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SPRAVODAJCA
Dobrovoľnícke aktivity na rekonštrukcii tribúny prispeli ku skrášleniu 

Jazdeckého areálu UVLF v Košiciach
 Aktivity organizované Dobrovoľníckym centrom Košíc, 
Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 
Magistrátom mesta Košice, mestskou časťou Košice-západ, 
Mestskými lesmi Košice, a. s., a Jazdeckým oddielom 

TJ Slávia UVLF v Košiciach boli zamerané na opravu 
východnej tribúny na účelovom zariadení UVLF Jazdecký 
areál a uskutočnili sa v mesiacoch jún a júl. Spolu bolo 
zorganizovaných šesť dobrovoľníckych aktivít, pričom prvé 

dve sa uskutočnili počas sobôt, ďalšie boli organizované v 
popoludňajších hodinách počas pracovných dní a podieľalo 
sa na nich viac než 130 dobrovoľníkov. V prvom rade bolo 
potrebné odstrániť staré, časom poznačené drevené lavičky 
a nasledovalo neľahké odstraňovanie hrdze zo železných 
konštrukcií. Následne bolo potrebné ručne vykonať nové 
nátery na značnej ploche konštrukcií, aj keď pomoc prišla v 
novozakúpenom kompresore so striekacou pištoľou. Farby, 
ktoré sme zvolili pre nové nátery, sú farbami našej univerzity 
a mesta Košice (modrá a žltá).

 Tak ako sme už informovali v Spravodajcovi UVLF 3/2018, 
okrem zamestnancov UVLF v Košiciach, dobrovoľníkov 
organizovaných Dobrovoľníckym centrom Košíc pod 
vedením Martina Ištvána sa na uvedených aktivitách 
zúčastnili aj podpredseda vlády SR pre investície a 
informatizáciu Richard Raši, námestník primátora mesta 
Košice Martin Petruško, námestníčka primátora mesta Košice 
a iniciátorka aktivity Renáta Lenártová, starosta mestskej 
časti Košice-západ Ján Jakubov, pracovníci Magistrátu mesta 
Košice a Miestneho úradu mestskej časti Košice-západ. 
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Vďaka Mestským lesom Košice, a. s., bolo možné nahradiť 
staré drevené lavičky novými. 
 Počasie bolo spočiatku na strane dobrovoľníkov, ale 
postupne nás nútilo pracovať na konštrukciách pod tribúnou, 
prípadne práce prerušiť alebo aj ukončiť. Bolo vykonané 
množstvo práce premietnutej do zrekonštruovanej tribúny 
využitej už v rámci majstrovstiev SR v parkúrovom skákaní 
detí a juniorov, ktoré sa uskutočnili v dňoch 24. – 26. 
8. 2018 v Jazdeckom areáli UVLF. Súčasťou nedeľného 
programu bolo aj slávnostné prestrihnutie pásky a otvorenie 
zrekonštruovanej tribúny. Prestrihnutie pásky vykonali po 
krátkom príhovore predsedu Jazdeckého oddielu TJ Slávia 
UVLF MVDr. Miroslava Martinčeka rektorka UVLF v Košiciach 
Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., viceprimátor mesta 
Košice JUDr. Martin Petruško, viceprimátorka mesta Košice 
MUDr. Renáta Lenártová, PhD., starosta mestskej časti Košice 
– Západ Ing. Ján Jakubov, zakladateľ Dobrovoľníckeho centra 

Košíc Mgr. Martin Ištvan za účasti dobrovoľníkov, členov 
vedenia a zamestnancov UVLF. Rektorka UVLF na záver 
vyjadrila poďakovanie všetkým, ktorí sa na rekonštrukcii 
podieľali. 
 Ďakujeme všetkým, ktorí obetovali svoj voľný čas pre 
zveľadenie nášho účelového zariadenia jazdecký areál. 
Dúfame, že táto aktivita pomohla k propagácii jazdeckého 
športu a pomôže ešte viac zaplniť tribúny jazdeckého areálu.
 Výsledok dobrovoľníckych aktivít nás presvedčil, že 
zamestnancom UVLF a ostatným všetkým zúčastneným 
záleží na vzhľade nášho účelového zariadenia, preto 
uvažujeme pokračovať v týchto aktivitách v jesenných 
mesiacoch.

prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD. 
prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality
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• Rektorka prof. Mojžišová sa rovnako ako uplynulé roky 
 zúčastnila na už tradičnom športovo-spoločenskom 
 podujatí organizovanom v spolupráci s KVL SR a ŠVPS SR 
 pod názvom Slov-raj-vet 2018, ktorý sa konal  v dňoch 29. 
 6. – 1. 7. 2018 v Slovenskom raji.
• Ako predsedníčka Vedeckej rady UVLF v Košiciach zvolala 
 a viedla jej zasadnutie, ktoré sa konalo dňa 4. 7. 2018. (	
	bližšie informácie v osobitnom  príspevku)
• Dňa 11. 7. 2018 sa na našej univerzite uskutočnilo 
 posúdenie na mieste, ktoré za prítomnosti členov CAF 
 tímu na čele s rektorkou realizoval hodnotiaci tím z Úradu 
 pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej 
 republiky v rámci súťaže Národná cena SR za kvalitu 2018.  
 (  bližšie informácie v osobitnom  príspevku)
• Dňa 13. júla 2018 sa zúčastnila mimoriadneho zasadnu- 
 tia Slovenskej rektorskej konferencie,  ktoré sa konalo 
 na pôde Trnavskej univerzity v Trnave. Na zasadnutí boli 
 okrem iného prijaté aj vyjadrenia SRK k zákonným 
 normám upravujúcim oblasť vysokého školstva a k 
 Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania. 
• Rektorka UVLF v Košiciach sa dňa 16. 7. 2018 v Žiline 
 zúčastnila na stretnutí rektorov združenia výskumných 
 univerzít.
• Dňa 16. 8. 2018 
 sa zúčastnila 
 na slávnostnom 
 otvorení 45. me- 
 dzinárodnej poľ- 
 nohospodárskej  
 a potravinárskej  
 v ý s t a v y 
 AGROKOMPLEX 
 2018 v Nitre 
 a súčasne 13. národnej výstavy hospodárskych 
 zvierat, ktorá sa konala  v dňoch 16. – 17. 
 8. 2018 v Nitre. Na tomto podujatí bol  Zlatým kosákom 
 ocenený projekt protikliešťových ponožiek, na ktorom sa 
 podieľal aj  doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc., v súčasnosti 
 vedúci Centra aplikovaného výskumu UVLF. (  bližšie 

Vybrané z programu rektorky
Dr. h. c. prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD.

 informácie v osobitnom  príspevku)
• V dňoch 24. – 26. 8. 2018 sa v Jazdeckom areáli UVLF 
 v Košiciach konali majstrovstvá Slovenska v parkúrovom 
 skákaní detí a juniorov, a tiež Košický pohár seniorov, 
 počas ktorých sa za účasti všetkých spolupracujúcich 
 partnerov slávnostne otvárali rekonštruované tribúny. 
 Rektorka univerzity spolu s ďalšími členmi vedenia a 
 zástupcami jazdeckého oddielu TJ Slávia UVLF v Košiciach 
 a zástupcov mesta i sponzorov odovzdávala ceny víťa- 
 zom i strihala pásku symbolicky uvádzajúcu novú tribúnu 
 do užívania.  ( bližšie informácie v osobitnom 
 príspevku)
• Spolu s prorektorom pre 
 zahraničné štúdium MVDr.  
 Martinom Tomkom, PhD.,  
 sa zúčastnila na rozlúčkovom 
 stretnutí s veľvyslankyňou 
 Nórskeho kráľovstva v SR Ingou 
 Magistad v Bratislave dňa 23.8.  
 2018. Pani veľvyslankyňa  po 
 skončení jej poverenia pozvala 
 na stretnutie predstaviteľov 
 tých organizácií, s ktorými  
 nórska ambasáda uplynulé roky úzko spolupracovala. 
• Na zasadnutí vedenia dňa 28. 8. 2018 spolu s ďalšími 
 členmi vedenia prijala na stretnutí v zasadacej miestnosti 
 rektorátu viacerých našich kolegov, ktorí po dlhých 
 rokoch odpracovaných na našej univerzite odchádzajú 
 na zaslúžený odpočinok. Boli medzi nimi prof. RNDr. 
 Katarína Šiviková, PhD., z ústavu genetiky,  MUDr. Anna 
 Linková, CSc., z ústavu humánnej a klinickej farmakológie, 
 prof. MVDr.  Miloslav Ondrašovič, CSc., z katedry 
 životného prostredia, veterinárskej legislatívy a 
 ekonomiky, prof. MVDr. Jaroslav Hajurka, PhD., z kliniky 
 malých zvierat, a  doc. MVDr. Róbert Ondrejka, PhD., z 
 ústavu epizootológie a preventívnej veterinárskej 
 medicíny.

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

činnosť

• Dňa 4. júla 2018 sa uskutočnilo pracovné stretnutie 
 študijných prorektorov a prednostov kliník. Na  zasadnutí 
 bola prerokovaná otázka organizácie klinických praxí na 
 jednotlivých klinikách univerzity. Z dôvodu 
 efektívnejšieho využitia času na vykonanie klinických 
 praxí pre študentov 5. ročníka ŠP VVL prednostovia 
 navrhli, aby sa praxe vykonávali počas celého 
 akademického roka, nielen v letnom semestri ako 
 doteraz. Tento návrh bol schválený na zasadnutí vedenia 
 UVLF v Košiciach 10.7.2018. Následne bol pripravený 
 harmonogram klinickej praxe na jednotlivé týždne po- 
 čas celého akademického roka s vynechaním 
 13-týždňového semestra a skúšobného obdobia v oboch 
 semestroch na jednotlivých klinikách.
• Dňa 15. 8. 2018 zasadala ubytovacia komisia UVLF v  
 Košiciach. Na zasadnutí boli okrem iného prerokované 

 počty prihlášok uchádzačov o ubytovanie, počet lôžok 
 na ŠD 1 a ŠD 2 na UVLF v Košiciach a u zmluvného 
 partnera na TUKE a pridelenie ubytovania v zmysle 
 platných kritérií na akademický rok 201/2019. Celková 
 kapacita ŠD1 a ŠD2 je 825 miest, ubytovanie je možné 
 poskytnúť 801 študentom z dôvodu rekonštrukčných 
 prác. Okrem toho má UVLF v Košiciach zmluvu s TUKE o 
 poskytnutí 150 miest na ubytovanie.
• V auguste 2018 bol vyplnený on-line dotazník s 
 názvom Education about biological medicines, including 
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Z agendy prof. MVDr. Juraja Pistla, PhD.,
prorektora pre vedecko-výskumnú

činnosť a zahraničné styky

• Letné mesiace sú mesiacmi dovoleniek, čo avšak pre 
 univerzitný život celkom neplatí. Dňa 2. 7. 2018 prebehli 
 prijímacie skúšky doktorandov. Na prijímacie skúšky bolo 
 rektorkou UVLF ustanovených 5 komisií v závislosti 
 od druhu študijných odborov a počtu prihlásených 
 uchádzačov. Celkovo bolo vypísaných 53 tém 
 dizertačných prác, z toho 31 z UVLF a 22 z externých 
 vzdelávacích inštitúcií (EVI). Na tieto sa prihlásilo 38 
 uchádzačov, z toho 1 sa na prijímaciu skúšku nedostavil  
 (minulý rok 32, v roku 2016 47 uchádzačov). Prijímacia 
 komisia zasadala 10. 7. 2018. Do dennej formy štúdia 
 bolo na UVLF prijatých 17 uchádzačov (z toho 14 žien), 
 na EVI bolo prijatých 7 uchádzačov nasledovne: ÚFHZ 
 SAV – 3, PaÚ SAV – 2, NIÚ SAV – 2. Šiesti uchádzači o 
 dennú formu štúdia neboli prijatí pre nedostatok miesta 
 alebo pre nesplnenie kritérií (3/3). Do externej formy 
 štúdia bolo na UVLF prijatých všetkých 5 uchádzačov, na 
 EVI sa prihlásil 1. Najväčší záujem uchádzačov bol v tomto 
 roku o študijný program vnútorné choroby (8), infekčné 
 a parazitárne choroby zvierat (6), veterinárna morfológia 
 a fyziológia (6), neurovedy (3), mikrobiológia a virológia 
 (3), a imunológia, neurovedy a veterinárna chirurgia, 
 ortopédia a röntgenológia (2) a po jednom uchádzačovi 
 boli prihlásení na študijné programy hygiena potravín, 
 veterinárne pôrodníctvo a gynekológia, súdne a verejné 
 veterinárske lekárstvo a hygiena chovu zvierat a životné 
 prostredie. Na základe odvolania prijímacia komisia 
 zasadala 27. 8. 2018 a v 1 prípade vyhovela žiadosti a daný 
 uchádzač bol prijatý na denné štúdium na UVLF, naopak 
 jedna uchádzačka oznámila, že na štúdium nenastúpi.
• V priebehu augusta intenzívne prebiehali obhajoby 
 dizertačných prác. V akademickom roku 2017/18 malo 
 obhájiť dizertačné práce 29 doktorandov, 19 (z toho 
 SAV 7) v dennej a 10 v externej forme štúdia (z toho 
 SAV 0). Počas akademického roka štúdium prerušilo 
 alebo prešlo do externej formy 12 doktorandov (7 v 

 dennej a 4 v externej forme štúdia), 1 doktorand mal 
 neúspešnú obhajobu dizertačnej práce. Celkovo 
 dizertačné práce v riadnom čase obhájilo 17 doktorandov 
 (z nich 6 zo SAV), v nadštandardnej dobe nikto.
• Napriek prázdninovému obdobiu bol v priebehu 
 obidvoch letných mesiacov individuálne riešený rad 
 žiadostí doktorandov o rôzne druhy zmien v ich štúdiu. 
• V priebehu letných mesiacov prebiehali na 
 Prírodovedeckej fakulte UPJŠ semináre za účelom 
 prípravy zamerania projektov pre účely pripravovanej 
 výzvy dlhodobého strategického výskumu, na ktorých sa 
 okrem mňa zúčastnili aj doc. M. Bhide a doc. B. Peťko.
• Dňa 4. 7. 2018 sa konalo zasadnutie Vedeckej rady UVLF, 
 čomu predbiehala príprava programu zasadnutia ako 
 aj príprava jednotlivých materiálov na jednanie. Hlavným 
 bodom jednania bola správa o vedecko-výskumnej 
 činnosti za rok 2017. Správa vyvolala bohatú diskusiu. (	
	bližšie informácie v osobitnom  príspevku)
• V strede mesiaca júl bola zverejnená informácia 
 Národného štipendijného programu na podporu mobilít 
 študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a 
 výskumných pracovníkov. Oproti minulému roku, keď 
 nebol podaný z UVLF žiadny mobilitný projekt, v tomto 
 roku boli v získaní zahraničného študijného pobytu 
 úspešní 2 študenti a jeden zamestnanec. Napriek 
 tomu je to stále nízka aktivita, čo vedie k nedostatku 
 medzinárodných kontaktov, nedostatku medzinárod- 
 ných projektov, obmedzenému transferu poznatkov a 
 tiež neprispieva ku pozitívnemu hodnoteniu univerzity 
 v rámci zberu štatistických údajov a ich vyhodnocovania 
 MŠVVaŠ SR.  
• V zmysle VP č. 63 – Zásady obsadzovania 
 postdoktorandských pracovných miest na UVLF v 
 Košiciach bola rektorkou univerzity dňa 28. 8. 2018 na 
 webovom sídle UVLF zverejnená výzva na obsadzovanie 
 postdoktorandských pracovných miest, doktorandi majú 
 na podanie žiadostí časový priestor 14 dní od zverejnenia 
 výzvy.
• Vzhľadom na odchod do dôchodku prof. Kováča a prof. 
 Ondrašoviča boli v Katalógu predmetov v 6 študijných 
 odboroch vykonané príslušné zmeny týkajúce sa ako 
 garantov a spolugarantov študijných odborov, tak aj 

 biosimilars, for the future healthcare professional – global 
 survey, ktorý zaslala Európska asociácia farmaceutických 
 fakúlt.
• Dňa 23. 8. 2018 som sa zúčastnila na zasadnutí Vedeckej 
 rady TU v Košiciach rozšírenej o vedeckú radu Fakulty 
 elektrotechniky a informatiky, na ktorej bol udelený čest- 
 ný titul Dr. h. c. prof. Dr. Kaoru Hirotovi z Technologic- 
 kého inštitútu v Pekingu.
• Pripravujeme  nový vedecký časopis Folia Pharmaceutica 
 Cassoviensis, ktorý bude vydávaný UVLF v Košiciach 
 štvrťročne od roku 2019, a v ktorom budú uverejňované 
 najmä pôvodné vedecké štúdie prinášajúce najnovšie 
 poznatky z farmaceutickej a biomedicínskej oblasti. 
• Bola zaslaná Záverečná správa ERASMUS+ za obdobie od 
 1. 6. 2016 do 31. 5. 2018 – vzdelávacia mobilita 
 jednotlivcov, číslo zmluvy 2015-1-SK01-KA-103-008702.
• V súvislosti s organizáciou rigorózneho konania v 
 študijnom odbore farmácia školitelia zadania rigoróznych 
 prác  na akademický rok 2018/2019 zadávali po 

 prvýkrát priamo do AIS. Rada rigorózneho konania posú- 
 di témy rigoróznych prác na svojom zasadnutí začiatkom 
 septembra.
• Na základe vyžiadania z redakcie denníka Košice:dnes  
 boli pripravené odpovede na otázky týkajúce sa štúdia 
 na UVLF v Košiciach. Na základe vyžiadania boli 
 pripravené  pre médiá aj odpovede na otázky týkajúce sa 
 ubytovania študentov na študentských domovoch.
• Bola pripravená a vytlačená brožúra „Organizačná 
 štruktúra, Harmonogram štúdia a študijné plány pre 
 študentov prvého, druhého, spojeného prvého a dru- 
 hého a tretieho stupňa vysokoškolského štúdia, Etický 
 kódex študenta Univerzity veterinárskeho lekárstva a 
 farmácie v Košiciach, Študijný poriadok Univerzity 
 veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach“ na 
 akademický rok 2018/2019.
•	 Pre	 študentov	 prvých	 ročníkov	 bola	 vytlačená 
 aktualizovaná brožúra Praktická príručka prváka.
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   vedúcich predmetov na 3. stupni štúdia. 
• MŠVVaŠ SR zaslalo certifikáty o úspešnom ukončení 
 riešenia projektov VEGA v roku 2017, ktoré boli zaslané 
 príslušným zodpovedným riešiteľom. V prípade 5 
 končiacich projektov riešitelia nesplnili ciele.
• Pre účely spätnej väzby činnosti končiacich doktorandov  
 na UVLF v Košiciach bol vypracovaný dotazník, ktorý  
 poskytne všestranné informácie o ich štúdiu a príprave 
 dizertačnej práce. 
• V auguste bola riešená požiadavka MŠVVaŠ SR o 
 vypracovanie podkladov potrebných na prípravu rozpi- 
 su dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým 
 školám na rok 2019 – úspešnosť domácich a zahraničných 
 grantov.
• V priebehu letných mesiacov prebiehali práce na príprave 
 zborníka zo Semináru doktorandov venovaného 
 pamiatke akademika Boďu, ktorý sa uskutoční v dňoch 
 4. a 5. 9. 2018. Recenzné posudky vypracovali doc. K. 
 Beňová a MVDr. Monika Drážovská.  
• V polovici augusta bola ministerkou školstva, vedy, 
 výskumu a športu vyhlásená výzva na podávanie 
 projektov dlhodobého strategického výskumu. UVLF 
 pripraví projekty v 3 doménach inteligentnej špecializá- 
 cie: 1) priemysel pre 21. storočie, 2) zdravie obyvateľstva 

 a zdravotnícke technológie, 3) zdravé potraviny a životné 
 prostredie. 
• V auguste sa riešili tiež bilaterálne zmluvy v rámci projektu 
 H2020 s univerzitami Glasgow, Barcelona a Miláno.
• Do 31. 8. 2018 bolo potrebné nahlásiť on-line na stránke 
 12. ročníka festivalu vedy na Slovensku – Európska 
 noc výskumníkov – expozíciu UVLF, čo aj učinilo viac 
 ako 10 pracovísk s názornými a pútavými prezentáciami, 
 ktoré budú reprezentovať univerzitu na tomto vysoko 
 sledovanom podujatí. Jedná sa o ústavy: ústav 
 parazitológie, biológie, zoológie a rádiobiológie,  
 farmaceutickej chémie, mikrobiológie, fyziológie, 
 genetiky, hygieny zvierat a životného prostredia, 
 aplikovanej etológie a profesijnej etiky a katedry: 
 katedra hygieny potravín, farmakognózie a botaniky 
 a farmaceutickej technológie. Expozíciou sa predstaví aj 
 Centrum aplikovaného výskumu a Aqua Terra klub.
• Vedením UVLF bolo v mesiaci júl a august schválených 32 
 zahraničných služobných ciest, čo súvisí hlavne s 
 obdobím konania vedeckých konferencií v septembri 
 ako aj s aktivitou UVLF v medzinárodných organizáciách, 
 ktorých výročné mítingy sú plánované na jesenné 
 mesiace. 

Z agendy doc. MVDr. Oskara Nagya, PhD.,
prorektora pre klinickú činnosť a styk s praxou

• Prevádzka ambulancií Kliniky malých zvierat UVN bola 
 realizovaná aj počas hlavného letného dovolenkového 
 obdobia so zabezpečením výkonu klinickej činnosti na 
 oddeleniach kliniky počas denných ambulantných ho- 
 dín, ako aj s vykonávaním pohotovostných služieb 
 mimo tejto doby. V súvislosti s tým boli priebežne riešené 
 požiadavky na personálne zabezpečenie nepretržitej 
 prevádzky pracoviska.
• Počas letného dovolenkového obdobia bola 
 zabezpečená nepretržitá prevádzka Univerzitnej lekárne  
 a kontinuálne zásobovanie klinických pracovísk 
 univerzity liekmi a zdravotným materiálom. 
• V súvislosti s plánovaním realizácie praktických cvičení 
 v zimnom semestri AR 2018/2019 aj mimo pracovísk  
 univerzity bola riešená príprava podmienok na ich 
 zabezpečenie s dôrazom na oblasť bezpečnosti a ochra- 
 ny zdravia študentov a pedagógov pri práci so zvieratami. 
• Na základe pripomienok z KVL SR boli realizované 
 niektoré návrhy týkajúce sa prehodnotenia a aktualizá- 
 cie náplní odborných praxí študentov, nahlasovania a 
 evidencie odbornej praxe u súkromných veterinárnych 
 lekárov, ako aj aktualizácie zoznamu pracovísk 
 súkromných veterinárnych lekárov umožňujúcich 
 vykonávanie odborných praxí študentov a návrhu na 
 označenie takého pracoviska ako školiaceho pracoviska.
• Pripravovali sa podklady v súvislosti s prípravou žiadosti 
 o poskytnutie dotácie na rozvojový projekt za Centrum 
 klinických zručností. Zameraný je na pokračovanie 
 realizácie a rozvíjania doterajších zavedených 
 metód a postupov klinických a praktických zručností, 
 ako aj na pokračovanie v zavádzaní ďalších nových 
 inovatívnych metód praktickej výučby študentov a v 

 procese modernizácie výučby a rozširovanie oblastí 
 jeho činnosti v rámci praktického vzdelávania. Za úče- 
 lom simulovania rôznych fyziologických a patologic- 
 kých stavov sprevádzajúcich obdobie gravidity a pôrodu 
 sa plánuje nákup modelov reprodukčných orgánov 
 hovädzieho dobytka, pomocou ktorých študenti 
 budú môcť získavať skúsenosti v oblasti posudzovania 
 a rozlišovania fyziológie a patologických stavov 
 peripartálneho obdobia, predovšetkým procesu 
 samotného pôrodu s možnosťou naučiť sa riešiť 
 patologické stavy. Súčasťou modelu dojnice je aj model 
 teľaťa, modely obsahujú imitáciu maternice, 
 panvy a ďalšie potrebné súčasti na pomoc pri riešení 
 problematického pôrodu, vyšetrenie jednotlivých častí 
 pohlavných orgánov a rôznych štádií gravidity a 
 umožňujú zároveň tréning umelej inseminácie samíc. Pre 
 praktickú  výučbu nácviku chirurgických zákrokov na 
 koži, vnútorných a reprodukčných orgánoch malých 
 zvierat sa plánuje rozšírenie výučby klinických zručností  
 študentov pomocou nových modelov pohlavných 
 a iných vnútorných orgánov psov a modelov imitácie 
 rôznych vrstiev kože a vnútorných orgánov.
• V súvislosti s opakovanými neohlásenými návštevami 
 Univerzitnej veterinárnej nemocnice s požiadavkou 
 jej prehliadky narúšajúcimi prevádzku pracoviska bol 
 prednostkou KMZ a vedúcou ORP UVN zaslaný podnet 
 na riešenie uvedenej problematiky.
• V Centre klinických zručností pokračovali prípravy 
 ďalších návodov na praktickú výučbu v jednotlivých 
 doteraz zriadených priestoroch pre vybraté 
 špecializované oblasti praktických zručností.
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Z agendy
prof. MVDr. Jozefa Nagya, PhD.,

prorektora pre rozvoj školy
a hodnotenie kvality

• V mesiaci júl (2. 7., 10. 7. a 17. 7.) pokračovali dobrovoľnícke 
 akcie organizované Dobrovoľníckym centrom Košíc v 
 spolupráci s UVLF v Košiciach, mestom Košice, mestskou 
 časťou Košice-západ, Mestskými lesmi, a. s., a Jazdeckým 
 oddielom TJ Slávia UVLF v Košiciach zamerané na opravu 
 východnej tribúny na účelovom zariadení UVLF Jazdecký 
 areál.
• Dňa 11.7. 2018 sa na UVLF v Košiciach uskutočnilo 
 posúdenie na mieste (site visit) v rámci súťaže Národná 
 cena za kvalitu 2018 podľa modelu CAF. ( bližšie 
 informácie v osobitnom  príspevku)
• UVLF v Košiciach na žiadosť prezidenta Slovenskej 
 rektorskej konferencie a ministerky školstva, vedy, 
 výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) vypracovala vyjadre- 
 nie k návrhu sústavy študijných odborov, ktorý bol 
 navrhnutý MŠVVaŠ SR po predchádzajúcej neformálnej  
 diskusii v rámci akademickej komunity, aj vo väzbe na 
 zavedenie systému vzdelávacích oblastí v Českej repub- 
 like a na výhodnosť nižšieho počtu študijných odborov 
 pre vysoké školy v novom systéme zabezpečovania 
 kvality vysokoškolského vzdelávania.
• UVLF v Košiciach vypracovala na základe žiadosti 
 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
 SR návrh na ocenenie prof. MVDr. Jozefa Kočiša, CSc., 
 rezortným vyznamenaním Ministerstva pôdo- 
 hospodárstva a rozvoja vidieka SR pri príležitosti Dní sv. 
 Huberta 2018.

• Dňa 19. 7. 2018 sa uskutočnilo pracovné stretnutie  so 
 zástupcami spoločnosti RMS, a. s., Košice v súvislosti so 
 sponzorskou dodávkou kameniva na úpravu cesty na 
 ÚZ  v jazdeckom areáli.
• Voltížna skupina Jazdeckého oddielu TJ Slávia UVLF sa v 
 dňoch 1. až 5. 8. 2018 zúčastnila na majstrovstvách 
 Európy juniorov v Kaposvári (Maďarsko).
• V mesiaci august bol zakúpený a dodaný nový 
 chladiarenský box na uskladnenie tiel voľne žijúcej zveri 
 po ulovení na Účelové zariadenie pre chov a choroby 
 zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach.

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

• Dňa 6. 7. 2018 sa na referáte pre zahraničné štúdium UVLF 
 v Košiciach uskutočnilo prijímacie konanie do 6-ročného 
 študijného programu všeobecné veterinárske lekárstvo 
 vyučovaného v anglickom jazyku. Prijímacieho konania 
 sa zúčastnili 4 uchádzači.
• Dňa 6. 7. 2018 sa na RZŠ uskutočnilo stretnutie prorektora 
 MVDr. M. Tomka, PhD., so zástupcom Tomi School z  
 Grécka Christosom Baniorasom. Cieľom stretnutia bolo  
 prediskutovať možnosti spolupráce v oblasti propagácie 
 štúdia na UVLF v Košiciach medzi záujemcami o štúdium 
 z Grécka a Cypru.
• Dňa 13. 7. 2018 sa na RZŠ uskutočnilo stretnutie 
 prorektora MVDr. M. Tomka, PhD., so zástupcom 
 študentskej hudobnej skupiny “Bačova slina“ študentom 
 Filipom Reptom. Cieľom stretnutia bolo potvrdenie 
 ďalšej podpory uvedeného hudobného zoskupenia 
 zo strany univerzity a tiež poďakovanie študentom za 
 ich vzornú propagáciu UVLF v Košiciach.
• Dňa 16. 8. 2018 sa na referáte pre zahraničné štúdium 
 uskutočnilo piate kolo prijímacích pohovorov na štúdium 
 všeobecného veterinárskeho lekárstva v anglickom 
 jazyku v AR 2018/2019. Z pôvodného počtu 7 prihláse- 
 ných uchádzačov sa prijímacích pohovorov zúčastnili 4 
 uchádzači. Všetci úspešne absolvovali prijímacie 
 pohovory a boli prijímacou komisiou prijatí na štúdium 
 všeobecného veterinárskeho lekárstva.  
• Dňa 28. 8. 2018 navštívila UVLF v Košiciach nová 
 zástupkyňa Britskej obchodnej komory v SR pre východ- 

 né Slovensko pani Veronika Miškech Fričová, MSc. 
 Cieľom jej návštevy bolo nadviazanie na predchádzajú- 
 cu spoluprácu Britskej obchodnej komory s UVLF v 
 Košiciach a možnosti jej ďalšieho rozvoja. Za UVLF v 
 Košiciach sa stretnutia zúčastnili prorektor pre zahranič- 
 né štúdium MVDr. M. Tomko, PhD., a kancelárka univerzity 
 PhDr. Ľ. Kundríková.
• V mesiacoch júl a august zorganizoval RZŠ pre záujem- 
 cov o štúdium dvakrát Deň otvorených dverí. Počas 
 týchto dní si záujemcovia zo zahraničia mohli v sprievo- 
 de pracovníkov RZŠ a vybraných učiteľov pozrieť niekto- 
 ré pracoviská UVLF, študentské domovy a prácu 
 niektorých študentských klubov. 
• V mesiacoch júl a august pokračovali pod vedením 
 prorektora pre zahraničné štúdium a pracovníkov RZŠ, 
 za prispenia pána kvestora, právneho a ekonomického 
 oddelenia UVLF a pani kontrolórky, práce na príprave 
 novej Smernice o poskytovaní vzdelávania na UVLF v 
 Košiciach na 1. a spojenom 1. a 2. stupni vysokoškolského 
 štúdia v anglickom jazyku (VP č. 25). Nová smernica by 
 mala platiť od nového akademického roka.

• Vzhľadom na značné poškodenie 
 začala v mesiaci august oprava 
 oplotenia poľovného revíru 
 zvernica Obora, ktorá tvorí  
 súčasť Účelového zariadenia pre 
 chov a choroby zveri, rýb a včiel 
 v Rozhanovciach.
• V dňoch 24. – 26. 8. 2018 sa v 
 priestoroch Jazdeckého areálu 
 UVLF v Košiciach uskutočnili  
 majstrovstvá Slovenska v par- 
 kúrovom skákaní detí a juniorov, súčasťou programu 
 bolo aj slávnostné otvorenie východnej tribúny po jej 
 rekonštrukcii. ( bližšie informácie v osobitnom 
 príspevku)
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Z agendy Ing. Róberta Schrétera, PhD.,
kvestora

• Na základe opatrení z Výročnej správy o hospodárení  
 uVLF v Košiciach bola v auguste ukončená montáž GPS 
 modulov do automobilov UVLF v Košiciach. Rovnako 
 bola v auguste ukončená príprava na spustenie modulu 
 elektronických žiadaniek.
• V mesiaci august bol Slovenskou energetickou a ino- 
 vačnou agentúrou schválený projekt na zníženie  
 energetickej náročnosti pavilónu P17. Univerzita má 
 tak schválené už dva zo štyroch podaných projektov. V 
 prípade P 17 a P 25 prebieha kontrola postupu verejného 
 obstarávania. Na SIEA má UVLF v Košiciach v rámci 
 vyhlásenej výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19 na 
 znižovanie energetickej náročnosti verejných budov 
 naďalej v odbornom hodnotení projekty na zníženie 
 energetickej náročnosti pavilónu 35 a 36.
• Koncom júla bola zaslaná žiadosť na základe výzvy 
 MŠVVaŠ na projekt „Inovácia vo vzdelávaní na UVLF v 

 Košiciach“ v tematickej oblasti 2018.1. Podpora vysokých 
 škôl pri napĺňaní ich dlhodobých zámerov. Projekt 
 obsahuje v aktivite 1 nadstavbu Centra klinických 
 zručností, ktorého súčasťou je okrem doplnenia mode- 
 lov aj Laboratórium profesionálnej komunikácie a v 
 aktivite 2 modernizáciu Laboratória hygieny a 
 technológie mlieka. Univerzita v rámci tohto projektu 
 žiada pridelenie sumy vo výške 140 tisíc eur vrátane 
 kapitálových finančných prostriedkov.
• V júli boli vyplatené polročné odmeny v celkovej výške 
 177 939 eur. Okrem polročných odmien boli vyplatené 
 aj odmeny za nadpočetné hodiny v celkovej výške 
 59 288 eur a prvá polovi- 
 ca za bodové hodnotenie 
 tvorivých pracovníkov v  
 celkovej výške 47 998 
 eur.
• V mesiaci august 
 prebiehala rekonštrukcia 
 posluchárne v P 10.
• V mesiaci august sa 
 začala rekonštrukcia plo- 
 tu na Kostolianskej ulici.

Výsledky anonymných dotazníkových prieskumov

 V prvom dotazníku zamestnanci UVLF v Košiciach mali 
možnosť vyjadriť anonymný názor na:
 – vnímanie UVLF v Košiciach verejnosťou (absolútne 
  spokojná/ý; viac spokojná/ý ako nespokojná/ý; ani 
  spokojná/ý, ani nespokojná/ý; viac nespokojná/ý ako 
  spokojná/ý; absolútne nespokojná/ý),
 – prácu vedenia UVLF v Košiciach (absolútne spokoj 
  ná/ý; viac spokojná/ý ako nespokojná/ý; ani spokoj 
  ná/ý, ani nespokojná/ý; viac nespokojná/ý ako  
  spokojná/ý; absolútne nespokojná/ý),
 – systém riadenia na UVLF v Košiciach (absolútne  
  vyhovujúci; viac vyhovujúci ako nevyhovujúci; ani 
  vyhovujúci, ani nevyhovujúci; viac nevyhovujúci  
  ako vyhovujúci; absolútne nevyhovujúci),
 – pracovné podmienky, ktoré na UVLF v Košiciach majú 
  (absolútne vyhovujúce; viac vyhovujúce ako nevy- 
  hovujúce; ani vyhovujúce, ani nevyhovujúce; viac 
  nevyhovujúce ako vyhovujúce; absolútne nevyho- 
  vujúce),
 – možnosti pre kariérny rast a rozvoj zručností na UVLF v 
  Košiciach (absolútne vyhovujúce; viac vyhovujúce 
  ako nevyhovujúce; ani vyhovujúce, ani nevyhovujúce; 

  viac nevyhovujúce ako vyhovujúce; absolútne nevyho- 
  vujúce).
 V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi na základe odpo- 
rúčania vyplývajúceho zo spätnej správy z posúdenia na 
mieste podľa modelu CAF bol dotazník rozšírený o otázku 
zameranú na:
 – spokojnosť s dostupnosťou informácií na UVLF 
  (absolútne spokojný; viac spokojný ako nespo- 
  kojný; viac nespokojný ako spokojný; absolútne 
  nespokojný)

 Zamestnanci mali možnosť anonymne sa vyjadriť k polo-
ženým otázkam a taktiež mohli písomne vyjadriť svoje 
podnety a pripomienky.

Vyhodnotenie dotazníka
 Anonymného dotazníkového prieskumu „Názory zamest-
nancov UVLF v Košiciach“ sa zúčastnila takmer polovica 
zamestnancov UVLF (44,70 %), pričom najvyššie percento 
účasti bolo zaznamenané u vedecko-výskumných pracov-
níkov (69,23 %), nasledovali pedagógovia (50,90 %), THP 
pracovníci (45,00 %) a robotnícka profesia (25,66 %) (Tabuľka 
1).

DOTAZNÍK – „NÁZORY ZAMESTNANCOV UVLF“

 V súlade s vnútorným predpisom č. 57 Vnútorný systém 
kvality na UVLF v Košiciach boli realizované a vyhodnotené 
dva dotazníkové prieskumy, a to „Názory zamestnancov 
UVLF v Košiciach“ a  „Úroveň využívania IKT zamestnancami, 
Účasť a úspešnosť vo vzdelávaní zamestnancov, Frekvencia 
odmeňovania jednotlivcov a tímov“. Vedúci zamestnanci 
jednotlivých samostatných pracovísk oboznámili všetkých 
svojich zamestnancov s dotazníkmi a zabezpečili, aby ho mali 

k dispozícii v tlačenej forme. Anonymne vyplnený dotazník 
vhodili zamestnanci do schránky č. 72 (označenej dotazník) 
v pavilóne 9 do stanoveného termínu (10. 5. 2018 do 15.00 
hod.). Za účasti prorektora pre rozvoj školy a hodnotenie 
kvality a pracovníka referátu pre hodnotenie kvality (doc. 
MVDr. Peter Korim, CSc.) bola otvorená schránka, spísaná 
zápisnica a následne bolo vykonané vyhodnotenie odpo-
vedí.
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Otázka: S vnímaním UVLF v Košiciach verejnosťou som...
 Na otázku „S vnímaním UVLF v Košiciach verejnosťou 
som...“ bola najčastejšou odpoveďou „viac spokojný/á ako 
nespokojný/á“, a to vo všetkých pracovných kategóriách 
(176 odpovedí, 64,23 %). Najvyššie percento týchto odpo-
vedí bolo v pracovných kategóriách pedagóg (87 odpovedí; 
76,99 %) a THP (44; 48,89 %), naopak najnižšie v kategórii 
vedecko-výskumný pracovník (15 odpovedí; 55,56 %) (Graf 
1, 2). Nasledovali odpovede „absolútne spokojný“ (49; 
17,88 %) „ani spokojná/ý, ani nespokojná/ý“ (36; 13,14 %); 
„viac nespokojná/ý ako spokojná/ý“ (10; 3,65 %). Absolútne 
nespokojný bol 1 zamestnanec (0,36 %). Piati zamestnanci 
neuviedli svoje pracovné zaradenie, z nich traja (60,00 %) 
boli viac spokojní ako nespokojní, po jednom absolútne 
spokojný (20,00 %) a ani spokojný, ani nespokojný (20,00 
%). Na otázku neodpovedali dvaja zamestnanci (jeden THP 
a jeden vedecko-výskumný pracovník).

pedagógovia (50,90 %), THP pracovníci (45,00 %) a robotnícka profesia (25,66 %) (Tabuľka 
1). 
 
Tabuľka 1 Štatistika odovzdania dotazníkov – Názory zamestnancov UVLF 

 Pedagóg Vedecko-
výskumný 
pracovník 

THP Robotnícka 
profesia 

Spolu 

Celkový počet 
zamestnancov 

222 39 200 152 613 

Počet 
odovzdaných 
dotazníkov 

113 27 90 39 274* 

% 50,90 % 69,23 % 45,00 % 25,66 % 44,70 % 
* pri piatich dotazníkoch nebolo uvedené zaradenie 
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 Spokojnosť s prácou vedenia UVLF na úrovni „viac spokoj-
ná/ý ako nespokojná/ý“ vyjadrila viac než polovica zamest-
nancov, ktorí sa zúčastnili dotazníkového prieskumu (159 
odpovedí; 58,03 %). Najvyššie percento týchto odpovedí 
bolo v kategórii pedagóg (74; 65,49 %), vedecko-výskumný 
pracovník (16; 59,26 %), robotnícka profesia (21; 53,85 %), 
naopak najnižšie v kategórii THP (46; 51,11 %). Absolútne 
spokojný/á bola v poradí druhou najčastejšou odpoveďou 
(57; 20,80 %) a nasledovali odpovede „ani spokojný/á, ani 
nespokojný/á“ (49; 17,88 %), „viac nespokojná/ý, ako spokoj-
ná/ý“ (7; 2,55 %) a „absolútne nespokojná/ý“ (1; 0,36 %). Na 
otázku neodpovedal jeden zamestnanec (Graf  4, 5).
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Najvyššie percento nárastu odpovedí pri porovnaní rokov 2016 a 2017 bol 

zaznamenaný u odpovede „absolútne spokojný/á“ (6,77 %), najvyšší pokles u odpovede „viac 
nespokojný/á ako spokojný/á“ (-5,00 %) (Graf 6). 
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 Najvyššie percento nárastu odpovedí pri porovnaní 
rokov 2016 a 2017 bol zaznamenaný u odpovede „absol-
útne spokojný/á“ (6,77 %), najvyšší pokles u odpovede „viac 
nespokojný/á ako spokojný/á“ (-5,00 %) (Graf 6).
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Otázka: Systém riadenia na UVLF považujem za... 
 

Viac než 60 % odpovedí na otázku „Systém riadenia na UVLF považujem za...“ bola 
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63,72 %) a THP pracovníkov (51; 56,57 %); menej než viac než 20 % odpovedí bolo „ani 
vyhovujúci, ani nevyhovujúci“ (51; 18,61 %). Nižšie percento odpovedí (13,14 %) bolo 
„absolútne vyhovujúci“ (172; 13,14 %) a hodnotenie „viac vyhovujúci ako nevyhovujúci“ 
bolo na úrovni 4,01 % (11 odpovedí). Ako „absolútne nevyhovujúci“ označil systém riadenia 
na UVLF jeden zamestnanec (0,36 %) (Graf 7, 8). 
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Otázka: Systém riadenia na UVLF považujem za...
 Viac než 60 % odpovedí na otázku „Systém riadenia na 
UVLF považujem za...“ bola „viac vyhovujúci ako nevyho-
vujúci“ (172 odpovedí; 62,77 %), a to hlavne u robotníckej 
profesie (28; 71,79 %) u vedecko-výskumných pracovníkov 
(18; 66,67 %), pedagógov (72; 63,72 %) a THP pracovníkov 
(51; 56,57 %); menej než viac než 20 % odpovedí bolo „ani 
vyhovujúci, ani nevyhovujúci“ (51; 18,61 %). Nižšie percento 
odpovedí (13,14 %) bolo „absolútne vyhovujúci“ (172; 13,14 
%) a hodnotenie „viac vyhovujúci ako nevyhovujúci“ bolo na 
úrovni 4,01 % (11 odpovedí). Ako „absolútne nevyhovujúci“ 
označil systém riadenia na UVLF jeden zamestnanec (0,36 %) 
(Graf 7, 8).

 Na základe porovnania rokov  2016 a 2017 je možné 
konštatovať, že najvyšší nárast bol zaznamenaný pri hodno-
tení „viac spokojný/á ako nespokojný/á“ (7,76 %), naopak 
najvyšší pokles u odpovede „viac nespokojný/á ako spokoj-
ný/á“ (-8,08 %) (Graf 3).
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Najvyššie percento nárastu odpovedí pri porovnaní rokov 2016 a 2017 bol 

zaznamenaný u odpovede „viac vyhovujúci ako nevyhovujúci“ (6,30 %), najvyšší pokles 
u odpovede „viac nevyhovujúci, ako  vyhovujúci“ (-6,06 %) (Graf 9). 
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Otázka: Pracovné podmienky, ktoré mám na UVLF vytvorené,  považujem za... 
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64,10 %), pedagógovia (65; 57,52 %), THP pracovníci (48; 53,33 %) a najmenej vedecko-
výskumní pracovníci (14; 51,85 %). Ostatné hodnotenia boli v poradí: „absolútne 
vyhovujúce“ (48; 17,52 %) „ani vyhovujúce, ani nevyhovujúce (45; 16,42), „viac 
nevyhovujúce ako vyhovujúce“ (21; 7,66 %). Ako „absolútne nevyhovujúce“ hodnotilo 
pracovné podmienky 1,09 % odpovedí (Graf 10, 11). 
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 Najvyššie percento nárastu odpovedí pri porovnaní rokov 
2016 a 2017 bol zaznamenaný u odpovede „viac vyhovujúci 
ako nevyhovujúci“ (6,30 %), najvyšší pokles u odpovede 
„viac nevyhovujúci, ako  vyhovujúci“ (-6,06 %) (Graf 9).
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Otázka: Pracovné podmienky, ktoré mám na UVLF vytvo-
rené,  považujem za...
 Viac než polovica zamestnancov (155 odpovedí; 56,57 
%), ktorí odpovedali  na otázku „Pracovné podmienky, 
ktoré mám na UVLF vytvorené, považujem za...“ zhodno-
tila pracovné podmienky ako „viac vyhovujúce ako nevy-
hovujúce“, a to hlavne robotnícka profesia (25; 64,10 %), 
pedagógovia (65; 57,52 %), THP pracovníci (48; 
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Otázka: Možnosti pre kariérny rast a rozvoj zručností na 
UVLF považujem za...
 Zamestnanci UVLF v Košiciach v anonymnom dotazní-
kovom prieskume hodnotili možnosti pre kariérny rast a 
rozvoj zručností na UVLF v najvyššom percente (131 odpo-
vedí; 47,81 %) ako „viac vyhovujúce ako nevyhovujúce“, 
nasledovalo hodnotenie „ani vyhovujúce, ani nevyhovujúce“ 
(60; 21,90 %. Možnosti pre kariérny rast a rozvoj zručností 
hodnotili ako „viac vyhovujúce ako nevyhovujúce“ hlavne 
pedagógovia (67; 59,29 %),vedecko-výskumní pracovníci 
(11; 40,74 %) a THP (36; 40,00 %). Ako „viac nevyhovujúce 
ako vyhovujúce“ boli hodnotené možnosti pre kariérny rast 
a rozvoj zručnosti v 13,87 %, ako „absolútne vyhovujúce v 
12,04 % a ako „absolútne nevyhovujúce“ v 2,92 % odpovedí 
(Graf 13, 14).

 Najvyššie percento nárastu odpovedí pri porovnaní rokov  
2016 a 2017 bol zaznamenaný u odpovede „viac vyhovujúce 
ako nevyhovujúce“ (6,44 %), najvyšší pokles u odpovede 
„viac nevyhovujúce ako vyhovujúce“ (-7,24 %) (Graf 15).

Graf 13 Grafické znázornenie odpovedí na otázku „Možnosti pre 
kariérny rast a rozvoj zručností na UVLF považujem za...“ podľa 
pracovného zaradenia (v %)
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Graf 15 Grafické znázornenie odpovedí na otázku „Možnosti pre 
kariérny rast a rozvoj zručností na UVLF považujem za...“ porovnanie 
rokov 2015,  2016 a 2017 (v %)
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V kategórii pedagógovia (26 pripomienok z celkového počtu 113 dotazníkov) sa týkali 

hlavne: 
- zníženia zaťaženia pedagógov vo výučbe (2); 
- oddelenia výučby v anglickom a slovenskom jazyku; 
- výpočtu THP a robotníkov, ktoré odporúčajú neodvíjať od počtu učiteľov a indexu, ale 

od skutočných potrieb pracoviska;  
- stanovenia počtu študentov v študijnej skupine na základe charakteru predmetu; 
- organizovania kurzov anglického jazyka aj pre pedagogických a vedecko-výskumných 

pracovníkov (2); 
- podpory spolupráce medzi rôznymi tímami;  
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DOTAZNÍK – „ÚROVEŇ VYUŽÍVANIA IKT ZAMESTNANCAMI, ÚČASŤ A ÚSPEŠNOSŤ
VO VZDELÁVANÍ ZAMESTNANCOV, FREKVENCIA ODMEŇOVANIA JEDNOTLIVCOV A TÍMOV“ 

 V druhom dotazníku zamestnanci UVLF v Košiciach mali 
možnosť vyjadriť anonymný názor na:
 1. Úroveň využívania IKT zamestnancami, a to:
  – frekvenciu využívania IKT pri svojej práci (týždenne 
   viac ako 20 hodín, týždenne menej ako 20 hodín, 
   týždenne v rozmedzí 10 – 20 hodín, týždenne menej 
   ako 10 hodín, vôbec nevyužívam),
  – spokojnosť s možnosťami využívania IKT na praco- 
   visku (absolútne spokojná/ý, viac spokojná/ý, ani 
   spokojná/ý, viac spokojná/ý, absolútne nespokojný).

 2. Účasť a úspešnosť vo vzdelávaní zamestnancov, a to:
  – absolvovanie kurzov vedúcich k zvyšovaniu zruč- 
   ností v roku 2017 (absolvoval/a, neabsolvoval/a),
  – v prípade absolvovania kurzu vedúceho k zvyšova- 
   niu zručností  (Vaše zručnosti sa v predmetnej oblasti 
   výrazne zlepšili, mierne zlepšili, vôbec nezlepšili).

 3. Frekvenciu odmeňovania jednotlivcov a tímov na 
UVLF (vyhovujúca, viac vyhovujúca ako nevyhovujúca, ani 
vyhovujúca ani nevyhovujúca, viac nevyhovujúca ako vyho-
vujúca, nevyhovujúca).

 Zamestnanci mali možnosť anonymne sa vyjadriť k polo-
ženým otázkam zakrúžkovaním odpovede, ktorá vystihuje 
ich názor. 

Vyhodnotenie dotazníka
 Z celkového počtu zamestnancov UVLF v Košiciach (613) 
viac než 40 % (269; 43,88 %) využila možnosť anonymného 

vyjadrenia svojho názoru na položené otázky (Tabuľka 2). 
Najvyšší záujem o vyjadrenie záujmu bol u zamestnancov 
zaradených v pracovnej kategórii vedecko-výskumný 
pracovník (69,23 %), pedagóg (50,00 %) a THP pracovník 
(45,00 %). 

Tabuľka 2 Štatistika odovzdania dotazníkov – Úroveň využívania IKT zamestnancami, 
Účasť a úspešnosť vo vzdelávaní zamestnancov, Frekvencia odmeňovania 
jednotlivcov a tímov 

 
 Pedagóg Vedecko-

výskumný 
pracovník 

THP Robotnícka 
profesia 

Spolu 

Celkový počet 
zamestnancov 
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Otázka: Informačné a komunikačné technológie využívam 
pri svojej práci...
 Viac než polovica odpovedí na otázku „Informačné a 
komunikačné technológie využívam pri svojej práci“ znela 
„týždenne viac ako 20 hodín“ (50,93 %), a to hlavne v kate-
góriách vedecko-výskumný pracovník (62,96 %), pedagóg 
(58,56 %) a THP (55,56 %). Najnižšie percento (10,53 %) 
odpovedí v tejto kategórii uviedli pracovníci v robotníckej 
profesii. Ostatní uvádzali využitie informačných a komuni-
kačných technológií „týždenne v rozmedzí 10 – 20 hodín“ 
(23,42 %), „týždenne menej ako 5 hodín“ (8,18 %), „vôbec 
nevyužívam“ (11,15 %) a „týždenne v rozmedzí 5 – 10 hodín“ 
(5,58 %) (Graf 18, 19).

Graf 14 Grafické znázornenie odpovedí na otázku „Možnosti pre 
kariérny rast a rozvoj zručností na UVLF považujem za...“  všetkých 
kategórií zamestnancov (v %)

Zamestnanci UVLF v Košiciach v anonymnom dotazníkovom prieskume hodnotili 
možnosti pre kariérny rast a rozvoj zručností na UVLF v najvyššom percente (131 odpovedí; 
47,81 %) ako „viac vyhovujúce ako nevyhovujúce“, nasledovalo hodnotenie „ani vyhovujúce, 
ani nevyhovujúce“ (60; 21,90 %. Možnosti pre kariérny rast a rozvoj zručností hodnotili ako 
„viac vyhovujúce ako nevyhovujúce“ hlavne pedagógovia (67; 59,29 %),vedecko-výskumní 
pracovníci (11; 40,74 %) a THP (36; 40,00 %). Ako „viac nevyhovujúce ako vyhovujúce“ 
boli hodnotené možnosti pre kariérny rast a rozvoj zručnosti v 13,87 %, ako „absolútne 
vyhovujúce v 12,04 % a ako „absolútne nevyhovujúce“ v 2,92 % odpovedí (Graf 13, 14). 
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ako „viac spokojný ako nespokojný“, a to hlavne v robot-
níckej profesii (26; 66,67 %) a vedecko-výskumní pracovníci 
(18; 66,67 %), nasledovali pedagógovia (68; 60,18 %) a THP 
pracovníci (49; 54,44 %). Ostatné hodnotenia boli v poradí: 
„ani spokojný, ani nespokojný“ (40; 14,60 %) a „absolútne 
spokojný“ (39; 14,23). Ako „absolútne nespokojní“ boli traja 
pracovníci (1,09 %), a to po jednom z kategórií robotník, THP 
a pedagóg (Graf 16, 17).
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Otázka: S možnosťami využívania informačných a komu-
nikačných technológií na Vašom pracovisku ste...
 Viac než 50 % odpovedí na otázku „S možnosťami využí-
vania informačných a komunikačných technológií na Vašom 
pracovisku ste...“ boli „viac spokojná/ý ako nespokojná/ý“ 
(50,56 %). Tento názor mali hlavne pedagógovia (56,76 %), 
vedecko-výskumní pracovníci (55,56 %) a THP pracovníci 
(54,44 %), nasledovali odpovede „absolútne spokojný/á“ 
(20,82 %) a „ani spokojná/ý ani nespokojná/ý“ (16,36 %). 
Odpoveď „Viac nespokojný/á ako spokojný/á“ uviedlo 8,18 
%  a „absolútne nespokojný/á“ 1,12 % (Graf 21, 22).
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 Najvyššie percento nárastu odpovedí pri porovnaní 
rokov 2016 a 2017 bol zaznamenaný u odpovede „abso- 
lútne spokojný/á (3,65 %), najvyšší pokles u odpovede „viac 
spokojný/á ako nespokojný/á“ (-2,80 %) (Graf 23).
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Otázka: Kurz vedúci k zvyšovaniu mojich zručností som v 
roku 2017...
 Viac než pätina odpovedí na otázku či absolvovali zamest-
nanci kurz vedúci k zvyšovaniu zručností v roku 2017 znela 
„absolvoval/a“ (22,30 %). Táto odpoveď bola zvolená hlavne 
THP pracovníkmi (30,00 %), pedagógmi (21,62 %), vedecko-
-výskumnými pracovníkmi (14,81 %) a robotníkmi (10,53). 
Zvyšné odpovede (71,75 %) boli „neabsolvoval/a“ a neodpo-
vedalo 5,95 % zúčastnených (Graf 24, 25).
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Graf 26 Grafické znázornenie odpovedí na otázku „Kurz vedúci k 
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 V týchto dotazníkoch bol priestor aj na podnety a pripo- 
mienky zamestnancov, čo viacerí aj využili. Vedenie univer-
zity sa týmito podnetmi bude priebežne zaoberať a o 
výslednom riešení zamestnancov informovať.

prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.
prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality

doc. MVDr. Peter Korim, CSc.
Ing. Róbert Schréter, PhD.

Mgr. Jana Bobrunková

ňovania jednotlivcov a tímov na UVLF považujem za... boli 
odpovede „viac vyhovujúce ako nevyhovujúce“ (31,60 %), 
„ani vyhovujúce, ani nevyhovujúce (21,19 %) a “absolútne 
vyhovujúce“ (18,59 %) a „viac nevyhovujúce ako vyhovujúce 
(17,84 %). Za absolútne nevyhovujúcu (8,92 %) označili 
frekvenciu odmeňovania hlavne zamestnanci v robotníckej 
profesii (15,79 %), THP (11,11 %) a vedecko-výskumní 
pracovníci (7,41 %) (Graf 30, 31).
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Zasadnutie vedeckej rady
 Zasadnutie Vedeckej rady Univerzity veterinárskeho 
lekárstva a farmácie v Košiciach, v poradí druhé v roku 2018, 
sa uskutočnilo dňa 4. júla 2018. Zasadnutie VR otvorila a 
viedla jej predsedníčka a rektorka UVLF Dr. h. c. prof. MVDr. 
Jana Mojžišová, PhD., ktorá privítala prítomných členov 
Vedeckej rady UVLF podľa nasledovného programu:
 1. Odovzdanie dekrétu docenta doc. MVDr. Drahomíre 
  Sopkovej, PhD., v študijnom odbore 6.3.3. veterinárna 
  morfológia a fyziológia, a doc. MVDr. Jánovi Pošiváko- 
  vi, PhD., v študijnom odbore 6.3.6. veterinárne 
  pôrodníctvo a gynekológia
 2. Návrh na menovanie za docenta MVDr. Marcela Falisa, 
  PhD., v študijnom odbore 6.3.11. hygiena chovu 
  zvierat a životné prostredie
 3. Vyhodnotenie vedecko-výskumnej činnosti na 
  Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v 
  Košiciach za rok 2017
 4. Návrh na zloženie komisií pre štátne a rigorózne skúš- 
  ky na spojenom 1. a 2. stupni vysokoškolského 
  vzdelávania a komisií pre obhajoby záverečných prác  
  a štátnych skúšok na 1. stupni vysokoškolského 
  vzdelávania v akademickom roku 2018/19
 5. Diskusia
 6. Rôzne 
 7. Uznesenia VR
 8. Záver
Vedecká rada schválila:
1. Návrhy predložené v:
  a) v bode 2 na menovanie za docenta MVDr. Marcela 
   Falisa, PhD., v študijnom odbore 6.3.11. hygiena 
   chovu zvierat a životné prostredie,
 b) v bode 4 návrh na zloženie komisií pre štátne a 
  rigorózne skúšky na spojenom 1. a 2. stupni 
  vysokoškolského vzdelávania a komisií pre 
  obhajoby záverečných prác a štátnych  skúšok na 
  1. stupni vysokoškolského vzdelávania v akade- 
  mickom roku 2018/19 s pozmeňujúcimi návrhmi.
2. Návrhy predložené v bode rôzne:
 a) návrh na školiteľa na 3. stupni vysokoškolského štú- 
  dia doc. MVDr. Jána Pošiváka, PhD., v š. o.: 6.3.6. 
  veterinárne pôrodníctvo a gynekológia, Klinika 
  prežúvavcov UVLF v Košiciach; 
 b) návrh na spolugaranta doc. MVDr. Jána Pošiváka, 
  PhD., v š. o.:  6.3.6. veterinárne pôrodníctvo a 
  gynekológia;
 c) návrh na školiteľa na  3. st. vysokoškolského štúdia 
  doc. MVDr. Lenka Luptáková, PhD., v š. o.:  6.3.3. 
  veterinárna morfológia a fyziológia a 4.2.16.  
  neurovedy, Katedra biológie a genetiky UVLF v 
  Košiciach.

Vedecká rada zobrala na vedomie:
 1. Vyhodnotenie vedecko-výskumnej činnosti na 
  Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v  
  Košiciach za rok 2017, ktorú predniesol prorektor 
  J. Pistl.
 Diskusia bola zameraná k jednotlivým predloženým 
návrhom. V rámci konštruktívnej diskusie vystúpili: prof. J. 
Mojžišová, prof. Š. Vilček, prof. P. Mudroň, prof. J. Danko, prof. 
J. Legáth, prof. R. Kropil, prof. J. Kyselovič, doc. M. Bhide, prof. 
J. Dianovský, prof. P. Reichel, prof. Š. Faix,  doc. M. Žemlička, 
prof. Z. Ševčíková, prof. M. Goldová, prof. I. Valocký a prof. J. 
Pistl.
 V rámci diskusie k bodu č. 3 - Vyhodnotenie vedecko-
výskumnej činnosti na Univerzite veterinárskeho lekárstva 
a farmácie v Košiciach za rok 2017, boli vyzdvihnuté 
nasledujúce body: 
 – výpovedná, čitateľná, hutná a prehľadná správa, ktorá 
  okrem kvantitatívnych obsahuje aj kvalitatívne 
  informácie a vývoj trendov; 
 – prezentované výsledky odrážajú kvalitu univerzity, 
  sú objektívne, transparentné a posúvajú univerzitu 
  dopredu;
 – do popredia sa dostáva pozitívny trend v oblasti 
  vedy a výskumu z hľadiska riadenia – prelomovou 
  časťou je návrh jednotlivých dominantných 
  oblastí vedy a výskumu, ich prienik a zavedenie 
  funkcie koordinátorov, ktorí budú zastrešovať 
  komunikáciu medzi jednotlivými tímami;
 – hlavný nástroj ako motivačný prvok vo vedeckej 
  a publikačnej činnosti je bodové hodnotenie; 
  nastavenie bodového hodnotenia tvorivých 
  pracovníkov sa odzrkadlilo v publikačnej aktivite a 
  získavaní grantov;
 – väčšie využívanie možností stanovených zákonom; 
 – uzatváranie pracovných zmlúv na dobu kratšiu ako 
  5 rokov (systematický prístup a nástroj v rukách 
  vedúcich pracovníkov pre zvyšovania kvality vedy 
  a výskumu, stimuláciu tímov na pracoviskách); 
 – slabinu doktorandov hlavne v štatistickom zvládaní 
  experimentov, nakoľko na štatistiku je v časopisoch 
  kladený veľký dôraz, preto by boli vítané v oblasti 
  štatistiky konzultácie výsledkov pred alebo po 
  experimente.
 Predsedníčka vedeckej rady rektorka UVLF Dr. h. c. prof. 
MVDr. Jana Mojžišová, PhD., poďakovala prítomným za 
aktívnu účasť, oznámila termín ďalšieho zasadnutia vedeckej 
rady, ktoré sa uskutoční dňa 4. 7. 2018 a  ukončila zasadnutie  
vedeckej rady. 

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

Zasadnutie akademického senátu
 Dňa 2. júla 2018 sa uskutočnilo 1. riadne zasadnutie AS 
UVLF vo funkčnom období 2018 – 2022. Program schôdze 
bol krátky vzhľadom ku skutočnosti, že týždeň pred 
týmto zasadnutím (25. 6. 2018) bolo posledné zasadnutie 
akademického senátu z funkčného obdobia 2014 – 2018. 

Hlavnými bodmi programu boli zmeny v Rokovacom 
poriadku AS UVLF (vnútorný predpis č. 6) a zloženie 
pracovných výborov AS. Doc. Lazár predložil návrh na 
zmeny v Rokovacom poriadku Akademického senátu 
UVLF v Košiciach, kde bol pridaný bod pojednávajúci o 
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ustanovení rokovacieho dňa AS počas obdobia výučby v 
letnom a zimnom semestri, ktorým sa po dohode členov AS 
v tomto funkčnom období stal štvrtok o 14.00 hod. Ďalším 
návrhom bolo doplnenie článku 4 Pracovné výbory AS UVLF. 
Doterajšie komisie budú premenované na výbory, čím sa 
terminologicky odlíšia od pracovných komisií univerzity a 
budú rozšírené o výbor pre klinickú činnosť, čím sa oblasť 
tejto činnosti posilní. Každý člen AS pracuje minimálne 
v jednom a maximálne v dvoch pracovných výboroch. 
Zloženie výborov sa schvaľuje na prvom riadnom zasadnutí 
AS na začiatku funkčného obdobia, prípadne po doplnení 
členov na ich prvom zasadnutí. 
 Ďalšia zmena sa týka termínu začiatku obdobia letných 
prázdnin, ktoré sa z 1. júla posunulo na 15. júla. Diskusia, v 
ktorej vystúpili rektorka prof. Mojžišová, doc. Lazár, JUDr. 
Jančíková, MVDr. Horňáková, prof. Valocký, prof. Mudroň, 
prorektori prof. Nagy a MVDr. Tomko sa upriamila na 
článok 6 Činnosť predsedníctva AS bod 8 pojednávajúci o 
rozhodovaní predsedníctva AS počas letných prázdnin v 
záležitostiach, ktoré neznesú odklad, a o schválení prijatého 
rozhodnutia na najbližšom zasadnutí AS v septembri v 
novom akademickom roku. Formulácia „Takéto rozhodnutie 
môže byť v AS UVLF dodatočne schválené alebo zrušené. V 
prípade zrušenia právne dôsledky z prijatého rozhodnutia 
zostávajú nedotknuté pre obdobie do času zrušenia takéhoto 

rozhodnutia.“ bola na návrh prof. Reichla vynechaná. 
Akademický senát predložený materiál s navrhovanými 
zmenami vrátane pozmeňujúceho návrhu jednomyseľne 
schválil. 
 Návrh na zloženie pracovných výborov Akademického 
senátu UVLF v Košiciach predložil predseda AS doc. Lazár 
a vysvetlil filozofiu personálneho zloženia jednotlivých 
výborov, ktoré bolo už predtým prerokované v oboch 
komorách. Novovytvorený výbor pre klinickú činnosť 
tvoria členovia AS z klinických pracovísk a študent ŠP 
VVL. Predsedami jednotlivých výborov boli zvolení prof. 
Ševčíková (výbor pre pedagogickú činnosť), prof. Legáth 
(výbor pre vedecko-výskumnú činnnosť), prof. Mudroň 
(výbor pre klinickú činnosť), doc. Toporčák (výbor pre 
hospodársku činnosť) a prof. Reichel (výbor pre etické 
záležitosti). Doc. Marcinčák, predseda mandátovej a 
návrhovej komisie, predniesol návrh uznesení zo zasadnutia 
AS UVLF v Košiciach, po ktorom predseda akademického 
senátu poďakoval členom senátu a vedeniu univerzity za 
účasť a konštruktívnu diskusiu, zaželal príjemné prežitie 
letných dovoleniek a zasadnutie AS UVLF v Košiciach ukončil.

doc. MVDr. Peter Lazár, PhD.
predseda AS UVLF

 Vedecká rada UVLF v Košiciach 
vymenovala na svojom zasadaní 28. 
3. 2018 za docentku MVDr. Drahomíru 
Sopkovú, PhD., v odbore 6.3.3. 
veterinárna morfológia a fyziológia. 
Habilitačná prednáška na tému Význam 
polynenasýtených mastných kyselín pre 
organizmus a obhajoba habilitačnej 
práce Modulácia metabolických a 

reprodukčných procesov vybranými bioaktívnymi aditívami 
sa konali dňa 22. 1. 2018 v posluchárni farmaceutického 
pavilónu UVLF v Košiciach.
 Doc. MVDr. Drahomíra Sopková, PhD., po ukončení 
Vysokej školy veterinárskej v Košiciach v roku 1985 nastúpila 
ako doktorand na katedru hygieny a technológie potravín. V 
roku 1988 začala pracovať ako vedecký pracovník na katedre 
normálnej a patologickej fyziológie, kde v roku 2004 získala 
vedeckú hodnosť PhD. v odbore 43.31.9 hygiena prostredia 
a potravín. Od roku 1997 pracuje ako odborný asistent na 
Ústave fyziológie Katedry anatómie, histológie a fyziológie 
UVLF v Košiciach, kde od roku 2008 pôsobí ako vedúca 
ústavu fyziológie. 
 V rámci pedagogickej činnosti sa doc. Sopková podieľa na 
výučbe predmetov fyziológia, aplikovaná fyziológia zvierat 
a základy fyziológie. Je garantkou študijného predmetu 
fyziológia pre študijný program všeobecné veterinárske 
lekárstvo, hygiena potravín, bezpečnosť krmív a potravín a 
vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii. 
Pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia je garantkou študijných 
predmetov fyziológia, veterinárna fyziológia a fyziológia 
hospodárskych zvierat. V rámci operačného programu 

„Nové študijné programy a vzdelávanie na UVLF v Košiciach“ 
sa podieľala na príprave novovzniknutých predmetov 
fyziológia a aplikovaná fyziológia zvierat. Do pedagogického 
procesu implementuje nové vedecké poznatky získané pri 
riešení mnohých vedeckých projektov. Je spoluautorkou 
štyroch vysokoškolských učebníc, deviatich učebných 
textov a intranetových záznamov. Na pedagogickom 
procese sa podieľala aj ako školiteľka úspešne ukončených 
10 diplomových a bakalárskych prác študentov UVLF v 
Košiciach.  
Vedecko-výskumná činnosť doc. Sopkovej je dlhodobo 
zameraná na sledovanie vplyvu bioaktívnych aditív 
naturálneho pôvodu na moduláciu metabolických a 
reprodukčných procesov, s hlavným zameraním na 
štúdium mechanizmov účinku látok modulujúcich lipidový 
metabolizmus s dôrazom na ich kardioprotektívny vplyv, 
reguláciu reprodukčných schopností samíc a vývoj funkčných 
potravín a aditív. V rámci výskumu v uvedenej oblasti 
bola vedúcou riešiteľského kolektívu 2 projektov VEGA, 
zástupcom vedúceho alebo spoluriešiteľkou 16 projektov (2 
APVV, 10 VEGA, 2 KEGA a 2 operačných programov Výskum 
a vývoj). Vedecká aktivita sa odzrkadľuje v jej publikačnej 
činnosti. Je spoluautorkou jednej monografie, autorkou a 
spoluautorkou 15 publikácií v karentovaných časopisoch, 18 
abstraktov vedeckých prác v zahraničných karentovaných 
časopisoch a desiatok vedeckých prác publikovaných v 
odborných časopisoch a vedeckých zborníkoch, spolu 235. 
V databázach WOS a Scopus má uvedených 16 SCI citácií. 
Celkovo má evidovaných 94 citácií mimo SCI, z toho 34 
zahraničných a 60 domácich.

doc. MVDr. Drahomíra Sopková, PhD.
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 Vedecká rada UVLF v Košiciach 
vymenovala na svojom zasadnutí 
dňa 4. 7. 2018 za docenta MVDr. 
Jána Pošiváka, PhD., v študijnom 
odbore 6.3.6. veterinárne 
pôrodníctvo a gynekológia. Doc. 
MVDr. Ján Pošivák, PhD., odborný 
asistent na Klinike prežúvavcov 
UVLF v Košiciach, prezentoval 

habilitačnú prednášku na tému Vplyv progesterónu na kvali- 
tu oocytov, kvalitatívne zmeny endometria a vývoj embryí u 
dojníc. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce 
Štúdium metabolických, hematologických a hormonálnych 
regulácií v peripartálnom období u vysokoprodukčných dojníc 
sa konala dňa 22. 1. 2018 na pôde UVLF v Košiciach. 
 Doc. MVDr. Ján Pošivák, PhD., po absolvovaní Vysokej 
školy veterinárskej v Košiciach v roku 1980, odbor všeobecné 
veterinárske lekárstvo, nastúpil do zamestnania na OVZ vo 
Veľkom Krtíši, kde pracoval v rokoch 1980 – 1984 ako obvodný 
veterinárny lekár a veterinárny lekár okresnej veterinárnej 
nemocnice. V roku 1984 nastúpil na Experimentálne 
výskumné stredisko VŠV so sídlom v Zemplínskej Teplici, 
kde bol poverený vybudovaním oddelenia reprodukcie 
hospodárskych zvierat so zámerom VŠV zaviesť biotechnické 
metódy riadenej reprodukcie HZ do praxe na pôde vtedajšej 
VŠV, ako aj priamo v podmienkach poľnohospodárskej 

doc. MVDr. Ján Pošivák, PhD.
prvovýroby. Viedol realizačný kolektív pracovníkov VŠV pre 
prenosy embryí HZ. V spolupráci s pracovníkmi Výskumného 
ústavu živočíšnej výroby v Nitre a Krajského plemenárskeho 
podniku v Košiciach sa podieľal na vypracovaní metodík a 
postupov organizačného zabezpečenia komerčného výkonu 
prenosov embryí u HZ a realizoval výkon prenosov embryí 
v šľachtiteľských programoch v chovoch HZ na Slovensku. 
V roku 1993 vykonal s kolektívom spolupracovníkov EVS – 
UVL úspešný medzidruhový prenos embryí muflón-ovca, 
prvý v krajinách V4, a úspešný transfer sexovaných embryí 
hovädzieho dobytka. Po ukončení činnosti EVS – UVL z 
ekonomických dôvodov v roku 1996 pokračoval na Katedre, 
neskôr Klinike pôrodníctva, gynekológie a andrológie 
UVL, kde pôsobil ako vedecko-výskumný pracovník. Od 
roku 2006 bol zamestnaný na uvedenej klinike vo funkcii 
odborného asistenta. V roku 2008 sa spolupodieľal na 
vybudovaní a formovaní odbornej a pedagogickej činnosti 
novovzniknutej Kliniky koní UVLF. Na žiadosť vedenia UVLF 
v roku 2013 prešiel na Kliniku prežúvavcov UVLF v Košiciach, 
kde pôsobí doteraz. Svoju pedagogickú a vedecko-
výskumnú činnosť zameriava na optimalizáciu reprodukcie 
hovädzieho dobytka, malých prežúvavcov a raticovej zveri 
na farmových a zvernicových chovoch s využitím asistovanej 
reprodukcie. Dizertačnú prácu na tému Stratégie zvyšovania 
fertility vysokoprodukčných dojníc obhájil vo vednom 

 Doc. MVDr. Lenka Luptáková, 
PhD., absolvovala habilitačné 
konanie na Fakulte biotechnológie 
a potravinárstva Slovenske 
poľnohospodárskej univer-zity v Nitre v 
odbore 4.2.1 biológia. Za docenta bola 
vymenovaná vedeckou radou Fakulty 
biotechnológie a potravinárstva SPU v 

Nitre na svojom zasadnutí 10. apríla 2018.
 Pedagogicko-vedecká kariéra doc. Luptákovej začala v 
roku 1997, kedy bola prijatá na Univerzitu veterinárskeho 
lekárstva v Košiciach ako študent dennej formy štúdia v 
odbore všeobecné veterinárske lekárstvo. V roku 2003 
úspešne promovala, získala titul MVDr. a prvé dva roky 
po vysokoškolskom štúdiu pracovala v súkromnej praxi v 
Prahe. V roku 2005 bola prijatá na doktorandské štúdium 
na Katedru chémie, biológie a biochémie UVL v Košiciach. 
Počas doktorandského štúdia absolvovala výskumný 
pobyt na LF Karlovej univerzity v Hradci Králové, kde sa 
venovala molekulovej diagnostike intracelulárneho parazita 
Toxoplasma gondii. V roku 2007 bola doc. Luptáková na 
základe konkurzného konania prijatá na Ústav biológie, 
zoológie a rádiobiológie UVL v Košiciach na pozíciu vedecko-
výskumného pracovníka. Na tejto pozícii sa venovala 
oblasti molekulovej diagnostiky viacerých intracelárnych 
parazitov (napr. T. gondii, Encephalitozoon spp.). V roku 
2012 bola na základe konkurzného konania prijatá na 
miesto vysokoškolského pedagóga, kde sa už šiesty rok 
aktívne podieľa na výučbe biológie pre slovenských a 
zahraničných poslucháčov UVLF v Košiciach, a to formou 

praktických cvičení a prednášok. Doc. Luptáková sa podieľa 
na pedagogickom procese aj ako oponentka a školiteľka 
záverečných prác. V roku 2012 komisia SAV pre posudzovanie 
vedeckej kvalifikácie priznala doc. Luptákovej vedecký 
kvalifikačný stupeň IIa. V roku 2013 sa doc. Luptáková 
uchádzala o štipendium SCIEX (Švajčiarsko-slovenský 
štipendijný fond) pre postdoktorandov. A tak v roku 2014 
absolvovala 9-mesačný výskumný pobyt na pracovisku 
Laboratory of Soil Biodiversity na University of Neuchatel 
vo Švajčiarsku. Tu sa zoznámila s extrakciou a detekciou 
vybraných patogénov v environmentálnych vzorkách a 
získala aj nové znalosti v oblasti Next generation sequencing 
a v oblasti fylogenézy.  
 Vedecko výskumná činnosť doc. Luptákovej je zameraná 
na využitie molekulových metód ako PCR, real time PCR, 
RT-PCR na dôkaz prítomnosti patogénov (mikrosporídie, 
kryptosporídie, Toxoplasma gondii, oomycéty) a fylogene- 
tickú analýzu skúmaných vzoriek s využitím DNA barcodov 
(huby, oomycéty, baktérie). Doposiaľ bola vedúcim riešiteľom 
dvoch projektov VEGA a spoluriešiteľkou 6 projektov VEGA 
a 1 projektu APVV. Toho času je doc. Luptáková autorkou 
a spoluautorkou 2 monografií vydaných v zahraničnom 
a domácom vydavateľstve, 4 kapitol v domácich a 
zahraničných vedeckých monografiách, 19 vedeckých 
publikácií v karentovaných časopisoch, 8 vedeckých prác 
v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach 
Web of Science alebo SCOPUS a 45 publikácií v odborných a 
vedeckých časopisoch. Je autorkou a spoluautorkou piatich 
vysokoškolských učebníc a siedmych učebných textov pre 
ŠP VVL, GVM, farmácia a kynológia. 

doc. MVDr. Lenka Luptáková, PhD.
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Posúdenie na mieste v rámci súťaže
Národná cena SR za kvalitu 2018

 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 
sa už štvrtýkrát (roky 2012, 2014, 2016 a 2018) prihlásila 
do súťaže Národná cena SR za kvalitu podľa modelu CAF 
organizovanej Úradom pre normalizáciu, metrológiu a 
skúšobníctvo SR. Po zaslaní prihlášky do súťaže začal pracovať 
na našej univerzite tím pre prípravu samohodnotiacej 
správy, ktorý bol zložený zo 17 členov a vytvorený na 
základe skúseností zo spracovania samohodnotiacich správ 
z predchádzajúcich ročníkov súťaže. Tím bol zložený z členov 
reprezentujúcich vedenie UVLF, rektorátne pracoviská, 
pracoviská teoretických a klinických disciplín a študentov. 
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 
organizoval školenia pre účastníkov súťaže zamerané na 
model CAF a metodiku písania samohodnotiacej správy. 
Školenie sa pre členov nášho tímu  uskutočnilo v dňoch 12. – 
13. 4. 2018 na UVLF v Košiciach.
 Samohodnotiaca správa bola po spracovaní zaslaná v 
stanovenom termíne (14. jún 2018) na Úrad pre normalizáciu, 
metrológiu a skúšobníctvo SR. 
 V súlade so štatútom súťaže Národná cena Slovenskej 
republiky za kvalitu a harmonogramu súťaže Národná cena 
SR za kvalitu 2018 prebehlo hodnotenie samohodnotiacej 
správy a dňa 11. 7. 2018 sa uskutočnilo posúdenie na 
mieste (site visit). Posúdenia na mieste sa zúčastnili Ing. 
Ján Čupka (vedúci posudzovateľ), Ing. Jana Štefánková, 
PhD. (posudzovateľ), zástupcovia Úradu pre normalizáciu, 
metrológiu a skúšobníctvo SR (JUDr. Mgr. Anna 

Budiaková, PhD., a Ing. Katarína Verešová) a za Univerzitu 
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach rektorka Dr. 
h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., a členovia tímu pre 
spracovanie samohodnotiacej správy. Podľa harmonogramu 
posúdenia na mieste spracovaného a zaslaného Úradom pre 
normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR privítala členov 
tímu posudzovateľov a stručne predstavila našu univerzitu 
rektorka UVLF v Košiciach. Nasledovalo oboznámenie 
s programom posúdenia na mieste a prehliadka 
univerzity, v rámci ktorej členovia tímu posudzovateľov v 
sprievode členov CAF tímu navštívili ústav mikrobiológie 
a gnotobiológie, Univerzitnú záhradu liečivých rastlín, 
Univerzitnú veterinárnu nemocnicu, kliniku ošípaných, 
kliniku prežúvavcov, kliniku koní a Centrum klinických 
zručností. Nasledovalo posúdenie jednotlivých kritérií (1 až 
9), počas ktorého členovia tímu posudzovateľov hodnotili 
ich spracovanie, prezentovali svoje pripomienky, vyžadovali 
vysvetlenia a odpovede na vznesené otázky. Po ukončení 
hodnotenia jednotlivých kritérií nasledovala porada 
posudzovateľov a záverečné zhrnutie výsledkov posúdenia 
na mieste.
 V záverečnom zhrnutí členovia tímu posudzovateľov 
poďakovali za účasť v súťaži, organizáciu posúdenia na 
mieste a okrem zistených nedostatkov konštatovali ďalší 
významný pozitívny posun v porovnaní s predchádzajúcou 
účasťou UVLF v Košiciach v roku 2016. Rektorka poďakovala 
členom tímu posudzovateľov za objektívne hodnotenie 

samohodnotiacej správy, pripomienky 
a námety, ktoré prispejú k zvýšeniu 
kvality na našej univerzite a členom 
tímu pre prípravu samohodnotiacej 
správy za vykonanú prácu.
 Z harmonogramu súťaže 19. ročníka 
Národná cena SR za kvalitu 2018 vyplýva, 
že v mesiaci október sa uskutoční 
zasadnutie hodnotiteľskej komisie 
(rozhodnutie o víťazoch a ocenených) 
s následným vypracovaním a zaslaním 
spätnej väzby z posúdenia na mieste  
a slávnostným vyhlásením víťaza a 
ocenených v jednotlivých kategóriách 
(november 2018 v Historickej budove 
Národnej rady SR v Bratislave). 

prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.
prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie 

kvality

odbore 43-05-9 veterinárne pôrodníctvo a gynekológia. Je 
spoluautorom 1 monografie, 4 vysokoškolských učebníc, 
18 publikácií v CC časopisoch, 273 vedeckých a odborných 
prác v zahraničných i domácich vedeckých a odborných 
časopisoch, zborníkoch a konferenciách. Zaznamenal 46 
citácií podľa SCI a 83 mimo SCI. Počas svojej doterajšej 
vedecko-výskumnej činnosti sa podieľal na riešení 18 
projektov VEGA, KEGA, APVV. Bol vedúcim 26 záverečných 

diplomových a bakalárskych prác. Zaviedol a je garantom 
študijného predmetu asistovaná reprodukcia pre ŠP VVL.

 Novým docentom srdečne blahoželáme a do ďalšej 
vedecko-výskumnej, pedagogickej a riadiacej práce im 
prajeme pevné zdravie a veľa osobných a pracovných 
úspechov.

(lk) 
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AGROKOMPLEX 2018 a ocenenie projektu protikliešťového vlákna
 Už po štyridsia-typiatykrát sa AGRO-KOMPLEX, 
medzinárodná poľnohospodárska a pot- 
ravinárska výstava, konala na nitrianskom výstavisku od 16. 
– 19. augusta 2018. Tento rok sa tejto výstavy na ploche vyše 
55 000 m2 zúčastnilo 650 vystavovateľov. Organizátormi bo- 
li Ministerstvo pôdo-hospodárstva a rozvoja vidieka SR a 
Agrokomplex Národné výstavisko, š. p. Táto výstava je o pôde, 
rastlinách a živočíchoch, je to sviatok poľnohospodárov, 
zdravých potravín, milovníkov prírody, je výrazom návratu 
k prírode a tradíciám. Podujatie je zároveň i spoločenskou 
udalosťou a stále sa zvyšujúci počet návštevníkov svedčí o 
jeho obľúbenosti. 
 AGROKOPLEX 2018 dňa 16. 8. slávnostne otvorila 
ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela 
Matečná. Medzi pozvanými hosťami bola aj rektorka UVLF v 
Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., ktorá bola 
aj pri udalosti pre našu univerzitu veľmi potešujúcej – pri 
odovzdávaní ceny Zlatý kosák. Toto prestížne ocenenie získal 
v kategórii veda a výskum kolektív Parazitologického ústavu 
SAV v spolupráci so spoločnosťou Chemosvit Fibrochem 
za PROLEN TickFREE – protikliešťové vlákno s modifikáciou 
na prírodnej báze. Ocenenie, ktoré prevzali za PÚ SAV doc. 
MVDr. Branislav Peťko, DrSc., a za Chemosvit Fibrochen 
Jaroslav Lučivjanský, je uznaním aj pre našu univerzitu, ktorá 
sa zapojila do projektu APVV, ktorého výsledkom je toto 
protikliešťové vlákno a ktorého výskum bude v osobe doc. 
Peťka, v súčasnosti vedúceho Centra aplikovaného výskumu 
na UVLF v Košiciach, pokračovať aj ďalej. 
 Projekt protikliešťového vlákna PROLEN Tickfree vo forme 
prototypu ponožiek vzbudilo na nitrianskom výstavisku veľkú 
pozornosť a uznanie nielen hodnotiteľskej komisie, ale aj 
návštevníkov a médií. Hlavným partnerom Parazitologického 
ústavu SAV v tomto projekte bola spoločnosť Chemosvit 
Fibrochem vo Svite, ktorá je tvorcom patentovanej 
technológie na ukotvenie prírodnej repelentnej látky 
odpudzujúcej kliešte do hmoty polypropylénového vlákna. 
Kombinácia a rôzna koncentrácia účinnej látky vo vlákne vo 
forme pančuchových úpletov bola testovaná okrem PÚ SAV 
aj na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach výskumným 
tímom etológa Igora Majlátha.
 Na projekte spolupracovali aj študenti Gymnázia sv. 
Mikuláša v Prešove Miriam Feretová a Samuel Smoter, ktorí 
testovali 13 éterických olejov s deklarovaným repelentným 
účinkom na dva 
najvýznamnejšie 
stredoeurópske 
kliešte, ako 
p o t e n c i á l n e 
aditíva do nových 
vlákien alebo 
r e p e l e n t o v . 
So svojím 
s a m o s t a t n ý m 
p r o j e k t o m 
získali striebornú 
medailu na 
p r e s t í ž n e j 
svetovej súťaži 
Intel ISEF v Los 
Angeles. Ponožky 

z proti kliešťového vlákna podstúpia ešte záťažové testy. 
Budú vystavené potu, slnku či vetru a opakovanému praniu 
a následne testované na troch druhoch najvýznamnejších 
európskych kliešťov. Vedci tak budú môcť lepšie určiť, akú 
koncentráciu účinnej látky vo vlákne použiť, aby si výrobky 
udržali čo najdlhší účinok. Autori vlákna ho chcú umiestniť 
aj do šnúrok od topánok, do návlekov, opaskov, manžiet, 
šatiek, tričiek či nohavíc. Na pultoch predajní by sa mali prvé 
protikliešťové textilné výrobky objaviť na jar budúceho roka.
Okrem ponožiek bola z inovatívneho funkčného vlákna 
vyrobená aj ohlávka pre kone, prvé postroje pre psy a mačky, 
a vo vývoji sú aj postroje pre malé prežúvavce, ovce a najmä 
kozy, ktoré sú testované na klinikách UVLF. Tieto pomôcky by 
mali zabrániť ich infikovaniu vírusom kliešťovej encefalitídy 
a tým aj prenosu vírusu do mlieka. A to je práve tá oblasť, 

Autor technológie PROLEN TicskFREE Jaroslav Lučivjanský (vľavo) a 
vedúci projektu APVV Branislav Peťko

Protikliešťové vlákno je umiestnené v svetlom páse na 
manžete ponožky

Postroje s protikliešťovou funkciou pre psy a mačky
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na ktorú sa zameria výskumný tím UVLF v Košiciach pod 
vedením doc. Peťka.
 „Myšlienka ochrániť nielen ľudí, ale aj zvieratá pred týmito 
parazitmi, vznikla práve pre hrozbu prenosu vírusu kliešťovej 
encefalitídy do mlieka. Preto sme urobili prvé popruhy, ktoré 
sú utkané z tejto látky s repelentným účinkom, a tiež aj prvý 
postroj ohlávky pre kone. Naším cieľom v rámci UVLF a Centra 
aplikovaného výskumu je otestovať tieto nové popruhy, ktoré 
sú ešte len vo výrobnej fáze, najmä na psoch, koňoch, ovciach 
a kozách. Kone sme zvolili predovšetkým kvôli jazdeckým 
skupinám, pretože kliešte prenášajú boreliózu, ktorá sa 
prejavuje zápalom kĺbov, a tá je v prípade závodných koní 
obrovským rizikom. Pre kone preto vymýšľame okrem ohlávok 

aj ochrany na dolné časti končatín, umiestnené priamo 
nad kopyto. V prípade oviec a kôz chceme uprednostniť 
jednoduchosť a praktickosť popruhov, keďže ku samotnému 
napadnutiu parazitom dochádza prevažne pri pasení. Myslíme 
si, že ochrana proti kliešťom pomocou funkčného vlákna je 
úplne nový spôsob – akýsi nový trend. Preto veríme, že sa nám 
postupom času podarí aplikovať prírodnú repelentnú látku 
odpudzujúcu kliešte nielen do polypropylénového vlákna, ale 
aj do iných materiálov,“ uviedol doc. MVDr. Branislav Peťko, 
DrSc., vedúci Centra aplikovaného výskumu na UVLF v 
Košiciach. 

Mgr. Mária Rusnáková

Naša účasť na medzinárodnej konferencii 
10th World Congress on Pharmacology & 6th International Conference

and Exibition on Advances in Chromatography & HPLC Techniques
 V dňoch 2. – 3. augusta 2018 sa 
pracovníčky RNDr. Monika Šuleková, PhD., 
a RNDr. Lucia Váhovská, PhD.,  z Katedry 
chémie, biochémie a biofyziky UVLF v 
Košiciach aktívne zúčastnili na konferencii 
10th World Congress on Pharmacology 
& 6th International Conference and 
Exibition on Advances in Chromatography 
& HPLC Techniques, ktorá sa uskutočnila v 
Barcelone, Španielsko. Možnosť zúčastniť 
sa na tomto významnom podujatí 
vyplynulo z kladnej odozvy na účasť 
pracovníčok doc. MVDr. Dagmar Heinovej, 
CSc.,  a doc. MVDr. Zuzany Kosteckej, PhD., 
z ústavu biochémie, ktoré sa v minulom 
roku zúčastnili na konferencii Pokroky 
v chromatografii a technikách HPLC v 
Berlíne, Nemecko.
Na tohtoročnom podujatí Monika 
Šuleková prezentovala výsledky výskumu 
formou vyžiadanej prednášky na tému 
Štúdium desorpcie naproxénu zo siliky 
metódou RP-HPLC a Lucia Váhovská 
formou posteru s názvom HPLC 
stanovenie naproxénu z mezopórovitej 
siliky. Témy týchto prezentácií vyplynuli 
z aktuálneho riešenia APVV projektu 
(APVV-15-0520) s názvom “Inteligentné 
nanopórovité systémy ako nosiče liečiv“ 
v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou 
UPJŠ v Košiciach. Uvedené príspevky z 
konferencie sú publikované v časopise 
Biochemistry & Pharmacology. Našu 
účasť na tejto konferencii hodnotíme 
pozitívne, nakoľko na jej základe sa nám 
podarilo vytvoriť kontakty pre ďalšiu 
medzinárodnú spoluprácu.

RNDr. Monika Šuleková, PhD.
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Prvé stretnutie národnej platformy 
pre alternatívne metódy

Čo sú princípy 3Rs a prečo potrebujeme
národnú platformu pre alternatívne metódy?

 Princípy 3Rs (z anl. Reduce = Redukovať, Refine = 
Zlepšiť, Replace =Nahradiť) diskutujú etické hľadisko 
využívania zvierat pre experimentálne účely a v súvislosti 
s toxikológiou ich opísali už v roku 1959 W. M. Russell a R. 
L. Burch. 
 Princípy 3Rs majú širší rozsah ako jednoducho 
podporovať alternatívy k testovaniu na zvieratách. Tam, 
kde sa nedá vyhnúť používaniu zvierat, majú za cieľ zlepšiť 
životné podmienky experimentálnych zvierat a znížiť 
mieru bolesti a utrpenia, ktorému sú zvieratá v testoch 
vystavené. 
 Povinnosť zabezpečiť šírenie informácií o alternatívnych 
metódach a princípoch 3Rs vyplýva členským štátom EÚ 
aj zo smernice EP a Rady EÚ č. 2010/63/EÚ (čl. 47, bod 4). 
 Mnohé členské štáty vytvorili ešte pred implementáciou 
tejto legislatívy národné platformy diskutujúce prob-
lematiku 3Rs a alternatívnych metód (napr. CZECOPA 
v Českej Republike, FRANCOPA vo Francúzsku, SET v 
Nemecku, NC3Rs v UK, IPAM a Centro3R v Taliansku, REMA 
v Španielsku a pod.). Niektoré sú združené v organizácii 
ECOPA (European consensus platform for alternatives). 
Členmi platforiem sú typicky predstavitelia štátneho, 
akademického,priemyselného a verejného sektoru 
(organizácie zaoberajúce sa ochranou zvierat a pod.). 

 Stretnutie odborníkov sa uskutočnilo na MPRV SR, 
nakoľko je MPRV SR (podľa čl. 47, bodu 5. smernice EP a 
Rady EÚ č. 2010/63/EÚ) národným kontaktným bodom siete 
PARERE (Preliminary Assessment of REgulatory RElevance). 
Úlohou siete PARERE je predbežné hodnotenie relevantnosti 
alternatívnych metód pred ich oficiálnym zavedením do 
legislatívy EÚ. Stretnutia sa zúčastnili nadšenci z odborných 
kruhov, ktorí sa stotožňujú s princípmi 3Rs a svojou 
aktívnou činnosťou chcú podporovať ich presadzovanie a 
uplatňovanie 
 Diskusiu medzi zúčastnenými viedla Ing. Zuzana Bírošová, 
CSc. (MPRV SR) spolu s Dr. Helenou Kanďárovou, ERT (MatTek 
IVLSL, SETOX). Medzi prítomnými bol po celý čas badať 
záujem a entuziazmus pre túto problematiku. 

Platforma na Slovensku?
 V Slovenskej republike v súčasnosti neexistuje podobná, 
oficiálne ustanovená skupina, ktorá by združovala odborníkov 
z oblasti štátneho, akade-mického, priemyselného a 
verejného sektora. Iniciatíva na vznik platformy vyšla 
najmä od Dr. Kanďárovej, ktorá sa problematike vývoja 
alternatívnych metód v toxikológii venuje už dlhé roky. Dr. 
Kanďárová pôsobí v spoločnosti MatTek, ktorá sa zaoberá 
vývojom in vitro rekonštituovaných trojdimenzionálnych 
tkanivo-vých modelov podobných ľudským tkanivám. Má 
bohaté skúsenosti s vývojom, medzinárodnou validáciou 
a implementáciou alternatívnych metód do smerníc 
EÚ, OECD a ISO. Zároveň pôsobí ako vice-prezidentka 
Slovenskej toxikologickej spolo-čnosti SETOX, ktorá sa v 
rámci svojej sekcie in vitro toxikológie zameriava na koncept 
3Rs a podporuje vývoj a implementáciu in vitro metód 
do toxikologickej praxe. Je tiež členkou výboru Európskej 
Spoločnosti pre Toxikológiu In Vitro (ESTIV). Dr. Kanďárová 
je preto kľúčovou osobou pre zastrešenie odborného chodu 
platformy.
 Prítomní odborníci sa zhodli, že vznik takejto platformy 
na Slovensku je potrebný a bude prínosný. Platforma 
bude zriadená v rámci sekcie in vitro toxikológie SETOX-u. 
Financovanie bude riešené buď prostredníctvom štátnych 
zdrojov, sponzorských darov alebo 2 % z daní, ktoré môže 
SETOX ako občianske združenie poberať. Názov platformy 
bol ustanovený ako „Slovenská Národná Platforma 3Rs“ 
so skratkou „SNP-3R“. Definícia a ciele platformy, na ktorých 
sa prítomní dohodli, sú uvedené v prílohe č. 1.

Ďalšie kroky 
 V najbližších mesiacoch budú postupne oslovovaní 
možní budúci predstavitelia platformy zo štátneho sektora 
(Ministerstvo hospodárstva SR, Mini-terstvo životného 
prostredia SR, Ministerstvo zdra-votníctva SR, Úrad pre 
normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR), akademického 
sektoru (Slo-venská akadémia vied, Slovenská zdravotnícka 
univerzita, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, 
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská 
poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenska Technická 
Univerzita, Univerzita Komenského), priemyselného sektora 
(chemické a farmaceutické firmy) a verejného sektora 
(Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR, SETOX, 

 Odbor bezpečnosti potravín a výživy Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (OBPaV) je 
národným kontaktným bodom pre predbežné posúdenie 
relevantnosti alternatívnych metód. OBPaV má tiež 
zriadenú národnú odbornú elektronickú skupinu pre 
alternatívne metódy testovania na zvieratách, v rámci 
ktorej rozosiela informácie týkajúce sa alternatívneho 
testovania a tiež implementácie princípov 3R zásad.  
 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v 
Košiciach bola oslovená prostredníctvom MVDr. Mariána 
Prokeša, PhD., a doc. MVDr. Evy Petrovovej, PhD., o 
pridanie sa do národnej elektronickej skupiny expertov 
pre alternatívne metódy. V prípade záujmu bude za 
akademický sektor UVLF jedným z členov pripravovanej 
národnej platformy pre propagáciu a implementáciu 
alternatívnych metód testovania na zvieratách.

 Dňa 27. 2. 2018 sa na Ministerstve pôdo-hospodárstva a 
rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) uskutočnilo 
prvé zasadnutie národných expertov pre oblasť 
alternatívnych metód v toxikológii, ktoré nahrádzajú alebo 
výrazne redukujú testovanie na laboratórnych zvieratách. 
Hlavným cieľom tohto zasadnutia bolo prerokovať možnosti 
vzájomnej spolupráce a založenia národnej platformy pre 
propagáciu princípov 3Rs v toxikológii, implementáciu 
medzinárodne validovaných alternatívnych metód a pre 
rozvoj výskumu a vývoja v tejto oblasti v Slovenskej repu-
blike.
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Sloboda zvierat). 
 Po ustanovení platformy, pozostávajúcej z predsta-viteľov 
menovaných sektorov, sa platforma bude môcť uchádzať o 
členstvo v ECOPA. 
 Ďalšie neoficiálne stretnutie Slovenskej Národnej 
Platformy 3Rs je plánované na jeseň 2018. Na stretnutí budú 
dohodnuté bližšie podmienky spolupráce a fungovania 
platformy. 

Náhľad do súvisiacej problematiky
 Okrem náležitostí okolo ustanovenia platformy sa 
na stretnutí preberali aj ďalšie záležitosti, súvisiace s 
problematikou alternatívnych metód a dobrých životných 
podmienok zvierat (tzv. welfare zvierat, ktoré spočíva v 
zabezpečení fyzickej a psychickej pohody zvierat). Ing. Július 
Brtko, DrSc. (SAV), ktorý bol expertom zúčastňujúcim sa 
zasadnutí siete PARERE, informo-val o záveroch z posledného 
zasadnutia (november 2017). Je najmä potrebné posilniť 
komunikáciu medzi členskými štátmi EÚ a Joint Research 
Centre (JRC), ktoré zastrešuje chod siete PARERE. Na 
zasadnutí bola dohodnutá možná spolupráca medzi SR a JRC 
vo forme poskytnutia prezentácie o aktivitách JRC v oblasti 
alternatívnych metód. Prezentovať by mala prísť Dr. A. Paini 
a stretnutie sa uskutoční na SAV, pričom bude určené predo-
všetkým expertom pracujúcim v oblasti alterna-tívnych 
metód.
 Na zasadnutí sa tiež preberala problematika ochrany 
zvierat využívaných na vedecké účely. MVDr. Daniela 
Bucsuházyová zo Štátnej veteri-nárnej a potravinovej správy 

SR (ŠVPS SR) predstavila národný kontaktný bod (NKB) pre 
ochranu zvierat používaných na vedecké účely, ktorý je 
zriadený na ŠVPS SR (podľa čl. 59 smernice EP a Rady EÚ č. 
2010/63/EÚ). Hlavnou náplňou NKB je ochrana zvierat pri in 
vivo (t. j. pokusy na živom zvierati) vykonávaných vedeckých, 
testova-cích a vzdelávacích projektoch. 
 Žiadatelia o schválenie pokusov na zvieratách musia 
NKB predložiť údaje o dodržiavaní princípov 3Rs, ktoré 
sú súčasťou podrobného plánu testov, spolu s dôkazmi, 
že cieľ daného projektu sa nedá dosiahnuť validovanou 
alternatívnou metódou. (musia byť predložené výstupy z 
vyhľadávania dostupných alternatívnych metód – napr. z 
Referenčného laboratória EÚ pre alternatívy k testovaniu 
na zvieratách EURL-ECVAM alebo Medzirezortného 
koordinačného výboru pre validáciu alternatívnych metód 
ICVAM). NKB kontroluje dodržiavanie ochrany zvierat (podľa 
nariadenia vlády SR č. 377/2012 a podľa vyhlášky MPRV SR č. 
436/2012), vydáva opatrenia v prípade zistenia nedostatkov 
a udeľuje sankcie. 
 Ing. Marta Múčková, PhD. zo spoločnosti hameln rds a.s., 
ktorá je od roku 2015 členom siete testovacích laboratórií 
EU-NETVAL, informovala o zasadnutí EU-NETVAL (október 
2017), na ktorom sa osobitne diskutovali otázky finančného 
zabezpe-čenia testovacích laboratórií EU-NETVAL a tiež 
povinnosť členských štátov EÚ prispievať k vývoju a validácii 
alternatívnych metód. 
 

Spracovala: Lucia Gabrišová

 Slovenská národná platforma 3Rs (SNP 3R) vzniká za účelom propagácie princípov 3Rs (Replacement, Reduction 
and Refinement = nahradenie pokusov na zvieratách alternatívnou metódou; obmedzenie počtu použitých zvierat; 
zjemnenie metód na zvieratách - obmedzenie utrpenia a stresu zvierat). 

 Platforma bude usilovať o členstvo štátneho, akademického, priemyselného a verejného sektoru (organizácií 
zaoberajúcich sa ochranou zvierat a dobrých životných podmienok zvierat (welfare)). 

 Prostredníctvom svojich predstaviteľov bude propagovať alternatívne metódy, napomáhať ich aplikácii do praxe 
a zvyšovať všeobecné povedomie o dostupných alternatívnych metódach obmedzujúcich testovanie na zvieratách. 
Zabezpečí komunikáciu s národnými a medzinárodnými inštitúciami a skupinami s podobným zameraním a záujmom o 
problematiku. Bude sa podieľať na organizácii vedeckých a populárno-vedeckých podujatí v oblasti toxikológie a farmácie 
a tiež prispievať k šíreniu vedomostí o alternatívnych metódach a princípoch 3Rs. 

KVL SR informuje
Cyklo-vet-tour 2018 
 Minulý rok sa 
začala tradícia 
novej spoločensko-
športovej akcie 
Cyklo-vet-tour, ktorú 
organizuje prezídium 
pre členov komory. V 
dňoch 16. – 17. 6. 2018 
sa konal jej druhý 
ročník na západnom 
Slovensku v Harmónii 
a okolí hradu Červený 
kameň,  v  prekrásnom 
prostredí Malých 
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Spoločné zasadnutie KVL SR a KVL ČR 
 Dňa 21. 6. 2018 sa v hoteli Dvorana v Karlovych Varoch 
uskutočnilo už XI. tradičné spoločné  zasadanie  českej a 
slovenskej komory. Na stretnutie boli prizvaní aj členovia 
príslušných regionálnych komôr. Po krátkom príhovore 
a privítaní všetkých hostí  prezidentom MVDr. Karlom 
Danielom sme prežili naozaj príjemný večer v spoločnosti 
našich českých kolegov a dlhoročných priateľov. Na druhý 
deň sme sa stretli s vedením českej komory na spoločnom 
zasadaní oboch našich komôr. Témy o ktorých sme 

diskutovali a hľadali spoločné riešenia boli spoločná lieková 
politika, povinné čipovanie, horúce témy, ktoré rezonujú 
vo veterinárnej oblasti celej Európy ako je antimikrobiálna 
rezistencia, znižovanie spotreby antimikrobík a antiparazitík, 
povinné hlásenia spotreby liekov, dodržiavanie kaskády 
a zákaz používania niektorých druhov antibiotík vo 
veterinárnej praxi a zmeny pri výkone súkromných 
veterinárnych činností, ktoré nás potencionálne čakajú v 
budúcnosti. 

Slov-raj-vet  2018  
 KVL SR  v spolupráci s UVLF v Košiciach a ŠVPS SR 
zorganizovali dňa 30. 6. – 1. 7.  2018 v poradí už VIII. ročník 
turisticko-spoločenskej akcie Slov-raj-vet 2018. Hlavným 
cieľom tejto akcie je stretnutie veterinárnych lekárov, ich 
rodinných príslušníkov a priateľov spojené s poznávaním krás 
Slovenského raja. Sme radi, že na tejto akcii sa každoročne 
zúčastňuje stále viac účastníkov a v poslednom období 
hlavne mladších ročníkov. Stretnutie viac ako 80 účastníkov 
sa uskutočnilo už tradične v sobotu ráno na Čingove, v areáli 
penziónu Lesnica, kde je každoročne „základný tábor“ a 
bolo tu pre účastníkov pripravené občerstvenie, tekutiny a 
tradičná horalka na turistiku. Za sedem rokov sme prešli v 
Slovenskom raji takmer všetky hlavné trasy a doliny a rokliny, 
ale tento rok bola naplánovaná nová krásna trasa z Bielych 

vôd na Dedinkách – Mlynkoch. Z Čingova sme sa prepravili 
na miesto novým školským autobusom z UVLF v Košiciach. 
Trasa viedla  cez Zejmarskú roklinu na Geravy a  Glackou 
cestou na Kláštorisko,  kde sme si naplánovali stretnutie 
s druhou skupinou, ktorá si vybrala kratšiu trasu s deťmi a 
spoločne sme sa vracali späť na Čingov. Po príchode z túry 
okolo 17. hodiny bolo už pre všetkých účastníkov pripravené 
občerstvenie s perfektným gulášom. Na záver sa akcia končila 
pri ohnisku, kedy bol ten správny čas na vzájomnú priateľskú 
komunikáciu o problémoch a radostiach nielen nášho 
veterinárneho stavu na Slovensku. Ak sa vám stretnutie 
páčilo, pozvite na budúci ročník aj ostatných kolegov, radi 
rozšírime našu rodinu „veterinárov v raji“. Už teraz sa tešíme 
na stretnutie s vami v roku 2019, priatelia

Karpát. Po športovej stránke záštitu nad celou akciou prevzal 
MVDr. Ivan Pašek, tohoročný majster sveta v cyklistike 
lekárov na 160 km v Taliansku. Celá naša cyklotúra mala asi 
35 km s prevýšením 600 metrov, čo bol podľa vedúceho 
nášho tímu veľmi slušný výkon pre netrénovaných kolegov, 

ale hlavne pre ich malé ratolesti. Koniec popoludnia strávili 
naše deti tvorením umeleckých diel v miestnej keramickej 
dielni a grilovačkou. Budúci rok sa presunieme za krásami 
stredoslovenského kraja a už dnes sa tešíme na stretnutie so 
všetkými milovníkmi  cyklistiky a krásnej prírody.
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Prístav v Bodø

Nord University, Bodø

Spolupráca UVLF v Košiciach
a Nord Universitet v Bodø v oblasti akvakultúry

 V dňoch 26. 6. – 10. 7. 2018 som sa 
spolu s doc. Mudroňovou zúčastnila 
pracovného pobytu cez výmenný 
program Erasmus+ v Nórsku, v meste 
Bodø, na Nord University, Faculty of 
Biosciences and Aquaculture. Cieľom 
nášho dvojtýždňového pobytu bolo 
posilnenie spolupráce s nórskymi 
kolegami (prof. Mette Sørensen a 
prof. Kironom Viswanathom) v oblasti 
využitia probiotík v sekcii akvakultúry. 
Súčasťou fakulty je výskumná stanica 
Mørkvedbukta, kde sme pracovne 
využívali laboratóriá a seminárne 
miestnosti. Súčasťou pracoviska sú 
aj priestory s nádržami, v ktorých sú 
chované ryby pre vedecké účely a ktoré 
budú využívané aj v rámci zamerania 
našej spolupráce.
 Katedra mikrobiológie a imunológie 
UVLF je dlhodobo aktívna v oblasti 
využívania probiotických baktérií v 
prevencii ochorení hospodárskych 
zvierat. V posledných rokoch sa však 
tento trend začína uplatňovať aj u iných 
kategórií zvierat, napríklad u včiel, 
alebo už v spomínanej akvakultúre. 
V rámci projektu VEGA riešeného 
pod vedením doc. Popelku z Katedry 
hygieny a technológie potravín na 
UVLF v Košiciach sme in vitro potvrdili 
pozitívne účinky autochtónnych 
probiotických baktérií izolovaných z 
tráviaceho traktu pstruhov dúhových. 
Kmene s najlepšími vlastnosťami 
budú následne testované v in vivo 
podmienkach na Fakulte biovied a 
akvakultúry v Nórsku, kde v práci 
pokračuje doktorandka MVDr. Ivana 
Maruščáková a postdoktorandka 
PharmDr. Adriána Fečkaninová, PhD., 
pod vedením prof. Sørensen a prof. 
Viswanatha. 
 Stáž bola mimoriadne prínosná 
nielen po pracovnej stránke, ale 
aj po stránke poznávania pre mňa 
novej krajiny. Prístavné mesto Bodø, 
ktoré je „sesterským“ mestom našej 
univerzity, je správnym centrom 
regiónu Nordland, má cez 50 tisíc 
obyvateľov a rozlohu takmer 1400 km². 
Nachádza sa v strednej časti krajiny na 
pobreží Nórskeho mora. Patrí medzi 
najveternejšie mestá v Nórsku, o čom 
sme sa presvedčili hneď, ako sme 
vykročili z letiskovej haly a skoro nám 
odfúklo kufre. Aj teplota bola typicky 
nórska, okolo 13 °C, takže na prahu 

Nórsko-slovenská spolupráca M. Sørensen, D. Mudroňová, A. Fečkaninová, I. Maruščáková, J. 
Koščová, K. Viswanath



Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom sme prijali správu, že nás dňa 14. augusta 2018 vo veku 82 rokov navždy opustila
doc. MVDr. Bibiána Hájovská, CSc.

Posledná rozlúčka so zosnulou bola 17. augusta 2018 na cintoríne Rozália v Košiciach.
Kondolenčná kniha bola  v tento deň v knižnici  ústavu anatómie sprístupnená všetkým, ktorí poznali pani docentku

počas štyridsiatich dvoch rokoch jej pôsobenia na našej univerzite.

Úžina Saltstraumen - miesto s najsilnejšími vodnými vírmi na svete 

Miestna špecialita Brunost – karamelový syr z kozie-
ho mlieka

Skanzen Kjerringøy Trading Post

pre nás začínajúceho horúceho letného 
obdobia, sme sa takmer všade presúvali v 
nepremokavých a zateplených vetrovkách. 
Priemerná ročná teplota v danej oblasti 
dosahuje iba 4,5 °C a ročný úhrn zrážok je 1020 
mm. Síce sme si užili trošku chladu a dažďa, 
ale na druhej strane, vidieť púpavy a kvitnúce 
orgovány začiatkom júla je tiež zážitok.
 Nórskym prírodným úkazom, ktorý stojí za 
zmienku, je magické „polnočné slnko“. Vďaka 
polohe mesta za polárnym kruhom možno 
tento úkaz sledovať od 2. júna do 10. júla 
a jeho symbol je od roku 1959 aj súčasťou 
oficiálneho erbu mesta. Toto obdobie je 
výborné na prácu (čo sme patrične využili), 
keďže slnko vôbec nezapadá za horizont, a tak 
je celú noc vidno.
 Okrem pracovných povinností sme počas 
pobytu v Bodø využili čas aj na spoznávanie 
okolia a histórie mesta. Navštívili sme skanzen 
Kjerringøy Trading Post, ktorý leží asi 40 km 
severne od mesta Bodø a v minulosti slúžil ako 
dôležitá obchodná stanica.
 No a nedá mi nespomenúť aj niektoré nové 
chute, ktoré sme mali možnosť vyskúšať. Nóri 
sú labužníci a radi chute kombinujú. Dokonca 
pre milovníkov syra a sladkostí vymysleli 
kompromis, hovoria mu Brunost – karamelový 
syr z kozieho mlieka, ktorý sme ochutnali ako 
náplň v palacinke, ale podáva sa aj s pečivom. 
Okrem toho sme boli pohostení gulášom z 
losa, či dokonca veľrybím steakom a morským 
pstruhom so zázvorom. Ozajstné delikatesy.
 Po ochutnávke špecialít sa človeku 
zažiada vybehať nabraté kalórie. V okolí 
Bodø je nespočetné množstvo turistických 
trás, ktorými je možné dostať sa na naozaj 
zaujímavé miesta s prekrásnym výhľadom. 
Vrch Keiservarden ja na to ako stvorený, 
má prevýšenie 366 metrov a patrí medzi 
najveternejšie miesta, ktoré domáci a aj turisti 
obľubujú. Záverom môžem len konštatovať, 
že pracovný pobyt na Nord Universitet v Bodø 
bol naozaj prínosným tak po pracovnej, ako aj 
poznávacej stránke. Získali sme nové kontakty, 
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aj námety na ďalšiu spoluprácu, predmetom diskusie bola aj perspektíva 
podania spoločného projektu so zameraním na využívanie probiotík v 
akvakultúre.

MVDr. Jana Koščová, PhD.



RNDr. Vladimír Ďurišin oslávil životné jubileum

 V apríli 
tohto roku sa 
dožil pekného 
ž i v o t n é h o 
jubilea externý 
učiteľ našej 
u n i v e r z i t y 
RNDr. Vladimír 
Ďurišin, rodák 
z Bratislavy, 
ktorý v 
tomto meste 
v y š t u d o v a l 

Gymnázium Vazovova 6 a následne Prírodovedeckú fakultu 
Univerzity Komenského v Bratislave, odbor všeobecná 
biológia. 
Po absolvovaní vojenskej prezenčnej služby v Mikulove 
pracoval vo Virologickom ústave Slovenskej akadémie vied. 
Jeho meno je nezmazateľne spojené so založením odboru 
kynológie Prezídia Policajného zboru SR, riaditeľom ktorého 
bol od jeho vzniku v roku 1991 až do roku 2010. Postupom 
času sa odbor premenoval na odbor kynológie a hipológie 
Prezídia Policajného zboru SR. Tým, ktorí sa zaujímajú o 
dianie v jazdeckom areáli našej univerzity, nie je potrebné 
dopodrobna rozpisovať jeho význam aj pre UVLF v Košiciach. 
Je držiteľom viacerých rezortných,  mimorezortných a 
medzinárodných medailí a ocenení, hodnosť plukovník 
získal v roku 2004.
 V roku 1994 založil Stredisko služobných psov odboru  
kynológie Prezídia Policajného zboru v Malých Levároch, 
čím vytvoril koncepciu a systém policajnej kynológie v 
bezpečnostnej službe na Slovensku, a  inicioval vznik 
Stredoeurópskeho výcvikového centra Canispol – Slovakia v 
Bratislave. Bol národným  koordinátorom UNDCP – programu 
OSN v boji proti drogám. Neustále sa zaoberá problematikou 
policajnej kynológie v systéme jej zaradenia v policajných 
činnostiach, v policajných službách a v policajných vedách. 
Pozornosť venuje samostatnej kynologickej metodológii a 
výsledkom kriminalistického skúmania v trestnom konaní.
V súčasnosti prednáša na  Univerzite veterinárskeho 
lekárstva a farmácie v Košiciach a Akadémii Policajného 
zboru v Bratislave. Na UVLF v Košiciach začal prednášať  v 
bakalárskom študijnom programe kynológia v roku 2008. 
Je odborným garantom študijného predmetu služobné 
zvieratá v praxi  v študijnom programe vzťah človek – zviera 
a jeho využitie v canisterapii a v hipoterapii. Na akadémii 
učí od roku 2000  študijný predmet   policajná kynológia a 
od roku 2010 aj problematiku policajnej hipológie v rámci 
študijného predmetu policajná kynológia a hipológia. Ako 
vysokoškolský učiteľ na akadémii bol doposiaľ školiteľom 
pätnástich  poslucháčov pri ich bakalárskych a diplomových 
prácach. Na našej univerzite je členom komisie pre štátne 
záverečné skúšky. V súčasnosti sa venuje aj kriminalistickej 
odorológii a metóde mantrailingu.
 Významná je činnosť RNDr. Vladimíra Ďurišina v športovej 

kynológii, ktorej sa od svojej mladosti úspešne venoval. 
Na rôznych súťažiach získal mnohé ocenenia. Stal sa 
dvojnásobným majstrom Slovenska v brannom viacboji 
kynológov, vicemajstrom na majstrovstvách Slovenska vo 
výkone psov služobných plemien v kategórii „stopárov“, 
vyhral Justitzov memoriál v Prahe – neoficiálne majstrovstvá 
Československa boxerov, Memoriál Jána Magála v Bratislave, 
Cenu oslobodenia Bratislavy a iné. Športovej kynológii sa 
aktívne venoval vo Zväze drobnochovateľov od roku 1975 
a vo Zväzarme od roku 1976.  Dlhé roky pôsobil vo funkcii 
medzinárodného a národného rozhodcu s aprobáciou 
pre výkon služobnej kynológie. Pracoval v kynologických 
organizáciách ako figurant, inštruktor, hlavný inštruktor, 
podpredseda a predseda kynologickej organizácie. Bol 
členom Ústrednej rady kynológie Ústredného výboru 
Zväzarmu v Prahe a členom výcvikovej komisie Mestskej 
rady kynológie Mestského výboru Zväzarmu v Bratislave. 
V súčasnosti je predsedom Kynologického klubu Polícia 
– Slovakia a členom Slovenskej policajno-historickej 
spoločnosti.
 Významná je aj jeho rozhodcovská činnosť, kde rozhodoval 
napríklad ako hlavný rozhodca  na majstrovstvách Slovenska 
vo výkone psov služobných plemien a na I. majstrovstvách 
Slovenska záchranárskych psov, ďalej ako rozhodca na 
majstrovstvách Slovenska vo výkone psov služobných 
plemien, na majstrovstvách  Slovenska mládeže vo výkone 
psov služobných plemien, na majstrovstvách  Slovenska 
Zboru nápravnej  výchovy, na majstrovstvách Slovenska 
Zboru ozbrojenej ochrany železníc a na majstrovstvá 
Československa Zboru ozbrojenej ochrany železníc. Ako 
rozhodca sa zúčastnil na prvom  CACIT  na Slovensku v 
Trnave. Pôsobil ako rozhodca  výkonu na bonitáciách 
plemien nemecký ovčiak, boxer a briard.
 Jubilant zorganizoval viacero národných a medzinárodných 
kynologických konferencií a medzinárodných zvodov 
chovných psov a sučiek plemena nemecký ovčiak. Usporiadal 
prvú medzinárodnú súťaž policajných psov na vyhľadávanie 
výbušnín, prvé majstrovstvá Európy policajných psov na 
vyhľadávanie drog a majstrovstvá Európy policajných psov 
na vyhľadávanie výbušnín.
 Významná je aj publikačná činnosť doktora Ďurišina. 
Je autorom vysokoškolskej učebnice Policajná kynológia, 
teória a prax (2016). V spoluautorstve publikoval monografie 
Policajná kynológia na Slovensku (2004), Police kynology 
in Slovakia (2004),  Policajná kynológia na Slovensku 
(2009), Policajná kynológia (2009). Okrem toho je autorom 
a spoluautorom 5 skrípt vydaných na UVLF v Košiciach 
a APZ v Bratislave,  mnohých príspevkov publikovaných 
v zborníkoch z medzinárodných konferencií, štúdií a 
odborných časopiseckých publikácií.
 Jubilant sa dožil okrúhleho životného jubilea vo výbornej 
fyzickej a duševnej kondícii. Do ďalších úspešných a 
plodných rokov mu želáme veľa zdravia, elánu a optimizmu!

                Peter Korim a priatelia
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 Doc. MVDr. Róbert Ondrejka PhD., sa narodil 20. augusta 
1948 v Nových Zámkoch, vyrastal v Machulinciach, okres 
Zlaté Moravce. Po absolvovaní Strednej všeobecno-
vzdelávacej školy v Zlatých Moravciach bol prijatý na vysokú 
školu veterinársku v Košiciach, študijný odbor všeobecné 
veterinárske lekárstvo. Po ukončení vysokoškolského štúdia 
v roku 1973 začal pracovať ako vedecký pracovník na Katedre 
infektológie a tropickej veterinárnej medicíny, v laboratóriu 
pre výskum besnoty. V roku 1981 získal štipendium na 
študijný pobyt na referenčnom pracovisku WHO a OIE Institut 
Pasteur v Paríži a následne na referenčnom pracovisku CNEVA 
Malzéville vo Francúzsku. Kandidátsku dizertačnú prácu s 
názvom Štúdium patogenézy a imunoprofylaxie lyssy obhájil 
vo vednom odbore epizootológia a zoohygiena v roku 1983. 
V rámci trojročného expertízneho pobytu v rokoch 1988 – 
1991 pracoval na Veterinárnej fakulte Tiaret v Alžírsku, na 
Katedre klinickej propedeutiky. V roku 2000 habilitoval vo 
vednom odbore infekčné a invázne choroby zvierat. Témou 
jeho habilitačnej práce bolo Využitie vakcinačného kmeňa 
Vnukovo-32/107 pre prípravu orálnych antirabických vakcín.
Počas svojej viac ako 30 ročnej pedagogickej práce viedol 
prednášky a praktické cvičenia v študijných predmetoch 
epizootológia, infekčné choroby, nákazy zvierat, infekčné 
choroby psov, infekčné choroby koní a ďalších. Viac 
ako 15 rokov bol garantov a spolugarantom študijného 
predmetu tropická veterinárna medicína. Bol vedúcim 
stáží, vedúcim učiteľom prvých ročníkov, školiteľom 
bakalárskych, diplomových a dizertačných prác. V rámci 
vedecko-výskumnej práce bol zodpovedným riešiteľom 
a spoluriešiteľom projektov VEGA KEGA a APVV. Je 
spoluautorom orálnej antirabickej vakcíny určenej pre 
imunizáciu líšok hrdzavých ako aj parenterálnej vakcíny proti 
hemoragickej chorobe králikov. Je autorom a spoluautorom 
viac ako 15 vysokoškolských učebníc, mnohých odborných a 
vedeckých článkov v zahraničných aj domácich časopisoch.

 Pri príležitosti 
Tvojich narodenín 
a odchodu do 
dôchodku Ti chceme 
blahoželať. S tebou, 
naším kolegom, sme 
prežili na pracovisku 
mnoho rokov. So 
svojím osobitným 
fluidom a životným 
nadhľadom si sa stal 
jeho neoddeliteľnou 
súčasťou. Obetoval 
si mu celý svoj 
život. Ako učiteľ si 
vychoval desiatky, desiatky študentov. Naši absolventi na 
teba v dobrom spomínajú.
 Milý Boby, chceme Ti vysloviť vďaku za všetku odvedenú 
prácu, ktorú si vykonal pre naše pracovisko. Aj keď Ti život 
občas priniesol neúspech, nestratil si vôľu a chuť ísť ďalej. 
Teraz končíš ďalšiu životnú etapu. Je to priestor na tvoje 
koníčky, na ktoré budeš potrebovať veľa času. Márne sa 
nehovorí, že človek má práve na dôchodku najmenej 
času a o Tebe to určite bude platiť tiež. Aj keď odchádzaš 
do dôchodku, maj na pamäti múdru myšlienku Mikuláša 
Koperníka: „Nikto nezostarne preto, lebo dosiahne istý 
vek, človek sa stáva starým v tom okamihu, keď stratí svoje 
ideály“. Myslíme, že Ty máš pred sebou ešte veľa slnečných a 
krásnych dní. 
 Milý Boby, ďakujeme Ti za veselý smiech, zábavu a 
priateľstvo. Nech Ťa pri odchode do dôchodku sprevádza 
vedomie dobre vykonanej práce, pevné zdravie a spokojnosť 
v rodinnom kruhu!

Kolektív katedry epizootológie a parazitológie

Medzinárodný študentský kongres IVSA – Krakov 2018

 V období, keď si mnohí aspoň na chvíľu vydýchli od skúšok, 
sa štyri členky klubu IVSA Slovakia vybrali reprezentovať 
našu univerzitu na medzinárodný študentský kongres, ktorý 
sa konal v poľskom Krakove v dňoch od 16. – 27. júla 2018. 
Krakov, v minulosti hlavné mesto Poľska, dnes jeden z 
najkrajších architektonických skvostov v Európe. Mesto 
dýcha stredovekom, pozitívny dojem podčiarkuje aj 

množstvo zelene, ktorá vo veľkých mestách zvykne chýbať. 
Srdcom Krakova je kráľovský hrad Wavel týčiaci sa nad 
riekou Visla, kde žil v minulosti drak, o ktorom sa šíri veľa 
príbehov. Mesto je dielom zručných remeselníkov, ktorí 
boli majstrami vo svojom odbore. V Krakove sa nachádza 
36 univerzít rôzneho zamerania. Kongres hostila Univerzita 
agrokultúry v Krakove, ktorá zastrešuje 8 fakúlt. Jednou z 

Náš jubilant – doc. MVDr. Róbert Ondrejka, PhD.
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nich je fakulta veterinárnych vied, ktorej študenti po záštitou 
klubu IVSA Krakow kongres usporiadali, a týmto umožnili 
stretnutie študentom z celého sveta na 67. medzinárodnom 
študentskom kongrese.
 V prvý deň sme pri registrácii na internátoch dostali vaky 
s propagačnými materiálmi, ktoré nás sprevádzali celým 
kongresom. Po ubytovaní sa v mutltikultúrne obsadených 
izbách sme sa zišli všetci spoločne na večeri. Viac ako 200 
delegátov z celého sveta za tromi stolmi, kde sa začali nové 
priateľstvá a budúce spolupráce. Nech plánujete takýto 
typ akcie s akýmkoľvek úsilím, prehodnocujúc tie najlepšie 
varianty, počasie naplánovať nezvládnete. V druhý deň 
kongresu sme spoznávali historické pamiatky a stredoveké 
námestie Krakova. Rozdelení do niekoľkých tímov sme 
prechádzali jednotlivé stanovištia, kde sme získavali body 
za úspešné zvládnutie pestrých úloh. Pomedzi neutíchajúci 
dážď sa ozývali rôzne skomoleniny tradičných poľských 
slov za účelom získania čo najvyššieho počtu bodov, 
cudzojazyčné „nadšenie“ z premočených topánok, ale aj 
„medzinárodný“ smiech. Don’t worry be happy with IVSA. 
Večer sme sa spoločne stretli pri tradičnej večeri. Táto 
však bola špeciálna tým, že každá krajina prezentovala 
svoje tradičné jedlo, produkty či nápoje. Medzi delegátov 
kongresu zavítal aj rektor Krakovskej univerzity a spoločne s 
nami strávil príjemný večer. 
 Ďalšie dni sme mali denný program rozdelený na tri 
časti. V dopoludňajších hodinách edukačná časť vo forme 
prednášok. Poobedia sme sa venovali interným klubovým 
záležitostiam a večer wellness aktivitám alebo spoločenským 
udalostiam. 
 Royal Canine prispel prezentáciou o správnom 
nastavení výživy pre mačacích a psích pacientov s rôznymi 
ochoreniami. Dôsledné nastavenie minerálov a výživových 
doplnkov výrazne ovplyvňuje čas liečby a rekonvalescencie 
po operačných zákrokoch. 
 V ďalšej časti prednášok sme sa presunuli k väčším 
pacientom. Pohľadom odborníkov firmy Ecolab sme 
hodnotili dodržiavanie hygieny a welfare a dôsledky 
dodržiavania na ekonomickú stránku produkčnej úspešnosti. 
Učili sme sa vyhodnocovať laboratórne výsledky vyšetrenia 
krvi. Hodnotili účinnosť použitia autogénnych vakcín u 
ošípaných a hydiny pri infekčných ochoreniach. Podľa 
vlastného výberu sme sa zúčastnili workshopov rôzneho 
zamerania. Medzi najzaujímavejšie patrili choroby včiel. 
Účastníkov workshopu odviezli autobusom na farmu. Tam 
sa všetci prestrojili do ochranného oblečenia a spoločne 
vyšetrovali včelstvo a hodnotili med. V sekcii reprodukcia u 
psov študenti určovali časť cyklu prostredníctvom rôznych 
techník na špecializovanom pracovisku. V sekcii veľkých 

zvierat sme navštívili školskú farmu s hospodárskymi 
zvieratami, kde sme sa spoločne učili diagnostikovať 
najčastejšie choroby u produkčných zvierat. 
 Pomedzi náročnú edukačnú časť nám dopriali aj 
spoznávanie v podobe návštevy koncentračných táborov 
Auschwitz a Birkenau. Keď sa slnko rozhodlo rozpútať tropické 
horúčavy, schladili sme sa v soľnej bani vo Wieliczke. Víkend 
a regeneráciu v podobe wellnes sme si užili v Zakopanom, 
no ešte prv než sme zakúsili teplo termálnej vody, sme 
spoločne objavovali krásu poľskej strany Tatier. V posledný 
večer kongresu sa konala oficiálna slávnostná večera v 
krásnych priestoroch Folwark Zalesie. Spoločne sme ukončili 
67. medzinárodný kongres IVSA. Očarení priestorom sme si 
málokto uvedomovali, že je to vlastne posledný spoločný 
večer. 
 S pohľadom späť hodnotím tieto dva týždne ako náročné, 
ale určite odporúčam zúčastniť sa podobnej udalosti, ktorá 
prispela kvantom informácií a kontaktov do našej budúcej 
veterinárnej činnosti. 
 Ďakujeme vedeniu UVLF v Košiciach, že nám umožnila 
zúčastniť sa a pomohla uskutočniť cestu za poznaním, 
získaním nových skúseností aj priateľstiev.

Andrea Lopatovská, študentka 4. roč. ŠP VVL
Foto: autorka
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 Koniec prázdnin, posledný augustový víkend v dňoch 24. – 26. 
8. 2018, bol pre jazdcov vrcholom jazdeckej sezóny. Pre jazdcov 
v kategórii detí a juniorov a pre pony kone pripravili členovia 
jazdeckého oddielu TJ Slávia UVLF majstrovstvá Slovenska. Po 
dlhých desaťročiach sa tak najvyššia slovenská súťaž vrátila do 
Košíc. 131 jazdeckých dvojíc z celého Slovenska sa v 418 štartoch 
snažilo zozbierať za tri dni, počas ktorých sa preteky konali, čo 
najmenej trestných bodov a zabojovať tak o majstrovské tituly. 
Všetky súťaže sa konali ako otvorené, čo znamená, že v súťažiach 
sme videli štarty jazdcov všetkých vekových kategórií a tiež koní 
rôzneho veku, čo dodalo súťažiam náboj dramatickosti. 
 Organizátorom tentokrát neprialo počasie, keď piatkovú 
nočnú búrku ešte jazdecké plochy zvládli, ale nedeľný 
celodenný dážď postavil zbor rozhodcov a organizačný výbor 
pred dilemu, či preteky zrušiť, preložiť alebo preniesť do 
krytej haly. Zvíťazila technicky najnáročnejšia, no pre jazdcov 
najvýhodnejšia možnosť, a preteky sa v nedeľu presunuli do 
haly a mohli tak pokračovať. Túto zmenu kvitovali ako jazdci, 
tak prítomní zástupcovia Slovenskej jazdeckej federácie, 
preniesť preteky po dvoch dňoch skákania do haly bolo možné 
vďaka nasadeniu členov jazdeckého oddielu, brigádnikov 
a dobrovoľníkov. Nedeľné súťaže sa tak museli zaobísť bez 
diváckej kulisy, ktorá bola pochopiteľne za dažďa minimálna. 
To však nepokazilo úprimnú radosť jazdcov a hlavne jazdkýň, 
ktoré nedeľným tretím kolom dokončili svoje súťaže. V kategórií 
detí – jednotlivci, získala prvé a aj druhé miesto Ema Šulíková 
z Liptovskej Sielnice, ktorá tak maximálne využila možnosť 
štartovať na dvoch koňoch. V junioroch zvíťazila Lujza Ličková z 
Bratislavy a z pony jazdcov sa najviac tešila Marianna Antalíková 
z Veľkej Vsi. Sobotňajšie, ešte na vonkajšom kolbišti konané 
súťaže, nám priniesli výsledky v družstvách detí a juniorov. 
Osud to tak asi chcel, že keď sa majstrovstvá SR dostali do Košíc, 
práve naše domáce jazdkyne sa vzhľadom na svoj vek dostali 
do najnevýhodnejších pozícií, a tak Nina Nálepková minulý 
rok ešte 3. na MSR v kategórii detí je už tento rok najmladšou 
juniorkou, a podobne Saška Bálintová. V konkurencii starších sa 
však nestratili a hlavne v otvorených súťažiach sme zaznamenali 
pekné umiestnenia. Najviditeľnejšie sa to prejavilo v súťaži č. 3 
– Cena Budo Sport, kde z prvých šiestich dekorovaných miest 
brali domáci štyri. Z víťazstva sa tešila práve Nina Nálepková s 
Milladou. 
 V sobotu zažila premiéru aj obnovená tribúna, ktorá bola v 
nedeľu oficiálne slávnostne otvorená. Tento rok sa môžeme 
ešte tešiť na záverečné skokové preteky 6. októbra a Hubertovu 
jazdu.

 Ing. Marek Horváth, foto: Stanislav Nosáľ

Majstrovstvá  Slovenska v parkúrovom skákaní detí a juniorov

MS deti - družstvá

MS juniori

MS juniori - družstvá

Plné nasadenie Nová tribúna

www.uvlf.sk 27



SPRAVODAJCA Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach - dvojmesačník - 20. 9. 2018 - IČO: 397 474 - šéfredaktorka: PhDr. Ľudmila Kundrí-
ková, redakčná rada: tajomník doc. MVDr. Ján Lehocký, PhD., CSc., MVDr. Irena Rajzáková, MVDr. Pavol Rajzák, MVDr. Zuzana Vasilková, MVDr. Beáta Koréneková, 
PhD., MVDr. Marián Prokeš, PhD., Zlata Marholdová. REDAKCIA: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Komenského 73, 041 81 Košice, tel.: 0915 984 
558, 0908 803 941, e-mail: ludmila.kundrikova@uvlf.sk, zlata.marholdova@uvlf.sk, INTERNET: www.uvlf.sk/spravodajca - SADZBA: Ivana Báštiová, TLAČ: Edičné 
stredisko a predajňa literatúry UVLF v Košiciach - EV 3484/09. ISSN 1338-189X - Nepredajné - Nevyžiadané rukopisy nevraciame - Príspevky a fotografie nie sú 
honorované. 

Univerzita na majstrovstvách Európy vo voltíži
 V utorok 31. 8. 2018 vyrazila ekipa 
ULVF v zložení Zuzana Majsniarová, 
Zuzana Orinčáková, Michaela Malegová, 
Patrícia Malegová, Petra Kolcunová a 
Ema Czetoová ako cvičenci, Martina 
Sobčáková, Daniela Semancová ako 
ošetrovateľky koní, Eva Pavľaková ako 
tréner a Marián Pavľak ako lonžér do 
dejiska konania juniorských majstrovstiev 
Európy vo voltíži. Tie sa už tretíkrát v 
histórii konali v maďarskom Kaposvári. 
Úlohy organizátora sa zhostila tamojšia 
poľnohospodárska univerzita Kaposvári 
EGYETEM. Aj keď to vyzerá, že takýchto 
podujatí sa ,,veterinárky“ zúčastňujú 
s občasnými výpadkami pravidelne, 
tentokrát to také jednoduché naozaj nebolo. Z A družstva TJ 
Slávia UVLF vypadli dve kľúčové pretekárky. Jedna cvičenka 
zmenila počas zimy klubovú príslušnosť, ďalšia rovnako 
dôležitá ,,hráčka“ Michaela Malegová musela počas sezóny 
podstúpiť operáciu členka. Vôbec nebolo jasné, či sa jej 
sezóna 2018 bude týkať. Z týchto dôvodov voltížna skupina 
na prvých kvalifikačných pretekoch v máji v Budapešti 
neštartovala. Štartovali tu len jednotlivci. Za povšimnutie 
v Budapešti stojí prvé a druhé miesto Patrície Malegovej a 
Petry Kolcunovej v detskej kategórii. Keďže to vyzeralo, že v 
sezóne 2018 TJ Slávia UVLF družstvo nepostaví, prišiel čas aj 
na vyriešenie ďalšieho kľúčového článku tohto športu, a tým 
je kôň. Koník Trouble Maker Z dovŕšil vek 15 rokov, ale čo je 

najpodstatnejšie, 
dievčatá, ktoré 
na ňom súťažili 
už osem rokov, 
m e d z i č a s o m 
narástli a uniesť 
,,veľkú“ skupinu 
zrazu bolo nad 
jeho sily. Z 
týchto všetkých 
s p o m í n a n ý c h 
dôvodov padlo 
r o z h o d n u t i e 
koníka predať a za 
utŕžené peniaze 
z a o b s t a r a ť 
nového člena 
s ú ť a ž n é h o 
tímu. Trouble 
Maker Z našiel 
nový domov 
v jazdeckom 
oddiele pri 
Spojenej škole v 
Ivanke pri Dunaji. 

Úloha nájsť nového kvalitného skupinového voltížneho 
koňa sa spočiatku zdala beznádejná. Po vyskúšaní 21 koní 
nakoniec v sieti jazdeckého oddielu TJ Slávia UVLF uviazla 
fantastická kobyla Vivian. Kľúčovú úlohu pri jej výbere zohral 
okrem trénerov MVDr. Zdeněk Žert, ktorý je okrem iného 
aj veterinárny delegát FEI (Svetová jazdecká federácia) pre 
disciplínu voltíž. 
 A tak sa stalo akoby zázrakom, že po siedmych 
plnohodnotných tréningoch družstvo na druhých 
kvalifikačných pretekoch nielen štartovalo, (ešte bez 
doliečujúcej sa Michaely Malegovej), ale dokázalo aj poraziť 
svojich najväčších konkurentov z SOUP Šaľa, čím urobilo 
prvý krôčik k účasti na majstrovstvách Európy. V tretích 
nominačných pretekoch v júni v areáli Rozálka Pezinok si už 
kompletné družstvo nenechalo ujsť cestu na vytúžené ME, 
keďže spomedzi slovenských skupín sa umiestnilo najlepšie. 
Účasť na ME si ešte ako jednotlivec vybojovala aj členka 
skupiny TJ Slávia UVLF Zuzana Orinčáková spolu s Kristínou 
Hajduovou zo Sundance Nitra a Sárou Šoltésovou z klubu 
Free Style Poprad. Skupina v Kaposvári obsadila deviate 
miesto. Prvé miesto obsadili Nemci, druhé miesto Rakúšania 
a bronzovú medailu si vybojovali Švajčiari. Vzhľadom na 
priebeh sezóny a na fakt, že špeciálny výcvik voltížneho koňa 
normálne trvá jeden až dva roky, môžeme aj deviate miesto 
považovať za čiastočný úspech. V kategórii jednotlivcov ani 
jedna Slovenka nepostúpila do finále, teda medzi prvých 
15. Zuzana Orinčáková obsadila 35. priečku. Radosť nám v 
nemajstrovskej priateľskej súťaži detí urobili už spomínané 
pretekárky Patrícia Malegová a Petra Kolcunová, ktoré 
obsadili 2. a 4. miesto. 
 Voltížerov zo Slávie UVLF ešte v dňoch 28. – 30. 9. 2018 
čaká vrchol domácej sezóny. Zúčastnia sa majstrovstiev 
Slovenska. Tentokrát nebudú musieť ďaleko cestovať, lebo 
podujatie sa výnimočne bude konať na východe republiky v 
obci Hrabušice v blízkosti Slovenského raja. Držme im palce!

MVDr. Marián Pavľak


