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SPRAVODAJCA
Otvorenie akademického roku 2016/2017

 V poradí 67. akademický rok na Univerzite veterinárskeho 
lekárstva a farmácie v Košiciach sa začal slávnostným otvo-
rením dňa 14. septembra 2016 v novorekonštruovanej aule. 
Úvodca slávnosti prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., prorektor 
pre rozvoj školy a hodnotenie kvality, privítal rektorku prof. 
MVDr. Janu Mojžišovú, PhD., a prorektorov prof. MVDr. Zitu 
Faixovú, PhD., prof. MVDr. Juraja Pistla, PhD., MVDr. Martina 
Tomka, PhD., doc. MVDr. Oskara Nagya, PhD., predsedu 
akademického senátu prof. MVDr. Petra Reichela, CSc., 
predsedu správnej rady Ing. Jána Királyho, kvestora Ing. 
Róberta Schrétera, ďalších členov správnej rady, vedeckej 
rady, učiteľov, vedeckých pracovníkov, doktorandov, 
zamestnancov našej univerzity ako aj pracovníkov účelo-
vých zariadení i  študentov. Osobitne privítal na slávnosti 
vzácnu návštevu – MVDr. Gabriela Csicsaia, PhD., štátneho 
tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
Slovenskej republiky.
 Najdôležitejším bodom programu tejto akademickej 
slávnosti je príhovor rektora univerzity. Na prahu ďalšieho 
akademického roku sa rektorka prof. MVDr. Jana Mojži-
šová, PhD. , prihovorila s hodnotením uplynulých mesiacov 
i víziami do mesiacov nasledujúcich vo svojom príhovore:
 Je to len niekoľko týždňov, čo sme s  hrdosťou promovali 

ďalších absolventov 
našej univerzity 
a  s  pocitom dobre 
vykonanej práce 
ukončovali výučbu 
v  predchádzajúcom 
akademickom roku. 
Je to len pár dní, kedy 
dobiehali posledné 
zápočty a  skúšky. Pár 
týždňov prázdnin 
ubehlo veľmi rýchlo 
a  ja verím, že sa Vám 

všetkým podarilo načerpať silu a energiu, ktoré Vám pomôžu 
zvládnuť všetky povinnosti spojené s  novým akademickým 
rokom. Jeho príchod sme v areáli našej univerzity zaznamenali 
podľa jednoznačných a  neklamných znakov. Po niekoľkých 
týždňoch, kedy lavičky a trávne plochy zívali prázdnotou, obja-
vujú sa skupinky študentov, ktorí, sediac na tráve, postávajúc a 
diskutujúc v  prestávkach medzi vyučovaním popíjajú kávičku 
a vymieňajú si informácie a  skúsenosti. Zamestnanci univer-
zity ako aj jej návštevníci si v týchto krásnych septembrových 
dňoch akosi viac užívajú to, čo im ponúka náš nádherný areál. 
Vytvárajú tak typický kolorit, univerzitnú atmosféru, ktorá 
je výnimočná a  vytvára v  nás pocit hrdosti, spolupatričnosti 
a príslušnosti k akademickému prostrediu. 
 Dnešný deň je slávnostný. Otvárame nový akademický rok, 
ale ešte predtým, ako sa stotožníme s výzvami, ktoré prinesie, 
zrekapitulujme to, čo nás zamestnávalo, a  čo sa nám poda-
rilo či nepodarilo zvládnuť  tom uplynulom roku. Lebo len na 
základe skúsenosti a poučenia z minulosti dokážeme zvládnuť 
výzvy budúcnosti. 
 Uplynulý akademický rok nebol pre našu univerzitu jedno-
duchý. Najvýznamnejšími udalosťami, ktoré ovplyvnili život 
na našej univerzite, bolo zverejnenie výsledkov komplexnej 
akreditácie vysokých škôl a návšteva evalvačného tímu EAEVE. 
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Museli sme akceptovať záver Akreditačnej komisie o nesplnení 
podmienok zaradenia UVLF v  Košiciach medzi univerzitné 
vysoké školy a  o  odobratí, respektíve pozastavení akreditácie 
niekoľkých študijných programov. Komplexná akreditácia nám 
nastavila zrkadlo, a to, čo sme v ňom videli, sa nám nepáčilo, 
ale, bohužiaľ, odrážalo situáciu, s ktorou naša škola už dlhší čas 
zápasila. Skutočnosť, že naše veterinárske vedy boli vyhodno-
tené medzi najlepšími oblasťami výskumu, je síce chvályhodná, 
a treba ju zdôrazniť aj na tomto mieste, avšak aj tak to nesta-
čilo na celkové zaradenie našej vysokej školy medzi univerzity. 
Výrazne zaostávala oblasť farmaceutických a  chemických 
vied. Dlhodobo sme zanedbali garančnú kontinuitu a vedecké 
bádanie vo viacerých študijných programoch tretieho stupňa. Z 
manažérskeho hľadiska bolo pre nové vedenie univerzity veľmi 
prospešné hneď na začiatku funkčného obdobia dostať takúto 
dôkladnú analýzu existujúceho stavu. Sme presvedčení o tom, 
že len takéto jasné pomenovanie problémov nám ich môže 
pomôcť vyriešiť. Dostali sme rok na odstránenie nedostatkov. 
Boli prijaté potrebné opatrenia a pripravená správa o odstrá-
není nedostatkov, ktorá už bola zaslaná na Ministerstvo škol-
stva, vedy a  výskumu a  športu SR a  následne postúpená na 
Akreditačnú komisiu, na rozhodnutie ktorej teraz čakáme. 
Prijatie opatrení a vytvorenie vhodného prostredia, či už moti-
vujúceho, alebo represívneho, však situáciu nevyrieši, pokiaľ 
nebudú pociťovať spoluzodpovednosť nielen všetci garanti 
študijných programov, ale aj každý jeden tvorivý pracovník, 
ktorému záleží na tom, aké miesto má naša univerzita 
v  systéme vysokých škôl na Slovensku. Musím však povedať, 
že moja apelácia na zvýšenie vedecko-výskumnej a tvorivej 
aktivity najmä v  oblasti farmaceutických a  chemických vied 
priniesla svoje ovocie. Podarilo sa nám obhájiť existenciu študij-
ného programu farmácia, ktorého pozastavenie akreditácie by 
malo fatálny dôsledok na našu inštitúciu. Ja sama osobne som 
cítila obrovskú zodpovednosť voči učiteľom a študentom tohto 
študijného programu, a preto správa o obnovení jeho akredi-
tácie na ďalšie dva roky bola pre mňa veľmi potešujúca. Proces 
stabilizácie študijného programu farmácia však zďaleka nie je 
ešte ukončený. Dva roky nie je veľa a my znovu budeme musieť 
obhájiť jeho kvalitu a  opodstatnenosť. Aby sme boli úspešní, 
bude treba prijať ďalšie zásadné rozhodnutia.
 Ešte máme v čerstvej pamäti jednu z  najvýznamnejších 
udalostí roku 2015, proces medzinárodnej evalvácie a akredi-
tácie našej univerzity, hektické dni, ktoré tomu predchádzali 
a  boli skúškou pre celú univerzitu, ako aj dni návštevy eval-
vačného a akreditačného tímu expertov EAEVE. Okrem preva-
žujúcich pozitívnych hodnotení tím expertov konštatoval aj 
niekoľko potenciálnych nedostatkov v  oboch hodnotených 
oblastiach. Vedenie UVLF v Košiciach začalo s odstraňovaním 
nedostatkov vyplývajúcich z medzinárodnej evalvácie a akre-
ditácie bezprostredne po zverejnení predbežnej správy. Medzi 
prioritné patrilo riešenie nedostatkov, ako je nevyhovujúca 

izolačná jednotka 
pre kone, nedo-
statok povinných 
klinických rotácií 
pre pohotovostnú 
službu a službu 
mimo pracovnej 
doby, nedostatočné 
počítačové klinické 
záznamy a nedo-
statočná angažo-
vanosť študentov 
v kompletizácii 

týchto záznamov, nedostatok kadáverov veľkých zvierat pre 
vykonávanie pitiev a nedostatočné skladovacie chladiarenské 
kapacity pre kadávery veľkých zvierat. Dobrou správou je, že sa 
nám podarilo na EAEVE zaslať správu o odstránení deficiencií 
a dohodnúť termín revizitácie. Skupina expertov opakovane 
navštívi našu univerzitu 26. – 28. septembra, aby vyhodno-
tila výsledky prijatých opatrení. Využívam túto príležitosť na 
poďakovanie sa všetkým, ktorí sa podieľali na procese odstra-
ňovania nedostatkov a  príprave správy. Zároveň Vás všet-
kých vyzývam k  spolupráci a  osobnej angažovanosti v  čase 
návštevy reevalvačného tímu. Tak ako komplexná akreditácia 
na národnej úrovni, medzinárodná evalvácia a  akreditácia 
výrazne ovplyvní postavenie našej univerzity na úrovni medzi-
národnej. Dôsledky sa odrazia na budúcnosti nás všetkých.
 Rok 2015 – 2016 môžeme nazvať aj rokom budovateľským. 
Keď sa začiatkom roka 2015 začala výstavba novej univer-
zitnej nemocnice a nových klinických ustajňovacích priestorov, 
málokto veril, že sa ich podarí do konca akademického roku 
dokončiť. Od začiatku bolo treba riešiť mnoho problémov, ale 
budovy stoja, pričom klinické ustajňovacie priestory – pavilón č. 
19 – budeme slávnostne otvárať práve dnes a nová univerzitná 
nemocnica je krátko pred spustením do prevádzky. Verím, že 
tieto priestory poskytnú dôstojné prostredie pre zamestnancov, 
študentov i  našich klientov a  takéto podmienky skvalitnia 
výučbu a  klinickú činnosť, ktorá je kľúčovou pre veterinárne 
vzdelávanie. Aj keby sme veľmi radi investovali oveľa viac do 
rozvoja univerzity, jednotlivých pracovísk, kliník či účelových 
zariadení, mnohokrát musíme riešiť havarijné stavy a  rôzne 
väčšie či menšie katastrofy, ktoré odoberajú veľkú časť rozpočtu 
univerzity.
 Mimoriadne veľký kus práce sa nám podarilo vykonať 
v oblasti vnútorného systému hodnotenia kvality, o čom svedčí 
návšteva CAF hodnotiteľského tímu, v oblasti nového bodového 
systému hodnotenia tvorivých pracovníkov, tvorbe nových 
vnútorných predpisov, predovšetkým týkajúcich sa hospodá-
renia a  ekonomicko-administratívnych procesov, ale najmä 
nového študijného poriadku. Verím, že sme systém hospodá-
renia a tvorby rozpočtu zmenili na prehľadný a transparentný, 
umožňujúci jeho kontrolu na všetkých jeho úrovniach a  zlož-
kách. Za výrazné pozitívum pokladám funkčný systém akade-
mickej samosprávy, aktívny akademický senát a správnu radu 
s veľmi dobrou spoluprácou a záujmom o dianie sa na škole. 
 Z  tejto rekapitulácie najvýznamnejších aktivít predchádzajú-
ceho akademického roku vyplývajú aj tie najväčšie výzvy roku 
nadchádzajúceho. Okrem už spomenutej snahy o úspešné zavŕ-
šenia procesu komplexnej akreditácie a  medzinárodnej eval-
vácie a akreditácie nás čaká veľa mravčej práce, ktorej výsledky 
sa nedajú vidieť hneď. Veľmi vážnym problémom je neúmerné 
výučbové zaťaženie učiteľov a študentov, preto budeme musieť 
pristúpiť k  úpravám študijných plánov, zníženiu počtu hodín 
v  každom jednom predmete a  následnej resystemizácii všet-



www.uvlf.sk 3

kých pracovných pozícií. 
 Ak chceme univerzitu kvalitnú a  konkurencieschopnú, viac 
pozornosti a  času musíme venovať vedecko-výskumnej akti-
vite, aby sme sa nestali len odbornou školou, ale mohli zastávať 
pozíciu lídra vo veterinárnom, biomedicínskom a  farmaceu-
tickom výskume. Celkové hodnotenie slovenskej vedy hovorí, že 
vedecký výskum vyrába málo výsledkov a navyše sú na nízkej 
úrovni. Ide o  systémové alebo o  ľudské zlyhanie? Zrejme je to 
kombinácia dlhodobého poddimenzovania financovania vedy 
na Slovensku a prispôsobenia sa tvorivých pracovníkov tomuto 
systému, prípadne  hľadania cesty najmenšieho odporu, naprík- 
lad publikovania prác v menej prestížnych časopisoch, zborní-
koch a podobne, lebo počíta sa kvantita a nie kvalita? Mnohé 
skutočnosti radový tvorivý pracovník ovplyvniť nevie, žije a 
tvorí v daných celospoločenských podmienkach. Vie však začať 
od seba, nastaviť si latku vyššie, nerezignovať a  vyhovárať sa 
na iných, lebo len život naplnený prácou je život zmysluplný. 
Hľadajme spôsoby riešenia problémov, nie dôvody, prečo to 
nejde. Ak chceme uspieť, nesmieme sa uspokojiť s priemernos- 
ťou. Preto našou snahou bude vytvoriť optimálne podmienky 
pre špičkové tímy a  pracoviská, budeme podporovať tých 
najlepších, a  tí podpriemerní buď sa zlepšia, alebo odídu. Aj na 
dnešnom slávnostnom otvorení akademického roku budeme 
oceňovať tých najlepších, nielen tých, ktorí v bodovom hodno-
tení dosiahli najviac bodov vo vedecko-výskumnej činnosti, ale 
aj tých s  najväčším počtom karentovaných publikácií, publi-
kácií s najvyšším impakt faktorom a najväčším počtom citácií.
Okrem toho sme vytvorili systém podpory mladých tvorivých 
pracovníkov prostredníctvom internej grantovej agentúry 
a  postdoktorandských miest. Využite to, mladí kolegovia, 
pretože Vy budete tí, ktorí túto univerzitu budete formovať 
v budúcnosti. Príležitosť máte, chuť pracovať, nápady a invenciu 
do toho musíte vložiť sami. 
 V úvode svojho prejavu som spomenula, aký nádherný areál 
máme. Tvoria ho nielen budovy, stromy, kvety, lavičky a káva, 
ale napĺňajú ho predovšetkým ľudia – zamestnanci a študenti. 
Bez nich by akákoľvek univerzita stratila význam. Preto mi 
dovoľte venovať záverečnú časť môjho prejavu práve im. 
V súčasnosti na univerzite pracuje 592 zamestnancov, z toho je 
221 vysokoškolských učiteľov, 37 výskumných pracovníkov, 188 
THP a 146 pracovníkov na robotníckych pozíciách. Každý z nich 
je pre univerzitu dôležitý, každý plní svoju úlohu na zverenom 
úseku a prácu všetkých si musíme rovnako vážiť. Zaujímal nás 
aj váš názor na prácu vedenia a vaša spokojnosť s pracovnými 
podmienkami. Pýtali sme sa vás na to formou dotazníkov, 
ktorých výsledky nájdete v  septembrovom čísle Spravodajcu 
a ktoré sú pre nás inšpiráciou pre ďalšiu prácu.
 Pracovníci na THP pozíciách mali častokrát pocit, že ich práca 
je prehliadaná a  vypadli zo systému zvyšovania kvalifikácie 
či hodnotenia. V  uplynulom roku sme pre nich v  spolupráci 
s  odborovým zväzom organizovali kurz anglického jazyka, 
v  tomto roku máme pripravené ich hodnotenie bodovým 
systémom s následným ocenením tých najlepších. 
 V predchádzajúcom akademickom roku 12 vysokoškolských 
učiteľov z rôznych dôvodov ukončili pracovný pomer s univer-
zitou, 8 nových vysokoškolských učiteľov rozšírilo naše rady. 
Vítam medzi nami tých, ktorí v priebehu akademického roku 
2015/2016 na základe výsledkov výberových konaní a v tomto 
akademickom roku 2016/2017 nastupujú na miesta vysoko-
školských učiteľov:
 - MVDr. Zdeněk Žert, CSc., klinika koní
 - MVDr. Gabriela Štrkolcová, PhD., ústav parazitológie
 - RNDr. Terézia Pošiváková,, PhD., ústav hygieny zvierat a 
  životného prostredia 

 - RNDr. Petra Schusterová, PhD., ústav mikrobiológie a 
  gnotobiológie
 - Mgr. Adriena Baranová, ústav jazykov
 - MVDr. Michaela Špalková, PhD., ústav biológie, zoológie 
  a rádiobiológie
 - doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc., katedra lekárenstva a so- 
  ciálnej farmácie
 - Mgr. Radoslav Suchovič, katedra lekárenstva a sociálnej 
  farmácie
 Takisto vítam medzi nami zamestnancov, ktorí v priebehu 
akademického roka 2015/2016 a v tomto akademickom roku 
2016/2017 nastupujú na miesta vedecko-výskumných pracov-
níkov:
 - Ing. Igor Miňo, PhD., ústav hygieny zvierat a životného 
  prostredia
 - MVDr. Monika Drážovská, PhD., ústav epizootológie a 
  preventívnej vet. medicíny
 - Mgr. Irene Jimenez Munguia, PhD., z APVV ústav imuno- 
  lógie
 - Mgr. Adam Matejovič, ústav humánnej a klinickej farma- 
  kológie
 - MVDr. Ivana Regecová, PhD., ústav hygieny a technológie 
  mäsa
 - MVDr. Dáša Čížková, DrSc., ½ úv., ústav anatómie
 - MVDr. Petronela Komorová, PhD., ústav parazitológie
 - RNDr. Slavomíra Šalamúnová, PhD., ústav epizootológie 
  a preventívnej vet. medicíny
 - MVDr. Marcela Maloveská, PhD., ústav anatómie 
 Všetkým menovaným prajem veľa pracovných a  osobných 
úspechov, aby sa stali platnými členmi nášho tvorivého kolek-
tívu a práca im prinášala radosť a naplnenie.
 Bohužiaľ, uplynulý rok nám priniesol aj smutnú udalosť, 
ktorou bolo úmrtie dlhoročného učiteľa našej univerzity prof. 
MVDr. Mariána Kozáka, CSc., ktorý nás navždy opustil 26. júla 
2016. Česť jeho pamiatke!

 Vážené kolegyne a kolegovia,
som veľmi rada, že naša univerzita sa aj v tak konkurenčnom 
prostredí vysokých škôl stále teší záujmu domácich i zahranič-
ných študentov. V  akademickom roku 2016/2017 sa k  dneš-
nému dňu na štúdium zapísalo 1896 študentov, z toho 650 na 
ŠP VVL, 97 na ŠP HP, 536 na ŠP farmácia a 103 na ŠP kynológia, 
52 na ŠP canhip, 40 na ŠP BKaP, 46 na ŠP TaKP, 280 zahranič-
ných študentov a 92 doktorandov. Zvlášť srdečne medzi nami 
vítam 385 študentov prvých ročníkov v  slovenskom i  zahra-
ničnom štúdiu (330 v  slovenskom štúdiu a  55 v  zahraničnom 
štúdiu) a  želám všetkým, aby sa ich sen študovať vybranú 
profesiu naplnil úspechom a spokojnosťou.

 Vážení učitelia,
povolanie vysokoškolského pedagóga je veľmi náročné. Vyža-
duje veľa času, energie a  nadšenia. Nekončí skončením pred-
nášky či praktického cvičenia. Príprava na vyučovací proces, 
hodnotenie testov, vypracovávanie posudkov, vedenie záve-
rečných prác či príprava projektov často zasahuje aj do nášho 
voľného osobného času. Ovplyvňuje chod našich rodín, dovo-
leniek a obmedzuje čas na iné aktivity. Ale je súčasne aj veľmi 
obohacujúcim. Je to neustála interakcia s  mladými ľuďmi, 
vidíte, ako sa vám formujú pred očami, získavajú zručnosti 
a  vedomosti, pripravujú sa na profesiu, ktorú zvládnu najmä 
vďaka vám. Nedávno som sa rozprávala s našimi absolventmi, 
ktorí sa uplatnili na zahraničí. Slová, že ich zamestnávatelia si 
vysoko cenia vedomosti a praktické zručnosti, ktoré získali na 
našej univerzite, a že oni sami sú hrdí na svoju alma mater, ma 
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potešili ako máločo. Preto nám všetkým prajem veľa študentov 
smädných po vedomostiach a zapálených pre profesiu, radosť 
a nadšenie pre ťažkú prácu učiteľa. Nech je každý deň nadchá- 
dzajúceho akademického roku nielen monotónnym pracovným 
dňom nekonečného semestra, ale aj dňom, ktorý vám prinesie 
niečo nové a inšpirujúce.
 
 Vážené kolegyne a kolegovia,
dovoľte sa mi aj poďakovať vám všetkým, ktorí ste pomohli 
pri riešení problémov predchádzajúceho akademického roku, 
ktorí ste priložili ruku ku spoločnému dielu a na svojich praco-
viskách ste v záujme inštitúcie vykonali aj niečo viac, nielen to, 
čo máte v pracovných náplniach. Sú veci, ktoré zmeniť nevieme 
a  musíme sa im prispôsobiť. Ale sú veci, ktoré zmeniť vieme. 
A  také, ktoré zmeniť vieme, zmeniť musíme. Každý, kto môže 
pomôcť rozvíjať našu univerzitu, nech tak urobí. Kto nechce, 
nech odíde. Ale prostredie a podmienky pre prácu si vytvárame 
my sami. Máme tradičnú, kvalitnú a  perspektívnu univerzitu. 
Preto pod lipami neriešme žabomyšie problémy, ale kujme 
pikle, čo robiť, aby takáto, ak nie lepšia, aj zostala!
 Prajem vám všetkým, aby ste mali odvahu, nadšenie a silu 
nielen zvládnuť všetky vaše povinnosti, ale našli aj vo  svojej 
práci radosť, a tým jej dali vyšší zmysel.
 Želám vám pevné zdravie a  veľa úspechov v  pracovnom 
a osobnom živote.

 Nasledoval príhovor predsedu akademického senátu prof. 
MVDr. Petra Reichela, CSc.:
 Som vďačný za možnosť, že v tejto slávnostnej chvíli otvo-
renia nového akademického roku mám možnosť sa vám 
prihovoriť s prianím úspechu, dostatku síl a zdravia pri plnení 
významných, ale i  každodenných pedagogických, vedeckých 
a  iných povinností v  nastávajúcom školskom roku. Osobitne 
rád by som chcel v úvode privítať študentov prvých ročníkov 
vo všetkých študijných programoch na prvom, druhom 
i spojenom prvom a druhom stupni vrátane študentov študujú- 
cich v  anglickom jazyku, ktorí zanedlho, po imatrikulácii, sa 
stanú platnými členmi našej akademickej obce zo všetkými 
právami i povinnosťami. 

 Študenti, 
„jedno z tajomstiev plnohodnotného života je mať jasný cieľ, za 
ktorým sa oplatí kráčať a usilovať sa ho naplniť“. Ešte nedávno 
ste tŕpli, či zmaturujete, či vás prijmú na vysnívanú univer-
zitu, lúčili sa s  kamarátmi, učiteľmi a  dnes ste už tu na prahu 
svojho ďalšieho cieľa. Vo svojom živote ste už iste zažili, že vždy, 
ak niečo končí, niečo iné začína, alebo „v každom zbohom sa 
ukrýva maličké vitaj!“ Takže vitajte na UVLF v Košiciach, nech 
sa vám naša univerzita stane vašou láskavou ale i prísnou alma 
mater. Využite všetko, čo vám univerzita ponúka. Pamätajte, že 
sedieť na prednáškach nie je stratený čas, veď „ počúvaním sa 
dá celkom príjemne zmúdrieť“ a  i  keď vaša mladá generácia 
preferuje skôr internet a  iné elektronické formy vzdelávania, 
myslite aj na to, že i keď v  súčasnosti „nejedna knižnica je 
komfortnou spálňou kníh“, keď „stránky starých kníh majú istú 
chronickú žltačku času“, tieto knihy môžu skrývať stále múdre 
a potrebné informácie, aby ste po čase ich štúdia mohli konšta-
tovať, že „raz budete vedieť všetko to, čo dnes neviete, i keď žiaľ 
zaplatíte to práve tým, čo ste dnes tak krásne ešte nevedeli“.

 Vážená akademická obec, 
múdrosti našich starých predkov nám zanechali odkaz v 
poznaní, v ktorom sa hovorí, že „život nám každodenne pred-
kladá úlohy, výzvy a skúšky, väčšinou však také, ktoré sme 

neočakávali“. V úvodnom príhovore pani rektorka pomenovala 
väčšinu tých významných úloh, často naozaj neočakávaných, 
ktoré sme spoločne v  uplynulom akademickom roku plnili, 
a  naznačila i  tie, ktoré nás neminú v  tomto novom akade-
mickom roku, aj keď o mnohých nepredvídaných ešte ani netu-
šíme. V  tomto slávnostnom príhovore sa nedá bilancovať ani 
podrobne poukázať na tú obrovskú prácu, diplomaciu či obete, 
ktoré stáli za dosiahnutými výsledkami a  mnohé pozitívne 
výsledky uplynulého roku sa v  istých fázach javili ako zázrak. 
Naozaj, po uplynulom roku úprimne súhlasím s  čínskym prís-
lovím, že „zázrak neznamená lietať vo vzduchu či kráčať po 
vode, ale pevne kráčať po zemi.“ Aj úspechy našej univerzity 
boli dosiahnuté bez nadprirodzených síl, boli dosiahnuté iba 
prácou tu na zemi, za čo všetkým, ktorí sa o  to pričinili, patrí 
naša veľmi veľká vďaka.
 Väčšina z  vás iste vie, o  čom hovorím. Výsledky auditu, 
komplexnej akreditácie či evalvácie na prvé počutie neboli 
v  niektorých aspektoch lichotivé. Napriek tomu stanovisko 
nového vedenia bolo optimistické, najmä preto, že poukázali 
na možnosť riešenia a  prirovnaním sa mi núka využiť myš- 
lienku prísloví, v  ktorých sa hovorí, že „na tomto svete nie je 
také dôležité, kde sa práve nachádzame, ako skôr to, ktorým 
smerom sa uberáme“, prípadne iné, kde sa hovorí, „ak sme 
obrátení správnym smerom, netreba nič viac, iba kráčať“. Preto 
pamätajme , že “nikam, kam stojí za to ísť, sa jednoducho 
nedostanete skratkou“, pričom „skutočnú radosť neprináša ani 
pohodlie, ani bohatstvo, ani pochlebovanie ľudí, ale len a  len 
zmysluplná činnosť. A  to sme, ako ste v  úvodnom príhovore 
počuli, dosiahli. 
 V uplynulom roku aj my sme zistili, že „sláva nie je v tom, že 
nikdy nezažijeme pád, ale v tom, že zakaždým vstaneme“, a že 
„nejestvujú nemožné sny, iba naše obmedzené predstavy toho, 
čo je možné“, a  že „človek s  odvahou je   vlastne v obrovskej 
presile“, čo zdá sa bolo základom nejedného úspechu. 
 Som úprimne rád, že akademická obec je nielen transparente 
informovaná, ale aj aktívne činná pri rozhodovaní v zásadných 
otázkach a úlohách súvisiacich so smerovaním a  prosperitou 
univerzity. Všetci sme pocítili, že ak nie priam celosvetové, ale 
rozhodne európske spoločensko-ekonomické podmienky dlho-
dobo významne ovplyvňujú okrem iného aj dianie v  rezorte 
školstva i  poľnohospodárstva v  našom štáte, v  rezortoch, 
ktoré významne ovplyvňujú na jednej strane naše podmienky 
edukácie a na strane druhej možnosť uplatnenia našich absol-
ventov. V  uplynulom roku sme boli svedkami celospoločen-
ských diskusií učiteľov nielen o financovaní školstva a vedy, ale 
aj o kvalite a  systéme vzdelávania, a  tejto téme sa rozhodne 
nevyhneme ani v  nastávajúcich rokoch, pretože situácia je 
naďalej neuspokojivá. Z tohto pohľadu chcem z činnosti našej 
univerzity v  uplynulom roku vyzdvihnúť práve skutočnosť, že 
napriek neľahkým podmienkam bol prvýkrát za dlhé obdobie 
dosiahnutý pozitívny hospodársky výsledok, že zamestnanci 
rovnako po dlhých rokoch boli aj osobe odmenení, že boli 
pripravené pre tvorivých pracovníkov a najmä pre mladých 
zamestnancov motivačné kritériá i  formy interných grantov, 
možnosti postdoktorandského štúdia a  rad ďalších opatrení 
na zlepšenie kvalitatívnych ukazovateľov nevyhnutných k do- 
siahnutiu úspešnej akreditácie a evalvácie univerzity. V nastá-
vajúcom akademickom roku nás čakajú úlohy, o  ktorých nás 
v príhovore informovala pani rektora, a ktoré prinesie nepredví-
daná turbulencia diania v školstve i spoločnosti. Som presved-
čený o  tom, že tak ako doteraz ich úspešne vyriešime. K  tejto 
činnosti prajem celej našej akademickej obci dostatok síl, opti-
mizmu i odhodlania.
 Rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie 
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v Košiciach prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., už po druhý-
krát pri príležitosti otvorenia akademického roku udelila 
ocenenia najlepším tvorivým pracovníkom univerzity 
a najlepšiemu pracovisku.
 Ocenenie rektorky Univerzity veterinárskeho lekárstva a 
farmácie v Košiciach za rok 2015 bolo udelené: 
 • V  kategórii profesorov prof. MVDr. Jaroslavovi 
  Legáthovi, CSc. (Ústav toxikológie Katedry farmako- 
  lógie a toxikológie)
 • V kategórii docentov doc. MVDr. Mangeshovi Bhidemu, 
  PhD. (Laboratórium biomedicínskej mikrobiológie 
  a  imunológie Ústavu imunológie Katedry mikrobio- 
  lógie a imunológie) 
 • V  kategórii odborných asistentov a  asistentov MVDr. 
  Dávidovi Maženskému, PhD. (Ústav anatómie Katedry  
  anatómie, histológie a fyziológie)  
 • V kategórii vedeckých pracovníkov prof. Ing. Štefanovi 
  Vilčekovi, DrSc. (Ústav epizootológie a  preventívnej 
  veterinárskej medicíny Katedry epizootológie a parazi- 
  tológie) 
 • V  kategórii tvorivých pracovníkov do 35 rokov MVDr. 
  Dávidovi Maženskému, PhD. (Ústav anatómie Katedry 
  anatómie, histológie a fyziológie)  
 • V  hodnotení vedeckej a publikačnej aktivity sa ako 
  najlepšie pracovisko umiestnil  Ústav imunológie. Cenu 
  za pracovisko prebrala jeho vedúca doc. MVDr. Ľudmila 
  Tkáčiková, PhD.

 Rektorka univerzity prof. Mojžišová sa rozhodla vyzdvihnúť 
aj pracovníkov, ktorí v roku 2015 vynikli kvalitou svojej publi-
kačnej činnosti:
 • Za najvyšší počet publikácií v  karentovaných časopi- 
  soch udelila ocenenie doc. MVDr. Mangeshovi 
  Bhidemu, PhD.   (Laboratórium biomedicínskej mikro- 
  biológie a  imunológie Ústavu imunológie Katedry  
  mikrobiológie a imunológie) 
 • Za publikácie v  časopisoch s najvyšším imapkt 
  faktorom udelila ocenenie doc. PharmDr. Zdenkovi 
  Pirníkovi, PhD.   (Ústav humánnej a klinickej farmako- 
  lógie Katedry farmakológie a toxikológie)
 • Za dosiahnutie najvyššieho počtu ohlasov za rok 2015 
  udelila ocenenie prof. Ing. Štefanovi Vilčekovi, DrSc. 
  (Ústav epizootológie a  preventívnej veterinárskej 
  medicíny Katedry epizootológie a parazitológie). 
 Slávnostné zhromaždenie si na záver vypočulo hudobné 
skladby v podaní sláčikového kvarteta KOMBOZET kvartet 
a hymna Gaudemus už tradične ukončila otvorenie akade-
mického roku. Hneď po jeho skončení sa prítomní presunuli 
k pavilónu 19, kde sa prestrihnutím pásky symbolicky spus-
tila prevádzka ustajňovacích priestorov kliniky prežúvavcov 
a kliniky koní. 

PhDr. Ľudmila Kundríková, kancelárka
Foto: MVDr. Ladislav Pačaj

 Slávnostné otvorenie 
nového akademického 
roka 2016/2017 bolo 
tohto roku spojené 
s  ďalšou významnou 
sprievodnou udalos- 
ťou na našej univerzite. 
Rektorka univerzity prof. 
MVDr. Jana Mojžišová, 
PhD., spolu so štátnym 
tajomníkom Minister-
stva pôdohospodárstva 
a  rozvoja vidieka Sloven-
skej republiky MVDr. Gab- 
rielom Csicsaiom, PhD., 
s  prednostami kliniky 
prežúvavcov a  kliniky 
ošípaných prof. MVDr., Dr. 
Pavlom Mudroňom, PhD., 
DipECBHM a  prof. MVDr. 
Petrom Reichelom, CSc., 
za účasti členov vedenia univerzity, hostí a  zamestnancov 
univerzity slávnostne prestrihli pásku a  oficiálne odovzdali 
do prevádzky nový objekt známy ako P 19 – klinické ustaj- 
ňovacie priestory. Pred samotným prestrihnutím pásky 
sa prítomným prihovorila rektorka prof. Mojžišová, ktorá 
vyzdvihla mimoriadnu dôležitosť tejto udalosti, aby potom 
odovzdala slovo prorektorovi pre klinickú činnosť a  styk 
s praxou doc. O. Nagyovi, ktorý prezentoval objekt z pohľadu 
odborníka na klinickú činnosť, a  tiež kvestorovi univerzity 
Ing. Schréterovi, ktorý informoval o  finančnej stránke tejto 
investície. Nakoniec sa slova ujal štátny tajomník MVDr. 
Csicsai, ktorý vyjadril potešenia nad tým, že jeho alma mater 

Začala sa prevádzka ďalších klinických ustajňovacích priestorov

napreduje takýmto spôsobom v zlepšovaní kvality poskyto-
vaných služieb študentom i klientom klinických pracovísk.
 Po štyroch rokoch, keď sa v  roku 2012 odovzdal do 
užívania objekt klinických ustajňovacích priestorov pavilónu 
P 18, sa 14. september 2016 svojím spôsobom stal ďalším 
medzníkom pre klinické pracoviská v budovaní a zlepšovaní 
ich materiálno-technického a  priestorového zabezpečenia. 
A tiež významným krokom v napĺňaní priorít vedenia univer-
zity v rámci zámerov ďalšieho zvyšovania kvality veterinár-
neho vzdelávania na UVLF a v úsilí o skvalitnenie klinického 
vzdelávania a výkonu klinickej činnosti s jej realizáciou podľa 
druhového prístupu. Je to súčasť úloh, ktorých cieľom je 
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zabezpečiť vzdelávanie na najvyššej úrovni pri vychovávaní 
odborníkov tejto profesie s vysokou zručnosťou a erudova-
nosťou. Ide o proces nevyhnutný, ktorý rešpektuje potreby 
a  požiadavky modernej vzdelávacej inštitúcie, pretože 
klinické vzdelávanie je neoddeliteľnou, a  tým aj nevy-
hnutnou súčasťou výchovy profesie veterinárneho lekára na 
veterinárskych vysokých školách. Klinické pracoviská pred-
stavujú výučbovú základňu, kde študenti získavajú praktické 
zručnosti pri transformovaní získaných teoretických vedo-
mostí do praxe a kliniky veterinárskych vysokých škôl sú 
práve tie pracoviská, podľa ktorých sa predovšetkým vytvára 
obraz o danej inštitúcii. 
 Budovanie nových objektov v rámci riešenia materiálno-
-technických, priestorových a prevádzkových potrieb kliník 
vychádzalo zo skutočností, že hlavne ustajňovacie a hospi-
talizačné priestory niektorých našich kliník boli poväčšine 
v nevyhovujúcom, v niektorých prípadoch až v havarijnom 
stave. Ich stav bolo potrebné riešiť z  pohľadu bezpečnosti 
práce pracovníkov a  študentov, efektívnejšieho využitia 
priestoru, technológií a  ošetrujúceho personálu, ako aj 
welfare ustajnených, resp. hospitalizovaných zvierat, a  tým 
aj z pohľadu zlepšenia obrazu univerzity u študentov a maji-
teľov zvierat. Nové objekty tak zabezpečia aj skvalitnenie 
služieb lekárov, vytvoria lepšie zázemie pre prácu dokto-
randov a vedeckých pracovníkov, plánovanie, tvorbu a reali-
záciu vedeckých projektov a podstatne sa tým zvýši kredit 
pracovísk aj z pohľadu medzinárodnej spolupráce.
 O najväčšiu časť nového objektu klinických ustajňovacích 
priestorov sa delia klinika prežúvavcov a klinika ošípaných. 
V časti tohto objektu sa nachádzajú tiež samostatné pries-
tory s  kotercami pre psov a  ďalšie súvisiace prevádzkové 
priestory kliniky malých zvierat. Samostatnou časťou objektu 
je aj experimentálny zverinec, ktorý spĺňa náročné požia-
davky na výkon vedecko-výskumných činností v tejto oblasti 
aktivít. Tento moderný polyfunkčný objekt bol postavený na 
mieste objektu pôvodných prevažne maštaľných priestorov 
slúžiacich striedavo počas niekoľkých desaťročí viacerým 
pracoviskám univerzity – chirurgii a ortopédii, vnútorným 
chorobám prežúvavcov a ošípaných, ale aj malým zvieratám, 
klinike koní, vtákov, katedre výživy a  dietetiky, ale aj auto-
doprave. Dnes po odovzdaní objektu do užívania prevláda 
pocit radosti v nás všetkých, nielen pracovníkov priamo 
zainteresovaných do jeho prevádzky, predovšetkým kliniky 
prežúvavcov a  kliniky ošípaných, z  toho, že sa do užívania 
dostali úplne nové moderné priestory zodpovedajúce 
súčasným požiadavkám na výučbu, vedecko-výskumnú 

činnosť a  prevádzku daného druhu objektov. Opodstatne-
nosť a potreba výstavby tohto nového objektu potvrdzujú 
neustále sa opakujúce prevádzkové problémy v pôvodnom 
objekte v  ostatných rokoch – často nefunkčná kanalizácia, 
vlhnutie stien, zatekanie, nevyhovujúca podlaha, premno-
žené hlodavce a  pod. Pôvodný objekt už nevyhovoval 
súčasným požiadavkám na ustajnenie, hospitalizáciu, mal 
nevyhovujúce sociálne zázemie pre študentov, pedagógov 
a ošetrujúci personál. 
 Viacúčelovosť tohto nového objektu, ktorý v  porovnaní 
s  pôvodným je dvojpodlažný, dokumentujú okrem vyššej 
kapacity ustajňovacích priestorov pre prežúvavce a ošípané 
vrátane samostatných boxov pre matky s mláďatami aj sklad 
náradia a  pomôcok pre zabezpečenie starostlivosti o zvie-
ratá, veľké vyšetrovne s priamym prepojením na sklady zdra-
votného materiálu a prípravovňami materiálu na ošetrenie 
pacientov, miestnosti pre ošetrovateľov, kompletné sociálne 
zázemie pre študentov aj personál pracoviska, a samostatná 
šatňa pre študentov. Sú tu aj laboratóriá a miestnosti pre služ-
bukonajúceho lekára a  lieky, zdravotný materiál a  nástroje 
používané pre vyšetrovanie a terapeutické zákroky na pa- 
cientoch. Ustajňovacie priestory sú oddelené samostatne 
pre zvieratá klinicky zdravé a  pre zvieratá choré využí-
vané na výučbu v rámci chorôb príslušného druhu zvierat, 
ako aj na realizáciu klinických praxí študentov. Na druhom 
nadzemnom podlaží sa nachádzajú oddelené veľké skladové 
priestory objemového krmiva a slamy a administratívna časť 
zahŕňajúca sociálne priestory, cvičebňu s didaktickou miest-
nosťou pre pedagogických pracovníkov, apartmány pre 
možnosť ubytovania hostí, pracovne pre službukonajúcich 
lekárov, doktorandov a  študentov absolvujúcich klinické 
praxe. Celý objekt je vykurovaný a zabezpečený potrebnou 
vzduchotechnikou s automatickou reguláciu temperovania 
priestorov. Objekt a  jeho priestory zodpovedajú súčasným 
potrebám na výučbu, klinickú ako aj vedecko-výskumnú 
činnosť. 
 Odovzdanie tohto objektu do prevádzky predstavuje zavŕ-
šenie ďalšej etapy vytvárania podmienok na to, aby absol-
venti našej univerzity boli čo najlepšie pripravení zvládať 
náročné úlohy veterinárnej profesie v čase vysokých nárokov 
kladených na jej odbornosť. Je to výsledok potrieb reagovať 
na zmeny, ktoré priniesla so sebou spoločenská požiadavka, 
veterinárska prax a  v  neposlednej miere aj európsky, resp. 
medzinárodný priestor v oblasti veterinárneho vzdelávania 
a veterinárnej praxe. Je to reakcia na poznatky z hodnotení 
jednotlivých veterinárnych vzdelávacích inštitúcií prísluš-
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nými medzinárodnými evalvačnými komisiami, ktoré 
okrem iného poukazujú aj na to, že medzi najčastejšie 
príčiny ich neschválenia a nezaradenia do zoznamu schvá-
lených vzdelávacích inštitúcií spĺňajúcich podmienky pre 
veterinárne vzdelávanie v  oblasti klinickej činnosti, sú 
nedostatky v  možnostiach a  v organizácii hospitalizácie 
pacientov, v  nedostatočnom počte hospitalizovaných pa- 
cientov, v zabezpečovaní nepretržitej pohotovostnej služby, 
v nedostatočnej možnosti výkonu priamej klinickej činnosti 
študentmi, nedostatočné druhové zastúpenie zvierat 

(vrátane hospodárskych), chýbanie možnosti izolácie zvierat, 
časté problémy s ustajňovaním zvierat, neadekvátne mate- 
riálno-technické a  priestorové vybavenie klinických praco-
vísk a ich laboratórií. Už druhý sprevádzkovaný objekt klinic-
kých ustajňovacích priestorov P 19 je zárukou toho, že pri 
dobrom riadení činnosti príslušných pracovísk v  daných 
priestoroch budeme schopní zabezpečiť vysoký štandard 
v  zabezpečovaní nielen teoretického, ale aj praktického 
vzdelávacieho priestoru pre oblasť zdravotnej problematiky 
potravinových zvierat a v  tejto oblasti hodnotenia už naša 
univerzita nedostatky mať nebude. Tento nový do užívania 
uvedený objekt je však zároveň už ďalším významným 
vkladom pre generácie nasledovníkov výchovy profesie 
veterinárneho lekára na našej univerzite.

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

Foto: MVDr. Ladislav Pačaj

 
 
 • 

• Zúčastnila sa XII. ročníka Lazarovych dní výživy 
 a veterinárnej dietetiky, ktoré sa konali v dňoch 7. až 8. 9.  
 2016.
• Dňa 12. 9. 2016 sa pod vedením rektorky konala zlatá 
 promócia absolventov našej univerzity, ktorí ukončili 
 štúdium v roku 1966. 
• Zúčastnila sa spolu s  prorektorom pre rozvoj školy 
 a hodnotenie kvality prof. MVDr. Jozefom Nagyom, PhD., 
 zasadnutia Správnej rady UVLF v  Košiciach, ktoré sa 
 konalo dňa 26. 9. 2016.
• Viedla rokovania s  tímom expertov EAEVE, ktorý v 
 priebehu opakovanej návštevy v  dňoch 26. 9. – 28. 9. 
 2016 navštívil univerzitu, jej vybrané pracoviská a účelové 
 zariadenia.
• Zúčastnila sa na Kongrese veterinárnych asociácií 
 pod názvom Farmové zvieratá dňa 30. 9. – 1. 10. 2016 
 v Šachtičkách. 
• V  zastúpení Slovenskej rektorskej konferencie sa 
 zúčastnila na Medzinárodnej konferencii ERASMUS+ 
 v  Štrasburgu dňa 10. 10. – 11. 10. 2016, kde vystúpila 
 s prezentáciou na tému Vysokoškolské vzdelávanie a trh 
 práce.
 Francúzska národná agentúra programu Erasmus+ 
organizovala v  dňoch 10. – 11. 10. 2016 v  Štrasburgu 
konferenciu programu Erasmus+, na organizácii ktorej sa 
podieľala aj SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ 
pre vzdelávanie a odbornú prípravu ako národná agentúra 
z  krajiny predsedajúcej Rade EÚ. Účastníkmi konferencie 
boli zástupcovia vzdelávacích inštitúcií z  Francúzska, 
Nemecka a  Slovenska. Keďže jednou z  tém konferencie 
bolo vysokoškolské vzdelávanie a  zamestnanosť, oslovili 
organizátori Slovenskú rektorskú konferenciu o prezentáciu 
na túto tému z pohľadu slovenskej akademickej obce. SRK 
nominovala na túto konferenciu rektorku UVLF v Košiciach 
prof. Mojžišovú. 
 Hlavnou myšlienkou jej prezentácie bol intelektuálny, 
kultúrny, ekonomický a sociálny prínos vysokého 
školstva pre jednotlivca a pre spoločnosť. Poukázala na 
vývoj v oblasti nezamestnanosti mladých ľudí v Európe 

Vybrané z programu rektorky
prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD.

podľa Eurostatu, predstavila štatistiky OECD venované 
zamestnateľnosti absolventov vysokých škôl. Podrobnejšie 
sa zamerala na nesúlad vzdelania a nadobudnutých 
zručností s uplatnením na trhu práce na základe údajov 
Svetovej banky. Prezentácia sa tiež zamerala na slovenský 
príklad na základe osobnej a inštitucionálnej skúsenosti z 
úrovne Slovenskej rektorskej konferencie, ale aj na základe 
viacerých analýz nesúladu na slovenskom trhu práce z 
posledných rokov. Prezentácia bola doplnená o ďalšie 
súvislosti ako nárast počtu vysokoškolských študentov vo 
svete či problém výberu študijných odborov. Pripomenula 
aj dôležitosť poslania univerzít a ich ekonomický a 
spoločenský prínos.
• Dňa 14. 10. 2016 sa konala Hubertova jazda so začiatkom 
 na Hlavnej ulici v  Košiciach, kde sa v  priestore pred 
 Štátnym divadlom, pred nastúpenými jazdcami a divákmi 
 z radov obyvateľov a návštevníkov mesta prítomným za 
 univerzitu  prihovorila rektorka prof. Mojžišová a následne 
 pozvala jazdcov a ďalších hostí do areálu univerzity, kde 
 ich už čakali zamestnanci a študenti, aby boli svedkami 
 prečítania regulí a slávnostného odchodu na lov líšky. 

• Prijatie zástupcov Faculty of Veterinary Medicine, 
 Universiti Malaysia Kelantan v  Kota Bhara na UVLF 
 v Košiciach dňa 14. 10. 2016.
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 Po tom, ako sa rektorka prof. Mojžišová v júli tohto roku 
zúčastnila ako externý skúšajúci na záverečných skúškach na 
Faculty of Veterinary Medicine, Universiti Malaysia Kelantan 
v Kota Bhara, navštívili jej zástupcovia našu univerzitu. Dňa 
14. 10. 2016 prijala rektorka spolu s  prorektormi – prof. 
Faixovou, prof. Pistlom a MVDr. Tomkom rektora Universiti 
Malaysia Kelantan Prof. Dato´ Dr. Mortaza bin Mohameda 
a  ďalších členov vedenia - Prof. Dato´ Dr. Hj. Ibrahim Bin 
Che Omara a Prof. Rosdi Bin Ab. Rahmana. Stretnutie 
začalo na rektoráte, kde rektori oboch univerzít predstavili 
svoje inštitúcie a  hľadali styčné body budúcej vzájomnej 
spolupráce. Potom nasledovala prehliadka areálu 
a vybraných klinických pracovísk a  laboratória na katedre 
mikrobiológie a imunológie. Napriek tomu, že hostia prišli 
k  nám priamo z  letiska po dlhej ceste a  ich nasledujúce 
kroky viedli na UPJŠ v Košiciach, ich záujem bol obrovský 

a  prehliadku areálu prijali s  takým nadšením, že ani 
nehľadeli na čas, ktorý plynul veľmi rýchlo. Avizovali tiež 
ďalšiu návštevu z ich strany, tentokrát spolu s dekanom ich 
veterinárskej fakulty.
• Viedla zasadnutie Vedeckej rady UVLF v  Košiciach dňa 
 18. 10. 2016. 
• Spolu s  prorektormi prof. MVDr. Zitou Faixovou, PhD., 
 MVDr. Martinom Tomkom, PhD., a doc. MVDr. Oskarom 
 Nagyom, PhD., sa zúčastnila zasadnutia organizácie 
 VetNest na jeho annual meeting 2016 v Šibeniku v dňoch 
 19. 10. – 21. 10. 2016. 
• ICA (Association for European Life Science Universities) 
 organizovalo v dňoch 26. a 27. 10. 2016 v poradí šieste 
 fórum rektorov a dekanov, tentokrát na Ghent University, 
 Belgicko. Diskusia sa primárne zamerala na otázku, ako by 
 mali univerzity zameriavajúce sa na vedy o živote reagovať 
 na globálne zmeny 21. storočia v  poľnohospodárstve 
 a potravinárstve a ako na to pripraviť absolventov čo sa 
 týka ich vedomostí, zručností a kompetencií, aby sa títo 
 stali lídrami týchto zmien. Pred univerzitami stojí úloha 
 reagovať na tieto zmeny využívaním nových technológií, 
 vyučovacích metód, prehĺbením nadnárodného 
 vzdelávania, dištančného vzdelávania a  interna- 
 cionalizácie. V  osobe rektorky mala na tomto 
 stretnutí svoje zastúpenie aj UVLF v Košiciach.

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

činnosť

• Dňa 14. 9. 2016 sa uskutočnil aktív učiteľov a  vedeckých 
 pracovníkov UVLF v Košiciach.
• V dňoch 23. – 24. 9. 2016 sa v Trebišove v hoteli Zemplín 
 uskutočnil už 14. ročník Zemplínskych lekárnických 
 dní – memoriálu doc. J. Seginka. Témou aktuálneho 
 ročníka bol Rok farmaceuta ako pomáhajúcej profesie. 
 V bohatom odbornom programe zaznela prednáška 
 dekana Farmaceutickej fakulty prof. Mučajiho, ktorý 
 hovoril o  kvalite farmaceutického vzdelávania 
 v spolupráci akademického prostredia a praxe. Zaujímavé 
 boli aj prednášky prezidenta SLeK PharmDr. Sukeľa, či 
 autoriek publikácií z edície „Farmaceut ako pomáhajúca 
 profesia“ PharmDr. Mačekovej a PharmDr. Snopkovej. 
 Za UVLF v  Košiciach sa na podujatí zúčastnili rektorka 
 prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., prorektorka prof. 
 MVDr. Zita Faixová, PhD., a  prof. MVDr. Jaroslav Legáth, 
 CSc. Pani rektorka vo svojom príhovore priblížila 
 prítomným desaťročnú históriu existencie študijného 
 programu farmácia na UVLF v  Košiciach a  načrtla 
 perspektívy jej ďalšieho rozvoja. S  príspevkami ďalej 
 vystúpili aj ďalší zamestnanci univerzity ako napr. doc. 
 Ing. Jarmila Eftimová, CSc., PharmDr. Monika Fedorová 
 a Mgr. Radoslav Suchovič.
• Dňa 29. 9. 2016 sa uskutočnilo zasadnutie Pedagogickej 
 komisie Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie 
 v  Košiciach. Hlavným bodom programu bola otázka 
 prehodnotenia študijných plánov v  študijných 
 programoch s  cieľom zefektívniť výučbu, znížiť vysoké 
 zaťaženie študentov a  učiteľov, zabezpečiť dostatok 
 času na získanie praktických zručností v súlade s EAEVE 
 kritériami o  regulovanom povolaní veterinárneho 
 lekára. Boli vytvorené pracovné skupiny – pracovná 
 skupina pre ŠP VVL: vedúci prof. MVDr. Ján Dianovský, 
 PhD., pracovná skupina pre ŠP HP: vedúci    prof. MVDr. 
 Dionýz Máté, PhD., pracovná skupina pre ŠP K a CanHip: 
 vedúci doc. MVDr. Peter Lazar, PhD., pracovná skupina 
 pre ŠP BKaP a TaKP: vedúci prof. MVDr. Peter Turek, PhD. 

 Komisia sa zaoberala aj aktualizáciou profilu absolventov 
 a uplatnením absolventov UVLF v Košiciach, organizáciou 
 Dňa otvorených dverí, e-learningom, novým webovým 
 sídla univerzity a rozšírením ponuky oblastí pre univerzitu 
 tretieho veku o oblasť farmácie.
• Dňa 6. 10. 2016 sa prorektorka prof. Faixová zúčastnila 
 na ekumenickom Veni Sancte v kostole Kráľovnej pokoja 
 na ul. Milosrdenstva 15 v Košiciach spolu s prorektorom 
 prof. MVDr. Jozefom Nagyom, PhD. Bolo organizované 
 ekumenickým spoločenstvom cirkví na území mesta 
 Košice pri príležitosti začiatku akademického roka 
 2016/17 pre profesorov a  študentov všetkých vysokých 
 škôl.
• Na zasadnutí akademického senátu 17. 10. 2016 boli 
 schválené úpravy vo vnútornom predpise č. 40 Štipen- 
 dijný poriadok Univerzity veterinárskeho lekárstva a  far- 
 mácie v  Košiciach. Zmeny sa týkajú úpravy postupu pri 
 predkladaní žiadostí študentov o štipendium z vlastných 
 zdrojov, keď študent musí hodnoverne preukázať 
 oprávnenosť svojej žiadosti.
• Dňa 18. 10. 2016 zasadala Vedecká rada UVLF v Košiciach. 
 Jedným z bodov programu bolo Vyhodnotenie výchovno- 
 vzdelávacej činnosti na prvom, spojenom prvom a druhom 
 stupni a  na druhom stupni vysokoškolského vzdelávania 
 za akademický rok 2015/16.
• V súlade s  projektovou zmluvou č. EHP-28/SK06-IV-02- 
 012/2015, Štipendijný program EHP Slovensko, projekt 
 „Posilnenie spolupráce medzi UVLF v Košiciach a  UiN 
 v  Bodø“, číslo projektu: SK06-IV-02-012 bola zaslaná 
 záverečná správa o  projekte.   Rovnako bola záverečná 
 správa o  projekte zaslaná aj v  súlade s projektovou 
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Z agendy prof. MVDr. Juraja Pistla, PhD.,
prorektora pre vedecko-výskumnú

činnosť a zahraničné styky

• V  mesiaci september sa konali zápisy doktorandov. 
 V akademickom roku 2016/2017 je na UVLF zapísaných 
 celkovo 109 doktorandov, z nich je 35 v externej forme 
 štúdia. Z celkového počtu doktorandov je na externých 
 vzdelávacích inštitúciách SAV 28 doktorandov. Prerušené 
 štúdium má 20 doktorandov, z nich je 11 v dennej forme 
 štúdia, 1 doktorand je z  externej vzdelávacej inštitúcie. 
 Celkovo je na UVLF v  evidencii 129 doktorandov. Traja 
 doktorandi sú navrhnutí na vylúčenie zo štúdia pre 
 nesplnené študijné povinnosti. V  porovnaní s  minulým 
 rokom je to značné zlepšenie, keďže v  akademickom 
 roku 2015/16 ich bolo 16. 
• Ako každoročne aj tohto roku bol organizačne 
 a  technicky zabezpečený 11. ročník Seminára 
 doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu, 
 ktorý sa konal na UVLF v dňoch 5. – 6. 9. 2016. Zo seminára 
 bol spracovaný a vydaný recenzovaný zborník s názvom 
 Vedecké práce doktorandov 2016 (bližšie informácie 
 v osobitnom príspevku).
• V  prvom polroku boli vydané 3 samostatné čísla 
 časopisu Folia Veterinaria, takže časopis už 2. rok 
 vychádza pravidelne každý štvrťrok v presne stanovenom 
 rozsahu a termíne vydávania. Podľa predpokladov aj  4. 
 číslo by malo byť vydané v načas, v stanovenom termíne. 
• Na základe požiadavky MŠVVaŠ SR a Centra vedecko 
 technických informácií SR bol vypracovaný ročný výkaz 
 o  výskumno-vývojovom a  inovačnom potenciáli UVLF 
 za rok 2015 a obdobne bol spracovaný materiál týkajúci 
 sa zahraničných a domácich grantov za účelom rozpisu 
 dotácií zo ŠR na rok 2017. V  obidvoch prípadoch je 
 potrebné konštatovať určité nedostatky, ktoré sa týkajú 
 ako inovatívneho potenciálu našej univerzity, tak aj veľmi 
 obmedzenej výmene našich a  zahraničných vedeckých 
 pracovníkov a odborníkov, a tiež absencie zahraničných 
 vedeckých projektov, najmä v  súvislosti s  programom 
 Horizont 2020.
• V tomto akademickom roku bola prvýkrát zverejnená 
 výzva na obsadzovanie pracovných miest 
 postdoktorandov v  zmysle vnútorného predpisu č. 63 
 Zásady obsadzovania postdoktorandských pracovných 
 miest na UVLF v Košiciach (bližšie informácie v osobitnom 
 príspevku).
• V  zmysle VP č. 41 Štatút internej vedeckej agentúry 
 (IGA) na UVLF v Košiciach bola rektorkou UVLF prvýkrát 
 zverejnená výzva na podávanie žiadostí o  dotáciu na 
 projekty Internej grantovej agentúry UVLF v  Košiciach 
 (ďalej IGA) so začiatkom riešenia v  roku 2016 v  zmysle 
 Štatútu IGA UVLF. Z celkového počtu 21 žiadostí o dotáciu 
 na projekty IGA boli radou IGA navrhnuté na financovanie 

 4 projekty (bližšie informácie v osobitnom príspevku). 
• V  priebehu jesenných mesiacov prebiehala príprava 
 štrukturálneho projektu EU s názvom OPENMED, kde je 
 UVLF zastúpená ako partner UPJŠ, v  rámci výzvy 
 Výskumnej agentúry v  operačnom programe Výskum 
 a  vývoj. Projekt bol po posúdení 2 zahraničnými 
 oponentmi odoslaný z UPJŠ na Výskumnú agentúru 31. 
 10. 2016.
• Počas obidvoch jesenných mesiacov pokračovali 
 rokovania pracovnej skupiny na prípravu knižničného 
 e-shopu a  s  tým súvisiacich podkladových materiálov 
 (bližšie informácie v osobitnom príspevku). 
• Dňa 30. 9. 2016 od 9.00 do 21.00 sa uskutočnil 10. ročník 
 podujatia Európska noc výskumníkov (ENV). UVLF na 
 tejto exhibícii vedy prezentovala 7 expozícií s názornými 
 a  pútavými prezentáciami z  pracovísk: ústav histológie, 
 parazitológie, farmakológie, mikrobiológie, fyziológie, 
 genetiky a  katedra farmakognózie a  botaniky (bližšie 
 informácie v osobitnom príspevku).
• V dňoch 6. 10. – 7. 10. 2016 sa uskutočnil v  Bratislave 
 šiesty  ročník konferencie  Transfer technológií na 
 Slovensku a v zahraničí 2016. V  rámci programu 
 konferencie bolo prezentovaných viacero príspevkov 
 o  stave a  skúsenostiach s  transferom technológií na 
 viacerých univerzitách na Slovensku  a  boli odovzdané 
 ceny za transfer technológií na Slovensku 2016 v  3 
 kategóriách. Vo všetkých troch kategóriách bol 
 nominovaný Probiotický prípravok stabilizovaný na 
 alginite pôvodkýň doc. MVDr. Radomíry Nemcovej, PhD., 
 a MVDr. Evy Stykovej, PhD.   Majiteľkou  inovácie 
 je  Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v 
 Košiciach. Táto inovácia získala Cenu za transfer 
 technológií na Slovensku 2016 v kategórii Inovácia s
 najväčším potenciálom pre uplatnenie v  praxi (bližšie 
 informácie v osobitnom príspevku).
• Na základe požiadavky SRK a Rady VŠ o zaslanie nominácií 
 na Cenu za vedu a techniku boli v jednotlivých kategóriách 
 schválení nasledovní pracovníci UVLF v Košiciach:
 A. Osobnosť vedy a techniky: doc. MVDr. Mangesh Bhide, 
  PhD.
 B. Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a  techniky: prof. 
  Ing. Štefan Vilček, DrSc.
 C. Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov: MVDr. Dávid 
  Maženský, PhD.
• Na základe oznámenia Literárneho fondu prof. Vilček 
 a kol. získali 2. miesto v súťaži Prémia za výnimočný
 vedecký ohlas na jedno dielo.
• V  októbri bola podpísaná zmluva o  spolupráci medzi 
 UVLF v Košiciach a Vinnytsia National Agrarian University, 
 Ukrajina.
• Vedením UVLF bolo v  mesiaci september a október 
 schválených 62 zahraničných služobných ciest, čo 
 súvisí hlavne s obdobím konania vedeckých konferencií 
 v septembri v Prahe, Brne, Berlíne a Budapešti.

 zmluvou č. EHP-25/SK06-II-01-003/2015, Štipendijný
 program EHP Slovensko, projekt „Mobilitný projekt medzi 
 vysokými školami“, číslo projektu: SK06-II-01-003. 
• Študentom študijného programu všeobecné 
 veterinárske lekárstvo bola preposlaná informácia 
 o  uchádzaní sa o  štipendium organizovanom Merck 

 Anima Health a  Federation of Veterinarians of Europe 
 a  študentom ŠP farmácia bola preposlaná informácia 
 o uchádzaní sa o štipendium EAHP – EPSA Student Award, 
 EAHP (European Association of Hospital Pharmacists), 
 EPSA (European Pharmaceutical Students´Association).
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Z agendy doc. MVDr. Oskara Nagya, PhD.,
prorektora pre klinickú činnosť a styk s praxou

• Dokončili sa rekonštrukčné práce v objekte P 29 
 v  priestoroch stanovených ako izolačná jednotka pre 
 kone v  zmysle stanovených požiadaviek na prevádzku 
 izolačných priestorov pre zvieratá.
• Na základe požiadaviek jednotlivých pracovísk univerzity 
 na autobusovú dopravu pre zabezpečenie realizácie 
 praktických cvičení mimo areálu univerzity, na dopravu 
 zvierat a  zvieratá požadované na realizáciu praktických 
 cvičení na univerzite v zimnom semestri akademického 
 roka 2016/2017 bol spracovaný plán výjazdov a potrieb 
 zvierat. Sumárny plán bol zaslaný jednotlivým 
 pracoviskám univerzity pre ich informovanosť a prípadnú 
 možnosť flexibility pri vzniknutých požiadavkách na 
 zmeny termínov počas semestra. 
• Pracovníkmi Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv bola 
 vykonaná priebežná inšpekcia správnej lekárenskej 
 praxe v Univerzitnej lekárni UVLF a s jej výsledkami bolo 
 oboznámené vedenie univerzity.
• UVLF v Košiciach bola oboznámená s udelením súhlasu 
 vydaným RVPS Košice-mesto s  vykonaním praktických 
 cvičení a  odborných exkurzií pedagógov a  študentov 
 Strednej odbornej školy veterinárskej v  Košiciach-Barci 
 na školský rok 2016/2017.
• Bola spracovaná a na sekretariát FVE zaslaná žiadosť 
 o  prijatie UVLF v  Košiciach za člena sekcie EVERI 
 (European Veterinarians working in Education, Research 
 and Industry) Federácie veterinárov Európy (FVE – 
 Federation of Veterinarians of Europe) od roku 2017. 
 Na základe vyžiadania zo sekretariátu EVERI boli zaslané 
 doplňujúce informácie o univerzite pre účely
 rozhodovania komisie o prijatí za člena sekcie v novembri 
 2016.
• Bola poskytnutá informácia o účasti na zasadnutí komisie 
 č. 8 grantovej agentúry VEGA vo Zvolene v dňoch 5. a 6. 
 októbra, na ktorom sa hodnotili žiadosti o nové granty 

 s plánovanou realizáciou od roku 2017.
• Univerzita bola pozvaná na pracovné stretnutie 
 v  Kraľovičových Kračanoch ohľadom technicko- 
 organizačného zabezpečenia „Celoslovenských dní poľa 
 v  Dvoroch nad Žitavou v  roku 2017“ v  časti „ukážka 
 zvierat“. Na základe poverenia rektorky UVLF v Košiciach
 prof. Mojžišovej sa na stretnutí zúčastnil prorektor pre
 klinickú činnosť a styk s praxou doc. Nagy, ktorý vyslovil
 záujem zúčastniť sa aktívne na uvedenom podujatí 
 a pripraviť v spolupráci s tematicky príslušnými klinikami 
 prezentáciu za univerzitu.
• V súvislosti s prípravou plánu vzdelávacích akcií KVL SR 
 na rok 2017 – Kalendárium 2017 – boli pracoviská 
 univerzity požiadané o zaslanie jednotlivých vzdelávacích 
 aktivít plánovaných realizovať v  roku 2017, na základe 
 ktorých bol následne spracovaný zoznam plánovaných 
 vzdelávacích podujatí univerzity v  roku 2017. Tento 
 materiál bol následne zaslaný KVL SR na ich zahrnutie do 
 zoznamu ročného plánu aktivít.
• Bola zaregistrovaná a  predbežne prerokovaná žiadosť 
 spoločnosti PETGA, s. r. o., o  možnosť zriadiť 
 a  prevádzkovať kremáciu uhynutých spoločenských 
 zvierat, resp. zvierat po eutanázii vykonaných na 
 niektorých klinikách v  prenajatom priestore areálu 
 univerzity. 
• Po slávnostnom zahájení akademického roku 2016/2017 
 14. 9. 2016 boli oficiálne uvedené do prevádzky v 
 objekte P 19 klinické ustajňovacie priestory pre kliniku 
 prežúvavcov a kliniku ošípaných, ktoré si následne mohli 
 všetci záujemcovia prezrieť.
• Na všetkých klinických pracoviskách bolo ukončené 
 sprevádzkovanie počítačového programu na evidenciu 
 klinickej činnosti ProVet vo verzii pre pracovníkov kliník, 
 ako aj pre študentov v slovenskom aj anglickom štúdiu 
 vykonávajúcich klinické praxe na jednotlivých klinikách.

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

• Z  dôvodu reorganizácie štúdia a  zavedenia klinických 
 rotácií sa pre študentov 6. ročníka general veterinary 
 medicine uskutočnil zápis už 2. 9. 2016. 
• V mesiaci september sa na UVLF v  Košiciach 
 uskutočnilo viacero pracovných zasadnutí slovenskej 
 časti organizačného výboru konferencie Vplyv 
 globálnych zmien na životné prostredie, zdravie ľudí 
 a zvierat – 2017, ktorá sa uskutoční v dňoch 2. – 6. 5. 2017 
 v  Košiciach. Konferencia je spoločným projektom našej 
 univerzity a partnerskej NORD University z Bodø, Nórsko. 
 Cieľom pracovných stretnutí bola príprava prvej 
 informácie a  rozdelenie čiastkových úloh jednotlivým 
 členom výboru. Prvá informácia o  konferencii bola 
 uverejnená na webovom sídle UVLF a následne aj webe 
 NORD University v  poslednom septembrovom týždni. 
 Tešíme sa, že uvedenú stránku navštívite.
• Dňa 5. 9. 2016 bol na UVLF v Košiciach náhradný termín 
 konania prijímacích pohovorov pre záujemcov o štúdium 
 general veterinary medicine v  anglickom jazyku. Z  3 
 prihlásených účastníkov sa prijímacích pohovorov 

 zúčastnil jeden študent, ktorý bol následne prijatý 
 a zapísaný na štúdium.
• Dňa 6. 9. 2016 sa na referáte pre zahraničné štúdium 
 uskutočnilo stretnutie prorektora MVDr. M. Tomka, 
 PhD., so  zástupcom TOMI School, Thessaloniki, pánom 
 Christosom Baniorasom ohľadom možností ďalšej 
 spolupráce medzi oboma inštitúciami pri propagácii 
 štúdia gréckych študentov na UVLF v Košiciach. 
• V spolupráci s Ústavom jazykov UVLF sa dňa 7. 9. 2016 
 pre záujemcov o  zapojenie do výučby ZAŠ uskutočnila 
 odborná skúška z  anglického jazyka. Skúška pozostáva 
 zo 4 častí – anglická gramatika, čítanie, počúvanie 
 a konverzácia. Skúšky sa v uvedenom termíne zúčastnilo 
 8 učiteľov.
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• Dňa 9. 9. 2016 sa na RZŠ uskutočnila porada zamestnan- 
 cov referátu s vedúcimi učiteľmi ročníkov ZAŠ zameraná 
 na prípravu zápisu študentov a  plánu práce na ZS AR 
 2016/2017. Vedúcimi učiteľmi ročníkov pre novoprijatých 
 študentov ZAŠ sú: doc. MVDr. K. Holovská, PhD. – 1. ročník 
 GVM, MVDr. R. Vlčková, PhD. – 3. ročník postBSc. a MVDr. 
 B. Vojtek, PhD. – 4. ročník post BSc JsP. 
• V  termíne od 12. – 14. 9. 2016 sa uskutočnili zápisy 
 študentov 1. – 5. ročníkov študijného programu general 
 veterinary medicine a 3. ročníka spoločného bakalárskeho 
 študijného programu animal science. V AR 2016/2017 na 
 UVLF v Košiciach nastúpil do začínajúcich ročníkov štúdia 
 nasledovný počet študentov: 6GVM – 7 študentov, 4Post 
 BSc – 22 študentov a 4Post BSc JSP – 28 študentov. Na 
 našej partnerskej NORD University v Bodø sa do prvého 
 ročníka študijného programu animal science zapísalo 36 
 študentov. 
• Dňa 3. 10. 2016 sa na RZŠ uskutočnilo stretnutie 
 prorektora pre zahraničné štúdium MVDr. Tomka so 
 zástupcami IVSA Slovakia. Stretnutia sa zúčastnili 
 študenti Hlinka, Rolková a Fabianová. Náplňou stretnutia 
 bolo predbežné zhodnotenie práce IVSA v roku 2016 
 a príprava plánu činnosti na rok 2017.
• V  dňoch 6. – 7. 10. 2016 sa prorektor pre zahraničné 
 štúdium zúčastnil v Bratislave stretnutia organizovaného 
 Fulbrightovou nadáciou (USA) zameraného na možnosti 
 výmenných pobytov študentov a pedagógov v USA.
• Dňa 8. 10. 2016 sa v  ZOO Košice konalo stretnutie 
 adoptívnych rodičov ZOO Košice. V  rámci programu 
 pracovníci ZOO predstavili chovateľské novinky, 
 oboznámili účastníkov s výstupmi projek- 
 tu  financovaného z Environmentálneho fondu a hovo- 
 rili o plánoch rozvoja košickej ZOO na najbližšie obdobie.

• Dňa 11. 10. 2016 sa na RZŠ uskutočnila telekonferencia 
 s  predstaviteľom Keystone academic solutions pánom 
 Bryanom Huberom. Cieľom telekonferencie bolo 
 vyhodnotiť doterajšiu spoluprácu pri propagácii 
 možnosti štúdia na UVLF v  Košiciach a  načrtnúť nové 
 možnosti spolupráce v budúcnosti.
• V dňoch 13. 10. – 16. 10. 2016 navštívilo univerzitu v rámci 
 medzinárodných výmen študentov organizovaných IVSA 
 10 zahraničných študentov z Maďarska, Poľska a Českej 
 republiky. Výmena v rámci Vyšehradskej štvorky slúži na 
 upevnenie vzťahov medzi univerzitami daného regiónu. 
 Študenti mali bohatý program, ktorého súčasťou bola aj 
 návšteva Vysokých Tatier.
• V dňoch 20. 10. – 21. 10. 2016   sa pod vedením 
 a  patronátom prednostu kliniky vtákov, exotických 
 a  voľne žijúcich zvierat MVDr. Ladislava Molnára, PhD., 
 4 študenti ZAŠ – Daniel Clark (3. GVM), Emily Munday 
 (5. GVM), Lewis Wescott (4. post BSc.) a Leah Michelle Flaig 
 (5. post BSc.) v rámci pedagogického procesu zúčastnili 
 na Medzinárodnom sokoliarskom stretnutí, ktoré sa 
 konalo v Diakovciach, Horné Saliby. Menovaní študenti 
 sú členmi Klubu sokoliarstva a rehabilitácie pri UVLF a 
 na základe poverenia RVPS Galanta na uvedenom 
 stretnutí vykonávali veterinárny dozor a  zhromažďovali 
 biologický materiál na riešenie diplomových prác. 
• V  dňoch 19. – 22. 10. 2016 sa v  Šibeniku, Chorvátsko 
 uskutočnilo stretnutie zástupcov inštitúcií poskytujúcich 
 vyššie veterinárne vzdelávanie krajín bývalej Rakúsko 
 Uhorskej monarchie (VetNEST 2016). Náplňou stretnutia 
 bolo zhodnotenie činnosti združenia a nastavenie rámca 
 ďalšej spolupráce. Súčasťou stretnutia bola aj porada 
 koordinátorov výmenných pobytov CEEPUS.

 
  
 
 

Z agendy
prof. MVDr. Jozefa Nagya, PhD.,

prorektora pre rozvoj školy
a hodnotenie kvality

• V  súlade s  vnútorným predpisom č. 57 –  Vnútorný 
systém kvality na UVLF v Košiciach –  (Príloha č. 2, bod 4) 
na dosiahnutie hlavného cieľa vnútorného systému kvality 
je základným nástrojom pre oblasť ostatných činností 
hodnotenie zamestnancov vedúcim zamestnancom. Na 
základe uvedených skutočností bol vypracovaný formulár 
pre hodnotenie zamestnanca vedúcim zamestnancov, 
ktorý bol pripomienkovaný členmi komisie pre hodnotenie 
kvality. UVLF v  Košiciach bude hodnotenie vykonávať 
a vyhodnocovať raz ročne.
• Pracovné stretnutie zamerané na prípravu priestoru pre 
pestovanie liečivých rastlín, oddychovej zóny a výbehu pre 
kone sa uskutočnilo (8. 9. 2016) na katedre farmakognózie 
a  botaniky. Pracovného stretnutia sa zúčastnila rektorka 
UVLF prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., prorektor pre rozvoj 
školy a  hodnotenie kvality prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., 
prorektor pre klinickú činnosť a  styk s  praxou doc. MVDr. 
Oskar Nagy, PhD., kvestor Ing. Róbert Schréter, vedúca 
katedry doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc., doc. RNDr. Milan 
Žemlička, CSc., Ing. Jozef Tóth a vedúci oddelenia prevádzky 
a  investícií Ing. Oto Lengyel. Výsledkom pracovného 
stretnutia je časový plán rekultivácie pôdy, zatrávnenia, 
inštalácie závlahového systému a  ich finančného 
zabezpečenia.
• Komisia pre webové sídlo UVLF v Košiciach sa na svojich 
zasadnutiach (11. a 13. 10. 2016) zaoberala návrhom nového 
webového sídla UVLF. Bol vypracovaný a diskutovaný nový 
dizajn webového sídla UVLF.
• UVLF v  Košiciach odoslala správu o  odstránení 

nedostatkov zistených v rámci komplexnej akreditácie UVLF 
v Košiciach v študijnom programe 3. stupňa mikrobiológia 
a  v  habilitačnom a  vymenúvacom  konaní v  študijnom 
odbore mikrobiológia a správu o  odstránení nedostatkov 
v  študijnom programe 3. stupňa vysokoškolského štúdia 
toxikológia a spôsobilosti uskutočňovať habilitačné 
konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v študijnom 
odbore toxikológia.
• Na Účelovom zariadení pre chov a  choroby zveri, rýb 
a  včiel v  Rozhanovciach bola vykonaná svojpomocná 
oprava skladu krmív a drobné opravy Hlavatovskej chaty. 
• Vedenie UVLF v Košiciach schválilo pridelenie finančných 
prostriedkov na zabezpečenie praktickej výučby 
a  klinických praxí v  zimnom semestri akademickom roka 
2016/2017.
• Pracovné stretnutie s  riaditeľom ŠPP Zemplínska 
Teplica Ing: Ivanom Seňkom zameranom na rekultiváciu 
pozemku pre pestovanie liečivých rastlín a  oddychovej 
zóny za farmaceutickým pavilónom UVLF a odvoz konskej 
podstielky z Jazdeckého areálu UVLF sa uskutočnilo 6. 10. 
2016. Pracovného stretnutia sa okrem prorektora pre rozvoj 
školy a hodnotenia kvality zúčastnil aj kvestor UVLF.
• Prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality sa 
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zúčastnil na konferencii Hygiena a  technologie potravin 
XLVI. Lenfeldovy a  Höklovy dny, ktorú organizovala 
Fakulta veterinárnej hygieny a  ekológie Veterinárnej 
a farmaceutickej univerzity  Brno v dňoch 19. a 20. 10. 2016.
• Najstaršia fakulta Slovenskej poľnohospodárskej 
univerzity v Nitre – Fakulta agrobiológie a potravinových 
zdrojov –  oslávila 70. výročie svojho založenia. Pri 
tejto príležitosti sa dňa 20. októbra 2016 uskutočnilo 
slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Fakulty agrobiológie 
a potravinových zdrojov SPU v Nitre  v aule univerzity.
 Medzi vzácnymi hosťami bola ministerka 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela 
Matečná, poslanec Národnej rady SR a bývalý minister 
pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek, poslanec NR 
SR a viceprimátor Nitry Martin Nemky, predstavitelia 
a  zástupcovia slovenských a  zahraničných univerzít 
a  inštitúcií, čestní doktori honoris causa, bývalí dekani 
a emeritní profesori fakulty.   
 Osláv založenia fakulty sa na základe pozvania doc. 
Ing. Petra Ondrišíka, PhD., v  zastúpení rektorky UVLF 
zúčastnil prorektor pre rozvoj školy a  hodnotenie kvality 
prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD. Prorektor UVLF v  Košiciach 
prevzal pri tejto príležitosti z  rúk dekana oslavujúcej 
fakulty pamätný list a  odovzdal pozdravný list rektorky 
UVLF. Rektorka UVLF v  Košiciach v  pozdravnom liste vo 
svojom mene, ale aj v mene  celej akademickej obce 
UVLF v  Košiciach zablahoželala k  výročiu a  zdôraznila, že 
sú za ním dlhé roky náročnej práce niekoľkých generácií 

• Prorektor pre rozvoj školy a  hodnotenie kvality sa 
zúčastnil na oslavách 25. výročia založenia Jazdnej polície 
Policajného zboru SR v  Šamoríne (bližšie informácie v 
osobitnom príspevku).

učiteľov,   vedcov a  ďalších zamestnancov, a do ďalších 
rokov popriala fakulte ešte veľa tvorivých úspechov. 
Rektorka v  pozdravnom liste ďalej uviedla, že „Univerzita 
veterinárskeho lekárstva a  farmácie v  Košiciach s  uznaním 
sledovala napredovanie fakulty, a  to i  vďaka našim 
intenzívnym pracovným kontaktom a   blízkym vzťahom. 
Spája nás bohatá a  plodná spolupráca na poli vzdelávania   
a  vedy v  oblasti výživy hospodárskych zvierat i špeciálnej 
zootechniky, kooperácia na úrovni konzultácií, riešenia 
projektov  či   spoločné publikovanie výsledkov výskumu.“   

• V  mesiaci september bolo ukončené dodanie nábytku 
 a  jeho inštalácia v  pavilóne 40, tiež bolo ukončené aj 
 vybavovanie dezinfekčnými a hygienickými príprav- 
 kami v súlade so schválenými dezinfekčnými plánmi 
 UVLF. Kolaudácia pavilónu 40 pokračuje, v  priebehu  
 októbra boli skolaudované spevnené plochy, termín  
 kolaudácie budovy bol vytýčený na november. Ukon- 
 čenie prác na izolačných boxoch pre kone sa premietlo 
 do úspešného ukončenia procesu medzinárodnej eval- 
 vácie. V priebehu septembra a októbra naďalej prebieha- 
 lo kolaudačné konanie na podkrovné priestory v  pavi- 
 lóne 11, právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia sa 
 predpokladá začiatkom novembra. Vážna situácia, ktorá  
 vznikla porušením atiky na pavilóne 26 zo strany od pavi- 
 lónu 19, bola v priebehu októbra odstránená. Po dlhých 
 rokoch sa podarilo odstrániť aj problém so zatekaním  
 severnej strany pavi- 
 lónu 26, v ktorom sídli 
 oddelenie vnútorných 
 chorôb kliniky malých 
 zvierat a klinika vtákov. 
 V  septembri bol reali- 
 zovaný výrub suchých 
 stromov v areáli UVLF 
 p r o s t r e d n í c t v o m  
 pracovníkov ÚZ Rozha- 
 novce. 

Z agendy Ing. Róberta Schrétera,
kvestora

• V  mesiaci október bol univerzite dodaný nový autobus 
 značky Iveco. Autobus bol hradený z  vlastných zdrojov 
 v  sume 177 tisíc eur, čím sa voči plánu v  rozpočte na 
 rok 2016 ušetrila suma 23 tisíc eur. V  oblasti verejného 
 obstarávania bola zriadená komisia na účel prípravy 
 súťažných podkladov na verejné obstarávanie na 
 služby stravovania zamestnancov a  študentov. Verejné  
 obstarávanie na dodávateľa stavebnej údržby bolo 
 ukončené koncom októbra, pričom univerzita novú  
 zmluvu podpíše po ukončení lehoty v polovici novembra. 
 Oddelenie verejného obstarávania zrealizovalo verejné 
 obstarávanie na poistenie študentov, pripravilo tiež 
 súťažné podklady na verejné obstarávanie na znižovanie 
 energetickej náročnosti P17. 



www.uvlf.sk 13

Ďalší krok UVLF v Košiciach k úspešnej
medzinárodnej evalvácii a akreditácii

 V  týchto dňoch uplynulo 12 mesiacov od návštevy 
tímu expertov EAEVE (26. – 30. 10. 2015), ktorí hodnotili 
našu univerzitu v  rámci procesu medzinárodnej evalvácie 
(Štádium 1) a akreditácie (Štádium 2). Výsledok, ktorý nám 
tím expertov prezentoval posledný deň, nepotešil vedenie, 
ani celú akademickú obec, avšak vyvolal okamžitú reakciu 
vo forme aktivít zameraných na odstránenie popísaných 
nedostatkov. Vedenie UVLF v Košiciach prijalo opatrenia na 
to, aby naša univerzita bola čo najskôr pripravená na opako-
vanú návštevu tímu expertov. 
 Vedenie UVLF pripravilo na základe správy EAEVE akčný 
plán odstránenia nedostatkov a  po ich odstránení bola 
vypracovaná Správa o odstránení nedostatkov, ktorá obsa-
huje stručný popis všetkých vykonaných nápravných opat-
rení a ich dôkazy. V správe sa konštatuje, že UVLF v Košiciach 
odstránila všetky závažné, väčšinu potenciálnych nedos- 
tatkov a  zaoberala sa aj návrhmi členov expertných tímov 
hodnotiacich Štádium 1 a 2.
 Rektorka UVLF v  Košiciach prof. MVDr. Jana Mojžišová, 
PhD., požiadala listom prof. Dr. Pierra Lekeuxa, riaditeľa 
ESEVT (European System of Evaluation of Veterinary Training) 
o opakovanú návštevu našej univerzity pre posúdenie stavu 
po odstránení nedostatkov.
 Opakovaná návšteva UVLF v  Košiciach sa uskutočnila 
v  dňoch 26. – 28. 10. 2016, tím expertov tvorili Chambon 
Thierry (Chairperson, Brest, Francúzsko), Mirja Ruohoniemi 
(Helsinki, Fínsko) a Philip Duffus (EAEVE Coordinator, Bristol, 
Veľká Británia).
 Oficiálny program tímu expertov začal privítaním 
a stručným oboznámením s aktivitami súvisiacimi s odstrá-
nením nedostatkov rektorkou UVLF v Košiciach prof. MVDr. 
Janou Mojžišovou, PhD. V  úvodnej časti informovali pred-
nostovia kliník členov expertného tímu o  zavedenom 
systéme klinických rotácii na jednotlivých klinikách UVLF 
v Košiciach. Dopoludňajší program prvého dňa bol venovaný 
prehliadke priestorov izolačných boxov pre kone (Štádium 
1). Program pokračoval overením funkčnosti programu 
vytvárania klinických záznamov na jednotlivých klinikách 
UVLF a jeho aplikáciou vo výučbe tak v slovenskom, ako aj 
v anglickom jazyku (Štádium 1).
 Zavedenie výučby klinických disciplín v  šiestom ročníku 

formou klinických rotácií bolo náplňou 
druhého dňa oficiálnej opätovnej návštevy. 
Overenie odstránenia uvedeného nedos- 
tatku bolo realizované počas praktickej 
výučby na ŠPP v  Zemplínskej Teplici a  na 
klinikách UVLF (Štádium 1). Druhý deň bol 
venovaný aj diskusii s  členmi komisie pre 
hodnotenie kvality a  prevereniu odstrá-
nenia hlavného nedostatku v  Štádiu 2 
(nesúlad s EAEVE štandardným operačným 
postupom a európskym rámcom hodno-
tenia kvality v oblasti vysokoškolského vzde-
lávania, chýbajúce vykonávanie formálnych 
postupov, ktoré neobsahovali kompletný 
kvalitatívny cyklus PDCA). Súčasťou overenia 
nedostatku bola aj diskusia tímu expertov so 
študentmi, členmi komisie pre hodnotenie 
kvality.

 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 
v samostatnej diskusii dokázala svoj záujem a prezentovala 
konkrétne kroky vykonané na zavedenie rezidentských 
programov.
 Posledný deň programu tímu expertov bol venovaný 
formulácii záverov a ich oficiálnej prezentácii vedeniu UVLF 
v  Košiciach,   vybraným reprezentantom kliník a  členom 
komisie pre hodnotenie kvality. Výsledky opakovanej 
návštevy zameranej na odstránenie nedostatkov predniesli 
Chambon Tierry (Štádium 1) a  Mirja Ruohoniemi (Štádium 
2). Obidvaja konštatovali, že Univerzita veterinárskeho 
lekárstva a farmácie v Košiciach za uplynulých 11 mesiacov 
odstránila všetky závažné nedostatky, väčšinu potenciálnych 
nedostatkov a  zaoberala sa aj návrhmi uvedenými v  záve-
rečnej správe. V  prezentovaných záveroch konštatovali, že 
na základe uvedených skutočností navrhujú ECOVE (Euro-
pean Committee of Veterinary Education), aby Univerzite 
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach bol priznaný 
status „Approved“ (Štádium 1) a „Accredited“ (Štádium 2). 
Program opakovanej návštevy bol ukončený krátkou disku-
siou prítomných a  poďakovaním rektorky UVLF členom 
evalvačného tímu za vykonané hodnotenie. Oficiálnou 
bodkou za procesom medzinárodnej evalvácie a  akredi-
tácie Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Koši-
ciach bude schválenie navrhovaných statusov na zasadnutí 
ECOVE v  novembri tohto roku, čím sa zaradí k  jedenástim 
univerzitám v Európe, ktoré sú evalvované a akreditované. 
Definované nedostatky a návrhy v správe EAEVE z návštevy 
a  hodnotenia z  roka 2015 pomohli zlepšiť kvalitu výučbo-
vého procesu na našej univerzite. Poďakovanie patrí všetkým, 
ktorí prispeli k  úspechu 
v  hodnotení Univerzity 
veterinárskeho lekárstva 
a  farmácie v  Košiciach 
v  rámci medzinárodnej 
evalvácie a akreditácie. 

prof. MVDr. Jozef Nagy, 
PhD. 

prorektor pre rozvoj školy 
a hodnotenie kvality
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 Dňa 26. 9. 2016 sa v zasadacej miestnosti Rektorátu UVLF 
v  Košiciach konalo ďalšie zasadnutie Správnej rady UVLF 
v  Košiciach (SpR). Zasadnutia SpR UVLF sa za prítomnosti 
rektorky UVLF prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD., a  prorek-
tora pre rozvoj školy a hodnotenie kvality prof. MVDr. Jozefa 
Nagya, PhD., zúčastnilo jej 11 členov.
 Zasadnutie prebehlo podľa schváleného programu, 
otvoril ho a viedol ho predseda SpR Ing. Ján Király. Za overo-
vateľov zápisnice boli schválení MVDr. Anton Pajerský, CSc., 
a doc. MVDr. Peter Lazar, PhD.
 Predseda SpR Ing. Ján Király otvoril diskusiu k Výročnej 
správe o hospodárení UVLF za rok 2015 a k návrhu na rozde-
lenie zisku. V diskusii vystúpili Dr. h. c. JUDr. Ing. Ján Bílek a 
Ing. Ján Király. SpR UVLF predložený materiál ako aj návrh na 
rozdelenie zisku schválila.
 V  zmysle uznesenia č. 1 zo zasadnutia SpR zo dňa 30. 
5. 2016 mal tajomník SpR doc. MVDr. Peter Korim, CSc., 
zaslať elektronicky novelu vnútorných predpisov UVLF č. 
7 a č. 8 členom SpR v termíne do 3. 6. 2016. Tajomník SpR 
prítomných informoval, že toto uznesenie bolo splnené. 
Členovia SpR zašlú svoje pripomienky alebo návrhy k obom 
vnútorným predpisom tajomníkovi SpR, ktorý ich následne 
zapracuje a konsolidovaný text postúpi na formálnu kont-
rolu vedúcej Právneho a  personálneho oddelenia UVLF 
JUDr. Viere Jančíkovej. Po schválení Akademickým senátom 
UVLF bude VP UVLF č. 7 zaslaný na registráciu na Minister-
stvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.  
 Rektorka prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., informovala, 
že pri príležitosti slávnostného otvorenia AR 2016/2017 bol 
oficiálne odovzdaný do prevádzky pavilón č. 19, ktorý slúži 
pre kliniku ošípaných a  kliniku prežúvavcov ako moderné 
pracovisko, ktoré posúva univerzitu v tomto smere na kvali-
tatívne vyššiu úroveň a bol financovaný prevažne z finanč-
ných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ. Taktiež 

Zasadnutie správnej rady
informovala, že o postupe prác v súvislosti s uvedením do 
prevádzky Veterinárnej nemocnice v pavilóne č. 40. Najvýz- 
namnejšou udalosťou týchto dní bola práve prebiehajúca 
opakovaná návšteva tímu expertov v rámci medzinárodnej 
evalvácie a  akreditácie UVLF. Rektorka prof. Mojžišová na 
margo hospodárenia univerzity v roku 2015 uviedla, že UVLF 
musela zo svojich zdrojov financovať 20 % nákladov súvi- 
siacich s výstavbou pavilónu č. 19 a pavilónu č. 40 namiesto 
obligátnych 5 %, čo bolo spôsobené najmä právnymi úpra-
vami v oblasti verejného obstarávania. Prorektor prof. Jozef 
Nagy uviedol, že aj v aktuálnom roku univerzita hospodári 
veľmi racionálne.
 Rektorka prof. Mojžišov informovala, že UVLF zaslala 
správu o odstránení nedostatkov zistených pri komplexnej 
akreditácii v  súvislosti s  dočasným nezačlenením UVLF 
medzi univerzitné vysoké školy. Po troch rokoch bolo opäť 
realizované prijímanie študentov na doktorský študijný 
program hygiena potravín, čo veľmi ocenil predseda SpR. 
Taktiež informovala o  zavedení nového motivačného 
systému pre odmeňovanie pracovníkov UVLF, čo ocenil vo 
svojom diskusnom príspevku doc. MVDr. Peter Lazar, PhD., 
podľa ktorého je systém nastavený korektne.
 SpR uložila rektorke prof. MVDr. Jane Mojžišovej, PhD., 
a predsedovi SpR Ing. Jánovi Királymu zaslať list ministrovi 
školstva, vedy, výskumu a športu SR prof. Ing. Petrovi Plavča-
novi, CSc., v súvislosti s nečinnosťou Ing. Jána Molnára ako 
jeho nominanta v SpR. 
 Na záver predseda SpR Ing. Ján Király poďakoval 
prítomným a hosťom za účasť na zasadnutí SpR a zasadnutie 
ukončil.

doc. MVDr. Peter Korim, CSc.
                                  tajomník SpR UVLF

Zasadnutie vedeckej rady
 Zasadnutie Vedeckej rady Univerzity veterinárskeho 
lekárstva a farmácie v Košiciach, v poradí tretie v roku 2016, 
sa uskutočnilo dňa 18. októbra 2016. Zasadnutie otvorila 
a viedla predsedníčka vedeckej rady rektorka UVLF prof. 
MVDr. Jana Mojžišová, PhD., ktorá privítala prítomných 
členov Vedeckej rady UVLF. 
 Zasadnutie vedeckej rady pokračovalo podľa 
programu:
 1. Inauguračná prednáška doc. MVDr. Jána Veng- 
  lovského, PhD., v aule pavilónu morfologických disci- 
  plín (poslucháreň 34)
 2. Vymenúvacie (inauguračné) pokračovanie doc. 
  MVDr. Jána Venglovského, PhD., v študijnom odbore 
  6.3.11. hygiena chovu zvierat a životné prostredie
 3. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti na 
  Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Koši- 
  ciach za ak. rok 2015/16 
 4. Diskusia
 5. Rôzne (návrh na začatie habilitačného konania MVDr. 
  Anny Jackovej, PhD., v študijnom odbore 4.2.13. viro- 
  lógia)

 6. Uznesenia VR
 7. Záver
Vedecká rada schválila:
 1. Návrh predložený v:
  - v  bode 2 na menovanie doc. MVDr. Jána Veng- 
   lovského, PhD., za profesora pre študijný odbor  
   6.3.11. hygiena chovu zvierat a životné prostredie.
 2. Návrh predložený v bode rôzne:
  - návrh v  bode 1 na začatie habilitačného konania 
   MVDr. Anny Jackovej, PhD., v  študijnom odbore 
   4.2.13. virológia.

Vedecká rada zobrala na vedomie:
 1. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti na  
  Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Koši- 
  ciach za ak. rok 2015/16, ktorú predniesli prof. MVDr. 
  Z. Faixová, PhD., a MVDr. M. Tomko, PhD. 
 2. Informácie rektorky UVLF o:
  - úspešnom dokončení procesu evalvácie a  akredi- 
   tácie univerzity medzinárodnou komisiou expertov 
   EAEVE,
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  - udelení ceny za kvalitu podľa modelu CAF organizo- 
   vanej Úradom pre normalizáciu, metrológiu a 
   skúšobníctvo SR,
  - odstránení nedostatkov týkajúcich sa akreditácie 
   študijných programov (mikrobiológia, parazitárne 
   choroby zvierat, toxikológia) a akreditácie habili- 
   tačných konaní a konaní na vymenúvanie profe- 
   sorov v š. o. hygiena potravín.
 3. Informácie prorektora pre VV a ZS o: 
  - stave Internej grantovej agentúry UVLF v  Koši- 
   ciach, 
  - obsadzovaní postdoktorandských pracovných 
   miest na UVLF v roku 2016,

  - zapojení UVLF v  Košiciach do projektu Európska 
   noc výskumníkov.
 Diskusia bola zameraná k  jednotlivým predloženým 
návrhom. V rámci konštruktívnej diskusie vystúpili: prof. J. 
Mojžišová, prof. J. Pistl, prof. V. Ledecký, MVDr. T. Brauner, 
prof. Z. Faixová, prof. P. Turek, MVDr. M. Tomko, doc. M. 
Žemlička, doc. P. Korim, doc. Bhide. 
 Predsedníčka vedeckej rady prof. MVDr. Jana Mojži-
šová, PhD., rektorka univerzity, poďakovala prítomným za 
aktívnu účasť a ukončila zasadnutie vedeckej rady. 

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

Zo zasadnutia akademického senátu
 Dňa 17. 10. 2016 sa uskutočnilo prvé riadne zasadnutie 
Akademického senátu UVLF v  Košiciach v  novom akade-
mickom roku 2016/17, i keď v kalendárnom roku akademický 
senát zasadal už trikrát na riadnom zasadnutí a jedenkrát na 
mimoriadnom zasadnutí. 
 AS po schválení programu jednania si vypočul správu 
predsedníctva AS, ktoré sa predovšetkým týkalo činností 
v  období od ukončenia letného semestra až do začiatku 
nového akademického roku (15. 7. až 14. 9.). V tomto období 
predsedníctvo v  zastúpení akademického senátu rozhodlo 
o  výsledkoch prijímacieho konania na štúdium vo všet-
kých študijných programoch a stupňoch a s tým súvisiacim 
odvolaním sa študentov vrátane doktorandského štúdia. 
V súlade s vnútorným predpisom č. 6 Rokovací poriadok AS 
UVLF v Košiciach, čl. 5 bod 8 rozhodnutie predsedníctva AS 
UVLF v Košiciach, akademický senát dňa 17. 10. 2016 schválil 
rozhodnutie predsedníctva o zamietnutí odvolaní študentov 
voči rozhodnutiu o  neprijatí na štúdium v  AR 2016/17 vo 
všetkých študijných programoch a stupňoch štúdia na UVLF 
v Košiciach.
 V  ďalšom bode programu predseda AS jednotlivo pred-
ložil odvolania študentov o  vylúčení zo štúdia na UVLF 
v Košiciach. AS po prešetrení okolností vylúčenia študentov 
v súlade s paragrafom 66 ods. 1 bod c zákona č. 131/2002 
Zb. zákonov a  vnútorného predpisu č. 2 – Študijný po- 
riadok UVLF v Košiciach časť A II článok 35 bod 7 po diskusii 
a  vystúpení prorektorky pre výchovno-vzdelávaciu činnosť 
prof. Faixovej zamietol jednotlivé odvolania a  potvrdil 
pôvodné rozhodnutie rektorky UVLF v Košiciach prof. Mojži-
šovej o ich vylúčení zo štúdia v AR 2016/17. 
 Hlavným programom rokovania AS bolo prerokovanie 
a  schválenie Štipendijného poriadku UVLF v  Košiciach 
– vnútorný predpis č. 40. Predložený materiál členom 
akademického senátu uviedla prorektorka pre výchovno-
-vzdelávaciu činnosť prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., ktorá 
poukázala na význam navrhovaných zmien oproti pred-
chádzajúcemu predpisu. Nový predkladaný návrh bol 
novelizovaný v súvislosti s novelizáciou vyhlášky MŠ SR ako 
aj s  jednoznačným vymedzením podmienok udeľovania 
štipendií pre nastávajúce obdobie. Obe komory (zamest-
nanecká i  komora študentov) predložený návrh prijali bez 
pripomienok jednomyseľne. 
 Kvestor UVLF v  Košiciach Ing. Róbert Schréter infor-
moval o stave čerpania rozpočtu k 30. 9. 2016. Z podrobnej 
analýzy vyplynulo, že všetky kapitoly čerpania pridelených 

finančných prostriedkov ako aj príjmové zložky sú čerpané 
v primeranom percentuálnom rozsahu k danému obdobiu 
hodnotenia, čo je v súlade so schváleným postupom.
 V  bode rôzne prorektor pre rozvoj školy a  hodnotenie 
kvality UVLF v Košiciach prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., infor-
moval členov AS o činnosti komisie pre webové sídlo UVLF, 
ďalej o zavedenom systéme vnútornej kontroly a vyhlásení 
výsledkov hodnotenia vnútornej kontroly, ako aj o  výsled-
koch evalvácie a  medzinárodnej akreditácie a  odpovedal 
členom AS na ich interpeláciu. V  odpovediach zaznelo 
predovšetkým, že dosiahnuté výsledky evalvačného a akre-
ditačného procesu po ich schválení sú v účinnosti na 7-ročné 
obdobie s  možnosťou kontroly po 3 rokoch. Prorektorka 
pre výchovno-vzdelávaciu činnosť prof. MVDr. Z. Faixová, 
PhD., oboznámila členov AS s  činnosťou Pedagogickej 
komisie UVLF v Košiciach, ktorá zasadala 29. 9. 2016 v súvis-
losti s  realizáciou uznesenia AS z 1. 7. 2016, v ktorom bolo 
uložené rektorke UVLF v Košiciach urobiť rozsahovú analýzu 
povinných, povinne voliteľných a  výberových predmetov 
v  študijných plánoch vo všetkých študijných programoch. 
Na zasadnutí boli určení garanti a  boli vytvorené komisie 
pre jednotlivé študijné programy, ktoré v termíne do konca 
novembra 2016 predložia svoje návrhy. K  tejto informácii 
svojimi príspevkami vystúpili MVDr. T. Weissová, PhD., doc. 
MVDr. P. Lazar, PhD., prof. MVDr. P. Mudroň, PhD. a  doc. 
MVDr. J. Toporčák, PhD. Na otázky v  súvislosti so štúdiom 
v anglickom jazyku (ZAŠ) vznesené doc. Lazarom a ďalšími 
členmi AS zodpovedal prorektor pre zahraničné štúdium 
MVDr. Martin Tomko, PhD., a  ubezpečil prítomných, že ich 
vznesené otázky sa v  krátkom čase budú riešiť. V  ďalšej 
diskusii odzneli otázky v  súvislosti s  bodovým hodno-
tením tvorivých pracovníkov, činnosťou nových klinic-
kých priestorov, ďalej otázkou riešenia havarijnej situácie 
v  morfologickom pavilóne a  bola vznesené požiadavka na 
prolongovanie uznesenia (č. 24/3/2015), v ktorom sa žiada, 
aby rektorka UVLF v Košiciach prof. MVDr. J. Mojžišová, PhD., 
na najbližšom zasadnutí AS predložila správu o aktuálnom 
stave systemizovaných miest a personálneho obsadenia na 
jednotlivých pracoviskách UVLF v Košiciach v AR 2016/17.
 Záverom zasadnutia AS boli schválené uznesenia 
a  členovia boli informovaní o  najbližšom novembrovom 
termíne zasadnutia AS UVLF v Košiciach.

prof. MVDr. Peter Reichel, CSc.
predseda AS UVLF v Košiciach



Zlatá promócia 2016

 12. septembra 2016 sa v aule konala v poradí už dvanásta 
zlatá promócia absolventov Univerzity veterinárskeho 
lekárstva a farmácie v Košiciach, tentokrát absolventov 
z roku 1966. Pred päťdesiatimi rokmi získalo vysokoškolský 
diplom 69 absolventov študijného programu všeobecné 
veterinárske lekárstvo, v  tento deň si mohlo prísť prevziať 
zlatý diplom 28 z nich.
 Zlatá promócia má svoj ustálený scenár, podľa ktorého za 
zvuku fanfár prichádzajú do sály pod vedením pedela členovia 
vedeckej rady, prorektori s predsedom akademického senátu 
a  nakoniec rektor univerzity, aby tónmi slovenskej hymny 
začala táto akademická slávnosť. Tradícia bola zachovaná 
a pred tváre prítomných zlatých absolventov, ich rodinných 
príslušníkov a  ďalších hostí nastúpila rektorka prof. MVDr. 
Jana Mojžišová, PhD., prorektori prof. MVDr. Zita Faixová, 
PhD., prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., prof. MVDr. Jozef Nagy, 
PhD., MVDr. Martin Tomko, PhD., a doc. MVDr. Oskar Nagy, 
PhD., a  predseda akademického senátu prof. MVDr. Peter 
Reichel, PhD. Okrem prítomných členov vedeckej rady boli 
medzi hosťami aj kvestor Ing. Róbert Schréter a predseda ZO 
OZ PŠaV UVLF v Košiciach prof. RNDr. Michal Toropila, CSc.
 Po prečítaní mien všetkých absolventov z  roku 1966 
vyzval úvodca prof. J. Nagy rektorku univerzity, aby dala 
zvolenie na odovzdanie zlatých diplomov prítomným 
zlatým absolventom, ktorí si ich po jednom prevzali z  rúk 
promótorky prof. Faixovej, pričom   mohli tiež obnoviť svoj 
sľub spred päťdesiatich rokov. 
 Rektorka univerzity prof. Mojžišová vo svojom príhovore 
privítala zlatých absolventov na pôde ich alma mater, 
opísala   zmeny, ktoré sa na univerzite udiali v  posledných 
rokoch a vyjadrila poďakovanie a uznanie za prácu, ktorou 
počas celého profesionálneho života absolventi šírili dobré 
meno našej školy: 
 Spoločenské a  politické podmienky súčasnosti sú iné, ako 
boli v  časoch vašich štúdií, možno nie vždy sa nám podarí 
všetko, čo by sme chceli dosiahnuť, akí by sme chceli byť, ale 
vždy môžeme byť plným právom pyšní na takých absolventov, 

akými ste boli aj vy. Nechcem porovnávať, kto to mal ťažie – či 
v dnešnej dobe veterinárni lekári pracujúci prevažne v klinickej 
praxi malých zvierat, alebo vaša generácia, ktorá mnohokrát 
pracovala v  ťažkých terénnych podmienkach. Čo ale určite 
chcem, to je vyjadriť obdiv, ako ste so cťou zvládli neľahké úlohy 
stojace pred vami v  neraz neľahkej dobe. Koľko sily, odvahy, 
vytrvalosti a  nezlomnosti si vyžadoval od vás výkon vášho 
povolania. Koľko sebazaprenia, obetovania sa pre iných aj na 
úkor vlastnej rodiny by sme našli vo vašich životoch, ktoré ostali 
zapísané vo vašej pamäti a vašich dlaniach. 
 Viem, že už počas štúdia ste boli ročníkom, ktorý neminula 
dlhodobá odborná prax na štátnych majetkoch v  blízkych 
regiónoch, kedy maštale či chlievy s  hovädzím dobytkom 
i  ošípanými s  fyzicky náročnou prácou boli zároveň miestom 
vyučovania a  odkiaľ najbližšia cesta viedla do skúšobnej 
miestnosti, kde ste museli podať náročný intelektuálny výkon. 
A práve pre viacerých z vás takto vyzeral celý váš profesionálny 
život – enormný fyzický výkon v  neľahkých podmienkach 
veľkochovov, s  vysokými nárokmi na vedomosti, schopnosti 
a  zručnosti, ktoré nemohli ustrnúť, zodpovednosť za zdravie 
zvierat i ľudí. Dokázali ste udržať a pozdvihnúť vysoký štandard 
služby, ktorá patrila medzi európsku špičku a  ktorej efektivita 
pri likvidovaní zoonóz dodnes vyvoláva uznanie. 
 Už počas svojich študijných rokov ste sa svojimi početnými 
aktivitami javili ako ročník aktívny a zanietený pre študentskú 
odbornú činnosť, v ktorej ste získali popredné miesta 
v  rôznych súťažiach, a isto aj vám ostali v  pamäti spomienky 
na bohaté kontakty so študentmi družobných vysokých škôl 
počas výmenných praxí. Boli ste to vy, ktorí ste tvorili základ 
úspešného volejbalového a futbalového oddielu školy, niektorí 
z  vás sa úspešne realizovali v  jazdeckom oddiele či napĺňali 
svoje poľovnícke záujmy. Už len z  toho stručného výpočtu 
aktivít je zrejmé, že vaše záujmy boli široké a  vaša súdržnosť 
a mladícky elán pamätné. 
 Vyzbrojení poznaním, ktoré vám odovzdali vaši učitelia, 
plánmi a  očakávaniami mladosti ste opustili bránu vašej 
alma mater a  odišli v  ústrety toho, čo vám pripravil osud. Je 
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obdivuhodné a uznaniahodné, že ste v týchto skúškach života 
uspeli. Máte za sebou plodný, zmysluplný a užitočný život, 
uplatnili ste sa vo veterinárnej profesii nielen doma, ale viacerí 
z vás aj v zahraničí, kde ste pôsobili ako experti, niektorí ste sa po 
zmene spoločenských podmienok uplatnili v súkromnej praxi, 
niektorí aj v podnikateľskej sfére mimo našu profesiu. Nech už 
vás život zavial kdekoľvek, nech ste už pôsobili na akýchkoľvek 
postoch, som si istá, že ste dostáli svojmu promočnému 
sľubu spred päťdesiatich rokov. Za všetko, čo ste urobili, čo 
ste dokázali, čo ste prekonali vám patrí naše uznanie, naša 
vďaka a naša úcta. Buďte si istí, že ju máte, lebo o tom svedčí 
aj táto slávnostná chvíľa, tento vzácny okamih pripomenutia si 
a zopakovania si jedného z dôležitých momentov vášho života. 
Dúfam, že je táto chvíľa prevzatia zlatého diplomu vzácna 
nielen pre vás, ale aj pre vašich najbližších, ktorí sú tu s vami, 
aby boli účastní slávnosti na vašu počesť a boli na vás takí hrdí, 
ako je hrdá vaša alma mater. 
 Na záver im popriala do ďalších rokov najmä pevné 
zdravie a pohodu v kruhu blízkych počas rokov zaslúženého 
odpočinku. 
 Podľa tradície vystúpil s príhovorom za zlatých absolventov 
aj jeden z nich. Tentokrát to bol Dr. h. c. prof. MVDr. Dušan 
Magic, PhD., ktorý tiež vyslovil slová vďaky za udelenie 
zlatého diplomu i za vyslovenie uznania za ich prácu, ktorú 
počas profesijného života vykonali:
 Práca veterinárneho lekára je poslaním. Je to práca 
zodpovedná, často náročná fyzicky aj psychicky. Žiaľ, nie vždy 
celkom docenená. Za uplynulých 50 rokov práve naša generácia 
prežila veľa spoločensko-politických zmien v našom štáte – raz 
pozitívnych, inokedy menej prajných, ktoré výrazne ovplyvnili 
osobné osudy, ale aj naše profesijné pôsobenie. Napriek všetkým 
týmto zložitostiam sme vykonali užitočnú prácu na rôznych 
našich pracoviskách – pri výkone veterinárskej starostlivosti 
v praxi, vo výskume, práci v laboratóriách, v orgánoch verejnej 

a štátnej správy a na postoch vysokoškolských učiteľov doma 
i v zahraničí.
 Spisovateľ Jozef Banáš vo svojej novej knihe píše: ˝Flóra 
a  fauna sú rovnakou súčasťou biodiverzity, akou je človek. 
Všetky formy života sú navzájom spojené, na sebe závislé, 
preto rovnocenné.˝ Naša práca pri ochrane zdravia zvierat 
i pri ochrane životného prostredia prináša veľa pozitívneho pre 
zdravie ľudskej populácie, pre zdravie človeka. Verím, že naša 
úloha v tomto snažení bude narastať, a tým aj naše spoločenské 
postavenie a  uznanie. To všetko pozitívne v  našom minulom 
pôsobení sme dosiahli vďaka vzdelaniu, ktoré sme na našej 
škole získali. Preto dnes spomíname na našich učiteľov, ktorí nás 
viedli na ceste poznávania tajov veterinárskej medicíny. Mali 
sme šťastie a môžeme byť hrdí na to, že sme študovali v čase, 
keď učiteľský zbor tejto školy, počnúc profesormi a  končiac 
asistentami, patril medzi to najlepšie, čo táto škola kedy mala. 
Veľa nás naučili a patrí im naša úcta a rešpekt.
 Nasledovali spomienky na najsilnejšie okamihy 
študentských rokov i na tých spolužiakov, ktorí sa tejto chvíle 
nedožili. Rozlúčil sa slovami: Dnes, po prežití nášho aktívneho 
profesijného života, môžeme povedať, že sme hrdí na našu 
profesiu, na našu univerzitu, jej úspešný rozvoj, odborný aj 
spoločenský kredit doma i v zahraničí. Prajeme úspešné budúce 
roky našej profesii aj našej alma mater, ktorá musí ostať baštou 
našej veterinárskej profesie.
 Hymna Gaudeamus uzavrela slávnostnú časť promócie 
a  prítomní sa po podpise do pamätnej knihy presunuli 
do jedálne, kde si pri čaši vína mohli pripiť na časy minulé 
i  tie budúce. Predtým sme ale pre históriu zachytili zlatých 
absolventov na spoločnej fotografii pri Ardovej soche.

PhDr. Ľudmila Kundríková
   kancelárka

 Organizátorom výročného stretnutia Visegrad University 
Association (VUA) 2016, ktoré sa konalo v  dňoch 18. – 20. 
septembra 2016 bola Szent István University v  Gödöllö, 
Maďarsko. Mítingu sa zúčastnilo vyše 50 predstaviteľov 
z 23 VUA členských univerzít z 10 krajín. Našu univerzitu 
zastupovala rektorka UVLF prof. MVDr. Jana Mojžišová, 
PhD., a  prorektor prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD. Zasadnutie 
otvoril prezident VUA Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., 
rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v  Nitre, 

za prítomnosti prof. Jánosa Töszéra, rektora Szent István 
University, ktorý privítal účastníkov stretnutia. Prezident 
prof. Bielik vo svojom príhovore pripomenul piate výročie 
založenia VUA a vyjadril vďaku všetkým členom asociácie 
za ich činnosť v tomto 5-ročnom období. Zároveň zhodnotil 
hlavné aktivity jednotlivých členov VUA v roku 2016, ale 

Účastníci VUA mítingu 2016 pred rektorátom SZIU.
Foto: www.vua.uniag.sk



zároveň   tiež prezentoval orientáciu Visegrad University 
Association pre nasledujúce obdobie z  pohľadu možnej 
spolupráce jej členov vo viacerých oblastiach. 
 Výročnú správu a  správu o  hospodárení za rok 2016 
predniesol Mgr. Vladislav Valach, generálny sekretár VUA 
(bližšie informácie na: www.vua.uniag.sk). Účastníci následne 
schválili výročnú správu VUA a plán činnosti na rok 2017. 
 V roku 2016 požiadali niektoré univerzity o členstvo VUA 
a  3 z  nich boli prijaté do asociácie a jednej bolo rozšírené 
členstvo:
 - Kursk State Agricultural Academy named after I.I. 
  Ivanov, Rusko,
 - Obuda University, Maďarsko,
 - Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, 
  Poľsko,
 - Louisiana State University, USA, rozšírené členstvo z 
  honorárneho na plné.
 Zároveň bolo zrušené členstvo Corvinus University 
v Budapešti.
 Ako každoročne, aj v  tomto roku bola na základe 
hlasovania udelená tiež cena VUA AWARD OF EXCELLENCE 
pre najaktívnejšiu členskú univerzitu v roku 2016. Túko cenu 
získala Szent István University (SZIU). 
 Na mítingu odzneli tiež prezentácie regionálnej 
zástupkyne FAO Kristíny Amaral, Prof. Dr. Lajosa Helyesa, 

prorektora pre vedu a  výskum SZIU a   Prof. Johna Russina 
(vice-chancellor Louisiana State University), ktorými 
oboznámili prítomných s  podrobnými informáciami 
o aktuálnych grantoch, projektoch a výskumných schémach 
v  nasledujúcom období. Prof. Elena Horská z  SPU v  Nitre 
predstavila časopis „Visegrad Journal on Bioeconomy and 
sustainable development“ vydávaný v Nitre a obrátila sa na 
účastníkov s požiadavkou o publikovanie v tomto časopise. 
Časopis vychádza ročne v 2 číslach. Na záver prezident VUA 
prof. Bielik poďakoval rektorovi SZIU v Gödöllö za perfektnú 
organizáciu podujatia a  všetkým účastníkom mítingu za 
plodnú spoluprácu a priateľskú atmosféru. V roku 2017 bude 
výročné stretnutie VUA organizovať Russian State Agrarian 
University v Moskve, čo by malo symbolizovať kreatívny 
most medzi Európou a Ruskom.
 Následne sa otvoril priestor na prehliadku univerzity 
a oboznámenie sa s jej históriou. V súvislosti s pripomienkou 
5. výročía založenia VUA bola organizovaná návšteva 
Visegrádu. Bližšie informácie o VUA General Meeting-u 2016 
ako aj fotogalériu môžete nájsť na: www.vua.uniag.sk a s tým 
súvisiacimi ďalšími stránkami.

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

Pravidelné pracovné stretnutie slovenských a českých vysokých škôl
zabezpečujúcich výučbu ŠP farmácia

 Tak ako každý rok, tak aj v  roku 2016 sa stretli vedenia 
slovenských a  českých vysokých škôl zabezpečujúcich 
výučbu ŠP farmácia na svojom pravidelnom stretnutí, ktoré 
sa konalo tohto roku v  Brne pod gesciou Farmaceutickej 
fakulty VFU Brno. 
 Spoločné stretnutie vysokých škôl sa uskutočnilo v dňoch 
15. – 17. septembra 2016 v hoteli Avanti v Brne. Na stretnutí 
za našu univerzitu sa zúčastnili prof. MVDr. Jana Mojžišová, 
PhD., rektorka, prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., prorektor pre 
vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky, a prof. MVDr. 
Jaroslav Legáth, CSc., koordinátor ŠP farmácia. 
 Farmaceutickú fakultu Univerzity Komenského 
v Bratislave reprezentovali prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD., 
dekan, doc. Mgr. Martina Dubničková, PhD., prodekanka pre 
vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky, Mgr. Jaroslav 
Tóth, PhD., prodekan pre rozvoj fakulty a spoluprácu s 
praxou (poverený zodpovednosťou za oblasť informačných 
technológií) a  doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD., 
predsedníčka AS FaF UK. Farmaceutická fakultu Veterinární 
a farmaceutické univerzity Brno reprezentovali MUDr. Tomáš 
Parák, PhD., dekan, PharmDr. Jan Šaloun, PhD., prodekan 
pre pedagogickú činnosť, prof. RNDr. Jozef Csöllei, CSc., 
prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné 
styky, a doc. MVDr. Pavel Suchý, PhD., predseda AS FF VFU 
Brno. Za Farmaceutickú fakultu v Hradci Králové, Univerzita 
Karlova, sa zúčastnili doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D., 
dekan fakulty, prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., 
prodekan pre vonkajšie vzťahy fakulty a transfer technológií, 
prof. RNDr. Petr Solich, CSc., prodekan pre vnútorné 
záležitosti, európske fondy a strategický rozvoj fakulty, a 
prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D., prodekan pre vedeckú činnosť, 
doktorské štúdium a akademické kvalifikácie.
 Spoločné jednanie, ktoré sa uskutočnilo 16. 9. 2019, 
otvoril doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D., dekan 
fakulty. Hlavným programom jednania bola prezentácia 

informácií o novinkách vo výučbe, vo vede od posledného 
stretnutia vedení VŠ zabezpečujúcich výučbu farmácie 
a podpora študentských vedeckých konferencií. Vedenia VŠ 
zabezpečujúcich výučbu farmácie sa dohodli, že každoročne 
sa bude uskutočňovať medzinárodná študentská konferencia 
tak, že sa konferencie budú zabezpečovať každým rokom 
na inej vysokej škole. V  akademickom roku 2016/2017 
zabezpečí medzinárodnú študentskú vedeckú konferenciu 
Farmaceutická fakulta VFU Brno. Ďalším bodom jednania 
bolo prejednanie spolupráce v  rámci prípravy spoločných 
projektov vedy a výskumu a spolupráca v rámci národných 
projektov KEGA, VEGA a APVV. Na základe danej spolupráce 
dohodnutej na predchádzajúcich stretnutiach už vnikli 
i prvé spoločné publikácie v karentovaných časopisoch.
 Súčasťou programu bolo slávnostné zasadanie Vedeckej 
rady FF VFU   Brno k  25. výročiu založenia farmaceutickej 
fakulty, ktorá sa konalo 17. 9. 2016 v  priestoroch Auly VFU 
Brno. Na uvedenom zasadnutí vedeckej rady pri príležitosti 
výročia boli predstaviteľom vedení slovenských a  českých 
vysokých škôl zabezpečujúcich výučbu ŠP farmácia udelené 
ocenenia prof. MVDr. Ing. Pavlom Suchým, CSc., rektorom 
VFU   Brno, a MUDr. Tomášom Parákom, PhD., dekanom FF 
VFU  Brno.
 Účastníci spoločného zasadnutia vedení slovenských 
a  českých vysokých škôl zabezpečujúcich výučbu ŠP 
farmácia v  rámci programu stretnutia sa zúčastnili plavby 
loďou po Brnenskej priehrade a navštívili priepasť Macocha 
v Moravskom krase.
 Nasledujúce pravidelné pracovné stretnutie slovenských 
a českých vysokých škôl zabezpečujúcich výučbu ŠP farmácia 
sa bude konať v  budúcom akademickom roku 2017/2018 
pod gesciou Farmaceutickej fakulty v Hradci Králové. 

prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.
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 V dňoch 19. – 22. októbra 2016 sa na pobreží Jadranského 
mora v meste Šibenik, Chorvátsko, konalo výročné stretnutie 
zástupcov veterinárnych univerzít štátov bývalej Rakúsko-
Uhorskej monarchie. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia z 
univerzít z Ľubľany, Záhrebu, Budapešti, Sarajeva, Belehradu, 
Skopje, Tirany a Košíc. Pre zástupcov veterinárnych univerzít 
z Viedne a Brna sa cesta z dôvodu poruchy lietadla skončila 
na letisku vo Viedni. UVLF v Košiciach na stretnutí zastupovali 
rektorka UVLF v Košiciach prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., 
a traja prorektori univerzity – prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., 
doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., a MVDr. Martin Tomko, PhD.
Hlavnou náplňou stretnutia bolo informovať partnerské 
univerzity o  zmenách, ktorými jednotlivé univerzity prešli 
v  ostatnom roku a  pripraviť plán spolupráce na rok 2017. 
V  rámci správ jednotlivých univerzít boli diskutované 
hlavne ďalšie možnosti výmen študentov a  tvorivých 
pracovníkov, príprava výmenných pobytov organizáciou 
letných škôl a  možnosť zosúladenia študijných plánov 
s  cieľom zjednodušenia a  lepšieho vzájomného uznávania 
kreditového systému.
 Nakoľko VetNEST sa hlási a je súčasťou EAEVE, bohatá 

VetNEST Annual Meeting 2016 v Šibeniku

diskusia 
o d z n e l a 
na tému medzinárodná 
evalvácia a  akreditácia, kde 
bolo záverom konštatované, 
že členmi VetNEST-u sú (v 
blízkej budúcnosti budú) až tri 
univerzity – Viedeň, Budapešť 
a Košice –, ktoré úspešne prešli 
oboma fázami medzinárodného 
hodnotenia. 
 Pre potrebu 
ďalšieho rozvoja a  skvalitnenia 
práce VetNEST-u bolo členmi 
odsúhlasené vytvorenie 
pracovnej skupiny, ktorrj 
úlohou bude pripraviť analýzu 
a  vyhodnotenie aktuálnosti 
štatútu VetNEST-u v  súčasných 
podmienkach a  návrh zmien, 
ktoré v  budúcnosti pomôžu 

zlepšiť jeho organizáciu a fungovanie.
 Súčasťou stretnutia bola aj porada koordinátorov 
a  partnerov sietí výmenného programu CEEPUS, do 
ktorého je zapojená aj UVLF v  Košiciach. Spoločne bolo 
konštatované, že je potrebné zvýšiť záujem študentov 
a tvorivých pracovníkov o medzinárodné výmenné pobyty 
v programe CEEPUS. 
Dôležitým bodom jednania bola voľba nového vedenia 
VetNSET, kde za prezidenta  bol zvolený Prof. dr. sc. Nenad 
Turk, dekan Fakulty veterinárskej medicíny Záhrebskej 
univerzity, ktorý na tomto poste nahradil doc. dr. Andreja 
Kirbiša, DVM, PhD., dekana Veterinárskej fakulty Univerzity 
v Ľubľane. Za generálneho sekretára VetNEST-u bol zvolený 
Prof. dr. sc. Alen Slavica z Fakulty veterinárskej medicíny zo 
Záhrebu.
 Na záver stretnutia bolo účastníkmi stretnutia 
odsúhlasené nové logo VetNEST, ktoré máte možnosť vidieť 
v záhlaví tejto správy.

MVDr. Martin Tomko, PhD.
prorektor pre zahraničné štúdium

 Na rektoráte univerzity sa dňa 28. 10. 2016 uskutočnilo 
spoločné zasadnutie vedenia univerzity s  členmi prezídia 
Komory veterinárnych lekárov SR. Za UVLF v  Košiciach to 
boli rektorka prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., prorektori 
prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., 
prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., MVDr. Martin Tomko, PhD., 
a doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., a kancelárka PhDr. Ľudmila 
Kundríková, za KVL SR jej prezident MVDr. Tibor Brauner, 
viceprezident MVDr. Pavol Valašek, členovia prezídia MVDr. 
JUDr. Ivan Riečan, MVDr. Miroslav Baran a  MVDr. Slavomír 
Truska, predseda disciplinárnej komisie MVDr. Ľubomír Kráľ 
a predseda dozornej komisie MVDr. Ladislav Stodola.

Spoločné stretnutie vedenia univerzity a prezídia KVL
ako výraz vynikajúcej spolupráce

 Rektorka prof. Mojžišová na úvod ocenila vzájomnú 
spoluprácu a  mimoriadne dobré vzťahy medzi našimi 
inštitúciami, ktoré prispievajú k  posilneniu jednoty 
veterinárneho stavu a  vnímania výnimočného postavenia 
veterinárnej profesie ako slobodného a  regulovaného 
povolania. Následne informovala členov prezídia KVL 
SR o  najdôležitejších udalostiach uplynulého obdobia, 
medzi ktoré určite patril proces komplexnej akreditácie 
a  medzinárodnej evalvácie a  akreditácie EAEVE, ktorými 
univerzita úspešne prešla, a tiež dokončenie dvoch nových 
klinických objektov – pavilónov 19 a  40. Prorektorka prof. 
Faixová vystúpila s  prezentáciou o  výchovno-vzdelávacej 



Absolventi doktorandského štúdia si prevzali diplomy

 Dňa 24. 10. 2016 sa v zasadacej miestnosti rektorátu UVLF 
uskutočnilo slávnostné odovzdanie diplomov doktorandom, 
ktorí úspešne ukončili štúdium v  akademickom roku 
2015/16 a prevzali si diplomy z rúk rektorky UVLF prof. MVDr. 
Jany Mojžišovej, PhD. Diplomy boli vydané v  slovenskom 

a anglickom jazyku aj s predpísanými prílohami. 
Tento rok bol špecifický tým, že v januári ukončili štúdium aj 
doktorandi, ktorí boli prijatí na doktorandské štúdium od 1. 
februára 2012. Aj vzhľadom na to v minulom akademickom 
roku celkovo obhájilo dizertačné práce 42 doktorandov, 

činnosti, o dlhoročne stabilnom počte uchádzačov 
o  štúdium, počte prijatých študentov i  absolventov 
univerzity. Prezentovala tiež vyhodnotenie dotazníkov, 
ktoré vypĺňali členovia KVL počas snemu komory v  tomto 
roku.
 Kvalita absolventov univerzity čo sa týka ich praktických 
zručností je výrazným spoločným záujmom oboch 
zúčastnených strán, a  preto bol členmi prezídia priaznivo 
prijatý tzv. záznamník klinickej praxe, ktorý univerzita 
zaviedla, aby bolo u každého študenta zrejmé, aké zručnosti 
mal nadobudnúť počas štúdia. To zároveň otvára priestor 
aj pre užšiu spoluprácu školy a  komory pri jeho doplnení 
o tie klinické zručnosti, ktoré sú nevyhnutné či žiaduce, a to 
o  to viac, že sa takto získa spätná väzba medzi vzdelaním 
a praxou. Na túto tému nadviazal MVDr. Valašek, ktorý je tiež 
zástupcom komory v FVA, aby zdôraznil záujem KVL podieľať 
sa na tom, aby tie „one day skills“, ktoré má absolvent 
veterinárneho lekárstva mať, boli naozaj dobré, prípadne 
doplnené aj o  ďalšie, ako napr. ekonomické, komunikačné 
či marketingové. To univerzita zohľadní pri tvorbe nových 
kurikúl, na tvorbe ktorých sa ako člen pedagogickej komisie 
bude podieľať aj zástupca KVL SR. Zhodne bolo konštatované, 
že vo  výchove budúcich veterinárnych lekárov sa musí 

výraznejšie presadzovať prvok hrdosti a  spolupatričnosti 
k profesii. Obe strany sa zhodli aj na potrebe zabezpečiť, aby 
povinné praxe našich študentov na súkromných klinikách 
spĺňali jasné požiadavky univerzity i komory. 
 Spoločné stretnutie opäť potvrdilo, že spolupráca našich 
dvoch profesijne blízkych organizácií je veľmi dobrá rovnako 
ako informovanosť o  dianí, keďže univerzita pravidelne 
informuje o  udalostiach v  Spravodajcovi KVL a  aj KVL 
bude mať pravidelne svoj priestor v  Spravodajcovi UVLF 
v Košiciach. Najbližšie budú môcť spoločne zdieľať aj dobrú 
zábavu, keďže univerzita je organizátorom pravidelného 
veterinárskeho plesu, ktorý každoročne spája Štátnu 
veterinárnu a potravinovú správu SR, Komoru veterinárnych 
lekárov SR a Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie 
v Košiciach, a ktorý sa bude konať 13. januára 2016 v Dome 
umenia v  Košiciach. Na záver stretnutia previedli domáci 
svojich hostí novými klinickými priestormi v pavilónoch 19 
a 40, a potom ešte členovia prezídia KVL využili návštevu 
Košíc na svoje rokovanie. 

PhDr. Ľudmila Kundríková 
kancelárka
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z toho 31 bolo v dennej forme štúdia. 32 doktorandov ukon- 
čilo štúdium v  riadnom termíne, ostatní v  nadštandardnej 
dobe štúdia. 8 doktorandov, ktorí mali ukončiť štúdium 
v  minulom akademickom roku, je v  nadštandardnej dobe, 
z nich je 6 v externej forme štúdia.

Najviac dizertačných prác v  počte 8 bolo obhájených 
zo študijného odboru 6.3.4. vnútorné choroby zvierat, 
6.3.3. veterinárna morfológia a  fyziológia a 6.3.7. infekčné 
a parazitárne choroby zvierat (7).

Nové miesta pre postdoktorandov

 V tomto akademickom roku bola prvýkrát zverejnená 
výzva na obsadzovanie pracovných miest postdoktorandov 
v zmysle vnútorného predpisu č. 63 – Zásady obsadzovania 
postdoktorandských pracovných miest na UVLF v Košiciach. 
Na referát pre VVČ a ZS boli doručené 4 žiadosti, pričom 2 z nich 
nespĺňali kritériá uvedené v danom vnútornom predpise čo 
sa týka publikačnej činnosti. Na postdoktorandské pracovné 

miesta boli prijaté: MVDr. Katarína Bobíková, PhD., na Ústav 
patologickej anatómie a MVDr. Monika Drážovská, PhD., na 
Ústav epizootológie a  preventívnej veterinárskej medicíny 
s nástupom 1. 10. 2016.

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

Prémia za výnimočný ohlas na vedeckú prácu

  V  septembri 2016 získal 
prof. Ing. Štefan Vilček, 
DrSc., vedecký pracovník 
Katedry infektológie a  epi- 
zootológie a vedecký garant 
Centra excelentnosti pre 
nákazy zvierat a  zoonózy 
– INFEKTZOON na UVLF 
v  Košiciach prémiu 
Literárneho fondu za 
najcitovanejšiu prácu. 
Databáza Web of Science 
zaevidovala na prácu Vilček, 

Š., Herring, A. J., Herring, J. A., Nettleton, P. F., Lowings, J. 
P., Paton, D. J.: Pestiviruses isolated from pigs, cattle and 
sheep can be allocated into at least three genogroups using 
polymerase chain reaction and restriction endonuclease 
analysis. Arch. Virol., 136, 309-323, 1994 doteraz 350 citácií. 
Tento vedecký článok je aj najcitovanejšou publikáciou 
našej univerzity. Redakcia Spravodajcu využila príležitosť 
a s autorom ocenenej práce urobila krátky rozhovor.

O čom pojednáva vaša ocenená práca?
 Práca vznikla počas môjho 12-mesačného pobytu na 
Moredun Research Institute v  Edinburghu. V  práci, okrem 
iných faktov, sme popísali nový RT-PCR test s  primerami 
324/326 na detekciu širokého spektrá izolátov všetkých 
klasických pestivírusov, t. j. BVDV-1, BVDV-2, CSFV a  BDV, 
ktoré infikujú domáce (kravy, ošípané, ovce, kozy) a  voľne 
žijúce zvieratá.

V čom spočíva vysoká citovanosť tejto práce?
 Uvedený test sme testovali na veľkom súbore 
pestivírusových izolátov. Krátko nato sme ho využili aj v našich 
ďalších prácach, ktoré sme publikovali v  renomovaných 
medzinárodných vedeckých časopisoch. Publikované práce 
odborníkov presvedčili, že náš test je kvalitný a začali ho tiež 
využívať vo svojej výskumnej a diagnostickej práci.

Doteraz boli vyvinuté viaceré RT-PCR testy na detekciu 
pestivírusov, ale váš test patrí medzi veľmi populárne.
 Áno, existuje veľa RT-PCR testov na detekciu pestivírusov, 
ale mnohé z  nich boli testované len na malom súbore 

izolátov. Pri testovaní s  väčším 
počtom izolátov nedokázali zachytiť 
všetky geneticky vysoko variabilné 
vírusové izoláty, čo ich znevýhodnilo 
oproti nášmu univerzálnemu testu. 
Súdiac podľa citácií a  ohlasov na konferenciách je tento 
RT-PCR test využívaný nielen v  Európe vrátane Slovenska, 
ale aj v Amerike, Ázii a v Afrike.

Vaša práca zaiste nekončila vyvinutím tohto RT-PCR testu?
 Zaiste, test sme napr. využili na identifikáciu nových 
subtypov BVDV-1, na prvú detekciu BVDV-2 na Slovensku, 
v  Rakúsku, vo Francúzsku a  pomohol nám aj pri objave 
nového pestivírusu.

Nestáva sa často, aby virológ objavil nový vírus. Ako sa to 
podarilo vám?
 Vírus sme identifikovali na NADC v  Iowe, kde som 
bol na 4-mesačnom pobyte v  rámci Fulbright štipendia. 
Pôvodne som tam mal pracovať na BVDV-2, veď práve na 
tomto pracovisku bol tento nový pestivírus objavený. Môj 
plán sa zmenil, keď mi Dr. Julia Ridpath oznámila, že má 
vzorku vírusu, ktorý nedokáže detegovať ich RT-PCR test na 
pestivírusy, aj keď serologické testy naznačovali skríženú 
reakciu s pestivírusmi. Bola to pre mňa veľká výzva. Do USA 
som doniesol aj 324/326 primery. Ihneď som skúsil, či dokážu 
detegovať pestivírus vo tejto vzorke. Výsledok experimentu 
ukázal len slabý výťažok namnoženej DNA, ktorý však 
postačoval na jej osekvenovanie. Ďalšia fylogenetická 
analýza potvrdila prítomnosť nového dovtedy geneticky 
najdivergentnejšie pestivírusu – pronghorn pestivirus.

Ocenená práca vznikla v  roku 1994. Pracujete ešte dnes 
s primerami 324/326?
 Popísané primery sa osvedčili a  trvale ich využívame, 
podobne ako naši kolegovia v  zahraničí, pri genetickej 
detekcii a štúdiu pestivírusov. Ale naše súčasné granty sme 
už orientovali na štúdium porcinných enterálnych vírusov, 
kde používame iné PCR primery. Či sa nám podarí nájsť také 
„slávne“ primery ako to bolo v prípade pestivírusov, ukáže 
čas.

Ďakujem za rozhovor.
(lk)



21. sympózium z dejín farmácie

 Dňa 7. októbra 2016 sa v aule morfologického pavilónu 
UVLF v Košiciach konalo tradičné, v poradí už 21. sympózium 
z dejín farmácie. Jeho gestorom za podpory vedenia 
univerzity bola prvýkrát Katedra lekárenstva a sociálnej 
farmácie UVLF v Košiciach. Akcia sa konala v spolupráci s 
Východoslovenským múzeom Košice, Unipharmou, a. s., 
Bojnice a Slovenskou lekárnickou komorou. Toto vôbec 
prvé farmaceutické vedecko-odborné podujatie na pôde 
univerzity bolo usporiadané pri príležitosti 10. výročia 
existencie štúdie farmácie na našej univerzite a ojedinelého, 
500. výročia aktu, pri ktorom venoval v roku 1516 významný 
košický lekárnik Bartolomej Czottman Dómu sv. Alžbety v 
Košiciach obraz Mettercia s farmaceutickou tematikou. Toto 
dielo, na ktorom je okrem donátora znázornený aj atribút 
farmácie – bronzový mažiar s erbom Košíc a patróni farmácie 
a medicíny sv. Damián a sv. Kozma – je už pol tisícročia 
súčasťou oltára v južnej kaplnke chrámu a symbolizuje 
stáročnú tradíciu košickej farmácie a jej skvelú úroveň. Na 
sympóziu za účasti rektorky prof. MVDr. Jany Mojžišovej, 
PhD., ktorá v úvode sympózia predniesla povzbudzujúci 

prívet a vysoko ocenila zmysel 
práce historiografov, ako aj za účasti 
prorektorov prof. MVDr. Zity Faixovej, 
PhD., prof. MVDr. Jozefa Nagya, PhD., 
a doc. MVDr. Oskara Nagya, PhD., 
bolo prítomných 62 historikov, 
farmaceutov, lekárov, veterinárskych 
lekárov a študentov. Vypočuli si 12 
prednášok z dejín farmácie, medicíny 
a veterinárskeho lekárstva od autorov 
z UVLF, Lekárskej fakulty UPJŠ, 
Filozofickej fakulty UPJŠ, Klubu dejín 
farmácie, medicíny a veterinárskeho 
lekárstva pri Východoslovenskom 
múzeu Košice, Farmaceutickej 
fakulty Univerzity Karlovej v Hradci 
Králové a Českého farmaceutického 

múzea v Kukse, Múzea v Červenom Kláštore a Poštového 
múzea v Banskej Bystrici. Záverečné zhodnotenie sympózia 
sa uskutočnilo na pôde Východoslovenského múzea Košice, 
v jeho novozrekonštruovaných priestoroch historickej 
budovy na nám. Maratónu mieru, kde bol hostiteľom 
osobne PhDr. Robert Pollák, riaditeľ múzea. Sympózium 
malo odborne i spoločensky vynikajúcu úroveň a zúčastnili 
sa ho renomovaní autori. Katedra lekárenstva a sociálnej 
farmácie UVLF má záujem o pravidelné pokračovanie 
tejto tradície aj v budúcnosti, príp. aj s rozšírením tém o 
galenickú farmáciu, farmakognóziu a lekárenstvo. Radi by 
sme vedno so spoluusporiadateľmi v tomto duchu vytvorili 
špičkové celoslovenské, resp. stredoeurópske fórum na 
prezentáciu poznatkov z týchto troch vedecko-odborných 
farmaceutických disciplín.

RNDr. Anton Bartunek 
Katedra lekárenstva a sociálnej farmácie UVLF

Foto: Mgr. Roman Bartunek  

U.S. Study Abroad Program Workshop 2016 v Bratislave
 V  dňoch 6. – 7. 10. 
2016 sa na Ekonomickej 
univerzite v  Bratislave 
uskutočnil medzinárodný 
seminár U.S. Study 
Abroad Program Work- 
shop 2016, ktorý orga- 
nizovala slovenská po- 
bočka komisie J.  W. 
Fulbrighta pre vzde- 
lávacie výmeny v  Slo- 
venskej republike v  spo- 
lupráci s  Centrom seve- 
roamerických štúdií 
(CNAS) pri Ústave me- 
dzinárodných vzťahov 
na  EU v  Bratislave a  veľ- 
vyslanectvom USA v SR.
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 Seminár otvorila riaditeľka Fulbrightovej nadácie 
na Slovensku pani Nora Hložeková a bol zameraný 
na  organizáciu krátkodobých výmenných študijných 
programov pre študentov  univerzít na  Slovensku a  v USA. 
Patronát nad seminárom prevzal samotný veľvyslanec 
Spojených štátov amerických na Slovensku pán Adam H. 
Sterling, ktorý na slávnostnej recepcii konanej pri príležitosti 
podujatia vo svojom príhovore povedal: “Cítim záväzok 
podporovať medzinárodné výmenné programy študentov, 
nakoľko vďaka Fulbrightovej nadácii som sám mal možnosť 
absolvovať takýto program.  Táto skutočnosť bola jedným 
z míľnikov, ktoré naštartovali moju kariéru v diplomacii.“ 
 Podujatia sa zúčastnili zástupcovia desiatich slovenských 
univerzít zodpovední za oblasť zahraničného štúdia a UVLF 
na podujatí zastupoval prorektor pre zahraničné štúdium 

MVDr. Martin Tomko, PhD. Na seminári odznelo v priebehu 
dvoch dní 6 plenárnych prednášok. Prednášajúcimi boli 
zahraniční experti v tejto oblasti: Brad Sekulich z University 
of  North Carolina, doc. Heidi Hobb z  North Carolina State 
University, Dr. Elizabeth Trnka z  Univerzity v  Heidelbergu, 
Mgr. Martin Vašek z  Masarykovej univerzity v  Brne a  prof. 
dr. hab. Jacek Witkoś z  Univerzity Adama Mickiewicza 
v Poznani. Skúsenosti s organizáciou výmenných študijných 
programov pre študentov  zo zahraničných univerzít 
na  Slovensku prezentovala prorektorka pre medzinárodné 
vzťahy pri Ekonomickej univerzite v  Bratislave Ing. Jana 
Péliová, PhD.

MVDr. Martin Tomko, PhD.
prorektor pre zahraničné štúdium

Imatrikulácia 2016

 Jednou z  prvých akademických slávností, ktorej sa 
študenti zúčastňujú, je imatrikulácia. Študenti prvých 
ročníkov sú prvýkrát zapísaní do pomyslenej univerzitnej 
matriky a  stávajú sa imatrikulovanými. Jej súčasťou je 
zloženie imatrikulačného sľubu, v  ktorom sa zaväzujú, že 
si budú plniť študijné povinnosti a  rešpektovať morálne 
záväzky voči univerzite. V  akademickom roku 2016/2017 
slávnostný akt prijatia študentov prvých ročníkov 
všetkých študijných programov do akademickej 
obce Univerzity veterinárskeho lekárstva a  farmácie 
v  Košiciach sa uskutočnil v  aule dňa 27. októbra 
2016. Zúčastnilo sa ho 132 študentov v ŠP všeobecné 
veterinárske lekárstvo, 38 študentov v  študijnom 
programe hygiena potravín, 61 študentov 
v  študijnom programe farmácia, 3 študenti 
v študijnom programe bezpečnosť krmív a potravín, 
29 študentov v  študijnom programe kynológia, 
13 študenti v  študijnom programe vzťah človek – 
zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii a 53 
zahraničných študentov. Za prítomnosti prorektorov 
univerzity, zástupcu akademického senátu, vedúcich 
učiteľov ročníkov a  študijných skupín si študenti 
prevzali nové imatrikulačné listy z  rúk prorektorky 
pre výchovno-vzdelávaciu činnosti prof. MVDr. Zity 
Faixovej, PhD., a  študenti študujúci v  anglickom 
jazyku z  rúk prorektora pre zahraničné štúdium 

MVDr. Martina Tomka, PhD. Na záver prorektorka prof. MVDr. 
Zita Faixová, PhD., popriala študentom mnoho študijných 
úspechov a osobnej pohody na ich ceste za dosiahnutím 
vysokoškolského vzdelania na našej univerzite. 

Ing. Renáta Božíková
vedúca študijného oddelenie



Európska noc výskumníkov 2016

 Dňa 30. 9. 2016 od 9.00 do 21.00 sa uskutočnil 10. ročník 
podujatia Európska noc výskumníkov (ENV). V priestoroch 
obchodného centra Atrium Optima bolo pripravených 
viac ako 70 vedeckých stánkov a prezentácií košických 
univerzít - Technickej univerzity, Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie 
v Košiciach, Prešovskej univerzity a výskumných ústavov 
SAV. V  poobedňajších hodinách sa predstavili vedci aj 
prostredníctvom prednášok o atraktívnych a zaujímavých 
témach v priestoroch kinosály Cinemax.  Podujatie otvoreil 
za prítomnosti predstaviteľov všetkých menovaných 
univerzít rektor TU v Košiciach prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc., 
nasledovaný príhovorom primátora Košíc Richarda Rašiho.
UVLF na tejto exhibícii vedy prezentovala 7 expozícií: Záhadný 
svet dedičnosti (Ústav genetiky), Čarovanie s  parazitmi – 
cesty nákazy (Ústav parazitológie), Mikroorganizmy okolo 
nás (Ústav mikrobiológie), Život plazov a odber hadieho 
jedu (Ústav fyziológie), Histológia na príklade ušnice 
(Ústav histológie), In vitro účinky antitympaník (Ústav 
farmakológie) a Poznávanie liečivých rastlín a   obsahových 
látok (Katedra farmakognózie a botaniky). Doc. MVDr. 
Alica Kočišová, PhD., predniesla prednášku na tému Hmyz 
v domácnostiach – čo s ním? o najčastejšie sa vyskytujúcom 
hmyze v domácnostiach a možnostiach ochrany.

 Európska noc 
výskumníkov bola 
nepochybne vydarenou 
akciou, ktorá prilákala 
do obchodného centra 
Optima v Košiciach 
množstvo návštevníkov 
rôznych vekových ka- 
tegórií z  celého vý- 
chodoslovenského re- 
giónu, keďže už ráno 
bolo vidieť celý rad 
autobusov z  bližších 
aj vzdialenejších okre- 
sov. Mnohí prišli 
v  rámci vyučovacieho 
procesu pod vedením 
pedagógov, najmä štu- 
denti základných a stred- 
ných škôl, ktorí sa veľa 
pýtali, prípadne si robili 
fotodokumentácie do 
projektov, ktoré následne 
prezentovali na svojich 
školách. Prekvapili aj 
detskí návštevníci 
v  predškolskom veku, 
ktorí prišli v  sprievode 
rodičov a  prejavovali 
všestranný záujem. 
Starší žiaci sa zase 
zaujímali o vedeckú prá- 
cu v  laboratóriu a  vys- 
tavované exponáty 
a  modely. Mimoriadny 
záujem účastníkov bol 
venovaný expozícii 

plazov a demonštrácii spôsobu odberu hadieho jedu a jeho 
využití v  medicíne, ale aj ostatné expozície UVLF patrili 
k návštevníkmi vyhľadávaným. 
 Celkovo je možné toto podujatie zhodnotiť na jednej 
strane ako akciu namáhavú, keďže vystavovatelia na 
prezenčnom stánku strávili mnoho hodín v  plnom 
nasadení, kedy dookola vysvetľovali, odpovedali na otázky 
a  prezentovali vystavené exponáty, ale na druhej strane 
užitočnú, vyvolávajúca dobrý pocit, že mladí ľudia majú stále 
záujem dozvedieť sa niečo nové z  rôznych oblastí. Mnohí 
návštevníci prišli so zaujímavými a  podnetnými otázkami 
a  zároveň vyslovili uznanie tejto forme prezentácie. Za 
hlavný prínos ENV je možné považovať možnosť prezentovať 
aktivity UVLF verejnosti, či pre potenciálnych uchádzačov 
o  štúdium na našej univerzite, ktorá má čo ponúknuť pre 
mladú generáciu, ktorá sa chce ďalej vzdelávať, poznávať 
či vedecky bádať. 
 Všetkým účastníkom UVLF patrí poďakovanie za 
dôstojnú reprezentáciu našej univerzity s presvedčením, že 
v budúcom roku sa na ENV opäť predstavíme zaujímavými 
expozíciami. 

prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD. 
prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky
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Katedra farmaceutickej technológie reprezentovala univerzitu
 Na základe pozvania Aleny Slezáček 

Bohúňovej, predsedníčky sekcie 
farmaceutických laborantov 
Slovenskej spoločnosti laborantov 
a asistentov v  zdravotníctve, 
ktorá je súčasťou Slovenskej 
lekárskej spoločnosti, sme mohli 
reprezentovať našu univerzitu na 
XXXIX. SLOVENSKEJ KONFERENCII 
FARMACEUTICKÝCH LABORANTOV 
A  TECHNIKOV PRE ZDRAVOTNÍCKE 
POMÔCKY, ktorá sa konala v  dňoch 
7. a  8. októbra 2016 v  Žiline. Téma 
konferencie s  názvom – Výživa, 
základný predpoklad života vo 

všetkých fázach – ponúkla široký priestor na zaujímavé 
príspevky a  odborné diskusie, cieľom ktorých bolo 
prehĺbenie a  rozšírenie vedomostí o  danej problematike, 

ako aj utriedenie nespočetného množstva informácií, 
ktoré k  nám dennodenne prenikajú. Dôležitou súčasťou 
konferencie boli aj farmaceutické spoločnosti, ktoré priniesli 
aktuálne informácie o nových liekoch, výživových doplnkoch 
či zdravotníckych pomôckach.
 Na tomto už 39. ročníku celoslovenskej konferencie 
reprezentovala Katedru farmaceutickej technológie UVLF 
v  Košiciach PharmDr. Štefánia Megyesi s  prednáškou, 
ktorej témou boli diéty a  nutričné postupy pri vybraných 
ochoreniach. V danej problematike sa prednáška orientovala 
na diéty pri ochoreniach: Crohnova choroba, ulcerózna 
kolitída, dna a  ochorenia obličiek. V  rámci liečby umelou 
výživou sa prednáška sústredila na enterálnu výživu, 
konkrétne sipping. 

PharmDr. Štefánia Megyesi
Katedra farmaceutickej technológie UVLF v Košiciach

Naša účasť na XXV. biochemickom zjazde

 Pracovníci Ústavu lekárskej chémie, Ústavu biochémie 
a Laboratória biomedicínskej imunológie UVLF v Košiciach 
sa aktívne zúčastnili na XXV. biochemickom zjazde 
v  Prahe, ktorý sa konal v dňoch 13. – 16. septembra 2016. 
Zjazd bol jubilejný, na ktorom sa oslávilo 60. výročie 
založenia Československej biochemickej spoločnosti. 
Jej pokračovateľmi sú v súčasnosti spoločnosti česká 
a  slovenská, ktorých činnosť a  aj ich názvy sa rozšírili 
o  molekulárnu biológiu. V sekcii Patobiochémia a  klinická 
biochémia bol prezentovaný poster Proteázová aktivita 
v homogenátoch muchy domácej autorov Anna Sobeková, 
Zuzana Kostecká a  Dagmar Heinová a v  sekcii Proteomika 
a  metabolomika poster s  názvom Nickel-binding proteins 
autorov Jana Šimková, Mária Milkovičová, Marcela Valko-
Rokytovská, Zuzana Kostecká a Mangesh Bhide.
 V  sekcii Výučba biochémie Zuzana Kostecká 
prezentovala pozvanú prednášku na tému Obsahová 
nadväznosť biochemických predmetov v  študijnom 
programe všeobecné veterinárske lekárstvo autorov 
Zuzana Kostecká, Anna Sobeková a  Dagmar Heinová. 
V  tejto sekcii už tradične vystupujú vysokoškolskí 
pedagógovia biochémie na prírodovedeckých, 
lekárskych a  chemicko-technologických fakultách Českej 
a  Slovenskej republiky, Univerzity veterinárskeho le- 
kárstva a  farmácie v  Košiciach nevynímajúc. Vymieňajú si 

skúsenosti z  oblasti 
organizácie štúdia, 
odbornej literatúry, 
obsahovej náplne ako 
aj foriem preverovania 
získaných vedomostí. 
Tento rok bola na 
biochemickom zjazde 
predstavená nová 
učebnica biochémie 
s  podtitulom 
chemický pohľad na 
biologický svet z  pera 
pedagógov Vysokej 
školy chemicko-

technologickej v  Prahe Milana Kodíčka, Olgy Valentovej 
a  Radovana Hynka. Predstavovaná učebnica biochémie je 
dostupná na čítanie on-line: http://vydavatelstvi.vscht.cz/
katalog/publikace?uid=uid_isbn-978-80-7080-927-3.
 Zúčastnení boli vyzvaní k  dopĺňaniu tohto vyso- 
koškolského učebného textu o zaujímavosti biochemických 
aplikácií v  rôznych oblastiach v  podobe vsuviek, o  ktoré 
bude učebnica doplnená v  ďalšom vydaní. Náš príspevok 
poukázal na prepojenie štyroch študijných predmetov 
zabezpečovaných ústavom lekárskej chémie a  ústavom 
biochémie: chémia, biochémia, patologická biochémia 
a klinická biochémia. Na demonštráciu bol uvedený príklad 
poznania štruktúr sacharidov prítomných v  živočíšnom 
organizme vrátane ich reakcií (chémia), metabolických 
ciest (glykolýza, glukoneogenéza, pentózová cesta, 
syntéza a  degradácia glykogénu) vrátane regulačných 
mechanizmov udržiavania normoglykémie s  ohľadom na 
medzidruhové rozdiely (biochémia), príčin a vývoja diabetes 
mellitus u psov a mačiek na molekulovej úrovni (patologická 
biochémia) a využitia kazuistiky s výsledkami biochemických 
vyšetrení a  ich interpretáciou (klinická biochémia).

RNDr. Marcela Valko-Rokytovská, PhD.
doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.
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Spoločné stretnutie odborárov s vedením UVLF

 V  dňoch 4. – 5. októbra 2016 v  rekreačnom zariadení 
Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku 
CROCUS v Kežmarských žľaboch sa uskutočnila konferencia 
ZO OZ PŠaV UVLF spojená so spoločným zasadnutím 
vedenia UVLF a Predsedníctva AS UVLF.
 Po úvodnom, ale neformálnom privítaní mali všetci 
účastníci možnosť prehliadky rekreačného zariadenia 
s  odborným výkladom vedúceho zariadenia Mgr. M. 
Mackulína, ktorý okrem iného všetkým vysvetlil možnosť 
jeho využívania počas celého roka. Konferenciu otvoril 
predseda ZO, ktorý privítal kompletné vedenie univerzity 
pod vedením prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD., rektorky 
UVLF, zástupcov Predsedníctva AS UVLF pod vedením 
predsedu AS prof. MVDr. Petra Reichla, CSc., riaditeľa Mgr. 
Jaroslava Hochmana, riaditeľa ŠD. Zo zväzových orgánov 
privítal doc. Ing. Miroslava Habána, PhD., podpredsedu OZ 
PŠaV na Slovensku a  predsedu Združenia vysokých škôl 
a  priamo riadených organizácií na Slovensku, prof. RNDr. 
Blažeja Pandulu, CSc., člena Rady OZ PŠaV na Slovensku 
a  predsedu Rady ZO TUKE v  Košiciach, Mgr. Jána Mikluša, 
člena Predsedníctva OZ PŠaV na Slovensku a predsedu Rady 
ZO PU v Prešove, Ing. Annu Hodulíkovú, PhD., predsedníčku 
výboru ZO Fakulty elektrotechniky a  informatiky TUKE 
v  Košiciach, Ing. Máriu Bahterjavičovú, zástupcu UPJŠ 
v  Košiciach, Alžbetu Sabolovú, tajomníčku Rady ZO PU 
v Prešove.
 Po schválení programu a voľbe návrhovej a mandátovej 
komisie pred plénum vystúpil so správou o činnosti Rady ZO 
za uplynulé obdobie predseda Rady ZO. V nej poukázal na 
dosiahnuté pozitívne, ale aj negatívne výsledky. Zdôraznil, 
že jednou z  najzákladnejších podmienok fungovania ZO 
i  oprávnených požiadaviek jej členov je členská základňa, 
a to nielen čo sa týka počtu, ale aj kvality. Že na univerzite 
je pomerne veľký počet pracovísk, kde nie je ani jeden 
odborár a  že sa málo darí získavať nových – aj mladých 
zamestnancov do odborov. Ale na strane druhej, ak ide 
predovšetkým o  platové podmienky, všetci očakávajú, že 
to vybavia odbory. Ako fakt uviedol počet ochotných sa 

zúčastniť akcií akými boli štrajk, protest či týždeň plačúcich 
očí. Ďalej zdôraznil, že pri organizovaní celouniverzitných 
podujatí nie je vždy veľká ochota zo strany zamestnancov, 
ale aj mnohých odborárov, sa aktívne zúčastniť. Je viac ako 
na zamyslenie, že pre neochotu pracovísk už druhý rok 
nebolo možné zorganizovať volejbalový turnaj. Dotkol sa 
aj chodu a  fungovaniu chaty VETRINÁR, kde konštatoval, 
že v krátkom čase sa musí zmeniť nielen režim, ale systém 
jej prevádzkovania. V  závere svojho vystúpenia sa dotkol 
a vzťahov medzi ZO a vedením univerzity. Hodnotil ich viac 
ako korektné a aj ako nadštandardné. To potvrdila vo svojom 
vystúpení aj samotná rektorka UVLF. Veď zástupcovia ZO sú 
členmi všetkých tých orgánov resp. komisií UVLF, v ktorých 
byť môžu a  majú plné právo predkladať oprávnené 
požiadavky ZO.
 Pri hodnotení plnenia kolektívnej zmluvy v  roku 2016 
obidvoma zainteresovanými stranami bolo konštatované, 
že jej obsah i jednotlivé články sa plnia veľmi dôsledne a aj 
tvorba a  čerpanie sociálneho fondu je v  zmysle prijatých 
zásad a príslušného zákona. Pre prípravu KZ na rok 2017 sú 
vytvorené všetky predpoklady, aby táto bola podpísaná do 
konca roka 2016. 
 K  aktuálnym úlohám UVLF v  akademickom roku 
2016/2017 vystúpila rektorka UVLF, a tak sa všetci účastníci 
mohli o  nich dozvedieť z  úst najkompetentnejšej. Dotkla 
sa odmeňovania, spätnej väzby na činnosť univerzity 
od zamestnancov, BOZP, pracovných podmienok 
zamestnancov, stravovania, akreditácie na národnej úrovni. 
Určite najviac zarezonovalo (i keď mnohí už vedeli), že naša 
alma mater bude patriť medzi 12 univerzít z  viac ako sto 
medzinárodne evalvovaných a  akreditovaných. Zároveň 
vyzvala aj ZO nielen na podporu, ale predovšetkým aktívnu 
pomoc pri riešení problémov a pri ďalšom rozvoji univerzity 
i jej reprezentácie navonok.
 Podpredseda OZ PŠaV na Slovensku a predseda Združenia 
VŠa  PRO vo svojom vystúpení sa dotkol najzákladnejších 
aktivít, ktoré zväz i  združenie v  ostatnom čase vyvíjali. 
Poukázal na niekoľkoročný vývoj platových podmienok 
v  jednotlivých kategóriách v  rámci všetkých verejných 
vysokých škôl na Slovensku, informoval o  nespočetných 
rokovaniach na MŠ SR či v  parlamentných výboroch. 
Informoval aj o  tom, že pre prijatie kolektívnej zmluvy 
vyššieho stupňa na rok 2017 nebola dohoda, a že jednania 
budú naďalej prebiehať v  nasledujúcich dňoch. Zároveň 
ocenil činnosť našej organizácie v rámci združenia VŠ.
 Všetci účastníci sa zhodli na jednom, že takéto už tradičné 
stretnutia je potrebné aj naďalej organizovať. Veď len 
spoločným úsilím môžeme prispieť k ďalšiemu napredovaniu 
i rozvoju univerzity. A keďže sme boli v rekreačnom zariadení, 
ten, kto chcel, mohol využiť ponuku wellness. A keď je dobrá 
vôľa i ochota, dokážeme si sami urobiť aj zábavu, ako sa o 
tom účastníci aj presvedčili. Po dobre vykonanej práci sme 
sa zobudili do hmlistého a zasneženého rána. Ani to nevadilo 
a pozreli sme si krásy Štrbského Plesa.
 A  čo nás okrem iného čaká v  najbližšom období? 
Konferencia uložila Rade ZO, aby pri kolektívnom 
vyjednávaní so zamestnávateľom pre prípravu KZ na rok 
2017 pristupovala korektne a zodpovedne.

prof. RNDr. Michal Toropila, CSc.
predseda Rady ZO
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Záverečná konferencia k mobilitnému projektu

 V  septembri 2016 sa uskutočnila záverečná konferencia 
ku mobilitnému projektu medzi vysokými školami  č. SK06-II-
01-003 realizovanému v rámci Štipendijného programu EHP 
Slovensko a spolufinancovaného z Finančného mechanizmu 
Európskeho hospodárskeho priestoru a  štátneho rozpočtu 
Slovenskej republiky. 
 Koordinátorka projektu prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., 
prezentovala detaily priebehu jednotlivých aktivít projektu, 
ktorého realizácie trvala 17 mesiacov, t. j.  od 1. 5. 2016 do 
30. 9. 2016. V rámci projektu sa uskutočnilo 7 plánovaných 
mobilít akademických pracovníkov (3 mobility pracovníkov 
z Nord University a 4 pracovníkov z UVLF v Košiciach), ktorí 
absolvovali prednášky v hosťujúcej inštitúcii. Uskutočnilo sa 
5 mobilít doktorandov (2 doktorandi z Nord University a 3 
z  UVLF v  Košiciach), ktorí absolvovali dlhodobú mobilitu 
v  hosťujúcej inštitúcii na základe individuálnej dohody o 
obsahu štúdia. 
 Koordinátorka v  závere konferencie konštatovala 
spokojnosť s  naplnenými aktivitami projektu. Výmenné 
mobility pomohli doktorandom získať nový pohľad na 
štúdium, nové zručnosti a  poznatky, spoznať hosťujúcu 
krajinu, jej kultúru, zvyklosti, mentalitu, životnú 
úroveň. V  budúcnosti im táto skúsenosť pomôže v 
ďalšom napredovaní počas ich doktorandského štúdia, 

v  absolventskom postupe, ako aj v profesionálnej kariére. 
Doktorandi hodnotili pobyt v zahraničí tiež ako efektívny 
tréning komunikačných zručností.
 Výmenné mobility akademických pracovníkov, v  rámci 
ktorých viedli prednášky v  hosťujúcej organizácii,   boli 
prínosom ako pre študentov, doktorandov, tak aj pre 
akademickú obec. Akademickí pracovníci si upevnili 
komunikačné zručnosti a profesijné vzťahy s kolegami ako aj 
odborníkmi v hosťujúcej inštitúcii, resp. krajine. 

Mgr. Bianka Shymanska
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 Najväčší medzinárodný veľtrh štúdia 
a  kariéry na Slovensku AKADÉMIA & 
VAPAC 2016, jubilejný 20. ročník, sa 
uskutočnil v  Bratislave v  dňoch 11. až 
13. októbra 2016. Veľtrh je zameraný 
najmä na prezentáciu vysokých škôl, ich 
študijných programov a  je určený pre 
študentov končiacich ročníkov – budúcich 
maturantov, ktorým má napomôcť pri 
výbere ďalšieho vzdelávania.
 20. ročník slávnostne otvoril minister 
školstva, vedy, výskumu a  športu SR 
Peter Plavčan, za účasti Dušana Chreneka 
- vedúceho Zastúpenia Európskej 
komisie na Slovensku, Rudolfa Kropila 
– prezidenta Slovenskej rektorskej 
konferencie a Daniely Královičovej – riaditeľky veľtrhu. 
Prezentovalo sa 243 vystavovateľov slovenských, 
zahraničných univerzít a iných vzdelávacích inštitúcií. Počas 
troch dní podujatie navštívilo 8 692 návštevníkov z celého 
Slovenska. Najväčšie zastúpenie podľa typu strednej školy 
mali gymnáziá. 

20. ročník veľtrhu vzdelávania Akadémia & Vapac 2016

 Na propagácii našej univerzity a potencionálneho štúdia 
sa podieľali pracovníčky študijného oddelenia Ing. Renáta 
Božíková a Soňa Katreniaková. 

Ing. Renáta Božíková
vedúca študijného oddelenia

Blahoželanie jubilantke

Dňa 3. júla 2016 sa dožila vzácneho jubilea – 80 rokov –  doc. MVDr. Bibiána Hájovská, CSc.,
ktorá venovala celý svoj profesionálny život našej univerzite na ústave anatómie

(1959 – 2001) a tiež pôsobila v rokoch 1982 – 1985 a 1991 – 1993 v Mozambiku ako pedagóg 
– expert na Fakulte veterinárskej medicíny na Univerzite v Mapute.

 D l h o r o č n á 
p e d a g o g i c k á 
a vedecká pra- 
covníčka doc. 
MVDr. Eva Mich- 
nová, CSc., oslávila 

dňa 24. 9. 2016 jubilejné 80. narodeniny. Jubilantka sa 
narodila v  Solivare, okres Prešov. Po úspešne vykonaných 
prijímacích skúškach nastúpila v  roku 1956 na štúdium 
na Veterinárskej fakulte Vysokej školy poľnohospodárskej 
v  Košiciach v  odbore veterinárska medicína, na ktorej 
po promócii s vyznamenaním (1961) ostala pôsobiť až 
do konca svojej aktívnej kariéry v  roku 2002. Od  roku 
1963 pôsobila ako odborný asistent na katedre chémie, 
biochémie a toxikológie, na ktorej v roku 1970 vypracovala 
a  obhájila kandidátsku doktorskú prácu na tému Aktivita 
niektorých proteináz a arylamidáz v krvných sérach zvierat. 
Neskôr v  roku 1974 prestúpila na oddelenie patologickej 
fyziológie katedry porovnávacej a  patologickej fyziológie, 
na ktorom od roku 1997 pôsobila ako vedúca oddelenia. 
Zároveň bola v rokoch 1986 – 1991 tajomníčkou vtedajšej 
katedry porovnávacej a patologickej fyziológie. Na oddelení 
patologickej fyziológie vypracovala a  obhájila habilitačnú 

prácu v odbore veterinárna morfológia a fyziológia (1989). 
Svoje teoretické vedomosti a praktické skúsenosti rozvíjala 
na expertíznom pobyte v Alžíri, a  to v  rokoch 1979 – 1983 
a  1989 – 1991. Je autorkou a spoluautorkou viacerých 
odborných publikácií, vysokoškolských skrípt a  učebníc 
v slovenskom aj v anglickom jazyku. Vo vedecko-výskumnej 
činnosti sa venovala oblasti základného výskumu, 
a  to problematike vplyvu biologicky aktívnych látok, 
mikroprvkov a  ťažkých kovov na funkciu tráviaceho traktu 
malých a veľkých prežúvavcov.
 Vážená pani docentka, pri tejto významnej udalosti Vám 
vyslovujeme veľké poďakovanie za Vašu odbornú pomoc 
aj spoluprácu a  najmä ľudský prístup. Prajeme Vám pevné 
zdravie, životný optimizmus a rodinnú pohodu.

„Nech plynie život Tvoj ako čarovný sen,     
radosť v srdiečku, pokoj na duši,  
úsmev na tvári a lásky až po uši. 
Dnes krásny sviatok máš,  
nádherných 80 rokov života užívaš.“

prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
a kolektív ústavu patologickej fyziológie

Jubilantka doc. MVDr. Eva Michnová, CSc.
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Doc. MVDr. Ján  Lehocký,  PhD. - 80 ročný
 Jubilant sa narodil 21. septembra 1936 vo Veľkých 
Teriakovciach, v  Rimavskej doline pod Maginhradom. Po 
maturite na Gymnáziu v okresnom meste Rimavská Sobota 
nastúpil v  roku 1954 na vtedajšiu Veterinársku fakultu VŠP 
v  Košiciach, kde v  roku 1960 promoval s   vyznamenaním. 
Už ako študent získaval základy vedeckej práce ako 
demonštrátor na farmakológii a  neskôr ako vedecká 
pomocná sila na katedre chirurgie a ortopédie, kde úspešne 
obhájil diplomovú prácu na tému Tiopentalová anestézia 
u oviec a získal titul doktora veterinárnej medicíny.
 Po promócii pôsobil ako obvodný veterinárny lekár na 
veterinárnom stredisku v  Rimavskej Sobote. Po skončení 
povinnej polročnej vojenskej služby na základe pozvania 
a konkurzu obsadil miesto asistenta a odborného asistenta, 
neskôr tajomníka Katedry porovnávacej fyziológie na VŠV 
v  Košiciach a  po obhájení kandidátskej dizertačnej práce 
FSH a LH v estrálnom cykle oviec získal titul kandidáta vied. 
 V roku 1969 prešiel na Katedru prežúvavcov a ošípaných 
VŠV v Košiciach, kde pôsobil až do odchodu do dôchodku 
ako docent pre klinickú diagnostiku a  vnútorné choroby, 
a  to aj v  disciplíne hygiena a  technológia v  študijnom 
odbore biotechnológia živočíšnej výroby. Od roku 1993 bol 
doc. Lehocký vedúci klinickej diagnostiky, v  rámci ktorej 
usmerňoval a  poskytoval informácie aj pre zahraničných 
študentov. Je autorom viacerých študijných materiálov 
a spoluautorom učebnice Klinická diagnostika, monografie 
Zdravie a chorobnosť teliat, ako aj ďalších učebných textov 
vydaných aj v zahraničí. Na katedre spracoval veľké množstvo 
filmového a  obrazového materiálu so symptomatológie 
chorôb hospodárskych zvierat, ktoré sa doteraz využívajú 
v edukačnom procese.
 Vedecko-výskumná práca doc. Lehockého bola 
v prevažnej miere zameraná na oblasť chorôb mláďat (napr. 
respiračný a  diarhoický syndróm). Z  tejto problematiky 
samostatne alebo v  spoluautorstve okrem monografií 
publikoval vyše 160 vedeckých a odborných prác. Výsledky 
štúdií boli zároveň prenášané do terénnej praxe cestou 
domácich a zahraničných vystúpení, prednáškami na IVVL 
v Košiciach a účasťou v odborných a vedeckých komisiách 
vrátane Vysokej školy veterinárskej v Brne a vo Viedni.
 Rozsiahle spoločensko-vedecké kontakty jubilant 
získaval prezentáciou vedeckých výsledkov na zahraničných 
krátkodobých pobytoch na veterinárnych univerzitách 
a  výskumných ústavoch v  Berlíne, Budapešti, Varšave, 
Vroclave, Lubline, Gdansku, Pulavách, Sofii, Starej Zagore 
a Bukurešti.
 Významné boli aktivity jubilanta v  expertíznej 

a  poradenskej činnosti apli- 
kované v  praxi pre širokú 
v e t e r i n á r n o - z o o t e c h n i c k ú 
komunitu, pri riešení aktuálnych 
zdravotných problémov hos- 
podárskych zvierat. Výraznou 
mierou sa zapísal ako zodpovedný 
gestor UVL v Košiciach na medzinárodnej poľnohospodárskej 
výstave Agrokomplex v Nitre, kde pôsobil 8 rokov.
 Záslužnou činnosťou jubilanta bolo jeho pôsobenie 
v  redakčnej rade univerzitného mesačníka Veterinársky 
spravodajca už v  jeho začiatkoch. Vo funkcii predsedu 
redakčnej rady pôsobil viac ako 15 rokov a  aj po odchode 
do dôchodku aktívne pracuje ako jej tajomník. V tejto oblasti 
našli uplatnenie zvlášť jeho výnimočné znalosti a  vzťah 
k čistote a interpretácii slovenského jazyka. 
 Za úspešne odvedenú vedecko-pedagogickú prácu doc. 
Lehocký dostal viaceré významné ocenenia ako napr. 
Vzorný pracovník VŠV, Pamätná medaila VŠV, Adamiho zlatá 
medaila, Cena rektora UVL, Ďakovný list rektora VFU v Brne 
a ďalšie.
 Ešte pár slov k rodinnému zázemiu jubilanta. Doc. Lehocký 
spolu s  manželkou Milotou, učiteľkou, vychovali dvoch 
synov. Obidvaja úspešne kráčali v šľapajach otca a výborným 
štúdiom sa stali doktormi veterinárnej medicíny. Ján a Peter 
sa popri štúdiu cielene venovali športu. Ján skokovému 
jazdeniu na koni, Peter športovej streľbe doma aj v zahraničí. 
Jubilant sa spolu s manželkou teší z vydarenej vnučky Laury, 
ktorá ako 16-ročná študuje s  výbornými prospechom na 
Gymnáziu Jura Hronca v Bratislave. Medzi jej záujmy okrem 
štúdia cudzích jazykov patrí sólový a  zborový spev ako aj 
tanec.
 Doc. Lehocký počas aktívnej činnosti patril k  učiteľom, 
ktorý svojou zodpovednou prácou, priateľskou a otvorenou 
povahou si postupne vybudovali prirodzený rešpekt 
u  študentov a kolegov. Vítané boli aj jeho husľové vystúpenia 
pri príležitosti viacerých jubilejných životných stretnutiach.
 Vážený pán docent, nech tóny Vašich huslí ešte dlho 
upevňujú spoločenské vzťahy Vás a  Vašej ctenej rodiny 
a  nech v  dobrom zdraví a  šťastí plynú ďalšie roky Vášho 
tvorivého života. Uchovajte si aj v budúcnosti svoj priateľský 
vzťah a pocit spolupatričnosti s bývalými spolupracovníkmi 
na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Mnoga ljeta !  
   prof. MVDr. Gabriel Kováč, DrSc.,                       

                                      kolegovia a priatelia

Vážený jubilant doc. Lehocký,
milý Janko,

za možnosť získavať informácie o dianí na univerzite vďačíme aj Tebe, ktorý si celé desaťročia venoval svoje schopnosti, 
svoje zanietenie  a svoj čas vydávaniu Veterinárskeho spravodajcu, v súčasnosti Spravodajcu UVLF v Košiciach. Nielen ako 
učiteľ, ale aj ako dlhoročný šéfredaktor si zanechal za sebou na univerzite nezmazateľnú stopu a ešte aj dnes ako tajomník 
redakčnej rady si nevyčerpateľným zdrojom poznania. V spojitosti s Tvojou osobou naozaj platí, že vek je len číslo a podľa 
Tvojho prínosu k vydávaniu Spravodajcu je tých osem krížikov neuveriteľných. Nech sú aj ďalšie roky Tvojho života plné 
zdravia, šťastia, entuziazmu a spokojnosti, aby sme ešte dlho mohli čerpať z Tvojej múdrosti, Tvojich skúseností a Tvojho 
optimizmu.

Všetko najlepšie k narodeninám Ti želajú členovia redakčnej rady!
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 Konferencia sa uskutočnila  v dňoch 6. 10. – 7. 10. 2016 
v Centre vedecko-technických informácií Slovenskej 
republiky (CVTI SR) v Bratislave. Konferencie sa zúčastnilo 
viac ako 170 účastníkov. V rámci programu konferencie bolo 
prezentovaných viacero príspevkov o stave a skúsenostiach 
s  transferom technológií na viacerých univerzitách na 
Slovensku (STU Bratislava, TU A. Dubčeka v Trenčíne, UPJŠ v 
Košiciach) a v zahraničí (TU Viedeň, Rakúsko, CTT VTU v Brne, 
ČR), kde boli vytvorené Centrá pre transfer technológií (CTT). 
V  podmienkach UVLF boli vo vzťahu k  CVTI SR podpísané 
zmluvy o poskytovaní expertných podporných služieb (EPS) 
súvisiacich s ochranou duševného vlastníctva (patentmi, 
úžitkovými vzormi, dizajnmi a pod.) a jeho komercializáciou, 
určené ako poverená osoba a zastupujúca poverená osoba 
pre pracovníčky právneho a  personálneho oddelenia a 
prorektora pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné 
styky UVLF. To znamená, že všetky inovácie patenty, úžitkové 
vzory, dizajny a pod. na UVLF sa musia realizovať výhradne 
kontaktovaním pracovníčok právneho a  personálneho 
oddelenia alebo prorektora pre vedecko-výskumnú činnosť 
a zahraničné styky UVLF.
 Už po tretí raz bola počas podujatia slávnost- 
ne  odovzdaná  Cena za transfer technológií na Slovensku 
2016 v troch kategóriách: 
 Inovácia s najväčším potenciálom pre uplatnenie v praxi
 Najlepšie realizovaný transfer technológií
 Prístup inovátora k realizácii transferu technológií
 Hlavným cieľom súťaže je oceniť snahu zástupcov 
akademickej obce SR preniesť výstupy vedecko-výskumnej 
činnosti na akademických pracoviskách do praxe, zvýšiť 
povedomie o  transfere technológií a  motivovať vedecko-
výskumných pracovníkov akademickej obce pre zapájanie 
sa do procesu ochrany duševného vlastníctva a  jeho 
komercializácie, ako aj ich propagácie smerom k  širšej 
verejnosti. Súťaž je určená pre inovácie, technické riešenia, 
výsledky vedecko-výskumnej činnosti a  ich pôvodcov 
pochádzajúcich výhradne zo slovenských vysokých 
škôl, univerzít, Slovenskej akadémie  vied a  rezortných 
výskumných ústavov. 

Cieľom kategórie Inovácia s  najväčším 
potenciálom pre uplatnenie v  praxi je oceniť 
najoriginálnejšie, najunikátnejšie a  zároveň 
najvyužiteľnejšie výstupy vedecko-výskumnej 
činnosti vedeckej komunity z  verejných 
vedecko-výskumných inštitúcií, ktoré prešli 
alebo prechádzajú procesom ochrany 
duševného vlastníctva a  jeho komercializácie. 
Cenu získa pôvodca technológie.
V rámci kategórie Najlepšie realizovaný transfer 
sa posudzuje konkrétny prípad vykazujúci 
známky systematického prístupu k ochrane 
a komercializácii duševného vlastníctva zo strany 
centra transferu technológií alebo obdobnej 
jednotky vedecko-výskumnej inštitúcie. Cenu 
získa  organizačná jednotka verejnej vedecko-
výskumnej inštitúcie zodpovedná za transfer 
technológií.
Kategória Prístup inovátora k realizácii transferu 
technológií ocení pôvodcu alebo pôvodcovský 
kolektív s  príkladným prístupom k  procesu 

ochrany výstupov ich vedecko-výskumnej činnosti 
a  následnej komercializácii. Cenu získa  pôvodca alebo 
pôvodcovský kolektív.
 Vo všetkých troch kategóriách bol nominovaný 
Probiotický prípravok stabilizovaný na alginite pôvodkýň 
doc. MVDr. Radomíry Nemcovej, PhD., a MVDr. Evy Stykovej, 
PhD.   Majiteľkou  inovácie je  Univerzita veterinárskeho 
lekárstva a farmácie v Košiciach. Táto inovácia získala Cenu za 
transfer technológií na Slovensku 2016 v kategórii Inovácia s 
najväčším potenciálom pre uplatnenie v praxi.
Ďalšími ocenenými boli Transferové centrum Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzity v Nitre za inováciu Špeciálny 
vozík určený pre skúmanie a monitorovanie spotrebiteľského 
správania a rozhodovania počas nákupu v predajniach 
v kategórii  Najlepšie realizovaný transfer technológií. 
Majiteľkou  inovácie je  Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre.
 Za  Prístup inovátora k realizácii transferu technológií  si 
ocenenie odniesol  Ing. Peter Peciar, PhD.,  z Ústavu 
procesného inžinierstva Strojníckej fakulty Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave. STU v Bratislave je 
majiteľkou inovácie.
 S účasťou konferencie  bol odborný seminár pre 
pracovníkov v oblasti transferu technológií a manažmentu 
vedy a výskumu, ktorý prebehol 7. 10. 2016 v komornejšej 
atmosfére za účasti pracovníkov v oblasti transferu technológií 
a manažmentu vedy, techniky a výskumu. Témami súčasného 
stavu transferu technológií  v  slovenských  akademických 
inštitúciách a jeho perspektívnym vývojom  sa zaoberali 
predstavitelia univerzít a SAV – prof. Ing. Marián Peciar, PhD., 
prorektor pre spoluprácu s praxou v Slovenskej technickej 
univerzite v Bratislave, prof. Ing. Ján Čelko, PhD., prorektor 
pre vedu a výskum na Žilinskej univerzite v Žiline, prof. RNDr. 
Ján Turňa, CSc. v úlohe generálneho riaditeľa CVTI SR a 
predstaviteľa Univerzity Komenského v Bratislave a Ing. Juraj 
Lapin, DrSc., člen Predsedníctva SAV. 

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

Šiesty ročník konferencie Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2016 
a Cena za transfer technológií na Slovensku 2016 pre UVLF

Doc. MVDr. Radomíra Nemcová, PhD., a MVDr. Eva Styková, PhD., získali cenu za 
Probiotický prípravok stabilizovaný na alginite, zdroj: copyright - ©CVTI
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Eshop UVLF v Košiciach

 V  máji 2016 bolo na zasadnutí vedenia UVLF prijaté 
uznesenie o založení internetového obchodu. Prorektorom 
pre vedecko-výskumnú činnosť a  zahraničné styky bola 
ustanovená pracovná skupina, ktorá sa začala touto 
problematikou zaoberať. Členmi tejto pracovnej skupiny 
boli: Ing. M. Dolná, MVDr. L. Bodnárová, JUDr. A. Árvaiová, 
Ing. M. Moňoková, Ing. I. Michalov, M. Macko, Ing. V. Krajňák, 
a Bc. I. Baštiová. 
 Hneď na začiatku bolo jasné, že sa pri tejto činnosti otvorí 
celá škála rôznych oblastí, od právnych cez ekonomické 
až po ochranu osobných údajov, ktoré bude potrebné 

... ktorí svoje jubileá oslávili v mesiacoch september a október 
a prajeme im najmä pevné zdravie, vytrvalé šťastie, pretrvá-
vajúcu osobnú i rodinnú pohodu, radosť z úspechov a splne-
ných snov. 

Adriana Pešková
Stela Jusková
Peter Janega

doc. MVDr. Pavel Bystrický, PhD.
Ing. Milena Moňoková

Ing. Miroslav Bartko
Ing. Viera Filipová

doc. MVDr. Ľudmila Tkáčiková, PhD.
prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc.
prof. MVDr. Valéria Letková, PhD.

doc. MVDr. Viera Cigáneková, CSc.
doc. Ing. Márie Molnárová, CSc.

Blahoželáme jubilantom...
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analyzovať a  následne zaradiť do celého balíka s  názvom 
Eshop UVLF. V prvom rade si bolo treba ozrejmiť, čo všetko 
pod internetový obchod patrí a  následne rozšíriť predmet 
podnikania v živnostenskom registri o niektoré služby, ktoré 
UVLF v oblasti Edičného strediska a predajne literatúry UVLF 
v Košiciach (ESAP) ponúka. 
 Členovia pracovnej skupiny sa stretávali v  pravidelných 
intervaloch tak, aby Eshop UVLF mohol začať fungovať od 
začiatku novembra. Najprv bolo treba aktualizovať Štatút 
ESAP (VP č. 43), a  následne bolo treba vytvoriť celý rad 
nasledovných dokumentov: licenčné zmluvy ku každej 
predávanej publikácii (proces prebieha a  bude prebiehať 
postupne), všeobecné obchodné podmienky (ochrana 
osobných údajov, reklamačný list, odstúpenie od zmluvy, 
poučenie o  uplatnení práva spotrebiteľov). Bola tiež 
vytvorená stránka Eshop UVLF na webovom sídle UVLF 
(eshop.uvlf.sk), e-mailová adresa (eshop@uvlf.sk) a  číslo 
účtu internetového obchodu. V  neposlednom rade bolo 
treba vykonať registráciu na Úrade pre ochranu osobných 
údajov. Počas toho obdobia prebiehala technická príprava 
internetového obchodu, bol vypracovaný systém, ktorý 
zabezpečí prehľad ponúkaného tovaru, jeho charakteristiku, 
cenu, spôsob výberu, nákupu, dodania a platby. Celý komplex 
obsahuje všeobecné obchodné podmienky a  kompletné 
informácie týkajúce sa predávajúceho a  spotrebiteľa. Do 
tohto systému sa vložili a  ďalej sa budú  priebežne vkladať 
titulné stránky kníh a  inej literatúry vydávanej v  ESAP so 
stručnou anotáciou, ako aj reklamné predmety univerzity, čo 
si vyžiadalo množstvo technickej práce. Prístup k literatúre sa 
bude dať filtrovať podľa autora alebo študijného programu. 
 Ostáva veriť, že Eshop UVLF splní svoje poslanie a dostane 
sa do povedomia odbornej aj širšej verejnosti. Touto cestou 
by som chcel zároveň poďakovať všetkým členom pracovnej 
skupiny za ich odvedenú prácu, invenčný a  tvorivý prístup 
k tejto obsahovo aj technicky rozsiahlej a rôznorodej agende 
ako internetový obchod je.

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



Výsledky hodnotenia projektov IGA UVLF Košiciach v ak. roku 2016/17
 Dňa 26. 8. 2016 bola zverejnená výzva na podávanie 
žiadostí o  dotáciu na projekty Internej grantovej agentúry 
UVLF v  Košiciach (ďalej IGA) so začiatkom riešenia v  roku 
2016 v zmysle Štatútu IGA UVLF, vnútorný predpis č. 41. 
Rada IGA menovaná rektorkou UVLF v  auguste 2016 
v  zmysle štatútu IGA zasadala 3. 9. 2016. Za podpredsedu 
rady IGA bol jej členmi zvolený prof. MVDr. Štefan Faix, DrSc. 
Do uzávierky došlo na referát pre vedu, výskum a zahraničné 
styky 21 projektov. Všetky projekty spĺňali formálne kritériá. 
Pre jednotlivé projekty boli navrhnutí 2 oponenti, 1 z UVLF 
a  1 z  externého prostredia, celkovo 42 oponentov, ktorým 
boli zaslané dekréty.
 Druhé zasadnutie rady IGA sa uskutočnilo  27. 10. 2016. 

Členovia rady IGA konštatovali, že na jednotlivé projekty 
prišli do stanoveného času posudky posudzovateľov 
projektov. Členovia rady IGA zhodnotili 21 predložených 
projektov z  hľadiska hodnotenia posudzovateľov 
a  z  hľadiska hodnotenia členmi rady IGA. Pri hodnotení 
podaných projektov sa zameriavali na ich kvalitu, 
vedecko-výskumný zámer, primeranosť a opodstatnenosť 
finančných požiadaviek vzhľadom na vytýčené ciele a úlohy, 
metodológiu a charakter projektu. Na základe vyhodnotenia 
posudkov posudzovateľov a  hodnotenia členov rady IGA, 
rada IGA navrhla financovať v  ak. r. 2016/17 nasledovné 4 
projekty IGA, ktoré boli následne odsúhlasené rektorkou 
UVLF v Košiciach:

MVDr. Zuzana Andrejčáková, PhD. Modulácia reprodukčných schopností prasiat pomocou 
ľanového semena a zdraviu prospešných mikroorganizmov

2 994,50 €

MVDr. Gabriela Štrkolcová, PhD. Genotypizácia Giardia Duodenalis ľudí a zvierat 3 000,00 €

MVDr. Ľuboš Korytár, PhD. Sérologický monitoring infekcie vírusom Usutu a  detekcia 
Borrelia myiamotoi u voľne žijúcich vtákov na území Slovenska

3 000,00 €

RNDr. Aneta Salayová, PhD. Antioxidačná a antibakteriálna aktivita strieborných nanočastíc 
pripravených pomocou rastlinných extraktov

3 000,00 €

Rada IGA UVLF želá riešiteľom úspešné riešenie projektov s  odporúčaním, aby sa v  priebehu ich riešenia striktne riadili 
zásadami podľa štatútu IGA.

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

VÝBER Z VÝZIEV NA PREDKLADANIE PROJEKTOVÝCH NÁVRHOV
Viac informácií nájdete po kliknutí na výzvu/tému.
NÁZOV PROGRAMU 

resp. 
POSKYTOVATEĽ

NÁZOV A IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO 
VÝZVY/TÉMY ZAMERANIE DÁTUM 

OTVORENIA
DÁTUM 

UZAVRETIA

South Moravian 
Programme for 
Distinguished 
Researchers

SoMoPro 3 - Individual 
Fellowships (IF)

SoMoPro-3-IF-2016

štipendiá na 12-36 mesiacov pre vedcov a výskumných pracovníkov 
do hostiteľských inštitúcií v ČR (Juhomoravský kraj) 01.09.2016 30.11.2016

Medzinárodný 
vyšehradský fond VISEGRAD GRANTS

financovanie projektov (max. 12 mesiacov) zameraných na podporu regiónu krajín V4 
a spolupráce partnerov z týchto krajín v oblastiach: kultúra a spoločná identita, vzdelávanie a 

budovanie kapacít, životné prostredie, hodnoty demokracie a médiá, verejná politika a 
inštitucionálne partnerstvá, výmena vedeckých poznatkov a spolupráca vo výskume, 

regionálny rozvoj, podnikanie a turizmus, sociálny rozvoj

01.12.2016
01.03.2017
01.06.2017
01.09.2017
01.12.2017

COST OTVORENÁ VÝZVA  podpora  vytvárania sietí medzi vedcami a výskumnými pracovníkmi 

07.12.2016 
(uzávierka pre 
posudzované 

obdobie)

HORIZONT 2020 
pilier Excelentná 

veda

Innovative Training Networks
MSCA-ITN-2017

 podpora spoločných (medzinárodných a medzisektorových) školiacich sietí pre spoločnú 
odbornú prípravu mladých výskumných pracovníkov a doktorandov s cieľom pripraviť novú 

generáciu tvorivých a inovatívnych mladých výskumníkov s podnikateľským cítením
15.09.2016 10.01.2017

HORIZONT 2020 
pilier Excelentná 

veda

FET-Open research and 
innovation actions

FETOPEN-01-2016-2017

 podpora riskantného výskumu v počiatočnej fáze, ktorého cieľom má byť radikálne nová 
technológia, odporúča sa účasť zástupcov priemyslu (hlavne MSP) 08.12.2015 17.01.2017

27.09.2017

HORIZONT 2020 
pilier

Spoločenské výzvy

PERSONALISED MEDICINE  
H2020-SC1-2016-2017 Jednotlivé témy nájdete po kliknutí na výzvu.

20.09.2016
28.07.2016
08.11.2016 

(v závislosti od 
témy)

31.01.2017
11.04.2017
14.03.2017

(v závislosti od 
témy)

HORIZONT 2020 
pilier

Spoločenské výzvy

SUSTAINABLE FOOD SECURITY – 
RESILIENT AND RESOURCE-
EFFICIENT VALUE CHAINS

H2020-SFS-2016-2017

Jednotlivé témy nájdete po kliknutí na výzvu. 04.10.2016 14.02.2017

Výzvy
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11. ročník seminára doktorandov venovaného
pamiatke akademika Kolomana Boďu

 11. ročník seminára doktorandov venovaného pamiatke 
akademika Kolomana Boďu sa konal v  dňoch 5. a 6. 
septembra   2016 v  aule pavilónu morfologických disciplín 
UVLF v Košiciach. Na seminári prezentovalo pred odbornou 
porotou aj  kolegami výsledky svojho výskumu celkovo 28 
doktorandov z  ústavov SAV (UFHZ, PaÚ, NbÚ v Košiciach) 
11 príspevkov, UVLF v  Košiciach 10 príspevkov a  PF a LF 
UPJŠ v  Košiciach 7 príspevkov. Členmi organizačného a 
programového výboru boli MVDr. Dušan Fabian, DrSc., 
z ÚFHZ SAV a prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
 Seminár otvoril hlavný organizátor MVDr. Dušan 
Fabian, DrSc., ktorý uviedol, že cieľom seminára je 
poskytnúť doktorandom priestor na  získanie praktických 
skúseností v prezentácii vlastných výsledkov v  ústnej 
a písomnej forme, ktoré sú dôležitou  súčasťou vedeckého 
výskumu. K účastníkom seminára sa prihovorili prof. MVDr. 
Juraj Pistl, PhD., prorektor UVLF pre vedecko-výskumnú 
činnosť a zahraničné styky, a prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc., 
prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a  doktorandské 
štúdium UPJŠ. Riaditeľ ÚFHZ SAV prof. MVDr. Štefan Faix, 
DrSc., pripomenul mladým ľuďom prínos akademika Boďu 
pre vedu a školstvo, jeho profesionálnu kariéru popredného 
veterinárneho fyziológa na Slovensku, ktorá bola spätá 
s  UVLF aj s Ústavom fyziológie hospodárskych zvierat SAV 
v Košiciach, ako aj to, že na budúci rok si pripomenieme 90. 
výročie jeho nedožitých narodenín. 

 Príspevky z  oblasti fyziológie, patológie, mikrobiológie, 
parazitológie a  súdneho lekárstva hodnotila odborná 
komisia, ktorej členmi boli zástupcovia organizátorov: 
doc. RNDr. Peter Javorský, DrSc., a RNDr. Štefan Čikoš, 
PhD. (obaja ÚFHZ SAV), doc. MVDr. Ivona Kožárová, PhD., 
a doc. MVDr. Naďa Sasáková, PhD. (obe UVLF), doc. RNDr. 
Monika Kassayová, CSc., a RNDr. Veronika Sačková, PhD. 
(obe UPJŠ). Komisia vybrala spomedzi 28 prihlásených 
prác dvanásť najlepších, ktoré   odmenila poukazmi na 
nákup vedeckých publikácií. Ocenení boli: MVDr. Vladimíra 
Oceľová a RNDr. Jana Pisarčíková (obe z Ústavu fyziológie 
hospodárskych zvierat SAV), Mgr. Katarína Bimbová a 
MVDr. Eva Székiová (Neurologický ústav SAV), MVDr. 
Barbora Bucková (Parazitologický ústav SAV), Mgr. Katarína 
Uličná (Ústav experimentálnej fyziky SAV), MVDr. Adriana 
Osová, MVDr. Gabriela Vargová a MVDr. Michal Žilinčík 
(všetci  UVLF), Mgr. Petra Hradická, Mgr. Veronika Lysáková 
a MUDr. Zuzana Malachovská (všetky z UPJŠ). Príspevky zo 
seminára doktorandov v celkovom počte 28 sú uverejnené 
v  recenzovanom zborníku s  názvom Vedecké práce 
doktorandov 2016 (ISBN 978-80-971428-3-4), recenzentmi 
boli doc. MVDr. Alexandra Valenčáková, PhD., a doc. MVDr. 
Katarína Beňová, PhD.

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

 Vysoko si vážim, 
že prof. MVDr. et JUDr. 
Bugarský Andrej, PhD., 
môj spolužiak, priateľ, 
kolega, usilovný 
spolupracovník, žije 
svojou prácou naplno 
aj ako dôchodca. Za 
jeho usilovnosť sa mu 
dostalo významného 
postavenia a  oce- 
nenia v  Štátnej 
veterinárnej a  pot- 
ravinovej správe 
Slovenska a  na 
Univerzite ve- 
terinárskeho le- 

kárstva a  farmácie 
v  Košiciach. Osobne ma informoval, keď mu 

v  roku 2015 diagnostikovali malígny B bunkový lymfóm 
a  neurokrinný karcinoid pankreasu. Autor je obdarený 
vynikajúcou výrečnosťou, a tak som mu odporučil, že teraz 
musí svoju myseľ okupovať niečím, čo mu dá chvíľkovo 
zabudnúť na práve zistenú diagnózu. Navrhol som mu 
pustiť sa do písania pamätí. Netušil som, že už to skladá... 
Netrvalo dlho a  v  auguste 2016 mi doručil s  venovaním 
výtlačok publikácie ČÍM SOM BOL... „TERAZKY“ SOM 
„SPISOVATEĽOM“...

Autor: Andrej Bugarský 
Vydavateľ: Univerzita veterinárskeho lekárstva a  farmácie 
v Košiciach
Tlač: Edičné stredisko a predajňa literatúry UVLF v Košiciach
Počet strán 318
ISBN 978-80-8077-494-3 

 Neskrývam svoj obdiv, že v  tak ťažkej životnej situácii 
sa autor dokázal skoncentrovať a  napísať svoj životný 
príbeh pútavo, vtipne, so vsuvkami dnes už historických 
skutočností. Knihu som prečítal s veľkým záujmom a  bolo 
mi jasné, že autor má mnohé prežité udalosti dobre uložené 
aj v  jeho ľudskom počítači. Začínať písať knihu úprimným 
poďakovaním blízkym osobám, spolupracovníkom je síce 
proti zaužívaným zvykom, autor to odôvodňuje obavou, ktorá 
sa nenaplnila. Čitateľ pookreje po úvodnej cudzojazyčnej 
skladačke, že autor dáva na papier spomienky, ktoré sa 
zakladajú na skutočnostiach, majú svoju postupnosť, logiku 
i patričný vtip. 
 Svoje detstvo, základnú a  strednú školu v  Trenčíne 
vykreslil živo a  až neuveriteľne vtipne, čo vhodne doplnil 
aj fotodokumentáciou. Časť knihy od nástupu na štúdium 
veterinárnej medicíny na vtedy Vysokú školu veterinársku 
v  Košiciach až po promóciu je z  historického hľadiska 
zaujímavá pre dnešných veterinárnych medikov, ale aj 
pre archív UVLF. Je napísaná verne, pútavo, s  peknými 
študentskými spomienkami vtedajšej doby. Ako spolužiak 
autora rád konštatujem, že tomu tak skutočne bolo a ešte 
žijúci kolegovia sa v  mnohých opísaných skutočnostiach 

budú poznať, dokonca nie len na fotografiách...
 Autor absolvoval jednoročnú základnú vojenskú 
službu ako tzv. divízny veterinárny lekár a aj  táto časť je 
z  historického pohľadu pravdivo zaevidovaná (sám som v 
takej pozícii slúžil na divízii v Olomouci). Veterinárna služba 
bola začlenená do Hygienicko epidemiologického oddielu 
(HEO). Z  pohľadu divízie bol vykonávaný hygienický dozor 
v  potravinárskych podnikoch zabezpečujúcich potreby 
armády. Do kompetencie patrili aj kontrolné činnosti 
v potravinových skladoch vojenských útvarov divízie.
 Kapitola zamestnanie, najmä spracovanie od jeho 
nástupu, je pekným obrazom myšlienkových pochodov 
čerstvého absolventa vysokej školy, ktorý očakáva, ako 
ho prijmú do zabehnutého kolektívu, riešenie prvého 
pacienta... Prijatie zástupcami OVZ v Senici bolo kolegiálne 
ľudské, čo malo pozitívny vplyv na rýchle sa udomácnenie. 
Štyri mesiace práce na veterinárnom stredisku (VS) ukazovali 
budúce pole pôsobenia vo veterinárnej službe. V tom čase 
bola v Československu „jednotná štátna veterinárna služba.“
Celá pracovná činnosť autora v  štátnej veterinárnej službe 
a  na UVLF v Košiciach je spracovaná vecne, má svoju 
postupnosť, miestami aj  dostatočné prikrášlenie, čo je iste 
pre čitateľa veľmi pozitívne. Tu sa autor ukázal ako profesor 
UVLF v  Košiciach obdarený organizačným talentom, kde 
viedol a zveľaďoval ústav verejného a súdneho veterinárstva 
až do odchodu na dôchodok. Kapitola je z pohľadu histórie 
ŠVS Slovenska a  UVLF v  Košiciach mimoriadne cenná. Pre 
študentov veterinárnej medicíny veľmi poučná v  tom, ako 
to bolo, ako sa to riešilo a zamyslenie sa, čo môže absolvent 
očakávať v praxi.
 Prehľadne sú podané jednotlivé časové obdobia, ktoré 
sú vhodne doplnené fotografickou dokumentáciou. 
Z historického hľadiska bude len problematické identifikovať 
osoby na fotografiách, nakoľko ich autor nepomenoval. 
Osobne som bol v opisovanom období zamestnancom UVLF 
v Košiciach a krátko aj ŠVS SR, a rád konštatujem, že autorovi 
sa podarilo podať ucelený pohľad na riešenie problémov ŠVS 
a UVLF daného časového obdobia. Z historického pohľadu je 
to prvý ucelený pohľad významnej osobnosti ŠVS, prorektora 
UVLF, vedúceho Ústavu verejného a súdneho veterinárstva 
UVLF v Košiciach, ako aj riaditeľa a vedúceho inštitúcií, ktoré 
pomáhal kreovať a  riadiť jemu vlastným puntičkárskym 
spôsobom, so zmyslom pre poriadok a  dodržiavanie 
predpisov a nariadení.
 Autor, úspešný absolvent veterinárskeho lekárstva na 
UVLF v Košiciach a práva na UPJŠ v Košiciach, v záverečných 
kapitolách knihy ako súdny znalec v  odbore veterinárstvo 
poukazuje na ochranu zvierat a v troch vybraných znaleckých 
posudkoch rozoberá, či dokazuje komplikovanosť súdneho 
znalca ako činnosť s pestrým charakterom polyhistora.
 Kniha ČÍM SOM BOL... „TERAZKY“ SOM „SPISOVATEĽOM“... 
je veľmi cenným sumárom spomienok autora na jednotlivé 
obdobia autorovho detstva, štúdia, pracovnej činnosti, 
dôchodku a, žiaľ, aj narušeného zdravia.

Dr. h. c. prof. MVDr. Rudolf Cabadaj, PhD.
 UVLF Košice
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Jazdná polícia oslavovala alebo 25 rokov jazdnej polície na Slovensku

 Dňa 20. 10. 2016 oddelenie 
jazdnej polície odboru kynológie 
a  hipológie Prezídia Policajného 
zboru SR usporiadalo oslavy 25. 
výročia založenia jazdnej polície 
v  areáli x-bionic®equestor sphere 
v Šamoríne. Oddelenia jazdnej polície odboru kynológie a 
hipológie Prezídia Policajného zboru SR so sídlom v Bratislave 
a Košiciach sú súčasťou poriadkových síl Policajného zboru. 
Oslavy založenia jazdnej polície otvoril a  prítomných 
oboznámil s históriou riaditeľ odboru kynológie a hipológie 
Prezídia Policajného zboru SR plk. Mgr. Branislav Diďák. 
Súčasťou osláv bolo odovzdávanie ocenení jednotlivcom 
a organizáciám za spoluprácu pri výkone policajnej hipológie. 
Medzi ocenenými bola aj Univerzita veterinárskeho 
lekárstva a  farmácie v  Košiciach. Súčasťou osláv boli 
ukážky drezúry, prekonávania prekážok, nebojácnosti, 
zásahu voči demonštrantom a  slávnostné vyradenie  
25- ročného koňa Baróna zo služobného pomeru (v polícii 
odslúžil 21 rokov).

prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD. 
prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality
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S poľutovaním Vám oznamujeme, že
dňa 8. októbra 2016 nás vo veku 87 rokov

navždy opustila
prom. fil. Gertrúda GRÉSEROVÁ,

ktorá pôsobila na univerzite v rokoch
1953 – 1957 a 1958 – 1987.

Kondolenčná kniha k vzdaniu úcty zosnulej bola 
vystavená na katedre jazykov,

kde pôsobila ako učiteľka latinčiny.
Posledná rozlúčka so zosnulou bola 14. októbra 2016 

v obradnej sále Krematória v Košiciach.

Smútočné oznámenie
So smútkom sme prijali aj správu, že nás
dňa 12. októbra 2016 vo veku 83 rokov

navždy opustil
doc. MVDr. Jaroslav JANDA, PhD.,  

ktorý pracoval na univerzite v rokoch
1956 – 1998 a 2001 – 2002. 

Kondolenčná kniha k vzdaniu úcty zosnulému 
bola vystavená na oddelení chirurgie, ortopédie 

a röntgenológie Kliniky malých zvierat UVLF v Košiciach. 
Posledná rozlúčka so zosnulým bola  14. októbra 2016

v obradnej sále Krematória v Košiciach.



IVSA Slovakia

 International Veterinary Students’ Association (IVSA) je 
nezisková organizácia, ktorá funguje na báze dobrovoľníckej 
činnosti študentov veterinárnej medicíny po celom svete. 
Jej cieľom je zlepšenie možností vzdelávania veterinárnych 
študentov na medzinárodnej úrovni, a  to prostredníctvom 
výmeny znalostí, skúseností, nápadov, ale aj vďaka 
spoznávaniu iných kultúr. Hlavnou náplňou IVSA je robiť 
svoju činnosť „pre prospech zvierat a ľudí tohto sveta“, a to 
vďaka práci šikovných a zanietených študentov veterinárnej 

medicíny na zvyšovaní povedomia o  možnostiach 
medzinárodného využitia svojich nadobudnutých znalostí 
a skúseností. Dosahuje to vďaka organizovaniu každoročne 
sa konajúcich kongresov a  sympózií, prácou na rôznych 
projektov (One Health, Animal Welfare), výmennými 
programami, štvrťročne vydávaným informačným 
bulletinom a  mnohými inými činnosťami. V  súčasnosti má 
IVSA viac ako 33 000 členov z 53 krajín sveta.

HISTÓRIA
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Smútočné oznámenie

S poľutovaním Vám oznamujeme, že dňa 8. októbra 2016 nás vo veku 87 rokov navždy opustila
prom. fil. Gertrúda GRÉSEROVÁ,

ktorá pôsobila na univerzite v rokoch 1953 – 1957 a 1958 – 1987.
Kondolenčná kniha k vzdaniu úcty zosnulej bola vystavená na katedre jazykov, kde pôsobila ako učiteľka latinčiny.

Posledná rozlúčka so zosnulou bola 14. októbra 2016 v obradnej sále Krematória v Košiciach.

So smútkom sme prijali aj správu, že nás dňa 12. októbra 2016 vo veku 83 rokov  navždy opustil
doc. MVDr. Jaroslav JANDA, PhD.,  

ktorý pracoval na univerzite v rokoch 1956 – 1998 a 2001 – 2002. 
Kondolenčná kniha k vzdaniu úcty zosnulému bola vystavená na oddelení chirurgie, ortopédie a röntgenológie Kliniky 

malých zvierat UVLF v Košiciach. Posledná rozlúčka so zosnulým bola  14. októbra 2016
v obradnej sále Krematória v Košiciach.



 Už v  minulosti existovala na našej univerzite snaha 
zapojiť sa do tejto organizácie, no podarilo sa to nakoniec 
až skupine študentov prvého až tretieho ročníka, ktorí 
začali pôsobiť na tomto projekte začiatkom roku 2014. 
Predchádzalo tomu stretnutie s vtedajšou prorektorkou pre 
výchovno-vzdelávaciu činnosť prof. MVDr. Mojžišovou, PhD., 
ktorá vyslovila plnú podporu našej snahe. Podmienkou pre 
vstup do IVSA bolo predstavenie lokálnej organizácie na 
medzinárodnom kongrese alebo sympóziu, pričom následne 
musela byť táto schválená nadpolovičnou väčšinou hlasov 
prítomných členských organizácií. Už v  auguste 2014 bola 
naša organizácia predstavená na kongrese v Jakarte, pričom 
sme boli schválení ostatnými členmi. Vďaka tomu začala IVSA 
Slovakia začiatkom septembra toho istého roku pôsobiť ako 
oficiálna členská organizácia IVSA.  
 V  priebehu dvojročného pôsobenia na Univerzite 
veterinárskeho lekárstva a  farmácie v  Košiciach sme 
zorganizovali veľké množstvo akcií zameriavajúcich sa na 
vzdelávanie nielen študentov veterinárnej medicíny, ale 
aj samotnej verejnosti. Úzku spoluprácu sme nadviazali 
s  klinikou koní, konkrétne MVDr. Boldižárovou, ktorá pre 
študentov pripravila niekoľko prednášok na témy ako 
laminitída koní, starostlivosť o konský chrup, geriatrické kone, 
príprava koňa na zimu a mnohé iné. Okrem toho pripravila 
aj dva workshopy týkajúce sa kineziologického tejpovania 
koní a  vplyv sedla na biomechaniku pohybu koňa. Okrem 
kliniky koní sme nadviazali spoluprácu aj s MVDr. Korytárom, 
ktorý zorganizoval prednášku Netopiere a  lyssavírusy 
a Príbeh vtáčej migrácie. Okrem toho sme zorganizovali tiež 
prednášku pre slovenských, ale aj zahraničných študentov 
v  spolupráci s  Orion Pharmou a  mnohé iné vzdelávacie 
akcie. Pomáhame tiež ako dobrovoľníci na veterinárnych 
kongresoch a  sympóziách. Každoročne sa naši členovia 
zúčastňujú aj Novej veterinárie.

 IVSA Slovakia sa stará aj o welfare študentov, a preto sa 
podieľa tiež na akciách mimo vzdelávacieho procesu ako 
sú VT dni, mikulášska párty a iné. Pravidelne organizujeme 
pub quizy, na ktorých sa zúčastňujú nielen študenti, ale aj 
vyučujúci. Zorganizovali sme taktiež IVSA indoor picnic, 
ktorý bol určený pre slovenských aj zahraničných študentov 
a jeho cieľom bolo nadviazanie lepších vzťahov medzi nimi. 
Študenti mohli ochutnať tradičné jedlá z  rôznych krajín 
a zabaviť sa pri rôznych hrách či si zatancovať. 
 V  duchu medzinárodnej spolupráce udržujeme kontakt 
aj s  inými členskými krajinami IVSA, a  preto sme hostili už 
niekoľko zahraničných výmen. Našou prvou výmenou 
bola výprava šiestich študentov z  tureckej Konye, ktorí 
navštívili našu univerzitu začiatkom roku 2015 a  následne 
v  októbri išlo našich 6 študentov do Konye. V  roku 2016 

sme privítali výmenu z  Helsiniek. V  súčasnosti prebieha 
projekt štvorvýmeny medzi Slovenskom, Maďarskom, 
Poľskom a Českou republikou, pričom každý víkend navštívi 
štvorčlenná výprava z  každej krajiny inú univerzitu. Na 
tento akademický rok ešte plánujeme výmenu s  Varšavou 
a  s  univerzitou v  Cluj-Napoca v  Rumunsku. Okrem toho 
sa naši delegáti zúčastňujú kongresov a  sympózií IVSA, 
naposledy v auguste na 65. kongrese IVSA vo Viedni, pričom 
už v  januári pôjde niekoľko delegátov na sympózium 
v Severnej Karolíne, USA.

 Traja členovia IVSA Slovakia sa zúčastnili EVSS (European 
Veterinary Students Seminar), ktorý sa konal v  Utrechte, 
Holandsko. Išlo o  vôbec prvý seminár tohto druhu 
organizovaný IVSA, kde sa študenti veterinárnej medicíny 
počas 4 dní zaoberali veterinárnymi problémami, s ktorými 
Európa bojuje. Heslo tohto semináru bolo „Spojení našimi 
výzvami, posilnení našimi riešeniami“. Študenti mali možnosť 
navštíviť množstvo prednášok a  workshopov na témy ako 
množiarne šteniat, doping športových koní, genetická 
diverzita v  zoo, vzdelávanie budúcich veterinárnych 
lekárov, vodcovské zručnosti a  iné. Samozrejmosťou bola 
aj prehliadka univerzity a  jednotlivých kliník. Okrem toho 
naši študenti vyskúšali množstvo pre nich neznámych jedál 
a  nápojov počas medzinárodného večera a spoznávali aj 
krásy Utrechtu.

EVSS V HOLANDSKU

 V  mesiacoch október a  november tohto roku sa koná 
výnimočná výmena študentov hneď medzi niekoľkými 
univerzitami. Na tejto výmene spolupracuje IVSA Slovakia, 
IVSA Poznaň, IVSA Brno a  IVSA Hungary. Výmena spočíva 
v  tom, že každá univerzita vyšle 4 zástupcov, ktorí majú 
možnosť spoznať počas víkendu jednu zo spomínaných 
univerzít, mesto, zvyky danej krajiny, tradičné jedlo a nápoje 
i  mnoho iného. Prvou navštívenou univerzitou bola 
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univerzita v Budapešti, kam zavítali aj 4 naši študenti. Okrem 
prehliadky školy a  mesta navštívili aj kúpele, zabavili sa 
počas medzinárodného večera, kde mohli vyskúšať tradičný 
maďarský guláš, kroje a tance.

V dňoch 13. – 16. 10. hostila IVSA Slovakia výpravu z Česka, 
Maďarska a Poľska. Privítali sme 10 študentov, pričom záujem 
bol aj od zahraničných študentov jednotlivých univerzít, 
a tak sme hostili študentov piatich rôznych krajín. Po dlhej 
ceste mali možnosť navštíviť wellness a  večer sa zúčastniť 
bowlingového turnaja. Nasledujúci deň sme im ukázali 
našu univerzitu, pozreli si Hubertovu jazdu a mesto, a deň 
bol ukončený medzinárodným večerom plným slovenského 
jedla a hudby. Samozrejme nemohol chýbať ani celodenný 
výlet do Tatier a posledný deň svojej výmeny mali možnosť 
vidieť výstavu Aqua Terra v spoločenskom pavilóne a taktiež 
košickú ZOO. 

Ivan Hlinka
prezident IVSA

Po anglickej verzii bola vydaná aj slovenská mutácia brožúry s názvom CEZHRANIČNÉ A NOVO 
SA OBJAVUJÚCE VÍRUSOVÉ INFEKCIE OŠÍPANÝCH V STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPE ako jeden 
z výsledkov projektu Medzinárodného Višegrádskeho fondu. Brožúra bola vydaná za účelom 
diseminácie poznatkov získaných pri riešení tohto projektu. Nachádza v ÚVIK-u alebo na požiadanie 
prorektora pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky prof. MVDr. Juraja Pistla, PhD.,  môže 
byť zaslaná v elektronickej forme.

  

CEZHRANIČNÉ A NOVO SA 
OBJAVUJÚCE VÍRUSOVÉ INFEKCIE 
OŠÍPANÝCH V STREDNEJ A 
VÝCHODNEJ EURÓPE 

 V dňoch 8. – 14. septembra 2016 študenti prvých ročníkov 
nastúpili na výrobnú prax v  priestoroch študentských 
domovov a okolia telocvične UVLF pod vedením pedagógov 
MVDr. Denisy Toropilovej, PhD., a  MVDr. Beáty Korénekovej, 
PhD. Študenti v  areáli ŠD odviedli veľký kus práce. Areál 
ŠD pekne upravili, a  to vyhrabaním opadaného lístia, 
strihaním kríkov, živého plota či zbieraním suchých konárov 
a vyzametaním vnútorných komunikácii. 
   Denne som stretával mladých ľudí, ktorí mali v sebe plno 
elánu a  odhodlania realizovať pokyny svojich pridelených 
pedagógov, ktorí komunikovali a odborne informovali 

Výrobná prax študentov v priestoroch ŠD  a okolia telocvične UVLF
študentov čo sa týka štúdia, vybraného 
študijného programu či záujmových 
činností s  uplatnením   sa v  kluboch našej 
univerzity. Poukázali na možnosť športových 
aktivít na hodinách telesnej výchovy pod 
vedením PaedDr. A. Čižmárika a  PaedDr. B. 
Gajdošovej. PaedDr. Gajdošová následne 
študentov bližšie oboznámila s jednotlivými 
druhmi športu, o  ktoré by mali záujem 
študenti, význam pohybu pre ich zdravie 
a  možno aj lepšie vstrebávanie vedomostí 
i,  samozrejme, radosť zo samotnej aktivity. 
Počas výrobnej praxe mali študenti možnosť 
spoznať sa navzájom, ale tiež spoznať 
internáty a  ich okolie. Myslím si, že určite 
k tomu pomohol fakt, že bolo pekné počasie, 
ktoré spôsobilo, že každým dňom bolo vidieť 
za študentmi kus dobre odvedenej práce, 
z  čoho mali aj samotní študenti radosť a 
dobrý pocit. Verím, že budú motivovať aj 
ostatných kolegov, študentov, aby takto 
upravené okolie a čistota aj na samotných 

študentských domovoch vydržali čo najdlhšie. 
  V  presvedčení, že tento pozitívny prístup a  vzťah k  ŠD 
UVLF pretrvá aj do budúcnosti, vám chcem všetkým zaželať 
úspešný akademický rok. Poďakovanie patrí aj MVDr. Denise 
Toropilovej, PhD., a   MVDr. Beáte Korénekovej, PhD., ktoré 
mali výrobnú prax veľmi dobre zorganizovanú, študentov 
priebežne kontrolovali a usmerňovali ich počas celej praxe.
 

  Mgr. Jaroslav Hochmann
  riaditeľ ŠD UVLF         
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Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti Centra vedecko-technických informácií SR vyhlásilo 
v roku 2016 už štvrtý ročník fotografickej súťaže v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Fotografická súťaž 
je určená študentom stredných a vysokých škôl a jej cieľom je zvýšiť záujem mladých ľudí o vedu a techniku, vedecké 
bádanie a  popularizáciu vedy a  techniky na Slovensku. Témou tohtoročnej súťaže bola Veda pod mikroskopom.  
S radosťou sme prijali oznámenie o víťazovi tejto súťaže v II. kategórii – stal sa ním študent našej univerzity Tomáš 
Ďuríček. Blahoželáme!
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Futbalový turnaj troch univerzít

 Dňa 14. septembra 2016 na futbalovom ihrisku v  obci 
Janíkovce neďaleko Nitry sa uskutočnil už tradičný futbalový 
turnaj troch univerzít o  putovný pohár organizovaný pod 
záštitou prof. Ing. Petra Bielika, PhD., rektora Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Tak si mohli družstva 
z  SPU v Nitre, TU vo Zvolene a  UVLF v  Košiciach zmerať 
futbalové sily i  majstrovstvo v  tomto športe. Po úvodných 
príhovoroch a slávnostnom otvorení sa turnaj mohol 
začať. Prvý výkop pred zápasom medzi družstvami SPU 
a  UVLF vykonala prorektorka SPU z  Nitry pod dohľadom 
nekompromisných troch rozhodkýň.
 Turnaj sa začal, lenže už prvý zápas pre družstvo UVLF 
sa skončil takmer hanebnou porážkou (10 : 0). Na pokutové 
kopy však Košice vyhrali 5 : 4. Po tridsať minútovej prestávke 
turnaj pokračoval zápasom medzi UVLF a  TU. Tento sa 
skončil nerozhodne – remízou 
2 : 2. Na pokutové kopy zvíťazil 
Zvolen 5 : 4. V  poslednom 
stretnutí turnaja sa stretli 
družstva SPU a  TU. Nitra to 
zvládla a  vyhrala stretnutie 
2 : 0. Na pokutové kopy však 
prehrala 5 : 4. Rozuzlenie bolo 
jasné: 1. SPU v Nitre, 2. TU vo 
Zvolene, 3. UVLF v Košiciach. 
Celý turnaj sa niesol v  duchu 
fair play. Konečný víťazom 
však boli všetci, ktorí sa turnaja 
zúčastnili. Na záverečnom 
vyhodnotení predsa naše 
družstvo okrem tretieho 
miesta získalo ocenenie. Mali 
sme najužitočnejšieho hráča, 
ktorým sa stal MVDr. Mihók. 
 Všetci zúčastnení sa 

jednoznačne zhodli na tom, že je priam úchvatné, že turnaj 
sa organizuje už veľmi dlhú dobu a vyslovili želania, aby sa 
v tomto jedinečnom stretávaní pokračovalo aj v budúcnosti. 
Štafetu organizovania z rúk prorektorky SPU v Nitre prevzal 
predseda Rady ZO OZ PŠaV UVLF v Košiciach, ktorý všetky 
tri univerzity pozval v mene rektorky UVLF prof. MVDr. Jany 
Mojžišovej, PhD., na ďalší ročník futbalového turnaja, ktorý 
sa bude konať v  roku 2017. Teda v  budúcom roku turnaj 
bude organizovať naša univerzita. Ostáva len veriť, že aj 
naše družstvo sa na turnaj oveľa zodpovednejšie pripraví 
a aj dosiahne oveľa lepšie umiestnenie.

  prof. RNDr. Michal Toropila, CSc.
                              predseda Rady ZO


