáciu o  stave kúpno-predajnej
  zmluvy týkajúcej sa odpredaja nehnuteľného majetku 
  pozemkov   k.ú. Severné Mesto, okres Košice I. za
  účelom výstavby študentských domovov. UVLF v Koši-
  ciach bola vlastníkom nehnuteľného majetku,
  pozemkov v kat. území Severné mesto, okres Košice I.,
  zapísaných na LV č. 9726, priľahlých pozemkov 
  k Študentským domovom I. a II. na Podhradovej ulici,
  situované v hornej časti areálu. Jedná sa o časť parc. č.
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  7085/2, ostatná plocha, o výmere 15 121 m2 vrátane
  spevnených plôch evidovaných v  inventúre majetku
  ako :
  a) hádzanárske ihrisko, inv. karta č-H021-2*029*31, vo
   vstupnej cene 2.139.092,- Sk a  zostatkovej cene 
   1.555.068,- Sk,
  b) atletické ihriská, inv. karta č-H021-2*029*75, vo
   vstupnej cene 889.000,- Sk a  zostatkovej cene
   652.026,- Sk.
   O  odkúpenie časti predmetnej parcely vrátane 
   spevnených plôch požiadala obchodná spoloč-
   nosť Intrade Development, s. r. o., v  Bratislave,
   za účelom výstavby študentských domovov
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   s prednostným právom ubytovania pre študentov 
   UVLF v Košiciach po dobu 25 rokov odo dňa právo-
   platnosti kolaudačného rozhodnutia na budúcu
   stavbu.
   Termín: do 30.4.2015

 d) Akademický senát zobral na vedomie:
  Kooptáciu prof. MVDr. Dionýza Mátého, PhD., prof. Dr.,
  MVDr. Pavla Mudroňa, PhD., a doc. MVDr. Juraja Topor-
  čáka, PhD., za členov Akademického senátu UVLF v
  Košiciach.

prof. MVDr. Peter Reichel, CSc.
predseda AS

 Správna rada UVLF v  Košiciach zasadala dňa 25. 3. 2015 
s nasledujúcim programom:
 1. Otvorenie
 2. Predstavenie nového vedenia UVLF v Košiciach
 3. Návrh na zriadenie vecného bremena k  nehnuteľ-
  nostiam – pozemok v  katastrálnom území Severné
  mesto, okres Košice I.
 4. Rôzne

 Zasadnutie správnej rady otvoril a viedol jej predseda Ing. 
Ján Király. Po schválení programu zasadnutia bol poverený 
funkciou zapisovateľa a tajomníka správnej rady doc. MVDr. 
Peter Korim, PhD. Predseda správnej rady požiadal rektorku 
UVLF v Košiciach prof. MVDr. Janu Mojžišovú, PhD., aby pred-
stavila nové vedenie univerzity. Rektorka prof. Jana Mojži-
šová v  krátkom príhovore predstavila prorektorov UVLF 
v Košiciach: prof. MVDr. Zitu Faixovú, PhD., prof. MVDr. Juraja 
Pistla, PhD., prof. MVDr. Jozefa Nagya, PhD., MVDr. Martina 
Tomka, PhD., a doc. MVDr. Oskara Nagya, PhD.  
 Rektorka UVLF v Košiciach prof. Jana Mojžišová oznámila 
členom správnej rady, že dňom 31. 3. 2015 končí pracovný 
pomer kvestorke UVLF JUDr. Silvii Rolfovej v zmysle zákon-
níka práce na vlastnú žiadosť – dohodou.
 Predseda správnej rady a  rektorka univerzity vyjadrili 
presvedčenie, že spolupráca medzi členmi správnej rady 
a novozvoleným vedením univerzity nadviaže na doterajšiu 
spoluprácu a  členovia správnej rady budú nápomocní pri 
riešení hlavne hospodárskych činností univerzity, pri tvorbe 
rozpočtu, fi nančného plánu a inej hospodárskej pomoci.
Správna rada UVLF bola informovaná o  prebiehajúcom 
audite, príprave rozpočtu a fi nančného plánu na rok 2015. 
V  diskusii členovia správnej rady sa zaujímali o priebeh 

SPRÁVA
zo zasadnutia Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

odovzdávania agendy kvestora, zriadenie vecného bremena 
k  nehnuteľnostiam vrátane právneho odôvodnenia. Člen 
správnej rady poukázal na možnosti riešenia niektorých 
ekonomicky nevýhodných zmlúv a  možnostiach využitia 
Účelového zariadenia pre chov a choroby zveri, rýb a včiel 
v Rozhanovciach. 
 V  rozsiahlej diskusii členovia správnej rady vyjadrili 
podporu a pomoc vedeniu UVLF pri realizácii úloh v prebie-
hajúcich hospodárskych činnostiach. Členovia správnej rady 
poukázali na dôležitosť agendy kvestora a hlavne na kont-
rolnú činnosť, ktorá absentovala tým, že nebola obsadená 
funkcia kontrolóra na univerzite.
 Správna rada UVLF v  zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách riešila mzdové náležitosti.
V uznesení Správna rada UVLF v Košiciach schválila:
 - mzdové náležitosti,
 - zriadenie vecného bremena k nehnuteľnostiam.
Zobrala na vedomie :
 - informáciu o novom vedení UVLF v Košiciach.
Uložila :
 - rektorke UVLF v Košiciach vypracovať súbor opatrení 
na odkrytie vnútorných rezerv v  nákladových položkách 
a konsolidácii fi nancií.

  Zasadnutie správnej rady ukončil predseda Ing. Ján 
Király, poďakoval členom správnej rady za cenné pripo-
mienky a  poďakoval sa tým členom správnej rady, ktorým 
v zmysle zákona končí mandát v Správnej rade UVLF v Koši-
ciach.

Ing. Ján Király,
predseda SpR UVLF v Košiciach

 Dňa 27. marca 2015 sa na Školskom poľnohospodár-
skom podniku v Zemplínskej Teplici uskutočnilo zasadnutie 
Správnej rady ŠPP, n. o., Zemplínska Teplica. Zasadnutia sa 
zúčastnili členovia správnej rady na čele s  jej predsedom 
doc. MVDr. Oskarom Nagyom, PhD., vedenie ŠPP zastúpené 
jej riaditeľom Ing. Ivanom Seňkom a členovia vedenia UVLF 
v  Košiciach pod vedením rektorky prof. MVDr. Jany Mojži-
šovej, PhD.
 Hlavnými bodmi programu zasadnutia správnej rady boli:
 - Návrh rozpočtu ŠPP, n. o., na rok 2015
 - Plán výroby a predaja ŠPP, n. o., na rok 2015

Zasadala Správna rada Školského poľnohospodárskeho podniku v Zemplínskej Teplici

 Rokovanie Správnej rady ŠPP otvoril a  viedol jej pred-
seda doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., ktorý na zasadnutí 
privítal členov správnej rady, rektorku a  členov vedenia 
UVLF v  Košiciach, riaditeľa ŠPP Zemplínska Teplica a  ostat-
ných hostí. Oboznámil členov správnej rady s  návrhom na 
doplnenie programu o  bod súvisiaci s  návrhom na vyko-
nanie zmeny v zložení Dozornej rady ŠPP, n. o., Zemplínska 
Teplica. 
 Návrh rozpočtu uviedol riaditeľ ŠPP Ing. Ivan Seňko, ktorý 
oboznámil prítomných s  hlavnými východiskami tvorby 
rozpočtu, s prioritami v oblasti zabezpečovania výrobného 



procesu, investícií,  požiadaviek vykonávania praktickej 
výchovno-vzdelávacej činnosti, ako aj o  plánoch výroby 
a  predaja na rok 2015. Zároveň poukázal aj na niektoré 
problémy v  oblasti živočíšnej a  rastlinnej výroby a  možné 
riziká, ktoré so sebou poľnohospodárska výroba v  súčas-
ných podmienkach jej realizácie, a tým aj rozpočet prinášajú. 
Informoval o realizovaných projektoch ako aj o plánovaných 
investičných aktivitách v  oblasti živočíšnej výroby, ktoré 
úzko súvisia aj s  požiadavkami kladenými na zabezpečo-
vanie potrieb v oblasti praktickej výučby študentov.
 V  rámci diskusie k  predneseným materiálom členovia 
Správnej rady ŠPP, n. o., rektorka a  členovia vedenia UVLF 
zaujali stanovisko k  predloženému návrhu rozpočtu a 
vysoko ocenili aktivity podniku vo všetkých sférach jeho 
činnosti. Vyslovili presvedčenie, že doterajšia činnosť 
podniku a jeho  plánované aktivity dávajú dobré predpo-
klady na splnenie navrhovaných zámerov zabezpečenia 
požadovanej úrovne praktickej výučby študentov aj v roku 
2015. Vyzdvihli rozumnú politiku vedenia podniku pri zabez-
pečovaní stabilizácie podniku výkupom pôdy pre ŠPP ako 
aj pri doterajších investičných aktivitách a vyslovili potrebu 
v  nich pokračovať. Zdôraznili neoceniteľné postavenie a 
úlohu podniku ako účelového zariadenia pre univerzitu už 
s  dobrým materiálno-technickým zázemím s  intenzívnym 
využívaním pre výučbu širokého spektra aspektov živočíšnej 
výroby. Zároveň sa zaujímali o doterajšie  prevádzkovanie 
univerzitného bitúnku na stredisku EVS Zemplínska Teplica 
a o možnostiach na zvýšenie počtu zvierat porážaných pre 
potreby realizácie pedagogického procesu a vyjadrili sa aj 
k pokračovaniu prác na rekonštrukcii ubytovacieho pavilónu 
B. Zhodnotili aj zabezpečovanie potrieb univerzity živými 
zvieratami pre potreby výučby tak na farme, ako aj na univer-
zite, a tiež celkovú spoluprácu univerzity s vedením poľno-
hospodárskeho podniku pri realizácii praktickej výučby. 
 Po bohatej diskusii a objasnení niektorých otázok klade-
ných vedeniu ŠPP zo strany členov správnej rady a vedenia 
univerzity riaditeľom ŠPP Zemplínska Teplica prítomní 
členovia Správnej rady ŠPP predložený návrh rozpočtu ŠPP 
na rok 2015 jednomyseľne schválili. 
 Následne správna rada v  rámci schváleného doplne-
ného bodu programu zasadnutia vykonala zmenu v zložení 
Dozornej rady ŠPP, n. o., Zemplínska Teplica. V  súvislosti 
s  ukončením pracovného pomeru kvestorky UVLF v  Koši-
ciach JUDr. Silvie Rolfovej členovia správnej rady jednomy-
seľne zvolili za nového člena Dozornej rady ŠPP prorektora 
UVLF v  Košiciach prof. MVDr. Jozefa Nagya, PhD. Členovia 
správnej rady schválili aj návrh na úpravu platu riaditeľa 
podniku. Okrem schválenia uvedených dokumentov a aktov 
Správna rada ŠPP, n. o., Zemplínska Teplica, zároveň uložila 
riaditeľovi podniku zabezpečiť zvýšenie počtu poráža-
ných ošípaných na univerzitnom bitúnku na stredisku EVS 
Zemplínska Teplica aspoň na 3 ks na 1 cvičenie pre potreby 
realizácie praktických cvičení študijného predmetu preh-
liadka jatočných zvierat a vykonať revíziu a  sfunkčnenie 
fi xačného zariadenia pre hovädzí dobytok v  priestoroch 
objektu dojárne pre zvýšenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
študentov a  pedagógov pri výkone praktických cvičení 
s použitím uvedeného zariadenia.

            doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD.
                                  predseda SpR ŠPP

Zasadala Správna rada Školského poľnohospodárskeho 

podniku v Zemplínskej Teplici
pokračovanie zo str. 14

58. ROČNÍK ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ KONFERENCIE ŠVOČ

 Dňa 15. apríla 2015 sa pod záštitou rektorky Univerzity 
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach prof. MVDr. 
Jany Mojžišovej, PhD., konal 58. ročník študentskej vedeckej 
konferencie ŠVOČ. Na konferencia s medzinárodnou účasťou 
bolo prezentovaných 55 prác. 
 Rokovania Študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ 
prebehli v piatich sekciách: predklinickej, klinickej, farma-
ceutickej, sekcii hygieny potravín a prostredia, a  sekcii baka-
lárskeho štúdia. Prvé 3 hlavné ceny v každej sekcii venovala 
rektorka univerzity. Generálnym sponzorom študentskej 
vedeckej konferencie bola fi rma Zoetis, podujatie sponzo-
rovali aj Komora veterinárnych lekárov SR a fi rmy Merial, 
Med-Art, Vetis, Pharmacopola, Imuna Pharm, a. s., Siemens, 
Dr. Max a  ZO Odborového zväzu pracovníkov školstva a 
vedy pri UVLF v Košiciach. Konferenciu slávnostne zahá-
jila v  posluchárni pavilónu morfologických disciplín prof. 
MVDr. Zita Faixová, PhD., prorektorka pre výchovno-vzdelá-
vaciu činnosť. Po slávnostnom príhovore začalo rokovanie v 
sekciách. Práce hodnotili odborné komisie v tomto zložení: 
1. sekcia – predklinické disciplíny: predsedníčka prof. MVDr. 
Zita Faixová, PhD., a členovia doc. MVDr. Alexandra Valenčá-
ková, PhD., a MVDr. Miloš Halán, PhD.; 2. sekcia – klinické disci-
plíny: predseda doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., a členovia prof. 
MVDr. Alexandra Trbolová, PhD., MVDr. Tatiana Weissová, 
PhD., a Ing. MSc. Radoslav Kaminský, PhD.; 3. sekcia – hygiena 
potravín a prostredia: predsedníčka doc. MVDr. Ivona Kožá-
rová, PhD., a  členovia doc. MVDr. Natália Kovalkovičová, 
PhD., a doc. MVDr. Daniela Takáčová, PhD.; 4. sekcia – farma-
ceutické disciplíny: predsedníčka doc. Ing. Jarmila Eftimová, 
PhD., a členovia a MUDr. Jana Linková, CSc., a MVDr. Dagmar 
Mudroňová, PhD.; 5. sekcia – bakalárske štúdium: predseda 
doc. MVDr. Peter Lazar, PhD., členovia doc. MVDr. Pavel Naď, 
PhD., a MVDr. Aladár Maďari, PhD.

Ocenenia UVLF – ceny rektora:
Prehľad ocenených prác 1. sekcie – predklinické disci-
plíny 
1. miesto: Eleanor Victoria Robbins, 6th BSc., UVMP in 
Košice
HYPERPLASTIC AND NEOPLASTIC CANINE HEPATOID 
GLANDS 
2. miesto: Jaroslav Kohút, 6. ročník VVL, UVLF v Košiciach
VPLYV MIGRAČNÝCH BARIÉR NA ŠTRUKTÚRU ICHTYOCENÓZ, 

14 www.uvlf.sk

Konferenciu otvorila prorektorka Faixová



PARAZITOFAUNU A KONDÍCIU RÝB
3. miesto: Andrew Tacey, 6th BSc., UVMP in Košice
PREVALENCE OF OSTRICH (STRUTHIO CAMELUS) AND RHEA 
(RHEA AMERICANA) PARASITES IN SELECTED HOLDINGS IN 
ENGLAND

Prehľad ocenených prác 2. sekcie – klinické disciplíny 
1. miesto: Leomi Hill, 6th BSc., UVMP in Košice
TREATMENT OF SPONTANEOUS CHRONIC CORNEAL EPITHE-
LIAL DEFECTS (SCCEDS) IN DOGS WITH DIAMOND BURR 
DEBRIDEMENT
2. miesto: Daniela Ďurčová, 6. ročník VVL, UVLF v Košiciach
VYUŽITIE ULTRASONOGRAFICKÉHO VYŠETRENIA TORA-
KÁLNEJ OBLASTI KONÍ
3. miesto: Veronika Fekiačová, 6. ročník VVL, UVLF v Koši-
ciach
ČASOVÁ ZÁVISLOSŤ OVULÁCIE OD VEĽKOSTI PREOVULAČ-
NÉHO FOLIKULU PO PODANÍ HCG U KOBÝL 
Prehľad ocenených prác 3. sekcie – hygiena potravín a 
prostredia 
1. miesto: Ingrid Hamarová, 2. ročník TaKP, UVLF v Koši-
ciach
NÁSLEDKY NÁHRADY SACHARÓZY NA FRUKTÓZO-GLUKÓ-
ZOVÝ SIRUP V PEKÁRENSKÝCH VÝROBKOCH
2. miesto: Martha Kassapian, 6th GVM, UVMP in Košice
PHYSICAL AND PHYSICO-CHEMICAL PARAMETERS OF GREEK 
CHEESES
3. miesto: Mária Sarová, 5. ročník HP, UVLF v Košiciach
VYUŽITIE RÝCHLYCH SCREENINGOVÝCH METÓD NA STANO-
VENIE KOKCIDIOSTATÍK V KRMIVÁCH

Prehľad ocenených prác 4. sekcie – farmaceutické disci-
plíny
1. miesto: Lukáš Jaroščiak, 5. ročník farmácia, UVLF v Koši-
ciach
CORDYCEPS SINENSIS: STANOVENIE CELKOVEJ ANTIOXI-
DAČNEJ AKTIVITY ETANOLOVÉHO EXTRAKTU
2. miesto: Miroslav Martiš, 5. ročník farmácia, UVLF v Koši-
ciach
STANOVENIE OBSAHU KAPSAICÍNU V PLODOCH RODU 
CAPSICUM POMOCOU HPLC
3. miesto: Štefan Meričko, 5. ročník farmácia, UVLF v Koši-
ciach
CHARAKTERIZÁCIAVYBRANÝCH NÁDOROVÝCH LÍNIÍ Z 
HĽADISKA BIOLÓGIE HYALURONANU
Prehľad ocenených prác 5. sekcie – bakalárske štúdium 

1. miesto: Karolína Čepková, 2. ročník vzťah človek – zviera 
a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii, UVLF v Koši-
ciach
PREPOJENIE MEDZI CANISTERAPIOU A ARTETERAPIOU
2. miesto: Nikola Buková, 3. ročník kynológia, UVLF v Koši-
ciach
TESTOVANIE INTELIGENCIE U PLEMENA AMERICKÝ STAFORD-
ŠÍRSKY TERIÉR POMOCOU POINTINGU
3. miesto: Per Christian Bjerke, 3rd JSP, UVMP in Košice
CURRENT STATUS OF CRYPTOSPORIDIOSIS IN NORWAY

 Generálny sponzor fi rma Zoetis v zastúpení MVDr. Gabrie-
lom Vargom, riaditeľom obchodných operácií a  stratégií, 
venovala fi nančnú cenu vo výške 150.- € týmto študentom: 
Ivana Konjarová, Karolína Macejková, Martin Bartkovský, D. 
Ochotnická a Michaela Záhorská. 
 Viceprezident Komory veterinárnych lekárov Sloven-
skej republiky MVDr. Pavol Valášek udelil vecné ceny týmto 
študentom: Róbert Babčan, Martin Moravčík, Leomi Hill, 
Daniela Ďurčová, Martin Paľa, Zuzana Vilhanová, Veronika 
Fekiačová, Radka Titková, Lucie Černegová, Lenka Ferovová 
a Michaela Záhorská. 

 Práce odmenené zástupcami ďalších sponzorujúcich 
fi riem:
 Veterinársky reprezentant fi rmy Merial MVDr. Róbert Lein-
stein udelil hodnotné zahraničné knihy týmto študentom: 
Eva Fiľarská, Stacey Ann Pride, Martha Kassapian, Andrea 
Gloneková, Per Christian Bjerke. 
 Ing. Renáta Markovichová, vedúca personálneho a mzdo-
vého úseku Lekární Dr. Max, ocenila fi nančnými cenami 
v hodnote 70.- € a vecnými darmi študentov vo farmaceu-
tickej sekcii: Zuzana Šnajderová, Veronika Rjašková, P. Seman. 
 Zástupkyňa fi rmy Vetis MVDr. Erika Konrádyová odovzdala 
hodnotné knihy týmto študentom: Eva Truchanová, Silvia 
Gelačková, Csaba Kontor, Karolína Čepková, Eva Barnová.  
 Ľudmila Takáčová, vedúca odboru ľudských zdrojov 
Imuna Pharm,  a. s., Šarišské Michaľany, odovzdala fi nančné 
ceny v  hodnote 40.- € a  vecné dary študentom: Daniel 
Vavrek, Natália Mazúrová, Tatiana Andrejcová, Veronika Rjaš-
ková a Leah Michelle Flair. 
 Ing. Zuzana Maďarová, riaditeľka spoločnosti PHARMA-
COPOLA, s.  r. o., venovala hodnotnú zahraničnú literatúru 
študentom: Vladimír Bukowský, Petra Lacková, Natália Balo-
gová, Bernadeta Andrejková, Peter Šulik a Nikola Buková. 
 Ing. MSc. Radoslav Kaminský, PhD., zástupca f. Siemens, 
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Sekcia farmaceutických disciplín Prorektor O. Nagy odovzdáva diplom D. Ďurčovej
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ako člen poroty v  klinickej sekcii hodnotil prednesené 
príspevky a ocenil fi nančnými darmi študentov: Karolína 
Havettová, Leomi Hill, Veronika Holdová, Štefan Meričko 
a Karin Kováčová. 
 Na podpore organizačného zabezpečenia 58. študentskej 
konferencie ŠVOČ sa podieľala aj fi rma Med-Art v zastúpení 
MVDr. Jaroslava Švedu.
 Prof. MVDr. Michal Toropila, PhD., za Základnú organizáciu 
odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy UVLF v Koši-
ciach ocenil fi nančným príspevkom práce Anny Mrázikovej, 
Hany Valachovičovej, Moniky Statníkovej, Evy Barnovej 
a Flóry Zsoldosovej.
 Záverom prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., prorektorka pre 
výchovno-vzdelávaciu činnosť, oznámila prítomným, že 
práce ocenené odbornými porotami budú uverejnené vo 
vedeckom časopise Folia Veterinaria. Poďakovala všetkým 
súťažiacim študentom za vysokú kvalitu, aktuálnosť a 
dobrú úroveň prezentácie svojich prác a divákom za plodné 
diskusie v  jednotlivých sekciách. Vyzdvihla úsilie školiteľov, 

ktorí pripravili študentov na svoje prvé vedecké prezen-
tácie. Poďakovala tiež členom odborných porôt, sponzorom, 
organizačnému výboru a  všetkým účastníkom konferencie 
popriala veľa osobných a pracovných úspechov.
 Úroveň konferencie pozdvihlo aj sprievodné podujatie 
v podobe výstavy „Kamenná tvár Slovenska“ organizovanej 
Mineralogickým klubom UVLF v Košiciach. 
 Odborný garant Študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ 
prof. MVDr. Mária Goldová, PhD., poďakovala za podporu 
Študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ vedeniu UVLF, 
sponzorom, Edičnému stredisku UVLF za vydanie Zbor-
níka abstraktov ŠVOČ a svojim spolupracovníkom, ktorí sa 
podieľali na organizačnom zabezpečení študentskej konfe-
rencie.

prof. MVDr. Mária Goldová, PhD.                             
odborný a organizačný garant ŠVOČ    

Autor foto: Dávid Pačut 

 Dňa 23. marca 2015 prijala prof. MVDr. Jana Mojžišová, 
PhD., rektorka univerzity, spoločnú návštevu dvoch veľvy-
slancov – pána Auðunn Atlasona, veľvyslanca Islandskej 
republiky na Slovensku so sídlom vo Viedni, a pána Františka 
Kašického, veľvyslanca Slovenskej republiky v  Nórsku. Táto 
spoločná návšteva veľvyslancov nadviazala na inú úspešnú 
návštevu, kedy rovnako pán veľvyslanec Kašický prišiel vo 
februári 2014 s nórskou veľvyslankyňou na Slovensku Inge 
Magistad. Cieľom tejto návštevy bolo prerokovať otázky 
spolupráce v  oblasti štúdia islandských študentov veteri-
nárskej medicíny, vytypovať a  pripraviť návrhy možných 
projektov a ďalšej bilaterálnej spolupráce s Islandom v rámci 
fondov Európskeho hospodárskeho priestoru vo väzbe na 
politické konzultácie na Islande a rokovania na Ministerstve 
školstva Islandu, ktoré sa uskutočnili vo februári 2015. 
 Prijatia veľvyslancov sa zúčastnili aj prorektori univerzity 
– prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., 
prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., MVDr. Martin Tomko, PhD., doc. 
MVDr. Oskar Nagy, PhD., a predseda akademického senátu 
prof. MVDr. Peter Reichel, CSc. Tradičným úvodom stret-
nutia boli informácie o  univerzite, poskytovaných študij-
ných programoch so zacielením na študijné programy pre 
zahraničných študentov v  anglickom jazyku, či informácie 
o jej organizačnej štruktúre a  účelových zariadeniach, aby 
sa od toho odrazila diskusia k  možnej spolupráci v  oblasti 
štúdia islandských študentov veterinárskej medicíny a k 
prerokovanie návrhov na možnú bilaterálnu spoluprácu 
v  rámci fondov EHP. Po tomto stretnutí nasledovala pre-
hliadka areálu univerzity,  knižnice, osária, jej klinických 
pracovísk a ustajňovacích priestorov, čo bolo o to zaujíma-
vejšie, že to bolo v čase realizácie cvičení a medzi študentmi 
boli aj viacerí islandskí študenti, ktorí o  niečo neskôr mali 
dohodnuté stretnutie s pánom veľvyslancom Atlasonom na 

Návšteva islandského veľvyslanca na univerzite

rektoráte. Táto prehliadka potvrdila to, čo považujeme na 
univerzite za našu prednosť – priamy kontakt študentov so 
zvieratami, či už išlo o hospodárske, spoločenské, či dokonca 
exotické zvieratá, a výučba v malých skupinách. 
 Na záver spoločnej návštevy islandský veľvyslanec 
Auðunn Atlason vyjadril presvedčenie, že to nie je jeho 
posledná návšteva v  Košiciach, a  veľvyslanec SR v  Nórsku 
František Kašický, pre ktorého to nebola prvá ná všteva u 
nás, tiež potvrdil pretrvávajúci záujem prezentovať v zahra-
ničí možnosti, ktoré Univerzita veterinárskeho lekárstva 
a farmácie v Košiciach ponúka zahraničným partnerom 
v oblasti pedagogickej i výskumnej a sľúbil vedeniu univer-
zity priebežne informovať o  vývoji v  jednotlivých dohod-
nutých bodoch spolupráce. Osobne a následne aj písomne 
obaja páni veľvyslanci poďakovali za milé prijatie a výbornú 
organizáciu návštevy, vyjadrili obdiv zamestnancom školy 
za nadšenie, s  akým sa venujú študentom a  ich odbornej 
príprave, a popriali jej veľa úspechov v jej snažení. 

PhDr. Ľudmila Kundríková 
   kancelárka
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Návšteva nórskych študentov
spoločného študijného programu náuka o živočíchoch na našej univerzite

 Už tradične týždeň pred Veľkou nocou (23. 3. – 25. 3. 2015) 
našu univerzitu navštívilo 23 študentov 1. ročníka spoloč-
ného študijného bakalárskeho programu náuka o  živočí-
choch, ktorí po troch semestroch štúdia na University of 
Nordland v  Bodø prídu študovať na tri semestre do Košíc. 
Nórskych študentov sprevádzal doc. Ioannis Vatsos. 
 Počas krátkeho pobytu v  Košiciach študenti navští-
vili katedry, ústavy a  kliniky univerzity, experimentálne 
pracoviská a  pracoviská na praktickú výučbu – Účelové 
zariadenie pre chov a choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanov-
ciach, jazdecký areál a Školský poľnohospodársky podnik 
v  Zemplínskej Teplici. Študenti získali ďalšie informácie 
o  štúdiu, možnostiach ubytovania, stravovania, klimatic-
kých podmienkach, záujmových krúžkoch (Aqua-Terra klub, 
kynologický klub, klub sokoliarstva a  rehabilitácie dravcov 
a  pod.). Významnou časťou návštevy bolo stretnutie so 
študentmi z vyšších ročníkov.
 Cieľom prvého dňa trojdňovej návštevy 
bolo stretnutie doc. Vatsosa s  členmi 
vedenia univerzity za účelom prediskuto-
vania stratégie prípravy samohodnotiacej 
správy spoločného študijného programu 
náuka o  živočíchoch pre Európske zdru-
ženie inštitúcií pre veterinárne vzdelá-
vanie (EAEVE – European Association of 
Establishments for Veterinary Education).
 Druhý deň návštevy rektorka univer-
zity prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., za 
prítomnosti členov vedenia univerzity 
a učiteľov na ofi ciálnom stretnutí privítala 
nórskych študentov aj doc. Vatsosa. Po 
ofi ciálnom prijatí študenti z Bodø navští-
vili vybrané pracoviská našej univerzity, 
kde sa stretli s vedúcimi katedier a ostat-
nými učiteľmi. Na klinických pracoviskách 
ich privítali prednostovia kliník a  disku-
tovali so študentmi, ktorí tam v tom čase 
vykonávali klinickú prax. Po spoločnom 
obede v  školskej jedálni nasledovala 
návšteva Študentských domovov na 

Podhradovej a  Aqua-Terra klubu. Študentom sa 
návšteva A-T klubu veľmi páčila, lebo mnohí z nich 
mali možnosť držať v  rukách plazy po prvý raz 
v živote. V podvečer sa uskutočnilo spoločné stret-
nutie s nórskymi študentmi z vyšších ročníkov, ktoré 
sa nieslo v neformálnej atmosfére.
 Ďalší deň svojho pobytu študenti navštívili naše 
Účelové zariadenie pre chov a  choroby zveri, rýb 
a  včiel v  Rozhanovciach a  Školský poľnohospo-
dársky podnik (ŠPP) v  Zemplínskej Teplici. Riaditeľ 
ŠPP Ing. Ivan Seňko predstavil nórskym študentom 
farmu, na ktorej budú počas štúdia u  nás získavať 
praktické skúsenosti aj zručnosti a novo rekonštru-
ované objekty – ubytovaciu časť a  časť výučbovú 
vrátane nových laboratórií, ktoré sa študentom 
páčili. Študenti oceňovali možnosť vykonávania 
týždenných praxí priamo na farme.
Súčasťou návštevy bol obed na farme, počas ktorého 
prebiehala živá diskusia. Po obede sme pokračovali 
v prehliadke účelových zariadení návštevou Jazdec-
kého areálu na Popradskej ceste. Večer združenie 

nórskych študentov (ANSA) zorganizovala pre študentov 
z Bodø spoločné stretnutie v bowlingovom klube.
 Návštevu Košíc nórski študenti hodnotili pozitívne, lebo 
bola vhodnou príležitosťou na zoznámenie sa s prostredím 
školy, na ktorej budú pokračovať v štúdiu, na stretnutie so 
študentmi z vyšších ročníkov, ktorí už úspešne absolvovali 
bakalársky študijný program náuka o  živočíchoch a  teraz 
študujú v  študijnom programe všeobecné veterinárske 
lekárstvo a  v  neposlednom rade aj s  učiteľmi a  vedením 
univerzity.
 Záverom mi dovoľte sa poďakovať všetkým tým, ktorí 
sa  aktívne podieľali na úspešnom priebehu pracovnej 
návštevy z Bodø.

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



Odovzdanie sponzorského daru klinike malých zvierat

 Dňa 16. apríla 2015 sa na rektoráte našej univerzity usku-
točnilo stretnutie zástupcov UVLF v Košiciach – prorektorov 
prof. MVDr. Zity Faixovej, PhD., a doc. MVDr. Oskara Nagya, 
PhD.,  prof. MVDr. Alexandry Trbolovej, PhD., z kliniky malých 
zvierat a kancelárky PhDr. Ľudmily Kundríkovej s  predsta-
viteľom spoločnosti Jørgen Kruuse A/S z  Dánska pánom 
Arthurom Wurtmanom, manažérom exportu, a  členmi 
vedenia spoločnosti Pharmacopola, s. r. o. – Ing. Zuzanou 
Maďarovou, riaditeľkou, a MVDr. Lukášom Weissom, projek-
tovým manažérom. Hlavným zámerom stretnutia bolo 
osobné odovzdanie sponzorského daru spoločnosti Kruuse 
pánom Arthurom Wurtmanom našej univerzite. Predmetom 
sponzorského daru bol prístroj – Icare Tonovet. Zároveň 
s odovzdaním daru pán Wurtman za účasti všetkých prítom-
ných vykonal aj krátku prezentáciu prístroja a inštruktáž k 
jeho používaniu. 
 Icare Tonovet je nový prístroj na meranie vnútroočného 
tlaku u  zvierat. Jeho výhodou na rozdiel od iných tono-
merov je, že meranie je bezbolestné a pacient ani nezazna-
mená kontakt sondy s rohovku. Z tohto dôvodu si meranie 
na rozdiel od iných prístrojov nevyžaduje lokálnu anestéziu. 
Ďalšou výhodou prístroja je, že nepotrebuje kalibráciu 
pred použitím, čo u iných typov tonomerov bolo potrebné 
vykonať pred každým meraním. Správnosť merania je zabez-
pečená jednak zvukovým signálom, keď po nesprávnom 
meraní prístroj na chybu upozorní zvukovým signálom, 
a taktiež aj počtom a priemernou hodnotou po sérií meraní. 
Prístroj si vyžaduje sériu šiestich správnych meraní, po 
ktorých vypočíta priemernú hodnotu vnútroočného tlaku. 
Ako jediný z tonomerov používaných vo veterinárnej medi-
cíne sa dá prednastaviť na meranie u malých zvierat a koní. 
Meranie vnútroočného tlaku je dôležitou súčasťou stano-
venia správnej diagnózy pri syndróme tzv. „červeného oka“, 
ktorým sa prezentuje mnoho očných problémov vo veteri-
nárnej oftalmológii. Nielen vysoký, ale aj nízky vnútroočný 
tlak môže znamenať pre postihnuté oko závažný problém. 
Vnútroočný tlak by mal byť meraný u  všetkých červených 
očí, mladých psov s  dedičnou predispozíciou na vznik 
glaukómu, pri každom oftalmologickom vyšetrení, u  pa-
cientov s  traumou v  oblasti hlavy a  u  všetkých psov star-
ších ako 7 rokov. Včasná detekcia glaukómu je dôležitá pre 
minimalizovaniu ireverzibilných zmien na očných tkani-
vách, ktoré vedú k slepote a chronickej bolesti. Prvé klinické 
príznaky glaukómu u  zvierat môžu byť veľmi subtílne 
a môžu pripomínať iné očné ochorenia. K prvým klinickým 
príznakom patrí napríklad prominujúca tretia mihalnica, 
červené oko, nedostatočne transparentná rohovka, inten-
zívne slzenie, dilatovaná zrenička a problémy s orientáciou.

 Odovzdanie sponzorského daru predstavuje vlastnú 
iniciatívu spoločnosti Kruuse ako vyjadrenie poďa-
kovania za spoluprácu v  oblasti možnosti prezen-
tácie na pôde univerzity ako aj uznania kvalít v  oblasti 
diagnostiky a terapie v rámci špecializácie oftalmológia 
u  zvierat. Významnou osobnosťou na našej univerzite, 
ktorá sa touto problematiku zaoberá a  neustále ďalej 
rozvíja a  šíri zároveň dobré meno našej univerzity, je 
profesorka Trbolová, ktorá osobne tento dar za kliniku 
malých zvierat prebrala. Prečo práve profesorka Trbo-
lová? Pretože sa už od 90-tych rokov špecializuje na 
veterinárnu oftalmológiu. V rámci danej špecializácie je 
pozývaná k  prednáškovým pobytom (kongresy orga-
nizované Svetovou asociáciou veterinárnych lekárov 

malých zvierat, Slovenskou asociáciou veterinárnych 
lekárov malých zvierat, Poľskou asociáciou veterinárnych 
lekárov a Komorou veterinárnych lekárov Slovenska, Česka 
a  Poľska) a  k  vedeniu odborných postgraduálnych kurzov. 
Poznatky získané na študijných pobytoch a ďalej na sveto-
vých oftalmologických kongresoch vynikajúcim spôsobom 
pretransformovala na Slovensko, kde založila oftalmolo-
gickú školu, ktorej výsledkom je množstvo pedagogických 
a vedeckých úspechov, edukácia chovateľov plemenných 
zvierat a  pomoc pri výbere zdravých jedincov bez gene-
tických očných ochorení do chovov. Vypracovala celý rad 
operačných postupov vo veterinárnej oftalmológii. Zaslúžila 
sa o vypracovanie metodiky pri použití sušenej amnionovej 
membrány z kobýl na reparáciu stredne hlbokých a perfo-
rujúcich vredov rohovky. Zjednotila vyšetrovacie postupy 
v oftalmológii malých a veľkých zvierat. V spolupráci s profe-
sorom B. Gilgerom s  NC State Univerzity USA zaviedla do 
klinickej praxe na Slovensku implantáciu cyklosporínu pri 
autoimunitných ochoreniach oka u koní a v roku 2013 ukon-
čila výskumnú úlohu zaoberajúcu sa využitím cyklosporí-
nového implantátu u  autoimunitného ochorenia rohovky 
postihujúceho plemeno nemecký ovčiak. Úzko spolupracuje 
s  chovateľskými klubmi na Slovensku v rámci sledovania 
výskytu dedičných očných ochorení u psov s predispozíciou 
na tieto ochorenia. Je aktívnou posudzovateľkou dedičných 
očných ochorení na Slovensku. V spolupráci s ECVO vypra-
covala protokol na evidenciu dedičných očných ochorení na 
Slovensku, ktorý je platný vo všetkých európskych štátoch.
 Na záver stretnutia prorektorka univerzity prof. Faixová 
poďakovala predstaviteľovi spoločnosti za dar a ocenila túto 
formu podpory našej inštitúcie a jeho význam pre skvalitňo-
vanie diagnostickej činnosti tak v rámci výučby študentov, 
ako aj pre pacientov pri klinickej činnosti. Poďakovala sa tiež 
zástupcom spoločnosti Pharmacopola za sprostredkovanie 
a umožnenie realizácie tejto aktivity. Pretože pán Wurtman 
prejavil záujem aj o  návštevu klinických pracovísk našej 
univerzity, v  sprievode prorektora Nagya bola po skončení 
stretnutia vykonaná návšteva a prehliadka priestorov klinic-
kých pracovísk. Pán Wurtman sa mohol presvedčiť o tom, že 
naše klinické pracoviská sú vybavené mnohými modernými 
diagnostickými prístrojmi a darovaný tonomer Icare Tonovet 
bol odovzdaný do dobrých erudovaných a  skúsených 
rúk a  významne ďalej rozšíri prístrojové vybavenie kliniky 
malých zvierat. 

doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD.
prorektor pre klinickú činnosť a styk s praxou
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Nový docent
doc. PharmDr. Zdenko Pirník, PhD.

 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Koši-
ciach má nového docenta. Stal sa ním PharmDr. Zdenko 
Pirník, PhD., ktorý v marci tohto roku úspešne habilitoval za 
docenta na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach v študijnom odbore 7.3.2 farmakológia.
 Doc. PharmDr. Zdenko Pirník, PhD., sa narodil 23. 12. 1976 
v Humennom. Po maturite na gymnáziu v Medzilaborciach v 
roku 1992 študoval na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave, 
na ktorej získal akademický titul Mgr. v  odbore farmácia v 
roku 2000. V roku 2005 získal vedecko-akademickú hodnosť 
„philosophiae doctor“ (PhD.) vo vednom odbore farmako-
lógia na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave. V roku 2009 
úspešne absolvoval rigorózne konanie a získal titul PharmDr. 
v odbore farmácia, rovnako na Farmaceutickej fakulte UK v 
Bratislave. V roku 2011 získal vedecko kvalifi kačný stupeň IIa 
na SAV v Bratislave. Od roku 2000 pracoval na Ústave expe-
rimentálnej endokrinológie SAV v Bratislave. V roku 2009 
prešiel na Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie 
(UVLF) v Košiciach. Na tomto pôsobisku bol v rokoch 2009 
až 2012 zamestnaný ako odborný asistent na Katedre farma-
kológie a toxikológie UVLF v Košiciach, pritom od roku 2012 
až po súčasnosť je v pozícii vedúceho ústavu humánnej a 
klinickej farmakológie.
 Okrem pôsobenia na UVLF v Košiciach absolvoval aj peda-
gogickú prax na UPJŠ LF v Košiciach, kde sa venoval vedeniu 
praktických cvičení z predmetu farmakológia pre študentov 
IV. ročníka odboru všeobecné lekárstvo v rozsahu 6 hodín 

týždenne. Od roku 2010/2011 je členom štátnicových komisií 
z predmetu farmaceutická chémia, farmakológia a toxiko-
lógia, študijný odbor farmácia, a z predmetu farmaceutická 
technológia a sociálna farmácia a lekárenstvo, študijný 
odbor farmácia. Od toho istého roku je členom komisií pre 
obhajoby záverečných diplomových prác študentov odboru 
farmácia. Od akademického roku 2009/2010 je garantom 
študijného predmetu klinická farmakológia, študijný odbor 
farmácia. PharmDr. Zdenko Pirník, PhD., je autorom vysoko-
školských učebných textov.
 Zdenko Pirník publikoval spolu 36 pôvodných vedeckých 
prác. Z uvedených 36 prác bolo 20 prác publikovaných v 
zahraničných časopisoch evidovaných v CC, v ktorých bol 
9-krát prvým autorom, 6 prác v ostatných zahraničných časo-
pisoch, 8 prác v ostatných domácich časopisoch a 2 práce 
v domácich recenzovaných zborníkoch a monografi ách. 
V čase podania žiadosti o habilitáciu boli práce PharmDr. 
Zdenka Pirníka, PhD., citované 200-krát, z toho 158-krát 
v citačnom indexe WOS a 42-krát v  databáze SCOPUS. 
PharmDr. Zdenko Pirník, PhD., eviduje 10 abstraktov príspev-
kov zo zahraničných vedeckých konferencií a 30 abstraktov 
príspevkov z domácich vedeckých konferencií. Prednášal 
10 prednášok na domácich vedeckých konferenciách s 
medzinárodnou účasťou a 4 prednášky na zahraničných 
vedeckých konferenciách. Bol hlavným riešiteľom jedného 
projektu a spoluriešiteľom deviatich výskumných VEGA 
projektov. K  habilitačnému konaniu predložil habilitačnú 
prácu na tému Neuropeptidová transmisia v centrálnej regu-
lácii príjmu potravy a možnosti jej farmakologického ovplyv-
nenia.
 Doc. PharmDr. Zdenko Pirník, PhD., je členom Českej 
neuropsychofarmakologickej spoločnosti. Počas svojho 
profesionálneho pôsobenia bol hodnotiteľom vo viace-
rých domácich grantových agentúrach a vypracoval 3 
oponentské posudky na rôzne projekty národného charak-
teru. Ako recenzent vypracoval 2 posudky publikácií pre 
zahraničný vedecký časopis evidovaný v databáze CC a 1 
recenzný posudok publikácie pre domáci časopis. Okrem 
toho vypracoval aj 1 recenzný posudok zborníkových 
abstraktov.
 Docentovi Pirníkovi blahoželáme a prajeme mu ešte veľa 
osobných i pracovných úspechov!

                      (lk)
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 Medaila profesora Františka Patočku, jedného zo zaklada-
teľov československej mikrobiológie, je najvyšším ocenením, 
ktoré od roku 2000 udeľuje Československá spoločnosť 
mikrobiologická za významný prínos k rozvoju mikrobio-
lógie v Čechách a na Slovensku. 
 Pri príležitosti otvorenia medzinárodnej konferencie Hot 
topics in microbiology dňa 23. 4. 2015 vo Vysokých Tatrách 
odovzdali predstavitelia výboru Československej spoločnosti 
mikrobiologickej Patočkovu medailu prof. MVDr. Emilovi 
Pilipčincovi, PhD. Ocenili v  nej predovšetkým jeho zásluhy 

Udelenie Patočkovej medaily prof. MVDr. Emilovi Pilipčincovi, PhD.

o  rozvoj československej mikrobio-
lógie ako aj vedecký a pedagogický 
prínos k  veterinárnej mikrobiológii 
a imunológii .
 Prof. MVDr. Emilovi Pilipčincovi, 
PhD., k najvyššiemu oceneniu 
Československej spoločnosti mikro-
biologickej úprimne blahoželáme.
      
   (lk)



Ocenenie pre jubilanta doc. Baluna

 Vzácneho životného jubilea 90 rokov sa 1. marca 2015 dožil 
doc. MVDr. Jozef Balun, CSc., jeden z nestorov veterinárnej 
chirurgie na Slovensku. Pri tejto príležitosti ho 10. marca 
2015 na zasadnutí vedenia prijala rektorka univerzity prof. 
MVDr. Jana Mojžišová, PhD. Stretnutia sa zúčastnili okrem 
členov vedenia aj súčasní pracovníci kliniky malých zvierat – 
prof. MVDr. Valent Ledecký, CSc., prof. MVDr. Alexandra Trbo-
lová, PhD., a doc. MVDr. Igor Capík, PhD. 
 Rektorka prof. Mojžišová odovzdala zlatú pamätnú 
medailu a pozdravný list jubilantovi, ktorý patril k budova-
teľskej generácii Vysokej školy veterinárskej v Košiciach, na 
ktorú hneď po skončení štúdia na Vysokej škole veterinárnej 
v Brne v roku 1951 nastúpil ako odborný asistent na vtedajšiu 
katedru chirurgie, ortopédie a röntgenológie. Zaradil sa tak 
k  ďalším osobnostiam zakladateľskej generácie viedenskej 
a  brnianskej školy, ktorí stáli pri zakladaní ústavov a  kliník, 
vedných odborov a  pri výučbe prvých študentov. Celý 
svoj profesionálny život venoval veterinárnej medicíne. Po 
odchode z Vysokej školy veterinárskej v Košiciach ako riaditeľ 
Veterinárnej nemocnice v  Spišskej Novej Vsi, či neskôr v 
Ústrednej veterinárnej nemocnici v Košiciach. S menom doc. 
Baluna je spojený rozvoj veterinárnej chirurgie na Slovensku 
a  svojou erudovanosťou získal uznanie aj v  zahraničí. Ako 
výskumný pracovník a excelentný chirurg bol neoceniteľný 

pre terénnu prax veľkých zvierat, osobitne koní. 
     V  pozdravnom liste zazneli slová obdivu nad 
pracovitosťou, vytrvalosťou, vynikajúcimi organi-
začnými schopnosťami, ale i skromnosťou jubilanta. 
Keď si po prevzatí ocenenia vzal slovo samotný oslá-
venec doc. Balun, všetci prítomní museli spontánne 
rozšíriť tento výpočet jeho vlastností a schopností 
o obrovskú vyrovnanosť a životnú múdrosť, neuve-
riteľný zápal pre súčasnosť, obdivuhodnú pamäť, 
zmysel pre humor a  energiu, ktoré by mu mohli 
závidieť aj o polovicu mladší. Keď doc. Balun začal 
spomínať na svoje začiatky v Košiciach, a to štýlom 
mimoriadne pútavým, hladko plynúcim, so štipkou 
nadhľadu i  vtipu, získala táto slávnostná chvíľa 
rozmer veľmi priateľského a vskutku príjemného 
posedenia. Jubilant spomínal na prvých učiteľov, 
prvých vedúcich kliník, akým bol napr. MVDr. Nikola, 
ktorý mu dal do života nezabudnuteľnú lekciu 
o dôslednom plnení príkazov, na skutočne fyzické 
nasadenie pri prestavbe stolárskej či krajčírskej 
dielne na kliniky v prvých rokoch existencie školy, 
kým sa prvé ročníky študentov učili predklinické 

predmety, na družný a  spoločenský život tých čias. Tieto 
spomienky bez zaváhania spájal s humorným pohľadom na 
vlastný život, keď napr. po šiestich rokoch odchádzal z vysokej 
školy za riaditeľa nemocnice do Spišskej Novej Vsi, kde dostal 
aj byt, a úspešne prešiel konkurzom preto, lebo si ho vtedajší 
podpredseda ONV, tzv. „ľudový káder“, vybral preto, lebo „je 
vychodňar a ľudze mu budu rozumic“. Z rodinných dôvodov 
sa vrátil do Košíc, aj keď sa mu na Spiši páčilo, navyše ako 
povedal: „...mal auto so šoférom a mohol s ním ísť na raňajky 
aj do Prahy“, rok 1969 však zhatil jeho pedagogickú kariéru, 
bolo mu zakázané učiť a bol presunutý do výskumu. Po roku 
1989 bol rehabilitovaný a bolo mu umožnené dokončiť habi-
litáciu. V súčasnosti sa venuje záhradke a histórii, je zaklada-
teľom tradície stretnutia seniorov na Inštitúte vzdelávania 
veterinárnych lekárov, podrobne sleduje dianie na škole 
a teší ho, keď počuje, že škole sa darí a môže byť na ňu hrdý. 
 A s humorom jemu vlastným sa ešte venuje tomu, aby sa 
dožil stovky. Prajeme jubilantovi doc. MVDr. Jozefovi Balu-
novi, CSc., ešte veľa pevného zdravia a spokojnosti!

PhDr. Ľudmila Kundríková
  kancelárka
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Blahoželáme jubilantom...
...ktorí v mesiacoch marec a apríl 2015 oslávili svoje životné jubileá,

pri príležitosti ktorých im prajeme veľa pevného zdravia, šťastia,
pracovných i osobných úspechov a mnoho splnených snov.

Ľubica Lenardová
Vladimír Kerekeš

Mária Lichvarčíková
MVDr. Ľubor Bindas, PhD.

MVDr. Iveta Paulíková, PhD.
plk. doc. MVDr. Jozef Sýkora, CSc.

Dr. h. c. prof. MVDr. Rudolf Cabadaj, PhD.



 V  dňoch 15. – 17. apríla 2015 sa v  belgických Antver-
pách konala výročná konferencia EUA, ktorej sa zúčastnila 
rektorka UVLF prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., a prorektor 
pre vedecko-výskumnú činnosť a  zahraničné styky prof. 
MVDr. Juraj Pistl, PhD. Hostiteľom tohtoročnej výročnej 
konferencie bola University of Antwerp, na ktorej študuje 
viac ako 20 tisíc študentov.
 EUA združuje univerzity a národné rektorské konferencie, 
a  je najväčšou a najkomplexnejšou organizáciou reprezen-
tujúcou európske univerzity vrátane väčšiny slovenských 
a má viac ako 850 členov zo 47 krajín. Jej mottom je Strong 
Universities for Europe. UVLF však doteraz nie je členom 
tejto organizácie a vzhľadom na dynamické procesy odohrá-
vajúce sa v oblasti európskeho vzdelávacieho a výskumného 
priestoru sa členstvo v EUA ukazuje ako nevyhnutná súčasť 
týchto procesov. EUA otvára pre členov významné možnosti 
týkajúce sa participácie na medzinárodných projektoch 
a  výučbových aktivitách v  širokom spektre európskych 
univerzít, poskytuje množstvo informácií z  rôznych oblastí 
medzinárodnej spolupráce, okrem iného aj o systéme hodno-
tenia univerzít a  nových trendoch smerovania doktorand-
ského štúdia. Poskytuje tiež jedinečnú možnosť ovplyvniť 
a usmerniť budúcnosť európskeho vývoja v oblasti vysoko-
školského vzdelávania a výskumu vzhľadom na jej kontakty 
s  Európskou komisiou, parlamentom a  ďalšími rozhodu-
júcimi inštitúciami EÚ, kde háji záujmy univerzít. Tým plní 
globálnu úlohu hlasu európskych univerzít, ich zviditeľnenie 
cestou partnerstiev v projektoch a vytváraní podmienok pre 
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medzinárodnú spoluprácu. To umožňuje vytvárať významnú 
platformu pre spoluprácu, vytváranie partnerstiev, rozvoja 
plánov a  stratégií ako aj hľadania možností fi nancovania 
univerzitného vzdelávania a výskumu. Členovia EUA si môžu 
umiestniť na ich webovej stránke špeciálne logo EUA člen-
stva.
 Hlavným zámerom výročnej konferencie EUA 2015 
v  Antverpách bolo zhodnotiť úlohu univerzít v  oblasti 
výskumu a inovácií. Konferencia poukázala jednak na nové 
možnosti univerzít za účelom zvýšenia ich výskumnej 
kapacity a  spoločenského významu (napr. pomocou 
lepšej a  intenzívnejšej spolupráce ako aj lepšej integrácie 
výsledkov výskumu do výučbových programov), jednak 
na výzvy a  vyvíjanie tlaku na univerzity za účelom produ-
kovania excelentných výsledkov výskumu a  vzdelávacích 
programov. Vzhľadom na uvedené konferencia bola zame-
raná na 3 hlavné oblasti:
 - úlohu univerzít v oblasti vzdelávania a zvyšovania prak-
tických skúseností výskumníkov („ľudská“ dimenzia),
 - zvyšovanie spolupráce a  partnerstva medzi univer-
zitami, výskumnými ústavmi a  výrobcami z  hľadiska lepšej 
akceptácie sociálnych požiadaviek („spoločenská“ dimenzia),
 - podmienky vytvárajúce rozvojový rámcový program 
pre regionálnu transformáciu, rýchlejšiu inováciu a  konku-
rencieschopnosť („strategická“ dimenzia). 
 Na konferencii odznel celý rad prednášok, kde viacerí 
rektori a prorektori z  rôznych významných univerzít z celej 
Európy poukázali na svoje skúsenosti najmä z  pohľadu 
organizácie univerzitnej vedy a výskumu. V súčasnosti je to 
už celoeurópska problematika, aj keď podmienky v jednot-
livých krajinách sú rôzne. A práve preto sa dnes EUA snaží 
veľmi aktívne podporovať medzinárodnú spoluprácu, rozvoj 
partnerských vzťahov medzi univerzitami a  ďalšími vedec-
kými inštitúciami. Aby sa viac zviditeľnila veda na univerzi-
tách a zosilnel jej vplyv na zámery regionálnych rozvojových 
programov v oblasti výskumu a inovácií na európskej úrovni. 
K  tomu slúžia tiež systémy hodnotenia úrovne univerzít 
v  oblasti vedy a vzdelávania, preto bol na konferencii 
venovaný pomerne veľký priestor tejto otázke.  Na základe 
výsledkov konferencie, diskusie a  odporučení EUA pripraví 
deklaráciu o  úlohe univerzít v  oblasti výskumu a  inovácií 
v európskom priestore, čo sa určite bude dotýkať aj zámerov 
našej univerzity v tejto oblasti. 
   

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

 Predstavujeme Klub chovateľov malých cicavcov a exotických vtákov

 Univerzitná pôda je nielen miestom vzdelávania sa 
počas prednášok a  praktických cvičení, ale tiež umož-
ňuje študentom využívať voľný čas na získavanie nových 
poznatkov v  záujmových krúžkoch. Na našej univerzite 
funguje niekoľko klubov, v ktorých sa študenti môžu venovať 
chovu zvierat, starostlivosťou o ne a tiež rozličným aktivitám 
a prácou s nimi. Nedávno k už tradičným klubom pribudol 
ďalší – Klub chovateľov malých cicavcov a exotických vtákov. 
Z pozície predsedníčky rada využijem tieto riadky na pred-
stavenie činnosti tohoto krúžku, ktorý stále nie je všeobecne 
známy, ale pomaly sa dostáva do povedomia študentov aj 

pracovníkov univerzity.
 Ako založiť záujmový klub? Nie je to otázka pár dní, kým 
sa podarí vybaviť všetko potrebné. Trúfam si povedať, že 
aj dnes, po pár rokoch od prvotnej myšlienky, vieme stále 
niečo zlepšiť, a teda bude dochádzať k rozvoju klubu chova-
teľov. Všetko začalo zákazom zvierat na internáte. Milovníci 
(ale hlavne milovníčky) hlodavcov a králikov hľadali miesto, 
kde by sa mohli venovať svojej chovateľskej záľube. Pripo-
jili sa k nim tiež chovatelia exotického vtáctva, ktorí uvítali 
možnosť aj počas školského týždňa mať pod dohľadom 
svojich operených zverencov. 
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Podpora sa našla na Klinike vtákov, exotických a voľne žijú-
cich zvierat UVLF v  Košiciach, okrem iných u  MVDr. Ladi-
slava Molnára, PhD. Garantom vznikajúceho klubu sa stala 
MVDr. Edina Sesztáková, PhD. Pridelil sa provizórny priestor 
pod budovou internej kliniky a kliniky vtákov. Klub pomaly 
naberal reálne obrysy, vypracovali sa stanovy, cieľ klubu 
a  prevádzkový poriadok a  v  roku 2013 došlo ku  schvá-
leniu klubu akademickým senátom. Keď som sa dostala ku 
kormidlu v  máji 2013, ostávalo už len vyriešiť umiestnenie 
a získať adekvátne priestory. V ústrety nám vychádzala pani 
profesorka Mojžišová, ktorá ako vtedajšia prorektorka pre 
výchovno-vzdelávaciu činnosť veľmi podporovala založenie 
klubu. Po hľadaní v  areáli univerzity a aj Pri Hati v  spolu-
práci s  oddelením prevádzky a  investícií sme sa začiatkom 
novembra 2013 s našimi zvieratami presťahovali do nových 
priestorov v budove starej anatómie, ktoré schválil vtedajší 
rektor prof. Pilipčinec. Usporiadanie miestností je veľmi 
vyhovujúce, ale určité úpravy boli potrebné, keďže chýbalo 
osvetlenie v  jednej časti. Oddelenie údržby sa postaralo 
o zabezpečenie vhodných elektrorozvodov. 
 Klub chovateľov si postupne upravoval priestor pre svoje 
potreby. Rozčlenený je na prízemie, obývané malými cicav-
cami, a poschodie, kde svoje ubytovanie našli exotické vtáky. 
Na prízemí sa tiež nachádza umyváreň s toaletou, sklad 
krmív a podstielok, izolačná miestnosť a oddychová časť pre 
členov. Po menších technických úpravách, opravách a maľo-
vaní, teda keď sme sa už „zabývali“, sa mohlo uskutočniť ofi -
ciálne otvorenie nových priestorov.
 Dňa 23. 3. 2015 všetci členovia očakávali veľkú návštevu. 
Našimi hosťami pri otvorení boli pani rektorka prof. MVDr. 
Jana Mojžišová, PhD., pani prorektorka prof. MVDr. Zita 
Faixová, PhD., páni prorektori doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., 
a  prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., predseda akademického 
senátu prof. MVDr. Peter Reichel, CSc., pani inžinierka Eva 
Ráczová z  oddelenia bezpečnosti a krízového riadenia, 
pani inžinierka Darina Chriašteľová z  oddelenia prevádzky 
a investícií, MVDr. Ladislav Molnár, PhD., a  v  neposlednom 
rade garantka klubu MVDr. Edina Sesztáková, PhD. Po krát-
kych príhovoroch sa symbolicky prestrihla páska, čím sa 
ofi ciálne zahájila činnosť Klubu chovateľov malých cicavcov 
a  exotických vtákov UVLF v Košiciach. Vedeniu školy sme 
ukázali členenie priestorov a chované druhy zvierat. Všet-
kých nás potešili milé slová pani rektorky a želanie pevného 
zdravia pre našich chovancov. Za účasť všetkých v  mene 
celého klubu ešte raz ďakujem.

 Cieľom klubu je venovať 
sa chovu a  prípadne aj 
odchovu malých cicavcov 
– hlodavcov, králikov 
a fretiek – a tiež exotického 
vtáctva. Okrem bežných starostí s chovom zvierat sa členovia 
navzájom informujú o rozličných ochoreniach typických pre 
tieto druhy a  možnostiach terapie formou krátkych pred-
nášok. Prednedávnom to bola téma Základy veterinárnej 
starostlivosti o ústnu dutinu králikov a morčiat. Plánovaný je 
seminár o určovaní pohlavia niektorých druhov cicavcov aj 
vtákov. Členovia tiež kooperujú s klinikou vtákov, exotických 
a  voľne žijúcich zvierat pri výučbe. Vzhľadom na situáciu 
s nechcenými zvieratami aj z radov malých cicavcov sa podľa 
kapacitných možností snažíme vypomáhať súkromnému 
azylu pre drobné a terárijné zvieratá Drobec, ktorý funguje 
v  Košiciach, a  to hlavne formou dočasných opatier, inzer-
ciou a  hľadaním nových domovov. Ako budúci veterinári 
kladieme dôraz aj na zvyšovanie povedomia o chovateľstve, 
preto sa naše priestory stali dňa 28. 4. 2014 cieľom exkurzie 
70 žiakov základnej školy v spolupráci s Mgr. Shymanskou. 
Práve deti tejto vekovej kategórie sú častými majiteľmi 
škrečkov, myšiek či potkanov a  z  neznalosti sa dopúšťajú 
chovateľských chýb. Atraktívnou formou – priamo medzi 
zvieratami – sme im poskytli základné informácie, ako sa 
starať o svojho domáceho miláčika. 
 V  súčasnosti je v  klube angažovaných celkovo 27 
študentov, pričom sú zastúpené všetky ročníky, a  tiež 
je novým prírastkom zahraničný študent. Počet malých 
cicavcov je 34 zvierat z  9 rozličných druhov, exotických 
vtákov 16 zo 7 druhov. V ďalšom akademickom roku plánu-
jeme nábor približne piatich čakateľov k  malým cicavcom 
a vďaka voľnej kapacite aj vyššieho počtu nových záujemcov 
k exotickým vtákom. 
 Ako predsedníčka klubu  chovateľov sa chcem aj touto 
cestou poďakovať vedeniu univerzity za všetku doterajšiu 
podporu, ktorej sa nám dostalo. Všetkým členom možnosť 
takejto mimoškolskej aktivity prináša nielen psychický relax, 
ale aj nové skúsenosti z tejto oblasti veterinárnej medicíny. 
Verím, že klub si nájde svoje stále miesto v živote univerzity 
a bude sa rozvíjať naďalej.

Barbora Sláviková
predsedníčka klubu
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S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme,
že nás dňa 6. 3. 2015 vo veku 68 rokov

navždy opustila
naša bývalá kolegyňa  z kliniky malých zvierat

Mária ŠTUBENDEKOVÁ. 

Posledná rozlúčka so zosnulou bola 10. 3. 2015
v Krematóriu v Košiciach.

Dňa 3. apríla 2015 nás
vo veku nedožitých 64 rokov  navždy opustil 

náš dlhoročný spolupracovník
z ústavu patologickej anatómie

Gabriel MIHÓK.

Posledná rozlúčka so zosnulým bola  9. 4.  2015
v Krematóriu v Košiciach.

 Oddelenie bezpečnosti a  krízového riadenia Univerzity 
veterinárskeho lekárstva a  farmácie v  Košiciach napĺňa 
v  rámci svojich úloh aj legislatívne stanovené povinnosti 
v oblasti civilnej ochrany. 
 Aj v  súčasnej dobe je civilná ochrana systémom úloh a 
opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku. 
Spočíva najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní 
opatrení na znižovanie rizík ohrozenia. Na tomto základe sa 
potom určujú postupy a činnosti pri odstraňovaní následkov 
mimoriadnej udalosti.
 Mimoriadnou udalosťou v zmysle zákona č. 42/1994 Z. 
z. o  civilnej ochrane rozumieme živelnú pohromu, haváriu 
alebo katastrofu, pričom:
a) živelná pohroma je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde 
k  nežiaducemu uvoľneniu   kumulovaných energií alebo 
hmôt v  dôsledku nepriaznivého pôsobenia prírodných síl, 
pri ktorej môžu pôsobiť nebezpečné látky alebo pôsobia 
ničivé faktory, ktoré majú negatívny vplyv na život, zdravie 
alebo na majetok  (povodne a záplavy, krupobitie, následok 
víchrice, zosuvy pôdy, snehová kalamita, rozsiahle námrazy 
a zemetrasenie),
b) havária  je mimoriadna udalosť, ktorá spôsobí odchýlku 
od ustáleného prevádzkového stavu, v dôsledku čoho dôjde 
k úniku nebezpečných látok alebo k pôsobeniu iných niči-
vých faktorov, ktoré majú vplyv na život, zdravie alebo na 
majetok (požiar a výbuch, únik nebezpečnej látky),
c) katastrofa  je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde 
k  narastaniu ničivých faktorov a ich následnej kumulácii 
v dôsledku živelnej pohromy a havárie (letecká, železničná, 
dopravná nehoda, havária jadrových zariadení, porušenie 
vodných stavieb).

Zabezpečenie úloh civilnej ochrany na našej univerzite
 Pre areál Komenského 73 je určitým rizikom možnosť 
prípadnej havárie chladiaceho systému zimného štadióna 
CROW Arény na Kostolianskej ceste, ktorý ako chladiace 
médium používa chlór. Následky by pri prevažujúcich 
vetroch zo severu predstavovali nebezpečenstvo pre 
zamestnancov a  študentov univerzity. Areál Pri Hati 10 je 
ohrozený možnou živelnou pohromou – povodňou alebo 
záplavou. K  tejto udalosti došlo začiatkom júna v  roku 
2010. Po výdatných dažďoch sa nebezpečne dvihla hladina 
Hornádu a  hrozilo zaplavenie areálu Pri Hati. V  súvislosti 
s touto krízovou situáciou boli prijaté dočasné opatrenia na 
ochranu majetku a zvierat v areáli. Bol aktivovaný štáb CO 
UVLF ako aj evakuačná komisia. Do zamestnania boli privo-
laní vodiči nákladných vozidiel potrebných na evakuáciu 
hospodárskych zvierat. Všetky zvieratá boli bez problémov 
premiestnené do areálu na Komenského ulici.   Nakoľko v 

blízkosti týchto dvoch areálov UVLF sa nachádzajú frekven-
tované cestné komunikácie i  železnica, nemôžeme vylúčiť 
ani únik nebezpečnej látky pri havárii nákladného vozidla 
alebo vlaku, ktorý ju preváža.
 Pri vzniku mimoriadnej situácie prvú informáciu telefo-
nicky dostanú zamestnanci vlastnej ochrany (stála služba) 
na vrátnici Komenského 73. Títo poznajú postupnosť krokov 
v  danej situácii. V  prípade, že takáto situácia nastane v 
pracovnom čase, vedenie univerzity rozhodne o  násled-
ných opatreniach vrátane riadenia prípadnej evakuácie. 
Zamestnanci univerzity budú informovaní elektronickou 
poštou alebo telefonicky. Po pracovnej dobe sú vyrozu-
mievaní členovia krízového štábu univerzity, ktorí sa po 
príchode na miesto určenia oboznámia s danou situáciou 
a  prijímajú následné opatrenia na zabezpečenie ochrany 
osôb a majetku univerzity. Zásadné pravidlo počas takýchto 
udalostí je nepodliehať panike.
 Na zabezpečenie ochrany zamestnancov univerzity, 
študentov a osôb prevzatých do starostlivosti má univer-
zita od okresného úradu Košice zapožičaný materiál CO. 
Je uskladnený v  skladoch v  areáli na Komenského ulici 
a v študentských domovoch. V prípade potreby výdaj tohto 
materiálu zabezpečujú zamestnanci vlastnej ochrany.
Čo by sme hlavne mali vedieť?
 Mimoriadna situácia sa vyhlasuje a  odvoláva prostred-
níctvom hromadných informačných prostriedkov (rozhlas, 
siréna).

Varovné signály

VŠEOBECNÉ OHROZENIE 2-minútový kolísavý tón sirén
OHROZENIE VODOU 6-minútový stály tón sirén
KONIEC OHROZENIA 2-minútový  stály tón  sirén
 bez opakovania

Pravidelne každý druhý piatok v mesiaci o 12.00 hod. sme 
svedkami preskúšavania prevádzkyschopnosti systémov 
varovania dvojminútovým stálym tónom sirén.

Linky tiesňového volania 

Integrovaný záchranný systém 112
Hasičský a záchranný zbor 150
Záchranná zdravotná služba 155
Policajný zbor 158

Poznať varovné signály a linky tiesňového volania môže byť 
veľmi užitočné, pretože sa nikdy nedá s istotou vylúčiť deň, v 
ktorom informácie súvisiace s civilnou ochranou nám budú 
viac než potrebné. 

Ing. Vladimír Krajňák
oddelenie bezpečnosti a krízového riadenia

 Vieme, aké je poslanie civilnej ochrany v súčasnej dobe?
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ŠPORT NA ŠKOLE V LETNOM SEMESTRI 2014/2015

Čo sme absolvovali:
8. 3. Obhliadka ružínskych jaskýň a  spoznávanie nášho
 okolia so zahraničnými študentmi
15. 3. Turistická akcia pre študentov a  zamestnancov –
 ružínske jaskyne
23. 3. Medziuniverzitný turnaj v  minifutbale – Cassovia
 Health Cup
11. 4. splav Hornádu – otvorenie vodáckej sezóny
13. – 22. 4. Veľkonočné turnaje – frisbee, stolný tenis,
 bedminton, basketbal, fl orbal, futbal,   volejbal
21. 4. Jarný beh okolo internátov
26. 4. Výstup na Sivec – turistická akcia pre študentov
 a zamestnancov

A čo nás ešte do prázdnin čaká:
29. 4. Železný muž – silová súťaž
8. 5. možno – preložený Zádiel
10. 5. Splav Hornádu pre zamestnancov
21. –  22. 5.  Pieniny pre študentov – rafting, bicykle, turistika 
 na Tri koruny

Obhliadka ružínskych jaskýň a spoznávanie nášho okolia so zahranič-
nými študentmi
 A group of just over 50 students accompanied by many 
dogs met up on Sunday morning to go and visit the Ruzin 
caves. We all got the train to Ruzin and from there had a 
lovely and relaxed 3 hour walk through the woods to the 
caves and back. We were very lucky to have had warm 
weather and sunshine throughout the walk. It was nice 
being able to get out of the city for a bit and appreciate 
the countryside views.
Thank you very much for organizing the hike today, 
everyone enjoyed it! 

Lydia Peters

Turistická akcia pre študentov a zamestnancov – ružínske jaskyne
 Týždeň po masovej turistickej akcii so „zaškármi“ sme 
vyšli aj so študentami a zamestnancami k  jaskyniam, ktoré 
nám tohto roku nedopriali pohľad na zamrznuté jaskynné 
výtvory, ale aspoň pár netopierom a salamandrám sa mladí 
veterinári potešili.

Splav Hornádu – otvorenie 
vodáckej sezóny 
11. 4. partia 16 zanie-
tených vodákov veteri-
nárov otvorila tohoročnú 
vodácku sezónu. Nech 
im pohoda a  dostatok 
vody vydržia celý rok.

Veľkonočné turnaje
 Športový poveľkonočný týždeň bol bohatý výberom jednotlivých 
športových disciplín.
140 nadšencov si meralo sily vo frisbee, stolnom tenise, bedmintone, 
basketbale, fl orbale, futbale, volejbale.
 Najvyššej účasti sa tešil volejbalový turnaj, do ktorého sa prihlásilo 7 
družstiev, odohralo sa 11 zápasov a ani polnočná hodina neprekážala 
fi nalistom „učiteľom 69“ a „brumíkom“ v boji o prvenstvo, kde nakoniec 
študenti porazili skúsených učiteľov.
 V basketbale sa tentokrát obrátila karta a „naši“ zvíťazili nad „zaškármi“ 
38 : 25. Zahraniční študenti sa držali hesla, že nie je dôležité vyhrať, ale 
zúčastniť sa a zabaviť. Počtom hráčov v družstve vždy prevýšia našich. 

Jarný beh okolo internátov
 12 bežcov (5 žien a  7 mužov) si prišlo 
zabehať a niektorí aj zlepšiť svoj osobný rekord. 
V  ženskej kategórii výrazne latku posúva 
Zuzana Durcová 4:23,6, druhú priečku obsa-
dila zahraničná študentka Melanie Bruce Miller 
5:26,6, a  na treťom mieste skončila Jarmila 
Vojtičková 6:55,8. Ženy bežali 1 kolo –   1200 m.

Muži bežali 2 kolá – 2400 m.  1. miesto získal  
Matúš Várady 10:04,6, 2. miesto Radislav Lipka 
10:21,1, 3. miesto Matúš Tupý 10:37.

Výstup na Sivec
 Táto turistická akcia sa uskutočnila ako náhradný program 
namiesto výletu do Zádielskej doliny, ale výsledný efekt 
určite nebol slabou náhradou. Za príjemného jarného 
počasia skupina študentov po prvý raz aj s rodinnými členmi 
a zamestnanci školy tiež s   členmi rodiny sa tešili z krásnej 
prírody, aj  z trochy fyzickej námahy. Záverečný fi niš na stih-
nutie vlaku do Košíc a následne uvoľnenie nôh len umocnili 
príjemný pocit únavy a pekne stráveného času. 

PaedDr. Gajdošová Beáta


