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 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 
začala svoj v poradí 68. akademický rok slávnostným otvo-
rením v pondelok 18. 9. 2017. V aule sa na tejto tradičnej 
akademickej slávnosti zišli členovia akademickej obce i 
ostatní zamestnanci, ktorých po zaznení štátnej hymny 
privítal úvodca prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., prorektor pre 
rozvoj školy a hodnotenie kvality. Privítal vedenie školy na 
čele s rektorkou Dr. h. c. prof. MVDr. Janou Mojžišovou, PhD., 
prorektorov prof. MVDr. Zitu Faixovú, PhD., prof. MVDr. Juraja 
Pistla, PhD., MVDr. Martina Tomka, PhD., doc. MVDr. Oskara 
Nagya, PhD., predsedu Akademického senátu UVLF v Koši-
ciach prof. MVDr. Petra Reichla, CSc.,predsedu Správnej rady 
UVLF v Košiciach Ing. Jána Királyho, Ing. Róberta Schrétera, 
PhD., kvestora univerzity, a prof. RNDr. Michala Toropilu, CSc., 
predsedu Rady Základnej organizácie Odborového zväzu 
pracovníkov školstva a vedy UVLF v Košiciach.
 Hlavnou náplňou otvorenia nového akademického roku 
bol príhovor rektorky Dr. h. c. prof. MVDr. Jany Mojžišovej, 
PhD.: 
 Otvorenie nového akademického roku je vždy príležitosť 
rekapitulovať ten uplynulý a 
naplánovať prichádzajúci. 
Rekapitulácia znamená 
nielen vymenovanie toho, čo 
sa urobilo, ale predovšetkým 
zhodnotenie výsledkov vyko-
nanej práce a realizovaných 
plánov.Aby som mohla dnes 
hodnotiť, pri príprave tohto 
môjho vystúpenia som sa 
musela vrátiť k svojmu prího-
voru spred roka. Napriek jeho 
motivačnému a optimistic-
kému obsahu nebola vtedy 
situácia na našej univerzite 
jednoduchá, boli pred nami 

mimoriadne závažné procesy, ktoré by v prípade ich nezvlád-
nutia mali nepredstaviteľný dopad na osud našej univerzity. 
Negatívne by ovplyvnili jej postavenie v slovenskom i medziná-
rodnom vzdelávacom priestore, vnímanie univerzity verejnos- 
ťou, mali by dopad na zamestnanosť i počty študentov. Bolo 
treba zvládnuť proces medzinárodnej evalvácie a akreditácie 
a obhájiť zaradenie medzi univerzitné vysoké školy v rámci 
procesu komplexnej akreditácie. Bolo treba ozdraviť hospo-
dárenie na našej univerzite a dokončiť veľké investičné akcie. 
Bolo treba stimulovať zamestnancov, motivovať mladých 
šikovných pracovníkov, budovať atmosféru podporujúcu tvori-
vosť, myslenie ale aj výnimočnosť a súťaživosť. A bolo treba 
na to nájsť dostatok síl, energie, podpory spolupracovníkov 
i celej akademickej obce a v neposlednom rade aj dostatok 
finančných prostriedkov. Teraz už vieme, čo z toho sa podarilo 
a čo bude vyžadovať ďalšie úsilie. Ale aj tí najväčší pesimisti a 
neprajníci musia pripustiť, že to bol jednoznačný progres, ktorý 
sme v akademickom roku 2016/2017 zaznamenali. 
 Takto pred rokom sme stáli pred opakovanou návštevou 
evalvačného tímu EAEVE, finišovali sme prípravne práce, kont-
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rolovali, či sme odstránili hlavné definované nedostatky, pripra-
vovali sa na náročný proces hodnotenia. Opakovaná návšteva 
sa uskutočnila v septembri minulého roku a na jej začiatku 
boli evalvátori veľmi skeptickí. Neverili, že by sa nám za necelý 
rok podarilo odstrániť hlavné deficiencie, pokladali celú túto 
návštevu, ktorej termín sme len veľmi ťažko presadili, za stratu 
ich času. V priebehu návštevy sa ich názor postupne menil, 
videli výsledky našej systematickej práce, ktoré boli nespochyb-
niteľné. Ich záverečné hodnotenie bolo jednoznačné, všetky 
hlavné nedostatky boli odstránené. A tak sa nám podarilo 
zmeniť status univerzity non-approval v priebehu pár mesiacov 
na status approved and accredited. Je to náš historicky úspech, 
v rámci 96 členov EAEVE má v tejto chvíli takýto status len 13 
z nich. Patria k nim také známe univerzity, ako sú univerzity 
vo Viedni, Londýne, Osle, Gente, Kodani, Helsinkách, Nantes, 
Budapešti, Bologni, Utrechte, Zürichu/Berne a Nottinghame. 
A minulý rok k nim pribudli aj Košice. Máme byť na čo hrdí. 
Nielenže sme obhájili svoje miesto v medzinárodnom vzde-
lávacom priestore, ale posunuli sme sa na úplne inú úroveň, 
ako sme boli doteraz. Odzrkadlilo sa to aj v mojom zvolení za 
audítora a následne aj členku Executive Comittee tejto medzi-
národnej asociácie, čím sa naša univerzita ešte viac zviditeľnila 
v medzinárodnom meradle.
 Minuloročná jeseň sa niesla v znamení ďalších hodnotiacich 
procesov. V novembri sa nám podarilo uspieť v súťaží Národná 
cena za kvalitu, kde sme získali ocenenie za zlepšenie výkon-
nosti. Aby toho nebolo málo, čakal nás ešte ďalší mimoriadne 
významný proces. Po zaslaní správy o prijatých opatreniach 
na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky nás v decembri navštívila pracovná skupina Akredi-
tačnej komisie, ktorá na mieste preverovala výsledky prijatých 
opatrení. Konštatovali, že prijaté opatrenia sú dostačujúce a 
zaručujú kvalitný výchovno-vzdelávací proces a k tomu zodpo-
vedajúcu úroveň vedy a výskumu. Následne nám vo februári 
2017 bolo doručené rozhodnutie ministra školstva o tom, že 
UVLF V Košiciach zostáva univerzitnou vysokou školou. Naviac, 
obhájili sme svoje zaradenie k výskumným univerzitám. Skon-
čili sa mesiace neistoty zamestnancov i študentov, mesiace 
nedôstojného postavenia medzi ostatnými vysokými školami. 
Mohli sme napraviť i to, ako nás vnímala v tomto ťažkom 
období verejnosť. A konečne nielen bojovať o existenciu, ale 
školu budovať a rozvíjať.
 Rok 2017 sa tak mohol stať aj rokom budovateľským. Vo 
februári sme za obrovského záujmu verejnosti, politikov i 
médií otvárali novú Univerzitnú veterinárnu nemocnicu ako 
súčasť vedeckého parku Medipark. Jej výstavba začala v roku 
2015 a v neuveriteľne krátkom čase sa podarilo stavbu nielen 
dokončiť, ale aj vybaviť špičkovým prístrojovým vybavením. 
Preinvestovaných bolo 8,1 milióna eur, z toho výdavky na 
realizáciu stavby dosiahli výšku 3,8 milióna eur a náklady na 
zdravotnícku technológiu, informačné a komunikačné tech-
nológie, zariadenie a vybavenie dosiahli výšku 4,3 milióna 
eur. Od marca slúži verejnosti a poskytuje študentom možnosť 
získavať praktické zručnosti a klinické skúsenosti. Aby mohla 
fungovať 24 hodín denne, bolo potrebné prijať nových zamest-
nancov, pričom mzdy týchto zamestnancov sú vykryté príjmom 
z rastúcej klinickej činnosti. Budeme pokračovať v jej ďalšom 
vybavovaní modernými prístrojmi, limitovaní sme ale finanč-
nými prostriedkami.
 Veľkú nádej sme vkladali do získania finančných pros-
triedkov v rámci výzvy Operačného programu Výskum a 
inovácie na podporu dlhodobého strategického výskumu a 
vývoja, a vo výzve na podporu priemyselných výskumno-vývo-
jových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK. Bohužiaľ, v lete 
sme sa dozvedeli, že ani jeden projekt univerzitných vedeckých 

parkov a vedeckovýskumných centier výskumných univerzít 
a ústavov SAV nedostal finančnú podporu. Začala sa kauza 
eurofondy. Naša univerzita sa v prvej výzve uchádzala o dva 
projekty, v druhej o jeden projekt. Ani jeden nebol úspešný. Táto 
informácia vyvolala medzi rektormi vysokých škôl veľké rozhor-
čenie, pretože znamenala, že nielen ďalší rozvoj a udržanie 
vedeckých parkov budú veľmi problematické, ale výrazne to 
ohrozí možnosť dlhodobého strategického výskumu na vyso-
kých školách. Iste ste túto kauzu v priebehu letných mesiacov 
vnímali. Neviem, či si však všetci dostatočne uvedomujeme, 
čo to znamená pre našu univerzitu a ako to môže ovplyvniť jej 
ďalší rozvoj. Príprava takýchto projektov je extrémne náročný 
proces. Vyžaduje koncipovanie myšlienky, tímovú spoluprácu, 
hľadanie partnerov, nekonečnú administratívnu a podpornú 
prácu. Niekoľko mesiacov na nich pracovali tímy odborníkov, 
pre ktorých je takýto výsledok výrazne demotivujúci. Naše 
projekty boli pripravené dôkladne a na vysokej úrovni prepá-
jali rôzne oblasti biomedicínskeho výskumu, takže mali aj iný 
rozmer prekračujúci rámec našej univerzity. Umožnili by nám 
rozvoj vedeckého parku, nákup špičkových prístrojov (medzi 
inými aj magnetickú rezonanciu) a najmä rozvoj ľudských 
zdrojov. Samozrejme, že sa o projekty budeme uchádzať 
opakovane a prispôsobíme ich podmienkam novej výzvy, 
ak bude vypísaná. Záleží nám na ďalšom rozvoji univerzity a 
urobíme všetko pre to, aby sme uspeli. 
 Vďaka plánovanému a dobrému hospodáreniu sme v uply-
nulom roku z vlastných zdrojov investovali nemálo finančných 
prostriedkov do rôznych opráv a rekonštrukčných prác. Opra-
vujeme strechy, cvičebne, postupne rekonštruujeme študentské 
domovy, revitalizujeme areál univerzity. Našli sme zdroje aj na 
mnohé rekonštrukcie vnútorných priestorov, pričom v ostatnom 
prázdninovom období sa tieto práce realizovali napríklad na 
ústave biológie, zoológie a rádiobiológie, na ústave hygieny 
a technológie mäsa, ústave epizootológie a preventívnej 
veterinárnej medicíny, ústave fyziológie i ústave jazykov, na 
klinike malých zvierat i klinike vtákov, exotických a voľne žijú-
cich zvierat. Na týchto pracoviskách tak dnes zamestnancom, 
študentom i klientom slúžia dôstojnejšie priestory chodieb, 
toaliet, spŕch, laboratórií i technického zázemia. Nemalou 
sumou sme prispeli aj k rekonštrukcii kuchyne a jedálne na 
študentských domoch, či na vytvorenie novej záhrady lieči-
vých rastlín, ktorá sa práve začína realizovať. Jednou z najväč-
ších investícii je rekonštrukcia jazdeckej haly na jazdeckom 
areáli v sume prevyšujúcej štvrť milióna eur. Značné finančné 
prostriedky boli vyčlenené aj na opravu starých rozpadnu-
tých striech na pavilónoch 4, 8, 9 a 10. Tieto opravy plánujeme 
ukončiť do konca tohto roka a výška prostriedkov bude predsta-
vovať sumu prevyšujúcu štyristo tisíc eur. Nedávno ukončená 
verejná súťaž dáva nádej, že od prvého štvrťroka budúceho 
roka sa preinvestuje takmer pol milióna na opravu všetkých 
výťahov na študentských domoch, v chemickom i farmaceu-
tickom pavilóne. Okrem týchto investícií a rekonštrukcií sme 
pokračovali v obnovovaní vozového parku univerzity, a tak k už 
k zabehnutému autobusu či traktoru v Rozhanovciach pribudlo 
nákladné auto a pribudne aj nový traktor na jazdeckom areáli. 
Je potrebné konštatovať, že univerzita si nepamätá dobu, kedy 
by za dva roky kúpila nový autobus, nákladné auto, dva trak-
tory a dve osobné autá za sumu jemne prevyšujúcu pol milióna 
eur.
 Zmeny v našom areáli sú jednoznačne viditeľné. My, ktorí 
sme tu každý deň, to možno nevnímame až tak výrazne a 
pokladáme to za samozrejmé. Viac ich vnímajú návštevníci 
našej školy. Pred niekoľkými dňami sme mali pri príležitosti 
25. výročia začatia výučby v študijnom programe všeobecné 
veterinárske lekárstvo v anglickom jazyku stretnutie jeho 
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absolventov z celého sveta. Všetci, ktorí sme mali príležitosť 
sa s nimi stretnúť, potešil ich obdiv, rešpekt a pozitívny vzťah k 
alma mater. Najčastejšie sme počuli, ako sa škola zmenila, kam 
sa posunula a tiež ľútosť, že to tak nebolo, keď študovali oni. 
Aj takýmto spôsobom šírime dobré meno univerzity v zahra-
ničí. Lebo som si istá, že budú o nás nielen v dobrom rozprávať 
v krajinách, kde pôsobia, ale aj odporúčať ďalším záujemcom 
študovať práve u nás. A to je dobre. 
 Vzdelávacia inštitúcia je živý organizmus. Ak má fungovať ako 
celok, musia fungovať jeho jednotlivé súčasti vo vzájomnom 
prepojení. Musia mu byť dodávané živiny, vytvárané vhodné 
vnútorné prostredie, odstraňované škodliviny a musí sa vedieť 
prispôsobiť meniacemu sa vonkajšiemu prostrediu. Všetky časti 
celku musia byť v symbióze, vzájomne si vytvárať podmienky 
na efektívne fungovanie. Srdcom i duchom takéhoto orga-
nizmu sú ľudia – študenti a učitelia. Nemenej významní sú 
nepedagogickí zamestnanci, ktorí vytvárajú podmienky pre 
napĺňanie hlavného poslania vysokej školy – pre vzdelávanie. 
Preto sme sa v uplynulom roku snažili zlepšiť pracovné pod- 
mienky našim zamestnancom, dať im možnosť zvyšovania 
kvalifikácie, jazykových zručností, motivovať všetkých a 
odmeňovať tých najlepších, stimulovať mladých tvorivých 
pracovníkov prostredníctvom internej grantovej agentúry a 
obsadzovania postdoktorandských miest. 
 Na poli vedy a výskumu sme sa v minulom akademickom 
roku výrazne zviditeľnili. Bolo to vďaka úspechu nášho dlho-
ročného vedecko-výskumného pracovníka prof. Ing. Štefana 
Vilčeka, DrSc., ktorý získal prestížnu Cenu za vedu a techniku v 
kategórii celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky a bol tiež 
ocenený za vedeckú prácu Plaketou primátora mesta Košice. 
S radosťou sme prijali tiež rozhodnutie Akreditačnej komisie 
o schválení špičkového tímu pod názvom Lactovir na našej 
univerzite, členmi ktorého je prof. Vilček, doc. Nemcová, Dr. 
Gancarčíková a Dr. Vlasáková. Akreditačná komisia vyberala 
z celkového počtu 52 podaných návrhov podľa stanovených 
kritérií, úspešných bolo len 17 predložených žiadostí. Špičkový 
tím z našej univerzity bol vybratý po prvýkrát. Členom špičko-
vého tímu blahoželám k tomuto úspechu. 
 Aj niekoľko mladých vedcov našej univerzity dosahuje dobré 
výsledky, čo sa v poslednom období prejavilo oceneniami z 
vonkajšieho vedeckého prostredia pre MVDr. Tomáša Csanka, 
PhD., MVDr. Ľuboša Korytára, PhD., a MVDr. Vieru Schwarzba-
cherovú, PhD. 
 Uznania sa dostalo aj emeritnému profesorovi našej univer-
zity – prof. MVDr. Imrichovi Maračekovi, DrSc., ktorému bola 
udelená Cena mesta Košice pri príležitosti životného jubilea 
75 rokov, za jeho viac ako štyridsaťročnú propagáciu filatelie 
obyvateľom a návštevníkom mesta Košice. 
 Úspešní sme boli v súťaži o Cenu za transfer technológií na 
Slovensku 2016, kde v kategórii Inovácia s najväčším poten-
ciálom pre uplatnenie v praxi zvíťazila inovácia Probiotický 
prípravok stabilizovaný na alginite pôvodkýň doc. MVDr. Rado-
míry Nemcovej, PhD., a MVDr. Evy Stykovej, PhD. 
 V uplynulom období sme boli aktívni pri získavaní patentov. 
Univerzita podala na Úrade priemyselného vlastníctva SR tri 
patentové prihlášky a jednu prihlášku úžitkového vzoru. Pôvod-
cami patentových prihlášok sú doc. Bhide a MVDr. Bencúrová, 
doc. Nemcová, prof. Valocký a MVDr. Styková, bola podaná 
patentová prihláška aj s prihláškou úžitkového vzoru pôvodcov 
doc. Mudroňovej, doc. Toporčáka a MVDr. Kuzyšinovej. V 
jednom prípade sa pripravujú podklady na podanie patentovej 
prihlášky pôvodcov doc. Ondrejkovej, RNDr. Süli, doc. Ondrejku 
a MVDr. Prokeša.
 Nie so všetkým ale môžeme byť spokojní. Závažným nedo-
statkom našej univerzity je už dlhoročne chýbanie zahranič-

ných projektov. Napriek našim snahám, podávaním projektov 
a ich výborným hodnoteniam sme doteraz neboli úspešnými. 
Situácia sa však zmenila a ja vás s veľkým potešením infor-
mujem, že práve sme v procese zazmluvňovania projektu v 
rámci Horizontu 2020, čo sa výrazne odzrkadlí v hodnotení 
univerzity, získavaní zahraničných doktorandov a partnerov 
na strategický výskum. 

 Vážení zamestnanci, 
 zaujíma nás váš názor a chceme vedieť, ako vnímate systém 
riadenia, ako ste spokojní s pracovnými podmienkami, čo vás 
trápi najviac. Spätnú väzbu získavame z vyhodnotenia dotaz-
níkov spokojnosti, na základe ktorých vidíme pozitívny trend. 
Oproti roku 2015 nám v roku 2016 stúpli kladné odpovede, 
pričom negatívne všetky klesli. Veľmi pozitívnym je pre nás 
obzvlášť skutočnosť, že s prácou vedenia je absolútne alebo 
viac spokojných vyše 69 % zamestnancov. A aj vyhodnotenie 
ďalších otázok vyznelo pre nás bolo pozitívne. Celkové vyhod-
notenie dotazníkov za rok 2016 a ich porovnanie s rokom 2015 
nájdete v aktuálnom čísle Spravodajcu UVLF.
 Všetkými vašimi hodnoteniami a pripomienkami sa seriózne 
zaoberáme. Z dotazníkov vyplýva, že najviac vás trápi nízke 
finančné ohodnotenie. Nie je v moci vedenia univerzity zmeniť 
platové tabuľky. Podarilo sa nám ale vytvoriť dostatočnú 
finančnú rezervu, ktorá umožnila v uplynulom roku vyplatiť 
na polročných a koncoročných odmenách sumu prevyšujúcu 
480 tisíc eur vrátane odvodov. Rovnako aj v tomto roku sa 
darí vytvárať rezervu na polročné i koncoročné odmeny a v 
rámci polročných odmien už bola vyplatená na odmenách a 
odvodoch suma 300 tisíc eur. Je treba veriť, že sa nám aspoň 
takto bude dariť aj naďalej. Žiaľ, vývoj dotácie a verejných 
financií ovplyvniť nevieme.
 Problémom, ktorý sa takisto často opakoval v dotazníkovom 
prieskume, bola nízka kvalita poskytovaného stravovania. 
Verím, že zmenou poskytovateľa stravovacích služieb sa tento 
problém vyriešil. Okrem toho od dnešného dňa je vám k dispo-
zícii aj bufet s rozšírenou ponukou. 
 Zaznamenali sme aj pripomienky zamestnancov týkajúcich 
sa komunikácie a informovanosti. Nepokladám ich za opráv-
nené, pretože vedenie okrem iného posúva informácie prostred-
níctvom Spravodajcu UVLF, ktorý je okrem tlačenej verzie 
dostupný aj na webovej stránke univerzity. Spravodajca UVLF 
je naplnený informáciami za príslušné dvojmesačné obdobie. 
Rovnako sú poskytované informácie na zasadnutiach akade-
mickej obce, aktíve učiteľov a akademickom senáte. Zasadnutie 
akademického senátu je verejné a pozvánka je vždy zaslaná 
e-mailom všetkým zamestnancom. Zápisnice a uznesenia 
AS UVLF sú zverejnené na webovej stránke univerzity. Ďalším 
zdrojom informácií sú pravidelné zasadnutia kolégia rektorky 
a kolégia farmácie, členovia ktorých majú povinnosť o preroko-
vávaných skutočnostiach informovať ostatných zamestnancov 
na všetkých pracoviskách. Rýchlym zdrojom šírenia aktuálnych 
informácií je aj email, ktorý majú takmer všetci zamestnanci aj 
študenti, ak si teda poštu otvárajú a čítajú, čo je ich pracovnou 
povinnosťou.
 Často sa opakujúcou pripomienkou bol systém bodového 
hodnotenia tvorivých pracovníkov. V roku 2015 boli spraco-
vané a schválené nové zásady bodového hodnotenia tvori-
vých pracovníkov, ktoré zohľadňovali hlavne požiadavky 
komplexnej akreditácie. Prax ukázala, že niektoré ukazovatele 
je potrebné prehodnotiť, prípadne niektoré ďalšie hodnotenia 
zaradiť do bodového hodnotenia. V roku 2017 bude vykonaná 
aktualizácia bodového hodnotenia tvorivých pracovníkov.
 Toto boli najčastejšie pripomienky a problémy, ktoré trápia 
našich zamestnancov.
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Ja som dotazník nevyplňovala, ale ak by som tak urobila, 
problémom, na ktorý by som najviac chcela poukázať, je nedo-
statok vzájomného rešpektu, chýbanie tolerancie, rezignácia, 
nezáujem a hlavne uspokojenie sa s priemernosťou. Mnohí 
berú svoje zamestnanie ako vedľajšiu aktivitu, ktorej sa nechcú 
venovať na 100 %. Ja si však nesmierne vážim všetkých tých 
zamestnancov, bez ohľadu na ich pracovnú pozíciu, ktorých 
srdce bije pre túto univerzitu, ktorí ju vnímajú ako svoju alma 
mater, matku živiteľku, nech už vyštudovali čokoľvek, ktorí 
sú ochotní v záujme celku a vyššieho cieľa obetovať svoje 
osobné pohodlie a svoj osobný prospech. Mám veľký strach, že 
takýchto ľudí u nás ubúda. Dokonca sa mi zdá, že sú na smiech 
tým ostatným. Je mi smutno, keď hlavnou otázkou je – čo za to, 
nie – čo ja sám môžem urobiť pre to, aby bolo lepšie. Kritizovať 
vie každý, priložiť ruku k dielu a ísť so svojou kožou na trh je už 
ťažšie.
 Ľudský potenciál je na našej univerzite veľký. V súčasnosti 
na univerzite pracuje 608 zamestnancov, z toho je 218 vyso-
koškolských učiteľov, 40 výskumných pracovníkov, 199 THP 
a 151 pracovníkov na robotníckych pozíciách. Každý z nich je 
dôležitou súčasťou celku, každý si plní svoju úlohu na zverenom 
úseku a jeho práca je nenahraditeľná.
 V predchádzajúcom akademickom roku 9 vysokoškolských 
učiteľov z rôznych dôvodov ukončili pracovný pomer s univer-
zitou, na pozíciách vysokoškolských učiteľov došlo len k predĺ-
ženiu pracovného pomeru na základe výberových konaní, 
preradeniu z vedeckého miesta či prijatiu na nižší úväzok. 
Rovnaká situácia je aj na pozíciách vedeckých pracovníkov. 
 Veľa pracovných a osobných úspechov chcem popriať MVDr. 
Kataríne Bobíkovej, PhD., a MVDr. Monike Drážovskej, PhD., 
ktoré nastúpili na postdoktorandské miesta na ústav patolo-
gickej anatómie a ústav epizootológie a preventívnej veterinár-
skej medicíny.
 Bohužiaľ, uplynulý rok nám priniesol aj smutné udalosti. 
Navždy nás opustili naši bývalí kolegovia, dlhoroční pedagó-
govia, ktorí patrili k prvým, resp. k jedným z prvých učiteľov na 
Vysokej škole veterinárskej v Košiciach, a to doc. MVDr. Jaroslav 
Fraňo, CSc., prof. MVDr. Ján Elečko, CSc., promovaná filologička 
Gertrúda Gréserová a doc. MVDr. Jaroslav Janda, CSc.
 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 2017 – 18 sa na štúdium 
zapísalo 1836 študentov, (z toho 673 na ŠP VVL, 89 na ŠP HP, 
481 na ŠP farmácia a 103 na ŠP kynológia (DF 79, ExF 24), 50 
na ŠP Canhip (DF 44, ExF 6) , 34 na ŠP BKaP, 44 na ŠP TaKP), 
250 zahraničných študentov (do 1. ročníka 6-ročného GVM 
programu sa zapísalo 16 nových študentov, do 4-ročného post 
BSc. 14 študentov) a 112 doktorandov (z toho 78 interných a 
34 externých; v 1. ročníku je to 28 doktorandov, z toho 21 inter-
ných a 7 externých). Zvlášť srdečne medzi nami vítam 366 
študentov prvých ročníkov v slovenskom i zahraničnom štúdiu 
(a 28 doktorandov) a želám všetkým, aby sa ich sen študovať 
vybranú profesiu naplnil úspechom a spokojnosťou.
 Vážení prítomní,
 s takýmto personálnym zabezpečením, dostatočným 
počtom študentov a tvorivých pracovníkov máme perspek-
tívu byť špičkovou vzdelávacou a výskumnou ustanovizňou. V 
nadchádzajúcom akademickom roku si stanovme ďalšie ciele a 
míľniky. Poďme riešiť dlhotrvajúce problémy s výučbovým zaťa-
žením študentov a učiteľov, prvé zmenené študijné plány pred-
kladáme na akademický senát a vedeckú radu už v jeseni tohto 
roku. Riešme udržateľnosť študijného programu farmácia 
a podporme farmaceutický výskum a kvalitné personálne 
zabezpečenie tohto študijného programu. Garanti študijných 

programov pre všetky stupne vzdelávania, buďme aktívni, je to 
naša zodpovednosť zabezpečiť garančnú kontinuitu a dosta-
točné výsledky vedy a výskumu. Hľadajme možnosti získavania 
kvalitných domácich i zahraničných grantov. Netolerujme 
na pracoviskách tvorivých pracovníkov, ktorí už dávno nič 
netvoria a vezú sa na chrbtoch iných. Vážme si ľudí pracovitých, 
výnimočných a dajme šancu perspektívnym mladým ľuďom. 
Majme vysoké nároky nielen na iných, ale aj na seba. 
 Vedenie univerzity pripravuje plán dlhodobého rozvoja 
univerzity na roky 2018 – 2023. Je to kľúčový materiál, ktorý 
stanoví smer, ktorým sa naša univerzita bude v nasledu- 
júcom období uberať. V jednotlivých oblastiach definuje naše 
možnosti, určuje priority, hlavné strategické ciele a spôsoby ich 
naplnenia. Bez ohľadu na to, aký kvalitný a obsažný materiál to 
bude, zostane iba dokumentom na papieri, pokiaľ sa nestretne 
s ochotou tieto ciele napĺňať, entuziazmom a energiou nás 
všetkých.
 Na záver popriala rektorka univerzity členom akademickej 
obce, zamestnancom i študentom veľa šťastia a úspechov v 
novom akademickom roku.
 Nasledoval príhovor predsedu Akademického senátu 
UVLF v Košiciach prof. MVDr. Petra Reichela, CSc., ktorý 
najprv prítomných pozdravil a privítal po lete späť na univer-
zite, aby pokračoval:
 Pani rektorka vo svojom úvodnom príhovore nám všetkým 
rámcove pripomenula udalosti a úspechy dosiahnuté v uply-
nulom akademickom roku ako aj prácu, ktorá nás čaká v novom 
roku. Verím, že pri jej slovách ste každý po svojom zaspomínali 
na svoj či kolektívny podiel na dosiahnutých výsledkoch a 
množstve práce s tým súvisiacej, prípadne vám napadli niek-
toré nedostatky, pripomienky, či nevyhnutné potreby pre svoju 
pedagogickú, či vedeckú prácu, o čom, zaiste, bude možné 
diskutovať už aj dnes na aktíve učiteľov po slávnostnom zahá-
jení akademického roku.
 Isté grécke príslovie vraví, že „pri dôslednom, intenzívnom 
a presnom každodennom počítaní stromov v lese nemáš čas 
nadýchnuť sa a vychutnať si čerstvý vzduch“. Zdá sa, že po 
dlhodobom, každodennom bilancovaní splnených či riešení 
rozpracovaných úloh pri odstraňovaní nedostatkov domácej 
alebo medzinárodnej akreditácie a evalvácie a jej úspešnom 
zavŕšení v uplynulom akademickom roku je čas zhlboka sa 
nadýchnuť a užívať si slávy, veď veľa sme nového vybudovali, 
dosiahli. Áno, táto potreba je opodstatnená i zaslúžená, ale 
obávam sa, že celú akademickú obec čaká naopak ešte inten-
zívnejšia práca, lebo hovorí sa, že len vytrvalosť dáva sláve lesk, 
resp. podľa čínskeho príslovia „je lepšie nemať ako to stratiť“. 
Nerád by som pokazil dnešnú slávnostnú atmosféru otvorenia 
nového akademického roku, ale ihneď po odchode akredi-
tačnej komisie sa objavila krutosť reality či osudu našej univer-
zity. Len tak narýchlo, námatkove: havária v morfologickom 
pavilóne, narušené strechy dnes už historických budov, opravy 
zariadení, nedokonalosť ciest a chodníkov v areáli, starý plot a 
iné a iné zdanlivo maličkosti, a to o potrebách účelových zaria-
dení som ešte nič nepovedal. Nie sú to určite neriešiteľné úlohy, 
veď sme o nich vedeli a mnohé sa už cez rôzne naplánované 
projekty riešia, ako to vidieť v areáli univerzity, a vieme, že v 
minulosti sa naša univerzita vysporiadala aj s inými, výraznej-
šími ťažkosťami. Prajem si, aby riešenie týchto problémov nás 
ešte výraznejšie posilnilo a zjednotilo pre ďalší rozvoj. Nebude 
to určite ľahké, veď nežijeme izolovane od celospoločenského 
diania, ktoré v uplynulých letných dňoch bolo poznačené 
okrem iného koaličnou vládnou krízou, aférou s financovaním 
vedy z eurofondov, odvolaním ministra a menovaním minis-
terky školstva a inými nepokojmi, nestabilitou. Verím, že tieto 
zmeny významne neovplyvnia činnosť našej univerzity, ktorú v 
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tomto akademickom roku tiež čakajú nemalé úlohy.
 Bude treba s odstupom času zhodnotiť nové študijné osnovy, 
nastavenie kreditového systému, prerekvizít, bodového hodno-
tenia tvorivých pracovníkov, systemizáciu na pracoviskách 
a iné. Budúci kalendárny rok v máji nás čaká voľba nového 
akademického senátu, na jeseň voľba rektora a začiatkom roku 
2019 voľba nového vedenia. Je to veľa či málo času na vytýčené 
úlohy? Čas ukáže. Treba riešiť veci krok za krkom od jednoduch-
šieho k zložitému, veď sa hovorí, že aj „človek, ktorý premiestni 
horu, začína prenášaním malých kamienkov“.
 Na záver poprial zamestnancom aj študentom veľa 
osobnej, pracovnej i celospoločenskej pohody, zdravie, silu 
a odvahu pri napĺňaní pracovných i osobných predsavzatí.
 Už tretí rok po sebe počas slávnostného otvorenia akade-
mického roku ocenila rektorka prof. Mojžišová najlepších 
tvorivých pracovníkov. Tentokrát boli ocenení tí pracovníci, 
ktorí v roku 2016 vynikli kvalitou svojej publikačnej činnosti:
	 •	 za	najvyšší	počet	publikácií	v	karentovaných	časopisoch 
  a v časopisoch evidovaných v databázach Web of 
  Science a SCOPUS udelila ocenenie doc. MVDr.  
  Mangeshovi Bhidemu, PhD. (Laboratórium biome- 
  dicínskej mikrobiológie a imunológie Ústavu imuno- 
  lógie Katedry mikrobiológie a imunológie), 
	 •	 za	publikáciu	v	časopise	s	najvyšším	impakt	faktorom 
  udelila ocenenie doc. MVDr. Dáši Čížkovej, DrSc. (Ústav 
  anatómie Katedry anatómie, histológie a fyziológie),

	 •	 za	 dosiahnutie	 najvyššieho	 počtu	 ohlasov	 udelila 
  ocenenie prof. Ing. Štefanovi Vilčekovi, DrSc. (Ústav 
  epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny 
  Katedry epizootológie a parazitológie). 
Súčasťou predávania ocenení bola ešte jedna mimoriadna 
príležitosť. Svetová organizácia pre zdravie zvierat v Paríži 
organizovala v roku 2017 tretí ročník celosvetovej fotogra-
fickej súťaže s názvom Animal health and welfare beyond the 
cliché, do ktorej sa mohli zapojiť veterinárni lekári a študenti 
veterinárskych vysokých škôl zo 180 členských štátov OIE. 
Európskym víťazom kategórie Študenti veterinárskych vyso-
kých škôl a univerzít – sa stal Šimon Halás, študent 3. ročníka 
ŠP VVL, s fotografiou Pohladenie/Caress. Ocenenie za víťaza 
počas slávnostného ceremoniálu 85. výročnej schôdze OIE 
v Paríži prevzal prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., delegát OIE za 
Slovenskú republiku, a teraz počas slávnostného otvorenia 
nového akademického roku mu ju odovzdala do vlastných 
rúk rektorka UVLF v Košiciach.
 Je už zvykom zakončiť slávnosť hudobným vystúpením, a 
aj tento rok to bolo sláčikové kvarteto KOMBOZET. Hymna 
Gaudeamus ukončila túto slávnostnú časť programu dňa. 
Popoludní sa konal tradičný aktív učiteľov, ktorý preklopil 
akademický rok 2017/2018 do pracovnej roviny.

PhDr. Ľudmila Kundríková, kancelárka
Foto: Lukáš Rudňanský

 
 
 •  
 

• Pri príležitosti 25. výročia začatia výučby študijného 
 programu general veterinary medicine v anglickom 
 jazyku sa dňa 8. 9. 2017 konalo prvé stretnutie jeho ab- 
 solventov, ktorých rektorka univerzity prof. Mojžišová 
 privítala v aule, v prezentácii absolventom a ich 
 rodinným príslušníkom predstavila univerzitu a hlavné 
 zmeny, ktorými škola prešla v uplynulých rokoch, aby ich  
 potom rozdelených v menších skupinách sprevádzala 
 po jednotlivých pracoviskách a nakoniec ponúkla čašou 
 vína na záhradnej párty. ( bližšie v osobitnom  
 príspevku)
• Dňa 9. 9. 2017 sa v Jazdeckom areáli UVLF konali tradičné 
 jazdecké preteky, na ktorých rektorka ako hostiteľka 
 vítala pozvaných hostí a oceňovala víťazných jazdcov. 
• Ďalší, v poradí trinásty ročník zlatej promócie absolventov  
 z roku 1967 sa konal dňa 11. 9. 2017 v aule za prítomnosti  
 rektorky prof. Mojžišovej a ďalších členov vedenia. 

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

 ( bližšie v osobitnom príspevku)
• Pani rektorka sa zúčastnila na 6. valnom zhromaždení 
 Vyšehradskej univerzitnej asociácie 2017, ktoré sa konalo 
 v dňoch 13. – 16. 9. 2017 na Ruskej štátnej agrárnej 
 univerzite – Moskovskej poľnohospodárskej akadémie 
 Timiriazev v Moskve, Rusko. ( bližšie v osobitnom  
 príspevku)
• Dňa 18. 9. 2017 vystúpila rektorka prof. Mojžišová 
 s hlavným príhovorom na slávnostnom otvorení 
 akademického roku 2017/2018 a popoludní v ten istý 
 deň viedla aktív učiteľov. ( bližšie v osobitnom 
  príspevku)
• Zástupcovia našej univerzity 
 spolu s rektorkou prof.  
 Mojžišovou sa v dňoch 20.  
 – 23. 9. 2017 zúčastnili na X. 
 medzinárodnom sympóziu 
 o divokej faune (ISOWiF) 
 WAVES 2017 v Porte  
 organizované Univerzitou  
 Trás-os-Montes a Alto Douro,  
 Vila Real, Portugalsko. 
 ( bližšie v osobitnom 
 príspevku) 



  
 • V dňoch 2. – 6. 10. 2017 bola naša univerzita jedným 

 z ôsmych premietacích miest, kde si diváci mohli prísť 
 pozrieť filmy, ktoré sa premietali pri príležitosti konania 
 33. ročníka medzinárodného festivalu Agrofilm. Na 
 jednom z premietaní sa zúčastnila aj pani rektorka.
• Na IV. celoštátnom stretnutí veterinárnych lekárov 
 – seniorov nad 70 rokov na Inštitúte vzdelávania 
 veterinárnych lekárov v Košiciach dňa 5. – 6. 10. 2017 sa 
 prítomným seniorom na otváracom podujatí prihovo- 
 rila aj rektorka našej univerzity prof. Mojžišová. ( bližšie 
 v osobitnom príspevku) 
• Zúčastnila sa na Vedeckej rade Veterinární 
 a farmaceutické univerzite v Brne dňa 9. 10. 2017.
• Prof. Mojžišová, rektorka UVLF, prijala  
 účasť na slávnostnom zhromaždení  
 pri príležitosti osláv 65. výročia 
 založenia Slovenskej poľno- 
 hospodárskej univerzity v Nitre dňa 
 10. 10. 2017, kde pri tejto príležitosti 
 prevzala pamätnú medailu udelenú  
 našej univerzite. 
• Dňa 12. 10. 2017 sa v Bratislave rektorka našej univerzity 
 zúčastnila na stretnutí s ministerkou školstva JUDr. 
 Mgr. Martinou Lubyovou, PhD.
• Tradičné športovo-kultúrne podujatie Hubertova jazda,  
 ktoré uzatvára jazdeckú sezónu, sa konalo dňa 13. 10. 
 2017 podľa už niekoľkoročného scenára – s nástupom 
 na Hlavnej ulici pred Štátnym divadlom Košice a 
 následným presunom do areálu univerzity, kde rektorka  
 prof. Mojžišová privítala účastných jazdcov na koňoch 
 a master pred prítomnými zamestnancami a študentmi  
 prečítal reglement Hubertovej jazdy. ( bližšie v 
 osobitnom príspevku) 
• V dňoch 19. – 21. 10. 2017 sa v Hradci Králové uskutočnilo 
 stretnutie zástupcov farmaceutických fakúlt a univerzít 
 Českej a Slovenskej republiky zabezpečujúcich ŠP  
 farmácie. UVLF v Košiciach zastupovali rektorka prof. 
 Mojžišová, prorektor prof. Pistl a prof. Legáth, koordiná- 
 tor študijného programu farmácia na našej univerzite.  
 Rokovania zástupcov univerzít sa konalo v krásnom  
 prostredí hospitálu Kuks, kde sa nachádza aj múzeum 
 či bylinková záhrada. Predmetom rokovania boli zmeny  
 vo výučbe študijného programu farmácia od posled- 
 ného stretnutia, novinky vo vede a výskume a tiež 
 diskusia o ďalších možnostiach spolupráce. 
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• Pani rektorka sa zúčastnila na akademickej slávnosti 
 pri príležitosti 255. výročia vysokoškolského technického 
 štúdia na Slovensku, 210. výročia vysokoškolského 
 lesníckeho štúdia na Slovensku; 65. výročia založenia 
 Vysokej školy lesníckej a drevárskej, dnešnej Technickej 
 univerzity vo Zvolene, kde prevzala jubilejnú medailu 
 Technickej univerzity vo Zvolene dňa 26. 9. 2017.

• Rektorka prof. Mojžišová vystúpila s príhovorom na 
 slávnostnom otvorení 11. Central and Eastern European 
 Proteomic Conference, ktoré sa konalo dňa 27. 9. 2017 
 v Košiciach v hoteli Hilton.

• Univerzita sa aktívne zapojila do podujatia Noc 
 výskumníkov 2017, ktorého slávnostné otvorenie sa 
 konalo v OC Atrium Optima dňa 29. 9. 2017 za prítom- 
 nosti akademických funkcionárov košických univerzít 
 vrátane rektorky UVLF v Košiciach. ( bližšie v osobitnom 
 príspevku)
• Pani rektorka sa prihovorila  
 študentom na Uvítacom pikniku/ 
 zabíjačke organizovanom IVSA 
 pre novoprijatých študentov UVLF 
 v Košiciach dňa 30. 9. 2017. 
• Dňa 3. 10. 2017 sa rektorka UVLF 
 zúčastnila na oslavách 65. výročia 
 založenia Technickej univerzity v 
 Košiciach. 
• Rektorka prof. Mojžišová spolu s ďalšími členmi vedenia 
 sa zúčastnila na konferencii Základnej organizácie 
 odborového zväzu PŠaV UVLF v Košiciach spojenú 
 so spoločným zasadnutím vedenia UVLF v Košiciach 
 a predsedníctva AS UVLF v Košiciach dňa 3. 10. 2017 v 
 Kežmarských Žľaboch. ( bližšie v osobitnom príspevku) 
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Z agendy prof. MVDr. Zity Faixovej, PhD.,
prorektorky pre výchovno-vzdelávaciu 

činnosť

• V dňoch 8. 9. 2017 a 11. 9.2017 sa v pavilóne chemických 
 disciplín  uskutočnili informačné stretnutia s regionálnou 
 koordinátorkou SAIA Ing. Zuzanou Kalináčovou o 
 štipendijných programoch SAIA na zahraničné mobility 
 pre študentov a doktorandov. 
• Dňa 18. 9. 2017 sa uskutočnil aktív učiteľov a vedeckých 
 pracovníkov UVLF v Košiciach. Prorektorka prof. Faixová 
 vo svojom príhovore zhodnotila uplynulý akademický 
 rok 2016/2017 a načrtla základné úlohy na akademický 
 rok 2017/2018.
• Dňa 26. 9. 2017 sa prorektorka Faixová zúčastnila spolu 
 MVDr. Libušou Bodnárovou na konferencii Od progra- 
 mu ERASMUS k ERASMUS+ príbeh 30 rokov, ktorá sa 
 uskutočnila v Bratislave. 
• V dňoch 27. a 28. 9. 2017 sa na UVLF v Košiciach 
 uskutočnila systémová kontrola projektu realizovaného  
 v rámci programu ERASMUS+ externou audítorskou 
 firmou. Kontrola bola zameraná na postupy a procesy  
 používané pri riadení a realizácii projektov financova- 
 ných v rámci programu Erasmus+, nastavenie týchto 
 procesov, zabezpečenie kvality pri realizácii mobilít 
 a súlad s pravidlami Univerzitnej charty Erasmus, ako aj 
 finančné riadenie projektov a ich účtovanie.
• Dňa 29. 9. 2017 sa prorektorka Faixová zúčastnila 
 na jubilejnom 15. ročníku Zemplínskych lekárnických 
 dní v Humennom – memoriálu doc. J. Seginka. Témou 
 aktuálneho ročníka boli Mýty a fakty. Konferenciu otvorili 
 s krátkymi príhovormi PharmDr. Ondrej Sukeľ, prezident  
 Slovenskej lekárnickej komory, a zástupcovia vysokých 
 škôl poskytujúcich vzdelanie farmaceuta – prof. PharmDr. 
 Pavol Mučaji, PhD., dekan farmaceutickej fakulty UK v 
 Bratislave, a prorektorka prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., 
 za Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v 
 Košiciach. Prorektorka Faixová vyzdvihla úlohu univer- 
 zity pri výchove farmaceutov a podpore aktivít 
 študentov, ktoré zvyšujú ich kompetencie v rámci 
 farmaceutickej starostlivosti. V bohatom odbornom 
 programe zaznela prednáška dekana Farmaceutickej 
 fakulty UK prof. Mučajiho, ktorá bola venovaná 65. 
 výročiu štúdia farmácie na Farmaceutickej fakulte v 
 Bratislave. Dotkol sa aj súčasného stavu v školstve a prí- 
 čin úniku študentov do zahraničia. Zaujímavé boli aj 
 prednášky prezidenta SLeK PharmDr. Sukeľa, ktorý 
 sa dotkol novely zákona o lieku, doc. D. Minárikovej 
 o interakciách liekov, PharmDr. Z. Mačekovej o 
 farmakoterapii pacientov vo vyššom veku alebo vhod- 
 nosti liečby diabetes mellitus od PharmDr. A. Vitkovskej. 
 S príspevkami ďalej vystúpili aj ďalší zamestnanci 
 univerzity – PharmDr. Monika Fedorová a Mgr. Radoslav 
 Suchovič, ktorí prezentovali univerzitou podporovaný 
 projekt Zdravie do lekárne.
• Dňa 6. 10. 2017 sa prorektorka Faixová zúčastnila na 
 konferencii 22. sympózium z dejín farmácie, na organi- 
 zácii ktorého sa podieľala aj UVLF v Košiciach. 

• Dňa 12. 10. 2017 sa prorektorka Faixová zúčastnila na 
 pracovnej porade s riaditeľom ŠD UVLF v Košiciach 
 Mgr. Jaroslavom Hochmannom a zástupcom študentov 
 J. Gogoľom. Predmetom stretnutia bolo otázka porúch 
 na rekonštruovaných ŠD.
• Dňa 18. 10. 2017 sa uskutočnilo stretnutie prorektorky 
 Faixovej s kaplánom Petrom Kuriskom z Univerzitného 
 pastoračného centra sv. Košických mučeníkov, Košice. 
 Na stretnutí bol prerokovaný návrh plánu aktivít s 
 účasťou študentov UVLF v Košiciach.
• Bolo pripravené stanovisko pre MŠVVaŠ SR o uplatňovaní 
 opatrení smerujúcich k zlepšeniu písaných a ústnych 
 jazykových prejavov študentov a budúcich absolventov.
• Bol pripravený návrh spoločného študijného programu 
 farmácia na spojenom prvom a druhom stupni 
 vysokoškolského vzdelávania medzi UVLF v Košiciach 
 a UPJŠ v Košiciach a akreditačný spis tohto spoločného 
 študijného programu farmácia pre Ministerstvo 
 zdravotníctva SR.
• Bol pripravený návrh zmien študijného plánu prvého a 
 druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania na UVLF 
 v Košiciach v slovenskom jazyku (ŠP bezpečnosť krmív 
 a potravín, ŠP kynológia a ŠP trh a kvalita potravín).
• Bol pripravený návrh na zmenu študijného plánu a názvu 
 študijného programu vzťah človek – zviera a jeho využitie 
 v canisterapii a hipoterapii na študijný program 
 canisterapia a hipoterapia na UVLF v Košiciach v 
 slovenskom jazyku.
• Bol pripravený návrh na nový študijný program welfare 
 a ochrana zvierat na druhom stupni vysokoškolského 
 vzdelávania na UVLF v Košiciach v slovenskom jazyku.
• V súlade s dokumentom „Harmonogram odstraňovania 
 nedostatkov vyplývajúcich zo záverov medzinárodnej 
 evalvácie a akreditácie tímom expertov EAEVE“ 
 boli distribuované medzi respondentov a následne 
 vyhodnotené dotazníky Predstavy študentov o budú- 
 com povolaní a Zhodnotenie štúdia na UVLF v Košiciach 
 absolventom univerzity.
• Dňa 26. 10. 2017 sa uskutočnilo zasadnutie Rady 
 rigorózneho konania na UVLF v Košiciach v študijnom 
 odbore farmácia. Predmetom stretnutia bolo posúdenie 
 prihlášok na zverejnené témy. V komisii farmakológia sa 
 na 26 tém prihlásilo 27 uchádzačov, v komisii toxikológia 
 sa na 9 vypísaných tém prihlásilo 8 uchádzačov, v komi- 
 sii mikrobiológia sa na dve témy prihlásili dvaja uchádzači 
 a v komisii imunológia sa prihlásili dvaja uchádzači na 
 dve vypísané témy. Návrh uchádzačov na jednotlivé 
 témy bude predložený rektorke univerzity.

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

• 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 
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 roka 2017/2018 bol spracovaný plán výjazdov a potrieb  
 zvierat. Sumárny plán bol zaslaný jednotlivým 
 pracoviskám univerzity pre ich informovanosť a prípad- 
 nú možnosť flexibility pri vzniknutých požiadavkách na 
 zmeny termínov počas semestra.
• Pokračovala realizácia prác súvisiacich s adaptáciami a 
 rekonštrukciami priestorov pre potreby zriadenia Centra 
 klinických zručností v pavilóne P 17, pripravili sa 
 návrhy na priestorové usporiadanie jednotlivých 
 cvičební a laboratórií a ich materiálno-technické 
 vybavenie a zariadenie podľa naplánovaného odborné- 
 ho zamerania jednotlivých výučbových priestorov.
• Ukončili sa rekonštrukčné práce jednotlivých priestorov 
 kliniky vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat v 
 pavilóne P 26 a následné zariadenie interiéru nových 
 priestorov. Zahájením nového akademického roka sa 
 začala prevádzka nových zmodernizovaných priestorov 
 tejto kliniky zahŕňajúce čakáreň a ambulanciu pre 
 pacientov, cvičebňu pre študentov, ako aj oddelenie 
 diagnostické a chirurgické. Následne na tieto zmeny sa 
 zároveň uskutočnilo aj vnútorné prepojenie objektu P 40 
 Univerzitnej veterinárnej nemocnice s jej špecializova- 
 nými pracoviskami a centrálnym príjmom pacientov 
 s objektom P 26 s ambulanciou oddelenia vnútorných 
 chorôb KMZ a pracoviskom kliniky vtákov, exotických a 
 voľne žijúcich zvierat.

• Prorektor doc. Nagy sa zúčastnil pri príležitosti začiatku 
 ak. roka 2017/2018 Veni Sancte organizovaného 
 Univerzitným pastoračným centrom pre profesorov a 
 študentov vysokých škôl pôsobiacich na území mesta 
 Košice.
• V spolupráci s vedúcou oddelenia bezpečnosti a 
 krízového riadenia Ing. Ráczovou a poverenou vedúcou 
 oddelenia prevádzky a investícií Mgr. Hurtukovou sa 
 riešil podnet prednostky kliniky malých zvierat týkajúci 
 sa opakovaných sťažností majiteľov zvierat prichádza- 
 júcich na ošetrenie pacientov v čase pohotovostnej  
 služby na kliniku na problémy s dlhšou čakacou dobou 
 na otvorenie vstupnej brány a s nedostatočným 
 označením zvončeka na zavolanie vrátnika. 
• Prorektor. doc. Nagy sa zúčastnil otvorenia II. kongresu 
 veterinárnych asociácií – Farmové zvieratá, ktorý sa 
 uskutočnil 29. a 30. 9. v hoteli Palace kúpele Sliač.
• Bola poskytnutá informácia o účasti na zasadnutí komisie 
 č. 8 grantovej agentúry VEGA vo Zvolene v dňoch 18.  
 a 19. 10., na ktorom sa hodnotili žiadosti o nové granty s 
 plánovanou realizáciou od roku 2018.
• V súvislosti s prípravou plánu vzdelávacích akcií KVL SR 
 na rok 2018 – Kalendárium 2018 boli pracoviská univer- 
 zity požiadané o zaslanie plánu realizácie jednotlivých 
 vzdelávacích aktivít v roku 2018. Na základe týchto 
 podkladov bol následne spracovaný zoznam plánova- 
 ných vzdelávacích podujatí univerzity v roku 2018. Tento 
 materiál bol následne zaslaný KVL SR na ich zahrnutie 
 do zoznamu ročného plánu aktivít. Dňa 27. 10. sa prorek- 
 tor doc. Nagy na pozvanie KVL SR zúčastnil pracovného 
 stretnutia vo výstavných priestoroch Agrokomplexu 
 Nitra týkajúceho sa prípravy plánu vzdelávacích akcií 
 na rok 2018 v spolupráci s ďalšími zainteresovanými 
 organizáciami a profesijnými združeniami.
• Prorektor doc. Nagy sa 26. 10. zúčastnil zasadnutia člen- 
 skej základne Slovenskej akademickej asociácie 
 celoživotného vzdelávania na Technickej univerzite 
 vo Zvolene. Na zasadnutí boli predstavení noví členovia 
 asociácie, medzi ktorých patrí od tohto roka aj naša 
 univerzita, a bolo vykonané doterajšie zhodnotenie 
 pôsobenia asociácie. Následne sa uskutočnila voľba no- 
 vej prezidentky asociácie, jej výkonného výboru a  
 revíznej komisie na ďalšie funkčné obdobie.
• Po skončení platnosti doterajších receptov pre 
 predpisovanie omamných a psychotropných látok bola 
 pre jednotlivé klinické pracoviská zabezpečená možnosť 
 zaobstarania nových receptov prostredníctvom RVPS  
 Košice-mesto.

 
  
 
  
  
 

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

prorektora pre rozvoj školy
a hodnotenie kvality

• Dňa 6. 9. 2017 sa uskutočnilo v Jazdeckom areáli UVLF 
 pracovné stretnutie v súvislosti s prípravou jazdeckých 
 pretekov o Košický  
 pohár 2017 a v prie- 
 behu mesiacov sep- 
 tember a október  
 sa pravidelne usku- 
 točňovali pracovné 
 stretnutia a kontrolné 
 dni v súvislosti s 
 r e k o n š t r u k c i o u 

 budovy hala-maštaľ.
• Do rekonštruovanej jazdeckej haly v Jazdeckom areáli 
 UVLF bol dodaný (21. 9. 2017) špeciálny pieskový povrch, 
 ktorý výrazne prispeje ku skvalitneniu pedagogickej 
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 činnosti, ako aj športovej činnosti.
• V mesiaci október začala výstavba kolotoča pre kone v 
 Jazdeckom areáli UVLF, ktorá bude realizovaná formou 
 daru fyzických osôb. 
• V mesiacoch september a október pokračovali aj 
 rekonštrukčné práce na chate Pincatorka (výmena okien, 
 oprava fasády). 

• Vedenie UVLF v Košiciach schválilo na svojom zasadnutí 
 dňa 12. 9. 2017 návrh doplnenia vnútorného predpisu 
 č. 57 Vnútorný systém kvality na UVLF v Košiciach, 
 ktorého potreba vyplynula z Návrhu a plánu odstránenia 
 nedostatkov a zlepšenia kvality vyplývajúcich z Výročnej 
 správy o kvalite na UVLF v Košiciach za akademický rok 
 2015/216. Vnútorný predpis je zverejnený na webovom 
 sídle UVLF v časti „Dokumenty UVLF“ (Vnútorné predpisy 
 a smernice).
• Počas mesiacov september a október pokračovali 
 práce na úprave priestoru za Farmaceutickým pavilónom 
 UVLF, ktorý bude slúžiť pre pestovanie liečivých rastlín, 
 oddychovú zónu a výbehy pre kone. Pracovné stretnutie 
 zamerané na zhodnotenie doterajších úloh a stanovenie 
 úloh do budúceho obdobia sa uskutočnilo dňa 23. 10. 
 2017 v zasadacej miestnosti katedry farmakognózie a 
 botaniky za účasti rektorky, prorektora pre rozvoj školy a  
 hodnotenie kvality, kvestora, vedúcej katedry a 
 pracovníkov oddelenia prevádzky a investícií. Na 
 pracovnom stretnutí bolo konštatované, že úlohy prvej 
 etapy boli splnené (projektový návrh priestoru liečivých 
 rastlín, rekultivácia pôdy, realizácia tzv. mlatových 
 chodníkov a prístupovej cesty, projektová dokumentá- 
 cia a realizácia prvej etapy závlahy). V roku 2017 je 
 potrebné ukončiť úpravu pôdy pre výsadbu liečivých 
 rastlín a realizáciu výstavby fontány, v roku 2018 
 pokračovať s realizáciou oddychovej zóny a výbehov pre 
 kone.

• Dňa 19. 10. 2017 sa uskutočnilo zasadnutie mzdovej 
 komisie, v rámci ktorého boli prerokované žiadosti o 
 preradenie do platových tried.

• Vedenie UVLF v Košiciach na svojom zasadnutí dňa 2. 10. 
 2017 schválilo návrh na pridelenie finančných 
 prostriedkov na zabezpečenie zimného semestra 
 akademického roka 2017/2018, na základe ktorého boli 
 pridelené finančné prostriedky na zabezpečenie 
 praktickej výučby (53 267,- €) a klinických praxí (1 500,- €).
• V súlade s vnútorným predpisom č. 57 Vnútorný systém 
 kvality na UVLF v Košiciach (Príloha č. 2, bod 4) UVLF 
 v Košiciach zaviedlo ročné hodnotenie zamestnanca 
 vedúcim zamestnancom. Vedúci zamestnanci vykonali 
 hodnotenie za rok 2016 v elektronickom formulári 
 pridelením bodovej hodnoty v jednotlivých hodnote- 
 ných kritériách, oboznámili hodnoteného zamestnanca 
 s jeho hodnotením, prípadne navrhli plán rozvoja 
 zamestnanca na najbližšie obdobie.
• Dňa 5. 10. 2017 sa uskutočnilo pracovné stretnutie v 
 súvislosti s realizáciou projektu LIFE Energia za 
 účasti prorektora pre rozvoj školy a hodnotenie kvality, 
 pracovníčok projektového oddelenia (Ing. T. Takáčová, 
 Mgr. I. Pahulyiová), zástupcov rehabilitačnej (MVDr. 
 J. Soroka) a chovnej (MVDr. L. Molnár, PhD., MVDr. K. 
 Kuzyšinová, PhD.) stanice UVLF. Výsledkom pracovného 
 stretnutia boli opatrenia pre navýšenie počtov zvierat 
 v chovnej a rehabilitačnej stanici, realizáciu praktických 
 cvičení so zameraním na ošetrovanie a rehabilitáciu 
 chránených živočíchov v Rehabilitačnej stanici UVLF 
 v Rozhanovciach a návrh na doplnenie Prevádzkového 
 poriadku chovnej a rehabilitačnej stanice UVLF v 
 Košiciach o postupy transportu chránených živočíchov 
 do chovnej a rehabilitačnej stanice.
• Vedenie UVLF spracovalo, schválilo (11. 10. 2017) a zaslalo 
 prihlášku za pridruženého člena Asociácie amerických 
 veterinárnych fakúlt (Association of American Veterinary 
 Medical Colleges – AAVMC). Na základe podmienok 
 stanovených pre členstvo v AAVMC UVLF v návrhu 
 prihlášky prehlasuje, že má záujem byť pridruženým 
 členom AAVMC, udeľuje svojim absolventom titul doktor 
 veterinárnej medicíny (MVDr.), plánuje podrobiť sa  
 a získať akreditáciu AAVMC a má partnerské vzťahy s 
 univerzitami, ktoré sú členmi AAVMC. Členstvo v AAVMC  
 posilní medzinárodné postavenie našej univerzity v 
 americkom vzdelávacom priestore a uľahčí spoluprácu s 
 veterinárnymi fakultami v USA.
• Prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality UVLF sa 
 zúčastnil oslavy 25. výročia obnovenia činnosti Trnavskej 
 univerzity v Trnave, na ktorej prevzal pamätnú medailu 
 udelenú pri tejto príležitosti rektorke UVLF Dr. h. c. prof. 
 MVDr. Jane Mojžišovej, PhD.
• Dňa 10. 10. 2017 sa uskutočnilo zasadnutie komisie  
 pre hodnotenie kvality, ktoré prerokovalo Návrh a plán 
 odstránenia nedostatkov a zlepšenia kvality vyplývajúce 
 z Výročnej správy o kvalite UVLF v Košiciach za 
 akademický rok 2015/2016, doplnok vnútorného pred- 
 pisu č. 57 Vnútorný systém kvality na Univerzite 
 veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach,  
 zhodnotenie výsledkov anonymných dotazníkových 
 prieskumov a hodnotenia zamestnancov vedúcim 
 zamestnancom, spätnú správu z posúdenia na mieste 
 podľa modelu CAF, hodnotenie učiteľa a predmetu  
 študentom a filozofiu aktualizácie bodového hodnotenia 
 tvorivých pracovníkov.
• V súlade s § 2 ods. 10 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
 školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 vysoká škola podrobnejšie upraví svoje poslanie a úlohy 
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 vo forme dlhodobého zámeru vysokej školy podľa § 1 
 ods. 2 až 4. Dlhodobý zámer vysokej školy má obsahovať  
 jej zámery v jednotlivých oblastiach pôsobenia a 
 vypracúva sa najmenej na šesť rokov. UVLF v Košiciach má 
 vypracovaný a aktualizovaný dlhodobý zámer na roky 
 2012 – 2017. Vedenie UVLF na svojom zasadnutí dňa 
 2. 10. 2017 schválilo vyhodnotenie plnenia Dlhodobého 
 zámeru UVLF na roky 2012 – 2017 a Dlhodobý zámer na 
 roky 2018 – 2023. V súlade so zákonom o vysokých školách 
 bol dlhodobý zámer prerokovaný na zasadnutí Vedeckej 
 rady UVLF (11. 10. 2017), následne bude schvaľovaný 
 Akademickým senátom UVLF a vyjadrí sa k nemu Správna 
 rada UVLF.

• Vedenie UVLF na svojom zasadnutí dňa 17. 10. 2017 
 prerokovalo Správu o aktuálnom stave systemizovaných 
 miest a personálnom obsadení na jednotlivých  
 pracoviskách UVLF.
• Prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality UVLF sa 
 zúčastnil (18. 10. 2017) na konferencii XLVII. Lenfeldovy a 
 Höklovy dny zameranej na bezpečnosť a kvalitu potravín.
• Dňa 19. 10. 2017 sa uskutočnilo zasadnutie komisie 
 pre webové sídlo, ktorého program bol zameraný na 
 informácie o stave implementácie nového webového 
 sídla, predstavenie prístupu do CMS a určenie kľúčových 
 užívateľov a ich oprávnení.

 
   

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 2017/2018 je na UVLF zapísaných 
 114 doktorandov, z toho 78 v dennej a 36 v externej forme 
 štúdia. Z celkového počtu doktorandov je na externých 
 vzdelávacích inštitúciách SAV 25 doktorandov. Preruše- 
 né štúdium má 25 doktorandov, z nich je 12 v dennej 
 forme štúdia, 3 doktorandi sú z externej vzdelávacej 
 inštitúcie.
• V akademickom roku 2016/17 malo ukončiť doktorandské 
 štúdium 27 doktorandov, obhajobou dizertačnej práce 
 ukončilo 16. Zároveň bola koncom augusta druhýkrát 
 zverejnená výzva na obsadzovanie pracovných miest 
 postdoktorandov v zmysle vnútorného predpisu č. 63 
 Zásady obsadzovania postdoktorandských pracovných 
 miest na UVLF v Košiciach. Zasadnutie výberovej 
 komisie sa konalo dňa 20. 9. 2017. Zo 4 prihlásených 
 postdoktorandov podmienky výzvy podľa VP č. 63 čl. 
 II. bod 3 splnili dvaja. ( bližšie informácie v osobitnom 
 príspevku) 
• Ako každoročne aj tohto roku bol organizačne a  
 technicky zabezpečený 12. ročník seminára doktoran- 
 dov venovaného pamiatke akademika Boďu, ktorý 
 sa konal na UVLF v dňoch 6. a 7. 9. 2017 v aule pavilónu 
 morfologických disciplín UVLF. Príspevky zo seminára  
 doktorandov boli uverejnené v recenzovanom zborníku 
 s názvom Vedecké práce doktorandov 2017. ( bližšie 
 informácie v osobitnom príspevku)
• V prvom polroku boli vydané 2 samostatné čísla 
 časopisu Folia Veterinaria, takže časopis už 2. rok 
 vychádza pravidelne každý štvrťrok v presne stanove- 
 nom rozsahu a termíne vydávania. V septembri 
 vyšlo 3. číslo v rámci vydavateľstva DeGruyter a podľa 
 predpokladov aj 4. číslo by malo byť vydané načas, v 
 stanovenom termíne a rozsahu. Súčasný stav poukazuje 
 na to, že kvalita príspevkov sa zvyšuje a časopis v tomto 
 roku nemá problém s dostatkom vedeckých článkov.
• V zmysle VP č. 41 Štatút internej vedeckej agentúry 
 (IGA) na UVLF v Košiciach končia 31. 10. 2017 4 projekty 
 so začiatkom riešenia 1. novembra 2016. Do jedného 
 mesiaca musia jednotlivé tímy odovzdať záverečné prá- 
 ce, za účelom čoho bol vypracovaný formulár. Záverečné 
 správy zhodnotia členovia rady IGA a 1 oponent (VP č.  
 41). 

• V dňoch 13. – 15. 9. 2017 sa konal výročný míting  
 Vyšehradskej asociácie univerzít (VUA), ktorého 
 hostiteľom bola Ruská štátna poľnohospodárska 
 Timiriazeova univerzita v Moskve (RŠPTU). Mítingu sa 
 zúčastnili predstavitelia z 25 VUA členských univerzít 
 z 10 krajín. Našu univerzitu zastupovala rektorka UVLF 
 Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. a prorektor prof. 
 MVDr. Juraj Pistl, PhD. ( bližšie informácie v osobitnom 
 príspevku)
• Dňa 29. 9. 2016 od 9.00 do 21.00 sa uskutočnil 11. ročník 
 podujatia Európska noc výskumníkov (ENV). UVLF na 
 tejto exhibícii vedy prezentovala 9 expozícií s názornými 
 a pútavými prezentáciami z pracovísk ústavov biofyziky, 
 farmakológie, mikrobiológie, fyziológie, genetiky, hy- 
 gieny zvierat a životného prostredia, katedry 
 farmakognózie a botaniky a katedry farmaceutickej 
 chémie. Jednou zaujímavou expozíciou sa prezentovali 
 aj študenti Aqua Terra klubu. Všetkým zúčastneným 
 patrí veľké poďakovanie za zvládnutie tejto rozsiahlej 
 prezentácie univerzity verejnosti. ( bližšie informácie v 
 osobitnom príspevku)
• Za účelom zvýšenia vedomostí a zručností doktorandov 
 a mladých vedeckých pracovníkov na UVLF v oblasti 
 publikovania vedeckých prác vedenie UVLF navrhlo 
 zorganizovať odborný seminár na tému Príprava vedec- 
 kej práce a publikovanie. Za tým účelom bola pozvaná 
 prof. MVDr. Eva Baranyiová, CSc., šéfredaktorka časopisu 
 Vetrinární medicína a Agricultura Tropica et Subtropica. 
 Seminár sa konal dňa 5. 10. 2017. ( bližšie informácie v 
 osobitnom príspevku)
• V dňoch 10. – 11. 10. 2017 sa uskutočnil v Bratislave 6. 
 ročník konferencie Transfer technológií na Slovensku  
 a v zahraničí 2017. V rámci programu konferencie boli 
 prezentované príspevky aj z našej univerzity: „Univerzita 
 veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a transfer  
 technológií“ autorov J. Pistl, V. Jančíková, A. Árvaiová a 
 „Probiotický prípravok pre včely a jeho použitie“  
 autorov D. Mudroňová, J. Toporčák a K. Kuzyšinová. Boli 
 tiež odovzdané ceny za transfer technológií na Sloven- 
 sku 2017 v troch kategóriách. Cenu za transfer technológií 
 na Slovensku 2017 v kategórii Pracovisko transferu 
 technológií získala JUDr. Anna Árvayová z našej univerzi- 
 ty. ( bližšie informácie vosobitnom príspevku)
• Dňa 11. 10. 2017 sa konalo zasadnutie Vedeckej rady UVLF 
 v Košiciach. ( bližšie informácie v osobitnom príspevku)
• Na základe požiadavky SRK a Rady VŠ o zaslanie nominácií 
 na Cenu za vedu a techniku pracovníkov UVLF v Košiciach 
 boli v jednotlivých kategóriách nominovaní nasledovní 
 pracovníci: osobnosť vedy a techniky: doc. MVDr. Dáša 
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 Čížková, PhD.; celoživotné zásluhy v oblasti vedy a 
 techniky: prof. MVDr. Gabriel Kováč, DrSc.; vedecký tím 
 roka: špičkový tím – prof. Š. Vilček, doc. R. Nemcová, 
 MVDr. S. Gancarčíková a MVDr. M. Vlasáková.
• V dňoch 19. – 21. 10. 2017 sa v Hradci Králové uskutočni- 
 lo stretnutie akademických funkcionárov farmaceutic- 
 kých fakúlt Českej a Slovenskej republiky na ktorom 
 sa prerokovávali hlavne otázky štúdia študentov 
 farmaceutických fakúlt v Hradci Králové, Brne, Bratislave 
 a v Košiciach. UVLF zastupovali: rektorka Dr. h. c. prof. 

 MVDr. Jana Mojžišová, PhD., prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., 
 a prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.
• V októbri boli podpísané dve zmluvy o spolupráci medzi  
 UVLF v Košiciach a dvomi univerzitami v Ruskej federácii: 
 Kursk State Agricultural I.I. Ivanov Academy a Orel State 
 Agrarian University.
• Vedením UVLF bolo v priebehu mesiacov september a 
 október schválených 79 zahraničných služobných ciest, 
 čo súvisí hlavne s obdobím konania vedeckých 
 konferencií.

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

• V dňoch 2. a 11. – 14. 9. 2017 sa uskutočnili zápisy 
 študentov všetkých ročníkov študijného programu 
 general veterinary medicine a 3. ročníka spoločného 
 bakalárskeho študijného programu animal science. V AR 
 2017/2018 na UVLF v Košiciach nastúpil do začínajúcich 
 ročníkov štúdia nasledovný počet študentov: 1. GVM – 17 
 študentov, 3. post BSc. – 14 študentov a 4. post BSc JSP – 
 23 študentov. Na našej partnerskej NORD University v 
 Bodø sa do prvého ročníka študijného programu animal 
 science zapísalo 22 študentov. 
• V dňoch 2. – 3. 9. 2017 prorektor pre zahraničné štúdium 
 MVDr. Martin Tomko, PhD., zastupoval UVLF v Košiciach  
 na 27. ročníku celoslovenskej poľovníckej slávnosti Dni  
 Sv. Huberta vo Svätom Antone, ktoré sa uskutočnili pod 
 záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 
 vidieka SR.
• Dňa 4. 9. 2017 sa na referáte pre zahraničné štúdium (RZŠ) 
 uskutočnilo stretnutie prorektora MVDr. M. Tomka,  
 PhD., so zástupcom TOMI School, Thessaloniki, pánom 
 Christosom Baniorasom. Stretnutie sa týkalo zhodnote- 
 nia doterajšej spolupráce a možností jej rozšírenia. 
• Dňa 6. 9. 2017 sa na RZŠ uskutočnila porada zamestnancov  
 referátu s vedúcimi učiteľmi ročníkov ZAŠ zameraná 
 na prípravu zápisu študentov a plánu práce na ZS AR 
 2017/2018. Vedúcimi učiteľmi ročníkov pre novoprija- 
 tých študentov ZAŠ sú: MVDr. Lenka Luptáková, PhD. – 1. 
 ročník GVM, MVDr. Tomáš Csank, PhD. – 3. ročník postBSc.  
 a MVDr. Miloš Halán, PhD. – 4. ročník post BSc JsP. 
• V spolupráci s Ústavom jazykov UVLF v Košiciach sa 
 dňa 6. 9. 2017 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 5 učiteľov.
• Dňa 6. 9. 2017 sa konal náhradný termín prijímacích  
 pohovorov pre záujemcov o štúdium študijného 
 programu general veterinary medicine v anglickom 
 jazyku. Prijímacích pohovorov sa zúčastnil jeden študent,  
 ktorý bol následne prijatý a zapísaný na štúdium.
• Dňa 6. 9. 2017 navštívil RZŠ náš bývalý absolvent, 
 veterinárny lekár v Tel-Avive, MVDr. Ofer Hirschfeld, ktorý 
 na spoločnom stretnutí s prorektorom MVDr. M. Tomkom,  
 PhD., prejavil záujem o spoluprácu pri propagácii 
 možnosti štúdia na UVLF v Košiciach u izraelských 
 študentov.
• Pri príležitosti 25. výročia výučby študijného programu 
 všeobecné veterinárske lekárstvo/general veterinary  
 medicine v anglickom jazyku sa 8. 9. 2017 na UVLF v 
 Košiciach uskutočnilo historicky prvé stretnutie 
 absolventov tohto študijného programu.
• Dňa 11. 9. 2017 sa na RZŠ uskutočnilo spoločné stretnutie 

 pracovníkov referátu so zástupcom spoločnosti Hemo- 
 Medika pánom Hulíkom. Spoločnosť Hemo-Medika 
 pôsobí v USA a má záujem propagovať možnosť štúdia 
 na UVLF v Košiciach. 
• V dňoch 20. – 24. 9. 2017 sa prorektor MVDr. M. Tomko, 
 PhD., zúčastnil vo Vila Real (Portugalsko) medzinárodné- 
 ho sympózia ISoWF 2017 zameraného na voľne žijúce 
 zvieratá. 
• Dňa 26. 9. 2017 sa prorektor MVDr. M. Tomko, PhD., na 
 pozvanie rektora TUZVO Dr. h. c. prof. R. Kropila, PhD., 
 zúčastnil osláv pri príležitosti 65. výročia založenia 
 Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene. 
• V čase od 28. 9. (Svetový deň besnoty) do 28. 10. 2017 
 realizovala v areáli UVLF v Košiciach študentská 
 organizácia IVSA pod vedením jej odborného garanta 
 MVDr. M. Prokeša, PhD., sériu výstav a akcií spojených s 
 kampaňou One Health – spoločné zdravie ľudí a zvierat.
• Dňa 30. 9. 2017 zorganizovala študentská organizácia  
 IVSA pri UVLF v Košiciach akciu pre novoprijatých 
 študentov na UVLF v Košiciach pod názvom Uvítací 
 piknik/Zabíjačka 2017.
• Dňa 6. 10. 2017 sa prorektor pre zahraničné štúdium 
 MVDr. M. Tomko, PhD., zúčastnil IV. celoštátneho stretnu- 
 tia veterinárnych lekárov – seniorov nad 70 rokov, ktoré- 
 ho časť bola organizovaná v priestoroch UVLF v Košiciach.
• V priebehu prvých troch týždňov semestra RZŠ pripravil 
 kalkulácie príjmov a výdavkov ZAŠ za zimný semester 
 2017/2018, ktoré boli následne schválené vedením UVLF 
 a zaslané garantom predmetov v zahraničnom štúdiu 
 s informáciou o pridelených finančných prostriedkoch 
 na pedagógiu v zimnom semestri akademického roka 
 2017/2018.
• V dňoch 12. – 13. 10. 2017 sa študenti ZAŠ, členovia klubu 
 Sokoliarstva a rehabilitácie dravcov, v rámci pe- 
 dagogického procesu zúčastnili pod vedením a 
 patronátom prednostu kliniky vtákov, exotických a voľne 
 žijúcich zvierat MVDr. L. Molnárom, PhD., na jubilejnom 
 stretnutí sokoliarov v Opočne, ČR.
• V dňoch 15. – 16. 10. 2017 sa na Veterinárnej univerzite 
 v Budapešti uskutočnilo výročné stretnutie zástupcov 
 inštitúcií poskytujúcich vyššie veterinárne vzdelávanie 
 krajín bývalej Rakúsko-uhorskej monarchie (VetNEST 
 2017). Náplňou stretnutia bolo zhodnotenie činnosti 
 za predchádzajúce obdobie a nastavenie rámca 
 ďalšej spolupráce. Súčasťou stretnutia bola aj porada 
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 koordinátorov výmenných pobytov CEEPUS. Stretnutia 
 sa za UVLF zúčastnili prorektori doc. MVDr. O. Nagy, PhD., 
 a MVDr. M. Tomko, PhD.

• Dňa 27. 10. 2017 sa uskutočnila slávnostná imatrikulácia 
 novoprijatých študentov. Z 51 novoprijatých študentov 
 sa slávnostnej imatrikulácie zúčastnilo 47 študentov, a 4 
 študenti sa zúčastnili aj imatrikulačného plesu.

Z agendy Ing. Róberta Schrétera, PhD.,
kvestora

• V mesiaci september sa uskutočnilo stretnutie Klubu 
 kvestorov VVŠ a ŠVŠ. Na zasadnutí sa okrem kvestorov 
 zúčastnila generálna riaditeľka sekcie financovania a 
 rozpočtu Ing. Lucia Zemanová, generálny riaditeľ sekcie 
 vysokých škôl Mgr. Jozef Jurkovič, generálny riaditeľ 
 sekcie informatiky Ing. Martin Janáček, riaditeľka odboru 
 financovania VŠ Ing. Beáta Gondárová, Mgr. Štefánia 
 Kubovičová a doc. Ing. Peter Viest za sekciu financovania 
 a rozpočtu a projektový manažér pre systém SAP - Sofia 
 Ing. Ľubomír Bača, ako aj PhDr. Lenka Vavreková, riaditeľ- 
 ka sekcie implementácie OPVaI z Výskumnej agentúry. 
 Generálna riaditeľka sekcie financovania a rozpočtu 
 MŠVVaŠ SR informovala, že chýbajúce zdroje pre 
 APVV projekty z roku 2016 budú zahrnuté do rozpočtu, 
 informovala tiež o tom, že kapitálové výdavky, ktoré 
 neboli zatiaľ pre VVŠ pridelené, budú pridelené do konca 
 roka. Ďalšia informácia sa týkala rozpočtu na rok 2018, v 
 ktorom bude zohľadnená valorizácia pre nepe- 
 dagogických pracovníkov od 1. 1. 2018 vo výške 
 4 %. Generálna riaditeľka tiež uviedla, že valorizácia  
 pedagogických pracovníkov sa predpokladá až od 1. 1. 
 2019.
 Doc. Ing. Peter Viest, CSc., informoval kvestorov o náraste 
 rozpočtu pre rok 2018 o 19 658 793 €, avšak jedná sa len 
 o dopad valorizácie. Mgr. Štefánia Kubovičová in- 
 formovala o poskytovaní kapitálových výdavkov. Mgr. 
 Jozef Jurkovič, generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl 
 MŠVVaŠ SR, sa venoval príprave metodiky delenia dotá- 
 cií na rok 2018, pričom sa predpokladá, že sa nezmení.
 Riaditeľka Sekcie implementácie OPVaI prezentovala 
 aktuálne informácie o nastavení procesov pri projektoch 
 v rámci operačného programu Výskum a inovácie. V úvo- 
 de predstavila Akčný plán MŠVVaŠ SR a Výskumnej 
 agentúry pre otvorenú vedu a 6 nosných opatrení tak, 
 aby každé z nich spĺňalo 3 základné princípy: otvorenosť 
 a komunikácia, transparentnosť a kvalita, a špecializácia. 
 Tieto princípy majú byť aplikované v šiestich nosných 
 opatreniach: nový systém otvorenej a odbornej ko- 
 munikácie s Európsku komisiou, nový systém otvorenej 
 a odbornej komunikácie, nový systém otvorenej  
 komunikácie smerom k verejnosti, nový systém práce 
 s externými odbornými hodnotiteľmi, nový systém 
 vyhlasovania výziev na predkladanie projektov a nový  
 spôsob hodnotenia projektov po ich predložení v rámci 
 výzvy.
• V októbri sa tiež uskutočnilo stretnutie kvestora univerzi- 
 ty k aktuálnym témam čerpania s generálnym riadite- 
 ľom Výskumnej agentúry MŠVVaŠ Ing. Stanislavom 
 Sipkom.
• V októbri bolo zvolané aj operatívne stretnutie Klubu 
 kvestorov VVŠ a ŠVŠ v Žiline k téme korekcií za projekty 
 realizované z finančných prostriedkov štrukturálnych 
 fondov Európskej únie.

• Univerzite bola v októbri doručená prvá výzva na 
 doplnenie v rámci žiadosti o poskytnutie nenávratného 
 finančného príspevku od SIEA v rámci vyhlásenej výzvy 
 OPKZP-PO4-SC431-2017-19 na znižovanie energetickej 
 náročnosti verejných budov. Projekt rieši zateplenie 
 obvodového plášťa, výmenu otvorových výplní, 
 zateplenie stropu a rekuperáciu v pavilóne 17. Projekt 
 sa tak naďalej nachádza v štádiu administratívneho 
 overovania. Podaný bol aj projekt na riešenie energetic- 
 kej náročnosti pavilónu 25. V októbri začali aj prípravy 
 na riešenie energetickej náročnosti ďalších budov 
 univerzity.

• V priebehu mesiaca september a október pokračovala 
 rekonštrukcia strechy na pavilóne 8 a 9. Realizácia prác 
 mala byť ukončená v septembri, avšak z objektívnych 
 dôvodov sa čas rekonštrukcie predĺžil. V septembri bola 
 podpísaná zmluva na opravu striech na P 4 a P 10, pričom 
 oprava strechy na pavilóne P 10 sa už začala. V jazdec- 
 kom areáli sa ukončila rekonštrukcia jazdeckej haly, pri- 
 čom momentálne prebieha odstraňovanie vád a ne- 
 dorobkov. Počas septembra a októbra sa realizovalo aj 
 množstvo práce menšieho rozsahu v oblasti stavebnej 
 údržby a bola ukončená realizácia chodníkov a 
 závlahového systému v záhrade liečivých rastlín za 
 farmaceutickým pavilónom. V októbri bola ukončená aj 
 oprava statickej poruchy na jednom z objektov v areáli 
 Pri hati. V priebehu mesiaca september a október  
 prebiehali aj rekonštrukčné práce na chate Pincatorka. 
 V októbri sa začala aj rekonštrukcia vstupných rámp 
 a parkovacieho systému pri hlavnom vchode do areálu 
 univerzity. V mesiaci september bol tiež zakúpený nový 
 traktor na jazdecký areál.
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• Prioritnou témou naďalej zostáva zavádzanie kalkulácie 
 úplných nákladov v súvislosti s analýzou finančnej 
 náročnosti predmetov a študijných programov. Už v júni 
 bolo oznámené, že  finančné prostriedky budú pridelené 
 v rámci druhého kola implementácie, ktorá sa teda bude 
 realizovať v rokoch 2018 a 2019. Záujem o UNIKAN 

 prejavilo 13 VVŠ, z toho sedem bude financovaných už 
 od roku 2017 a šesť VVŠ od roku 2018. V tejto súvislosti 
 je však potrebné zaviesť implementáciu modulu 
 výkonových listov, ktorá sa začala stretnutím zástupcov 
 univerzity a implementátora v mesiaci október.

Zasadnutie vedeckej rady
 Zasadnutie Vedeckej rady Univerzity veterinárskeho 
lekárstva a farmácie v Košiciach, v poradí tretie v roku 2017, 
sa uskutočnilo dňa 11. októbra 2017. Zasadnutie otvorila a 
viedla predsedníčka vedeckej rady rektorka UVLF Dr. h. c. 
prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., ktorá privítala prítomných 
členov Vedeckej rady UVLF. 
V úvode zasadnutia rektorka prof. Mojžišová odovzdala 
menovací dekrét docenta doc. MVDr. Daši Čížkovej, DrSc., v 
študijnom odbore 6.3.3. veterinárna morfológia a fyziológia 
z UVLF v Košiciach. 

Zasadnutie vedeckej rady pokračovalo podľa programu:
 1. Dlhodobý zámer Univerzity veterinárskeho lekárstva 
  a farmácie v Košiciach na obdobie 2018 – 2023 a 
  vyhodnotenie dlhodobého zámeru UVLF v Košiciach 
  za roky 2012 – 2017 
 2. Návrh spoločného študijného programu farmácia 
  na spojenom prvom a druhom stupni vysokoškolské- 
  ho vzdelávania medzi UVLF v Košiciach a UPJŠ v 
  Košiciach
 3. Návrh zmien študijných plánov prvého a druhého  
  stupňa vysokoškolského vzdelávania na UVLF v 
  Košiciach v slovenskom jazyku
 4. Návrh na zmenu študijného plánu a názvu študijného 
  programu vzťah človek – zviera a jeho využitie v 
  canisterapii a hipoterapii na študijný program 
  canisterapia a hipoterapia na UVLF v Košiciach v 
  slovenskom jazyku
 5. Návrh na nový študijný program welfare a ochrana 
  zvierat na druhom stupni vysokoškolského vzdeláva- 
  nia na UVLF v Košiciach v slovenskom jazyku
 6. Návrh na začatie inauguračného konania doc. MVDr.  
  Norberta Žilku, DrSc., v š. o. 4.2.15. imunológia
 7. Návrh na začatie habilitačného konania MVDr. Jána 
  Pošiváka, PhD., v š. o. 6.3.6. veterinárne pôrodníctvo a 
  gynekológia a MVDr. Drahomíry Sopkovej, PhD., v š. o. 
  6.3.3. veterinárna morfológia a fyziológia
 8. Diskusia
 9. Rôzne 
 10. Uznesenia VR
 11. Záver

Vedecká rada schválila:
 1. Návrhy predložené v:
  a) v bode 2 návrh spoločného študijného 
   programu farmácia na spojenom prvom a druhom 
   stupni vysokoškolského vzdelávania medzi UVLF 
   v Košiciach a UPJŠ v Košiciach,
  b) v bode 3 návrh zmien študijných plánov prvého  
   a druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania 
   na UVLF v Košiciach v slovenskom jazyku,
  c) v bode 4 návrh na zmenu študijného plánu a názvu  
   študijného programu vzťah človek – zviera a jeho 

   využitie v canisterapii a hipoterapii na študijný 
   program canisterapia a hipoterapia na UVLF v 
   Košiciach v slovenskom jazyku,
  d) v bode 5 návrh na nový študijný program welfare  
   a ochrana zvierat na druhom stupni vysokoškol- 
   ského vzdelávania na UVLF v Košiciach v slovenskom 
   jazyku,
  e) v bode 6 na začatie inauguračného konania doc. 
   MVDr. Norberta Žilku, DrSc., v š. o. 4.2.15.  
   imunológia,
  f ) v bode 7 na začatie habilitačného konania: 
   a. MVDr. Jána Pošiváka, PhD., v š. o. 6.3.6.  
    veterinárne pôrodníctvo a gynekológia,
   b. MVDr. Drahomíry Sopkovej, PhD., v š. o. 6.3.3. 
    veterinárna morfológia a fyziológia.
 2. Návrhy predložené v bode rôzne:
  a) návrh na školiteľku na 3. stupni vysokoškolského  
   štúdia doc. MVDr. Katarínu Holovskú, PhD., UVLF 
   v Košiciach, Ústav histológie a embryológie UVLF 
   v Košiciach, š. o.: 6.3.3. veterinárna morfológia 
   a fyziológia,
  b) návrh na školiteľku na 3. stupni vysokoškolského 
   štúdia doc. MVDr. Vieru Almášiovú, PhD., Ústav 
   histológie a embryológie UVLF v Košiciach, š. o.: 
   6.3.3. veterinárna morfológia a fyziológia.

Vedecká rada zobrala na vedomie:
 1. Dlhodobý zámer Univerzity veterinárskeho lekárstva 
  a farmácie v Košiciach na obdobie 2018 – 2023 a 
  vyhodnotenie dlhodobého zámeru UVLF v Košiciach  
  za roky 2012 – 2017;
 2. informáciu prof. MVDr. Jozefa Bíreša, DrSc., riaditeľa 
  ŠVPS SR, o možnosti vstupu do medzirezortného 
  pripomienkovania zákona o veterinárnej starostlivos- 
  ti a o liekoch a zdravotníckych pomôckach;
 3. informáciu prof. MVDr. Jozefa Bíreša, DrSc., riaditeľa 
  ŠVPS SR, o konaní konferencie v Agroinštitúte v Nitre 
  a o konaní summitu EÚ na ochranu spotrebiteľa a 
  o návrhu zákona o verejnom stravovaní.

 Diskusia bola zameraná k jednotlivým predloženým 
návrhom. V rámci konštruktívnej diskusie vystúpili: doc. M. 
Žemlička, prof. P. Mudroň, prof. M. Novák, prof. Š. Vilček, prof. 
J. Mojžišová, prof. P. Sovák, prof. Š. Faix, prof. J. Legáth, prof. 
J. Csöllei, prof. J. Kyselovič, prof. P. Reichel, prof. J. Bíreš, prof. 
J. Nagy, prof. P. Turek, doc. P. Korim, prof. V. Ledecký, prof. V. 
Cigánková, prof. J. Danko, prof. I. Valocký.
 V rámci diskusie boli vyzdvihnuté nasledujúce body: 
Dlhodobý zámer Univerzity veterinárskeho lekárstva a 
farmácie v Košiciach na obdobie 2018 – 2023 a vyhodnotenie 
dlhodobého zámeru UVLF v Košiciach za roky 2012 – 2017 
 – predložený dlhodobý zámer predstavuje kvalitný,  
  koherentný, dobre vypracovaný plán,
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 – dlhodobý zámer je prehľadný a predstavuje kvalit- 
  ný reprezentačný materiál univerzity a preložením 
  do anglickej verzie bude atraktívny hlavne pre 
  partnerov z externého prostredia v rámci  
  medzinárodnej spolupráce.
Návrh spoločného študijného programu farmácia na 
spojenom prvom a druhom stupni vysokoškolského 
vzdelávania medzi UVLF v Košiciach a UPJŠ v Košiciach:
 – optimálnym riešením na základe kooperácie univer- 
  zít v rámci centra biomedicínskeho univerzitného 
  vedeckého parku MEDIPARK bolo pristúpenie k  
  vypracovaniu spoločného študijného programu 
  farmácia s UPJŠ, pričom jeho nositeľom je UVLF,
 – podmienky spoločného študijného programu sú po 
  dohode rektorov oboch univerzít zapracované v 
  dohode, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou  
  akreditačného spisu v súlade so zákonom o vyso- 
  kých školách, ktorá ustanovuje rámce kompetencií,
 – predstavuje dynamický moderný model spolupráce 
  v oblasti vedy a výskumu, vytváraní vlastných 
  personálnych zdrojov,
 – z hľadiska atraktívnosti študijného programu a 
  vysokokvalitných uchádzačov o štúdium predstavuje  
  motiváciu pre pokračovanie v doktorandskom štú- 
  diu, ktorého absolventi sú plne uplatniteľní na trhu 
  práce.
Návrh zmien študijných plánov prvého a druhého stupňa 
vysokoškolského vzdelávania na UVLF v Košiciach v 
slovenskom jazyku: 
 – pozitívom je zníženie zaťaženia študentov a 

  pedagógov v rámci jednotlivých študijných 
  programov; transformácia a posilnenia rozsahu 
  profilových predmetov.
Návrh na zmenu študijného plánu a názvu študijného 
programu vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii 
a hipoterapii na študijný program canisterapia a hipoterapia 
na UVLF v Košiciach v slovenskom jazyku: 
 – zmena názvu študijného programu súvisela aj s  
  odporúčaním Akreditačnej komisie, nakoľko názov 
  bol dlhý a nevystihoval podstatu,
 – nový názov prispeje k zatraktívneniu ŠP, k zmene 
  profilu a uplatneniu absolventa na trhu práce,
 – je potrebná konzultácia s jazykovedným ústavom 
  ohľadne písania názvu s c alebo k.
Návrh na nový študijný program welfare a ochrana zvierat 
na druhom stupni vysokoškolského vzdelávania na UVLF v 
Košiciach v slovenskom jazyku: 
 – nový ŠP poskytne ďalšie vzdelávanie na 2. stupni 
  VŠ štúdia pre absolventov bakalárskych ŠP kynológia 
  a canisterapia a hipoterapia, nakoľko sa zvyšuje záujem 
  o tieto bakalárske ŠP; rozšíri sa profil a uplatnenie 
  absolventa na trhu práce.

 Predsedníčka vedeckej rady rektorka UVLF Dr. h. c. prof. 
MVDr. Jana Mojžišová, PhD., 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 2. 10. 2017 sa konalo riadne zasadnutie AS UVLF 
v Košiciach, na ktorom v úvode predseda AS prof. MVDr. 
Peter Reichel, CSc., privítal členov senátu a vedenie UVLF 
v Košiciach, menovite rektorku Dr. h. c. prof. MVDr. Janu 
Mojžišovú, PhD., prorektorov: prof. MVDr. Jozefa Nagya, 
PhD., doc. MVDr. Oskara Nagya, PhD., MVDr. Martina Tomka, 
PhD., kvestora Ing. Róberta Schrétera a vedúcu právneho 
a personálneho oddelenia JUDr. Vieru Jančíkovú. V ďalšom 
predložil na schválenie program zasadnutia AS, ktorý bol 
jednomyseľne schválený.
 V prvom bode rokovania podpredseda volebnej komisie 
MVDr. Marián Prokeš, PhD., podal informáciu o priebehu a 
výsledkoch doplňovacích volieb do komory študentov AS 
UVLF v Košiciach, ktoré sa konali 26. 9. 2017 v posluchárni 
pavilónu morfologických disciplín, ako aj o výsledku voľby 
predsedu komory študentov, ktorá sa uskutočnila 2. 10. 
2017, kde za predsedu komory študentov bol zvolený 
Marko Kakuta. Na základe výsledkov doplňovacích volieb 
do komory študentov AS na funkčné obdobie rokov 2014 
– 2018 boli kooptovaní novozvolení členovia: Patrik Bilský, 
Jaroslav Bučan a Michala Wőllner ŠP VVL; Kristína Čuláková 
a Vladimír Vodhanel ŠP farmácia a doktorandka MVDr Eva 
Holotová. Akademický senát súčasne schválil zaradenie 
novozvolených členov komory študentov do pracovných 
komisií AS.
 Predseda AS v nasledujúcom bode zasadnutia vykonal 
kontrolu uznesení z predchádzajúceho obdobia, na 
základe ktorej bolo prolongované s termínom na najbližšie 
zasadnutie akademického senátu uznesenie č. 24/3/2015, 
v ktorom bolo uložené rektorke UVLF predložiť správu o 

aktuálnom stave systemizovaných miest a personálneho 
obsadenia na jednotlivých pracoviskách UVLF v Košiciach v 
akademickom roku 2017/2018. 
 K uzneseniu č. 93/4/2017, v ktorom v súvislosti s 
priebežnou kontrolou čerpania rozpočtu, bolo uložené 
rektorke UVLF predložiť na AS správu o čerpaní rozpočtu za 
I. polrok 2017 v mesiaci október – november 2017, vystúpil 
kvestor Ing. R. Schréter, PhD., a informoval členov AS o 
percentách čerpania rozpočtu za I. polrok 2017 nasledovne: 
výška nákladov k 31.7.: HČ: 56,6 %, VHČ: 58,8 %, PČ: 37,3 %; 
výška výnosov: HČ: 58,1 %, VHČ: 64,6 %, PČ: 40,6 %; výška 
výnosov z dotácie: 59,7 %; cieľová výška predstavuje 58,3 %; 
čerpanie dotácie BV k 15.9.: 58,9 %; čerpanie dotácie KV k 
15.9.: 60,8 %; cieľová výška predstavuje 70,8 %.
 O činnosti predsedníctva AS za obdobie od ostatného 
zasadnutia AS informoval predseda AS, ktorý uviedol, že 
počas prázdninového obdobia predsedníctvo AS na svojom 
zasadnutí dňa 3. 7. 2017 prerokovalo a schválilo Návrh na 
stanovenie počtu prijímaných uchádzačov na Univerzite 
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach pre 
akademický rok 2018/2019 s návrhom doplniť: „Minimálny 
počet uchádzačov potrebný na otvorenie ročníka v dennej 
alebo externej forme je 8 zapísaných študentov.“ 
 V ďalších bodoch AS prerokoval predložené návrhy v 
študijných programoch, ktoré predložila rektorka Dr. h. c. 
prof. MVDr. J. Mojžišová, PhD., a to:
 – Návrh spoločného študijného programu farmácia 
  medzi UVLF v Košiciach a UPJŠ v Košiciach, pričom 
  pri predkladaní návrhu uviedla, že UVLF v Košiciach s 
  cieľom zvýšenia kvality výučby najmä v oblasti  
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  chemických a vybraných farmaceutických predmetov, 
  zvýšenia kvality farmaceutického výskumu v oblasti 
  chemických disciplín a na základe dlhoročnej 
  spolupráce s fakultami a pracoviskami UPJŠ v 
  Košiciach, najmä s Lekárskou fakultou a 
  Prírodovedeckou fakultou, ako aj na základe 
  kooperácie univerzít v rámci centra biomedicínskeho 
  univerzitného vedeckého parku MEDIPARK pristúpila 
  po dohovore vedení univerzít k vypracovaniu 
  spoločného študijného programu farmácia. 
  Predkladaný návrh bol zostavený v súlade s  
  požiadavkami Smernice Európskeho parlamentu  
  a rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií v 
  znení neskorších predpisov a nariadenia (EÚ) č.  
  1024/2012 o administratívnej spolupráci, na základe  
  skúseností a najnovších európskych a národných 
  trendov vo farmaceutickom vzdelávaní a 
  farmaceutickej profesii, ktoré sa odráža v zaradení 
  jednotlivých predmetov a ich nadväznosti, zaraďova- 
  ní nových predmetov, sylabov predmetov z pohľadu 
  ich modernizácie podľa najnovších poznatkov v 
  odbore, zaradení praktickej výučby podporujúcej 
  nielen osvojenie si skúseností, ale aj zručností, 
  ďalej stáží a praxí do výučby smerujúce k formovaniu 
  moderného kurikula pre tento študijný program. 
  Návrh bol prediskutovaný s garantmi študijných 
  predmetov, absolventmi študijného programu 
  farmácia, členmi Spolku košických študentov farmácie, 
  študentmi, na zasadnutí Kolégia farmácie UVLF v 
  Košiciach 31. 5. 2017 a na zasadnutí vedenia UVLF v 
  Košiciach 14. 7. 2017. Rektori oboch univerzít sa 
  dohodli, že podmienky spoločného študijného 
  programu budú zapracované do dohody, ktorá bude  
  neoddeliteľnou súčasťou akreditačného spisu v súla- 
  de so zákonom č. 131/2002 Z. z o vysokých školách 
  a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Komora 
  zamestnancov a komora študentov k predloženému 
  návrhu nemá pripomienky a v súvislosti so 
  schvaľovaním uvedeného materiálu na zasadnutí 
  Vedeckej rady UVLF v Košiciach dňa 11. 10. 2017 
  komora študentov nominovala na toto zasadnutie  
  svojho predsedu – Marka Kakutu.
 – Návrh na nový študijný program welfare a ochrana 
  zvierat na druhom stupni vysokoškolského  
  vzdelávania na UVLF v Košiciach v slovenskom jazyku.  
  Nový študijný program bude poskytovať ďalšie 
  vzdelávanie pre absolventov bakalárskych študijných 
  programov kynológia a vzťah človek – zviera a jeho 
  využitie v canisterapii a hipoterapii. 
 – Návrh zmien študijných plánov v študijných 
  programoch – bezpečnosť krmív a potravín, kynoló- 
  gia, trh a kvalita potravín na UVLF v Košiciach v 
  slovenskom jazyku. Pracovná skupina, ktorú riadil 
  garant študijného programu, prehodnocovala  
  duplicity vo výučbe, rozsahy jednotlivých predmetov, 
  zaradenie predmetov do jednotlivých rokov, 
  aktualizovala profily absolventov a uplatnenie 
  absolventov. 
 – Návrh na zmenu názvu študijného programu vzťah 
  človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a 
  hipoterapii na ŠP canisterapia a hipoterapia a zmenu 
  študijného plánu na UVLF v Košiciach v slovenskom 
  jazyku. Komora zamestnancov a komora študentov v  
  diskusii predložili niektoré pozmeňujúce návrhy, ktoré  

  budú predložené pri prejednávaní návrhov Vedeckej 
  rade UVLF v Košiciach na ich schválenie. 
 Akademický senát v nasledujúcom bode jednania v súlade 
s vnútorným predpisom č. 11 – Disciplinárny poriadok pre 
študentov Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie 
v Košiciach čl. 2, schválil návrh na zloženie Disciplinárnej 
komisie pre študentov UVLF v Košiciach od ak. r. 2017 – 2018.
Dôležitým bodom zasadnutia AS bol aj vedením predložený 
„Návrh zmeny Organizačného poriadku UVLF v Košiciach“ 
(vnútorný predpis č. 9). Organizačný poriadok je základný 
organizačný predpis Univerzity veterinárskeho lekárstva a 
farmácie v Košiciach (ďalej len „UVLF“), ktorý je vydaný v znení 
§ 9 ods. 1 písm. b) a § 15 ods. 1 písm. e) zákona č. 131/2002 
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o VŠ“) a čl. 5 Štatútu UVLF. Určuje v súlade so všeobecne 
platnými právnymi predpismi organizačné členenie UVLF, 
jej riadenie, oprávnenie zamestnancov konať za UVLF, 
pôsobnosť organizačných útvarov, ich vzájomné vzťahy a s 
tým súvisiace práva a povinnosti vedúcich zamestnancov. 
UVLF je samostatnou právnickou osobou, charakteru 
verejnoprávnej a samosprávnej inštitúcie, ktorá sa zriaďuje 
a zrušuje zákonom. Nadriadeným orgánom je Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu SR. V právnych vzťahoch 
vystupuje vo svojom mene. 
 Rovnako dôležitým prejednávaným materiálom bol aj 
„Návrh Dodatku č. 1 k Štatútu Univerzity veterinárskeho 
lekárstva a farmácie v Košiciach“, a to v súvislosti:
 1. vytvorením novej organizačnej súčasti univerzity – 
  Univerzitná veterinárna nemocnica, čím dochádza 
  k zmene aktuálneho Organizačného poriadku UVLF 
  v Košiciach, a preto je potrebné v Štatúte UVLF 
  v Košiciach (vnútorný predpis č. l) doplniť Univerzitnú 
  veterinárnu nemocnicu do základnej organizačnej 
  štruktúry univerzity.
 2. UVLF v Košiciach vykonáva v jazdeckom areáli športo- 
  vú činnosť pre verejnosť, výkon ktorej je potrebné 
  upraviť v súlade s platnou legislatívou. Zákon č. 
  440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení 
  niektorých zákonov upravuje okrem iného aj 
  právne vzťahy pri športovej činnosti, ktorou sa rozu- 
  mie vykonávanie, organizovanie, riadenie, správa,  
  podpora alebo rozvoj športu. Športovou organizá- 
  ciou je právnická osoba, ktorej predmetom činnosti  
  alebo cieľom činnosti je športová činnosť, športovou 
  organizáciou nie je orgán verejnej správy. Športová 
  organizácia sa povinne zapisuje do registra 
  právnických osôb v športe. Univerzita, ktorej súčasťou 
  je jazdecký areál, ako orgán verejnej správy nie je  
  športovou organizáciou a zápis do registra 
  právnických osôb v športe sa nevyžaduje. Z uvedené- 
  ho dôvodu je potrebné podľa zákona o vysokých  
  školách doplniť štatút univerzity o vykonávanie 
  športovej činnosti. Podrobnosti o hospodárení UVLF 
  pri vykonávaní uvedenej športovej činnosti budú  
  upravené v súvisiacich vnútorných predpisoch po 
  registrácii dodatku č. 1 k Štatútu Univerzity 
  veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 
  – vnútorný predpis č. 1 Ministerstvom školstva, vedy, 
  výskumu a športu SR. Po prejednaní a diskusii AS UVLF  
  v Košiciach (v zmysle ustanovenia § 9 ods. 1 písm. b) 
  a § 15 ods. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
  školách v znení neskorších predpisov schválil doda- 
  tok č. 1 k Štatútu Univerzity veterinárskeho lekárstva 
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  a farmácie v Košiciach, ktorým sa mení:
  – článok 3 bod 2, ktorý znie: „UVLF sa organizačne 
   člení na organizačné súčasti – rektorát, katedry 
   a kliniky, samostatné pracoviská, účelové zariade- 
   nia, záujmové kluby a univerzitnú veterinárnu 
   nemocnicu“.
  – článok 14, v ktorom sa bod 7 mení na bod 8 a bod 
   7 znie: „Za účelom podpory a rozvoja športu pre 
   verejnosť vykonáva UVLF športovú činnosť.“ 
 Akademický senát UVLF v Košiciach udelil predchádzajúci 
písomný súhlas v zmysle ustanovenia § 12 ods. 2 a § 13 ods. 
1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom 
verejnoprávnych inštitúcií v znení neskorších predpisov s 
uzatvorením: 
 – Zmluvy o nájme súboru nehnuteľného a hnuteľného  
  majetku verejnej vysokej školy s nájomcom – 
  AGROPODNIK SLAMOZ, spol. s r. o., Zemplínska Teplica 
  a – Školský poľnohospodársky podnik, n. o., Zemp- 

  línska Teplica na obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2030, 
 – Zámennej zmluvy uzatvorenej medzi Univerzitou 
  veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a Mgr. 
  Jánom Varholíkom (12 ods. 2 a § 13 ods. 1 písm. e) a ods. 
  2 zákona č. 176/2004 Z. z.). Účelom zámeny je 
  vybudovanie miestnej zbernej komunikácie funkčnej 
  triedy B3, ktorá je regulovaná ako verejnoprospešná 
  stavba v rámci výstavby rodinných domov v lokalite 
  Pod Bankovom.
 Po prejednaní všetkých bodov doc. MVDr. Zuzana 
Kostecká, PhD., predsedníčka mandátovej a návrhovej 
komisie, predniesla návrh uznesení zo zasadnutia AS UVLF 
v Košiciach a predseda senátu poďakoval členom senátu, 
vedeniu univerzity za účasť a konštruktívnu diskusiu a 
zasadnutie AS UVLF v Košiciach ukončil.

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

Doplňujúce voľby do Akademického senátu UVLF v Košiciach

 Predseda Aka- 
demického senátu 
UVLF v Košiciach prof. 
MVDr. Peter Reichel, 
CSc., na základe čl. 2 
vnútorného predpisu 
UVLF v Košiciach 
č. 5 (Zásady volieb 
do Akademického 
senátu Univerzity 
veterinárskeho le- 
kárstva a farmácie 
v Košiciach) vypí- 
sal doplňujúce voľ- 
by členov študent- 
skej komory Akade- 
mického senátu 
UVLF v Košiciach pre 
funkčné obdobie 
(2014 – 2018), 
ktoré sa uskutočnili 
dňa 26. 9. 2017 v 
posluchárni pavilónu 
morfologických disciplín. Na základe uvedeného 
vnútorného predpisu menoval predseda AS UVLF v Košiciach 
volebnú komisiu v zložení: doc. MVDr. Katarína Beňová, PhD. 
(predsedníčka), MVDr. Marián Prokeš, PhD. (podpredseda), 
MVDr. Ján Čurlík, PhD., MVDr. Edina Sesztáková, PhD., MVDr. 
Eva Holotová, Mária Vargová, Tomáš Čigarský. Za členov 
študentskej komory Akademického senátu UVLF v Košiciach 
boli zvolení: 
 1. MVDr. Eva Holotová, doktorand (9 hlasov),
 2. Patrik Bilský, 4. ročník ŠP VVL (34 hlasov),
 3. Jaroslav Bučan, 3. ročník ŠP VVL (20 hlasov),
 4. Ing. Bc. Michala Wöllner, 4. ročník ŠP VVL (17 hlasov),
 5. Vladimír Vodhanel, 3. ročník ŠP F (27 hlasov),
 6. Kristína Čuláková, 4. ročník ŠP F (19 hlasov).

 Predsedníčka volebnej komisie pre doplňujúce voľby do 

AS UVLF v Košiciach oznámila konanie volieb predsedu 
študentskej komory AS UVLF v Košiciach na deň 2. 10. 2017 v 
knižnici Ústavu epizootológie a preventívnej veterinárskej 
medicíny. Voľby organizovala a vykonala volebná komisia v  
zložení: doc. MVDr. Katarína Beňová, PhD. (predsedníčka), 
MVDr. Marián Prokeš, PhD. (podpredseda), MVDr. Ján 
Čurlík, PhD., MVDr. Edina Sesztáková, PhD., Mária Vargová 
a Tomáš Čigarský. Volieb sa zúčastnili všetci novozvolení 
členovia AS UVLF v Košiciach a jeden stávajúci člen Marko 
Kakuta. Za predsedu študentskej komory a zároveň 
podpredsedu AS UVLF v Košiciach bol zvolený študent 5. 
ročníka ŠP VVL Marko Kakuta s počtom hlasov päť. 

Volebná komisia pre doplňujúce voľby
do AS UVLF v Košiciach

Foto: Šimon Halás
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Imatrikulácia 2017

 Jednou z prvých akademických slávností, ktorej sa študenti 
zúčastňujú, je imatrikulácia. Imatrikulácia je slávnosť, 
pri ktorej je študent prvýkrát zapísaný do pomyselnej 
univerzitnej matriky, a slávnostne sa zaväzuje, že si bude 
plniť študijné povinnosti a rešpektovať morálne záväzky voči 
univerzite.  
 V akademickom roku 2017/2018 sa slávnostný akt prijatia 
študentov prvých ročníkov všetkých študijných programov 
do akademickej obce Univerzity veterinárskeho lekárstva 
a farmácie v Košiciach uskutočnil dňa 27. októbra 2017 v 
aule univerzity. Zúčastnilo sa ho 111 študentov v študijnom 
programe všeobecné veterinárske lekárstvo, 36 študentov 
v študijnom programe hygiena potravín, 62 študentov v 
študijnom programe farmácia, 83 študentov v študijnom 
programe bezpečnosť krmív a potravín, 34 študentov v 
študijnom programe kynológia, 17 študenti v študijnom 
programe vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii 
a hipoterapii a 47 zahraničných študentov.
 Za prítomnosti rektorky, 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 zahraničnú činnosť 
MVDr. Martina Tomku, PhD.
 Rektorka UVLF v Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr. Jana 
Mojžišová, PhD., vo svojom príhovore k študentom 
zdôraznila, že na pôde univerzity majú vytvorené všetky 
podmienky zabezpečujúce kvalitný výchovno-vzdelávací 
proces v súlade s najnovšími poznatkami vedy a techniky.  
Ich cesta za vysokoškolským diplomom bude dlhá a nie vždy 
ľahká, pred nimi stojí veľa skúšok, doslova i obrazne. Na tejto 
ceste sa musia vyrovnať s novým prostredím, novými ľuďmi, 
s náročnými disciplínami i náročnejším spôsobom štúdia. 
Rektorka  univerzity popriala študentom šťastie, zdravie, 
úspech a zdarný celý ich prvý akademický rok. 

Ing. Renáta Božíková
vedúca študijného oddelenia

Foto: Lukáš Rudňanský 

Zápisy študentov na akademický rok 2017/2018
Zápisy študentov na študijné programy v slovenskom jazyku

 Harmonogram zápisov na akademický rok 2017/2018 
bol schválený vedením UVLF v Košiciach dňa 10. 5. 2017. 
Zápisy študentov sa konali  podľa tohto harmonogramu: 
4. 9. 2017
  6. ročník ŠP VVL, HP    
  1. ročník ŠP VVL,HP   
   5. ročník ŠP F  
5. 9. 2017
  1. ročník ŠP F   
  3. ročník ŠP BKaP, K-DF a ExF 
  3. ročník ŠP CanHip DF a ExF  
6. 9. 2017
  1. ročník ŠP K DF, K ExF,    
   1. ročník ŠP BKaP DF
  1. ročník ŠP CanHip DF, CanHip ExF
  1. ročník ŠP TaKP DF
  2. ročník ŠP BKaP DF, ŠP TaKP DF  
  2. ročník ŠP K DF a ExF
  2. ročník ŠP CanHip DF a EXF 

7. 9. 2017
  2. ročník ŠP VVL, HP  
  2. ročník ŠP F   
8. 9. 2017
  3. ročník ŠP VVL   
  3. ročník ŠP F
11. 9. 2017
  4. ročník ŠP VVL   
  4. ročník ŠP F   
12. 9. 2017
  5. ročník ŠP VVL, HP
18. 9. 2017
  náhradný termín zápisov   

 V stanovených termínoch sa na zápis dostavila väčšina 
študentov. V zmysle § 66 ods. 3 a 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o 
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
sme študentov, ktorí splnili všetky podmienky k zápisu, 
ale nedostavili sa v stanovenom termíne, vyzvali k zápisu 
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na štúdium. V čase od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017 podalo 67 
študentov  žiadosť o zanechanie štúdia na vlastnú žiadosť. Z 
toho v mesiacoch júl – august 42 študentov. 
 Na ak. r. 2017/2018 sa zapísalo 1474 študentov, z toho:  
1444 v dennej forme a 30 študentov v externej forme. 
Počas  zápisov prebehla kontrola štúdia. Študenti, ktorí 
nesplnili podmienky na postup do vyššieho roku štúdia, boli 

zo štúdia vylúčení. Vylučovali sme 64 študentov. 2 študenti 
neukončili svoje štúdium v stanovenom termíne.  Na základe 
žiadostí o uznanie skúšok boli novoprijatí študenti zaradení 
do vyšších rokov štúdia. Preto stav študentov k 31. 8. 2017 
je 1466 a zaradenie do jednotlivých rokov štúdia je uvedený  
iný ako po zápisoch. Aktuálne údaje sú uvedené v tabuľke 
č. 2.  

Tab. 1  Počet prihlásených, zúčastnených, prijatých a zapísaných uchádzačov o štúdium  na Univerzite veterinárskeho lekárstva a 
farmácie v Košiciach v ak. roku  2017/2018

Tab. 2 Počty zapísaných študentov na akademický rok 2017/2018

 Študijný program Počet Počet Počet Počet zapísaných
  prihlásených zúčastnených prijatých študentov do 1. ročníka
  uchádzačov uchádzačov študentov v ak. roku 2017/2018
 VVL 226 209 209 151
 HP 59 54 54 37
 Farmácia 327 300 103 71
 Kynológia DF 76  61 35 
 Kynológia EF 27  27 16
 BKaP DF 30  30 10
 CanHip DF 49  43 19
 CanHip EF 12  12 5
 TaKP DF 20  19 17
 Spolu 809 563 558 361

 ŠP VVL HP Farm. Kyn Kyn. BKaP BKaP TaKP TaKP CanHip CanHip
     DF EF DF EF DF EF DF EF
1. r. 132 35 68 35 12 11 0 17 0 18
2. r. 118 21 59 21 10 3 0 27 0 10 3
3. r. 111  124 21 3 21 0   15 3
4. r. 99  128
5. r. 126 9 102
6. r.  80 23

Zápisy študentov na študijné programy v anglickom jazyku
 Dňa 1. 7. 2016 bolo Akademickým senátom UVLF v 
Košiciach schválené smerné číslo prijímaných študentov na 
akademický rok 2017/2018 v študijnom programe general 
veterinary medicine v počte 60 študentov. Celkovo sa na AR 
2017/2018 na štúdium prihlásilo 101 uchádzačov, z ktorých 
sa však na štúdium zapísalo len 54 študentov (tabuľka č. 
1.). Najčastejšími dôvodmi neprijatia alebo nenastúpenia 
na štúdium boli nedostačujúce predchádzajúce vzdelanie, 
nedoručenie požadovaných podkladov pre posúdenie 
prijatia a výber inej vysokej školy. 
 Zápis na akademický rok 2017/2018 sa konal pre študentov 
do 6. ročníka general veterinary medicine dňa 1. 9. 2017, zápisy 
študentov do 1. – 5. ročníkov GVM a do 3. ročníka JSP animal 

science prebiehali od 11. 9. do 14. 9. 2017. V stanovených 
termínoch sa dostavila na zápis väčšina študentov, výnimku 
tvorili iba 3 študenti ospravedlnení z vážnych rodinných 
alebo zdravotných dôvodov. Náhradný termín zápisu sa 
konal 19. 9. 2017 pričom študenti, ktorí zápis v riadnom 
termíne neabsolvovali, boli až do uvedeného termínu 
vylúčení z vyučovacieho procesu. Spolu sa na štúdium v 
akademickom roku 2017/2018 zapísalo 309 študentov z 
toho 287 priamo na UVLF v Košiciach a 22 do 1. ročníka JSP   
na Nord University v Bodø (tabuľka č. 2) a pozitívne je, že sa 
celkový počet zahraničných študentov oproti minulému AR 
zvýšil o 5 %. 

Tab. 1 Počty prihlásených, zúčastnených, prijatých a zapísaných študentov na akademický rok 2017/2018

 Študijný program Počet Počet Počet Počet zapísaných
  prihlásených zúčastnených prijatých študentov 
  uchádzačov uchádzačov študentov na štúdium
 GVM 37 21 21 17
 post BSc. 41 0* 22 14
 post BSc. JSP 23 0* 23 23
 Spolu 101 21 66 54 

* prijímacie pohovory nie sú podmienkou prijatia na štúdium

Ing. Renáta Božíková, prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
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Tab. 2 Počty zapísaných študentov na akademický rok 2017/2018

 Študijný program GVM JSP post BSc. JSP post BSc.  

 1. r. 17 22
 2. r.  8 41
 3. r. 17 17  14
 4. r. 9  23 20
 5. r. 14   60
 6. r. 12   35
 Spolu 77 80 23 129

Ing. Michaela Paulíková
 MVDr. Martin Tomko, PhD.

25. výročie výučby študijného programu
všeobecné veterinárske lekárstvo v anglickom jazyku

 Pri príležitosti 25. výročia výučby študijného programu 
všeobecné veterinárske lekárstvo v anglickom jazyku – 
General Veterinary Medicine – sa 8. septembra 2017 na 
UVLF v Košiciach uskutočnilo historicky prvé stretnutie 
absolventov tohto študijného programu.
Rozhodnutie začať s výučbou celého študijného programu v 
anglickom jazyku bolo na UVLF v Košiciach, ako na jednej z 
prvých vysokých škôl na Slovensku, prijaté krátko po Nežnej 
revolúcii a už v akademickom roku 1991/1992 nastúpili na 
našu alma mater prví študenti z Izraela. 
  „Začať krátko po Nežnej revolúcii s výučbou zahraničných 
študentov v anglickom jazyku na vtedajšej Vysokej škole 
veterinárskej v Košiciach bolo nielen reakciou na otváranie 

sa našej krajiny svetu, ale aj snahou o zvýšenie prestíže, 
akceptácie a kredibility našej alma mater v medzinárodnom 
vzdelávacom priestore. Bola to veľká výzva pre všetkých, ale 
hlavne pre nás pedagógov. Nielenže sme museli realizovať 
celý vyučovací proces v anglickom jazyku, ale museli sme 
sa prispôsobiť vysokým nárokom zahraničných študentov, 
ktorí od nás požadovali nielen oveľa viac informácií, ale 
vyžadovali aj iný prístup než bolo v našich podmienkach 
zvykom. Boli zvyknutí s pedagógmi aktívne komunikovať, 
veľa sa pýtať, často ich aj konfrontovať, čo v porovnaní s 
našimi študentmi v tých rokoch bolo nezvyčajné a, musím 
priznať, aj náročné,“ uviedol prorektor UVLF pre zahraničné 
štúdium MVDr. Martin Tomko, PhD.



 Organizačný výbor stretnutia čelil pri príprave historicky 
prvého alumni stretnutia niekoľkým skutočne veľkým 
výzvam. Tou najväčšou bola absencia aktuálnych kontaktov 
na prvých absolventov, ktorí promovali na našej alma mater 
v akademickom roku 1994/1995. Osobné kontakty našich 
učiteľov spolu s propagáciou stretnutia na webových 
stránkach UVLF a medzinárodných stavovských organizácií 
a spoločností však veľmi pomohli. Odmenou bola účasť 
95 hostí zo všetkých kútov sveta, ktorí si počas bohatého 
a zaujímavého programu prezreli priestory univerzity a 
pozitívne hodnotili zmeny, ktoré nastali od obdobia, keď tu 
študovali.
 Stretnutie v aule slávnostne otvorila rektorka UVLF v 
Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., ktorá 
účastníkov oboznámila s najdôležitejšími míľnikmi, ktorými 
naša alma mater prešla v ostatných rokoch. Nasledovala 
prehliadka areálu univerzity zdokumentovaná spoločnou 
fotografiou pri soche Arda. Čerstvo pripravené špeciality 
mäsovej výroby ochutnali návštevníci na ústave hygieny 

a technológie mäsa, navštívili katedru mikrobiológie a 
imunológie, ustajňovacie priestory kliniky koní, kliniky 
prežúvavcov a kliniky ošípaných. Najväčší záujem však 
vyvolala prehliadka novej Univerzitnej veterinárnej 
nemocnice. Na záver návštevníkov čakalo občerstvenie, kde 
v prekrásnom prostredí v srdci areálu univerzity bol priestor 
na rozhovory nielen s bývalými spolužiakmi, ale aj učiteľmi, 
čomu prialo aj príjemné počasie.
 Čo dodať záverom. Za všetko hovorí spätná väzba, ktorú 
v pripravených dotazníkoch účastníci vyjadrili. Stretnutie 
hodnotili veľmi pozitívne a navrhujú ho opakovať každých 
päť rokov. Rovnako pozitívne hodnotia zmeny, ktorými 
naša alma mater prešla za ostatné desaťročia. Ale hlavne 
vyjadrili radosť, že mali možnosť sa tu po mnohých rokoch 
opäť stretnúť, ako aj skutočnosť, že sa na svojej alma mater v 
tento slávnostný deň cítili veľmi príjemne.

MVDr. Martin Tomko, PhD., Mgr. Katarína Hriczišonová
Foto: Lukáš Rudňanský
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Zlatá promócia 2017

 Dňa 11. 9. 2017 sa uskutočnila ďalšia zlatá promócia 
absolventov Vysokej školy veterinárskej z roku 1967. Bol 
to už v poradí trinásty ročník zlatých absolventov. Zo 150 
zapísaných v prvom ročníku ich promovalo nakoniec 60, v 
tento deň si zlatý diplom mohlo prísť prevziať 26 z nich.
 Podľa tradičného scenára sa v aule univerzity stretli po 
päťdesiatich rokoch od prvej promócie zlatí promoventi 
v sprievode svojich rodinných príslušníkov, aby pred 
prevzatím zlatého diplomu z rúk promótorky prof. Faixovej 
obnovili svoju prísahu slúžiť zdraviu zvierat i zdraviu ľudí. 
Zlatá promócia je akademická slávnosť, kedy za zvuku fanfár 
prichádzajú do sály pod vedením pedela členovia vedeckej 
rady, prorektori s predsedom akademického senátu a 
nakoniec rektor univerzity. Tohtoroční zlatí absolventi 
počas slávnostného aktu sedeli pred tvárou vedenia na 
čele s rektorkou Dr. h. c. prof. MVDr. Janou Mojžišovou, 
PhD., prorektormi prof. MVDr. Zitou Faixovou, PhD., prof. 
MVDr. Jozefom Nagyom, PhD., MVDr. Martinom Tomkom, 
PhD., a doc. MVDr. Oskarom Nagyom, PhD., a predsedom 
akademického senátu prof. MVDr. Petrom Reichelom, CSc. 
Okrem prítomných členov vedeckej rady bol medzi hosťami 
aj predseda ZO OZ PŠaV UVLF v Košiciach prof. RNDr. Michal 
Toropila, CSc. 
 Po prečítaní mien všetkých absolventov z roku 1967 vyzval 
úvodca prof. J. Nagy rektorku univerzity, aby dala zvolenie 
na odovzdanie diplomov prítomným zlatým absolventom. 
Potom sa promoventom a všetkým prítomným prihovorila 
rektorka univerzity prof. Mojžišová. Vo svojom príhovore 
sa sústredila najmä na vyzdvihnutie úspechov niekoľkých 
desaťročí ich namáhavej, zodpovednej a neoceniteľnej 
práce. Poďakovala im nielen za ich prácu, ale aj za šírenie 
dobrého meno našej školy. Vyzdvihla jedinečnosť ročníka, z 
ktorého vzišli výrazné osobnosti veterinárnej medicíny:
 Spomínaná číslovka trinásť v spojení s vašim ročníkom 

sa isto nedá považovať za nešťastnú, práve naopak. Som 
presvedčená, že ste naplno využili potenciál, ktorý bol vo vás 
už v časoch vašich štúdií. Boli to časy spoločenského uvoľnenia, 
začiatku obrodného procesu, čo vám umožnilo formovať 
sa ako generácii s vlastným názorom, ktorý ste sa nebáli 
prezentovať navonok. Či už to bolo cez aktivity v mládežníckej 
organizácii, či počas vystúpení košickej mládeže za právo 
organizovať spoločné podujatia bez politického charakteru, 
alebo počas povinných výrobných praxí v rastlinnej výrobe. Aj 
to vás stmeľovalo dokopy, vytváralo silnú súdržnosť, priateľstvo 
a spoluprácu. Vážne i humorné aspekty vysokoškolského života 
počas náročného štúdia a skúšok, internátneho života i aktivít 
počas brigád a výrobnej praxe z vás utvárali silný a súdržný 
kolektív, ktorý sa riadil heslom, že zlé treba vydržať a tešiť sa 
na to lepšie. Aj po skončení školy ste sa dokázali pravidelne 
stretávať v hojnom počte a určite aj dnes bude príležitosť 
spomínať na veselé zážitky z mladosti, na spoločnú kapelu a jej 
vystúpenia, na knedle s hlinou počas práce na poli, tajné nočné 
kopírovanie prednášok a mnohé ďalšie.
 Bol to váš ročník, ktorého sa týkali viaceré zmeny, niektoré 
pozitívne, niektoré menej. Končila sa éra umiestňovania 
do zamestnania a museli ste si prácu hľadať sami, keďže 
veterinárna služba sa začala reorganizovať, museli ste tiež 
prevziať zodpovednosť aj za iné rozhodnutia, napríklad aj také, 
či budete písať diplomovú prácu, alebo nie. Aj tieto skutočnosti 
vás formovali a podieľali sa na tom, že ste sa zaradili k ďalším 
úspešným absolventom našej univerzity. Doma i v zahraničí ste 
vysokou kvalitou svojej práce potvrdzovali kvalitu školy, ktorá 
vám poskytla vzdelanie vysokej úrovne. Z vašich radov vzišli 
najvyšší akademickí funkcionári – rektor, prodekan a dekan, 
viacerí ste dosiahli pedagogickú hodnosť profesora, docenta, 
kandidáta vied, pôsobili ste v parlamente i v pedagogickej 
činnosti na vysokej či strednej škole, viacerí ste pracovali vo 
vedeckej a laboratórnej oblasti, na významných riaditeľských 
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funkciách vo veterinárnych organizáciách aj vo výrobných 
podnikoch. A mnohí ste tiež dosiahli významné ocenenia 
a vyznamenania za mimoriadne pracovné nasadenie a 
dosiahnuté úspechy.
 V ďalšej časti svojho príhovoru predstavila zlatým 
absolventom všetky viac či menej viditeľné zmeny, ktorými 
ich alma mater prešla za uplynulé desaťročia a na záver im 
popriala mnohých ďalších rokov prežitých v zdraví, šťastí, 
radosti a spokojnosti v kruhu rodiny a priateľov.
 Za zlatých absolventov s príhovorom vystúpil MVDr. Michal 
Spišák, ktorý sa v spomienkach vrátil do začiatkov ich štúdií, 
k pedagógom i spolužiakom, ku skúškam a k tomu veselému 
i smutnejšiemu v ich študentskom živote: Štúdium nebolo 
samozrejmosťou, ale výsadou ovenčenou nielen právami, ale 
aj mnohými pre nás samozrejmými povinnosťami. Štatistika 
uvádza, že počas 11 semestrálneho štúdia sme absolvovali 30 
zápočtov a 36 skúšok.
 Okrem samotného štúdia sme zažívali nezabudnuteľné 
chvíle aj pri mimoškolských aktivitách. Radi spomíname na 
poľnohospodárske brigády na Štátnom majetku v Levoči 
a Spišskej Novej Vsi. Na prvý pohľad manuálna práca na 
družstve nesúvisela so štúdiom veterinárnej medicíny, avšak 
určite prispela k nášmu vzájomnému poznaniu. Okrem toho 
na rôznych výletoch do blízkeho Slovenského raja, či Vysokých 
Tatier sme dostali možnosť obdivovať krásnu prírodu Slovenska. 
Trvalé spomienky máme aj na zahraničnú výmennú prax, či na 
letný a zimný výcvikový kurz. V dobrom spomíname aj na dobrú 
spoluprácu a nadhľad vedenia školy, keď počas skúšobného 
obdobia sa nie všetkým študentom podarilo ukončiť skúšky v 
danom semestri a predĺžením skúšobného obdobia o 2 týždne 

dali šancu ďalším na zvládnutie a ukončenie semestra. 
 V roku 1967 po zdarne absolvovaných štátniciach alebo 
obhájení diplomových prác sme mohli pristúpiť k slávnostnej 
promócii. Avšak aula v priestoroch veterinárnej fakulty, v ktorej 
sa konali promócie nebola práve k dispozícii. Hľadali sme 
dôstojné miesto vhodné k tomuto účelu. Riešenie sme našli a 
ako prví absolventi veterinárneho štúdia sme tento slávnostný 
akt uskutočnili v Štátnom divadle v Košiciach. No nielen v tomto 
bolo naše prvenstvo, ale aj v programe promócií, keď prvý krát 
na promóciách zaznela študentská hymna Gaudeamus igitur.
Promócie ukončili študentský život počas ktorého sme získali 
teoretické vedomosti. Tie sme pretavili do veterinárnej praxe 
na rôznych pracoviskách, či už ako obvodní veterinárni lekári 
v teréne, vo veterinárnej diagnostike, či v školstve. Mnohí svoje 
vedomosti naďalej zdokonaľovali v atestačnom vzdelávaní, 
vedeckým štúdiom, publikačnou činnosťou, či získaním 
akademických titulov. Ďalší z nás sa uplatnili aj pri rozvoji 
veterinárnej služby v zahraničí. 
 Na záver sa poďakoval univerzite za všetko, čo im dala, a aj 
za krásne okamihy zlatej promócie. Do ďalších rokov poprial 
svojej alma mater všetko najlepšie. 
 Nasledovalo hudobné vystúpenie v podaní sláčikového 
kvarteta KOMBOZET a Gaudeamus igitur ukončil akademickú 
slávnosť. Z auly sa potom všetci prítomní presunuli do 
jedálne, aby pri čaši vína pokračovali v spomínaní na časy 
minulé.

PhDr. Ľudmila Kundríková
kancelárka

Foto: Lukáš Rudňanský

Cena CVTI za „Pracovisko transferu technológií“  pre našu univerzitu

 V dňoch 10. 10. – 11. 10. 2017 sa konal siedmy ročník 
konferencie Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 
2017 s medzinárodnou účasťou, ktorú pravidelne organizuje 
Centrum vedecko-technických informácií SR. Zámerom 
konferencie bolo poskytnúť informácie o činnosti slovenských 
a zahraničných centier transferu technológií vytvorených pri 
vysokých školách, SAV a verejných výskumných inštitúciách 
a prezentovať odbornej verejnosti skúsenosti s transferom 
technológií, činnosťou centier transferu technológií a 
systémami podpory transferu technológií v zahraničí. 
Zároveň iniciovať diskusiu na tému uplatňovania procesu 
technologického transferu v podmienkach Slovenska. 
V rámci konferencie sa uskutočnil odborný seminár pre 
pracovníkov v oblasti transferu technológií, univerzitných 
vedeckých parkov a manažmentu vedy a výskumu.
 Za UVLF v Košiciach sa konferencie zúčastnili doc. MVDr. 
Dagmar Mudroňová, PhD., JUDr. Viera Jančíková a JUDr. 
Anna Arvaiová. Prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., sa z dôvodu 
konania Vedeckej rady UVLF v Košiciach nemohol zúčastniť 
na uvedenej konferencii.
 Pri príležitosti konania konferencie Transfer technológií 
na Slovensku a v zahraničí bola Centrom vedecko-
technických informácií SR po piatykrát vyhlásená súťaž v 
oblasti transferu technológií na Slovensku. Hlavným cieľom 
súťaže bolo oceniť snahu zástupcov akademickej obce SR 
preniesť výstupy vedeckovýskumnej činnosti do praxe, 
zvýšiť povedomie o transfere technológií. Ceny za transfer 
technológií sú udeľované v kategóriách Inovácia, Inovátor a 
Pracovisko transferu technológií. 

 V prvej kategórii Inovácia bola našou univerzitou 
nominovaná technológia Probiotický prípravok pre včely 
a jeho použitie, pôvodcom ktorej sú doc. MVDr. Dagmar 
Mudroňová, PhD., doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD., a MVDr. 
Katarína Kuzyšinová, PhD., ktorá sa dostala medzi prvých päť 
nominovaných. Víťazom v tejto kategórii sa stala technológia 
Kontrastovacia zmes a jej použitie z UPJŠ v Košiciach, ktorej 
pôvodcami sú RNDr. PharmDr. Patrik Jakabčin, doc. RNDr. 
Jozef Uličný, CSc., a kolektív. 
 Cenu v druhej kategórii Inovátor/Inovátorka získala 
doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc., z Výskumného centra 
AgroBioTech Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v 
Nitre za prístup ku komercionalizácii prípadov Trvanlivé 
pečivo na špeciálne výživové účely a Pekárenský výrobok so 
špecifickým zložením a dizajnom. 
 Cenu v tretej kategórii Pracovisko transferu technológií 
získala JUDr. Anna Arvaiová z UVLF v Košiciach na základe 
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nominácie Centra transferu technológií Centra vedecko-
technických informácií SR. Výberová komisia v tejto 
kategórii posudzovala počin s prínosným vplyvom v oblasti 
transferu technológií na Slovensku alebo konkrétny prípad 
vykazujúci známky systematického prístupu ochrany a 
komercializácie duševného vlastníctva zo strany lokálneho 
centra transferu technológií alebo obdobnej organizačnej 
jednotky vedeckovýskumnej inštitúcie. Ocenenie JUDr. Anne 
Arvaiovej bolo udelené, hoci univerzita v súčasnosti nemá 
zriadené špecializované pracovisko transferu technológií, 
za jej aktívny prístup a spoluprácu s Centrom vedecko-
technických informácií SR, čím vytvorila funkčný systém 
podpory v oblasti transferu technológií na univerzite.  
 Aj keď univerzita nemá zriadené samostatné pracovisko 
pre transfer technológií, v súčasnosti zabezpečujú túto 
agendu prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., prorektor pre vedecko-
výskumnú činnosť a zahraničné styky, JUDr. Viera Jančíková, 
vedúca právneho a personálneho oddelenia a JUDr. Anna 
Arvaiová, zamestnankyňa právneho a personálneho 
oddelenia. Po roku to bola opäť úspešná účasť našej 
univerzity v tejto súťaži.
 Súčasťou konferencie bolo aj udelenie účastníckej ceny 
za Najpútavejší plagát konferencie, o ktorej rozhodovali 
účastníci konferencie. UVLF v Košiciach prezentoval plagát 
technológie Probiotický prípravok pre včely a jeho použitie, 
ktorý sa s rozdielom jedného hlasu umiestnil na druhom 
mieste.
 UVLF v Košiciach zároveň stručne prezentovala svoju 
históriu, súčasnosť a transfer technológií v oblasti 
vedeckovýskumnej činnosti posterom na konanej 
konferencii.

Probiotický prípravok pre včely a jeho použitie 
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 
 Pôvodcovia: Dagmar Mudroňová, Juraj Toporčák, Katarína Kuzyšinová  

Úloha včiel spočíva predovšetkým v opeľovaní poľnohospodárskych a lesných plodín. Tento úžitok je 9-krát väčší než 
hodnota medu a ostatných včelích produktov.  Od roku 2003 sú v Európe a Amerike zaznamenávané vysoké straty 
včelstiev. Jednou z najvýznamnejších chorôb, ktoré prispievajú k úhynom včelstiev patrí  mor včelieho plodu, 
ktorého pôvodcom je baktéria Paenibacillus larvae. Liečba moru včelieho plodu je v krajinách EÚ zakázaná. 
Postihnuté včelstvá musia byť spálené, čo vedie k značným  ekonomickým stratám. Používanie antibiotickej terapie 
v krajinách, ktoré to povoľujú je diskutabilné kvôli jej nízkej účinnosti, vzniku rezistentných baktérií a reziduám vo 
včelích produktoch. Z uvedených dôvodov sme hľadali alternatívnu metódu, ktorá by okrem prevencie tohto 
ochorenia, posilnila aj celkovú obranyschopnosť včelstiev, a to s využitím výhradne prírodných substancií.  

Vývoj prípravku: 

Izolácia autochtónnych 
kmeňov laktobacilov z 
tráviaceho traktu včiel   

Testovanie rastových a 
probiotických vlastností 

laktobacilov  

Vývoj vhodnej aplikačnej 
formy →  

peľová kašička 

Aplikácia do včelstviev 

Kmeň s najlepšími 
vlastnosťami a jeho 

registrácia: 
Lactobacillus brevis B50 
BiocenolTM (CCM 8618) 

 
 
 

Zlepšenie zdravotného stavu 
včelstiev: 

zvýšený čistiaci pud 
nižší spád klieštika 

vyššie medové výnosy 
eliminácia Paenibacillus larvae 
- pôvodcu moru včelieho plodu 
pozitívny vplyv na zloženie 

črevnej mikroflóry  
 
 

  
 

 
 

Zdravšie,  
      silnejšie  

        a odolnejšie      
 včelstvá 

 
 
  
 

Riešenie problému: 

Aplikácia antibiotík 
(oxytetracyklín, tylozín) 

Preventívna 
aplikácia 

probiotického 
prípravku na 

peľovom nosiči 
do včelstiev 

 
 
                 

                    Med a  
                       ďalšie  

včelie produkty  
bez reziduí antibiotík 

 
  
 

 
Probiotický prípravok pre včely na peľovom nosiči → v spolupráci 
s CTT CVTI SR bola podaná patentová prihláška (PP50081-2016) a 

prihláška úžitkového vzoru (PUV50129-2016) 
 

 Zástupcovia univerzity prítomní na konferencii ocenili 
možnosť zúčastniť sa jej nielen kvôli získanému oceneniu, 
ale aj prínosu pre ich ďalšiu prácu. 

JUDr. Viera Jančíková
vedúca Právneho a personálneho oddelenia UVLF v Košiciach 

Nová docentka
 Vedecká rada UVLF v Košiciach 
vymenovala na svojom zasadaní 
dňa 4. 7. 2017 za docentku MVDr. 
Dášu Čížkovú, DrSc., v odbore 6.3.3. 
veterinárna morfológia a fyziológia. 
Doc. MVDr. Dáša Čížková, DrSc., vedecká 
pracovníčka na Ústave anatómie UVLF v 
Košiciach mala habilitačnú prednášku 

na tému Súčasné možnosti regeneračnej medicíny 
pri liečbe CNS a obhajobu habilitačnej práce na tému 
Neuroprotekcia, kmeňové bunky a biomateriály v terapii 
CNS dňa 23. 6. 2017 v posluchárni farmaceutického pavilónu 
UVLF v Košiciach. 
 Doc. MVDr. Dáša Čížková, DrSc., ukončila Univerzitu 
veterinárskeho lekárstva v Košiciach v roku 1987 v odbore 
všeobecné veterinárske lekárstvo a následne pôsobila na 
UFHZ SAV a NbÚ SAV. V roku 1998 na NbÚ SAV a LF UK v 
Bratislave získala vedecko-akademickú hodnosť PhD. 
vo vednom odbore odbore 6. 3. 7. biológia a v roku 2010 
získala vedecko-akademickú hodnosť DrSc. vo vednom 

odbore 010617 neurovedy. Absolvovala viaceré výskumno-
študijné pobyty v Holandsku (Rudolf Magnus Institute, 
Department of Pharmacology, NIN), USA (University of 
California, San Diego), Francúzsku (Lille 1 University) a 
na Ústave živočíšnej fyziológie a genetiky AV ČR v Prahe. 
V zahraničí strávila viac ako 5 rokov, kde bola platným 
členom významných vedeckých kolektívov. Významne 
prispela k zavedeniu nového PhD. študijného programu 
na UVLF v Košiciach 4.2.16 neurovedy prostredníctvom 
vypracovania a podania projektu Nové študijné programy 
na UVLF v Košiciach. V danom čase bola prijatá na UVLF ako 
vysokoškolský učiteľ, kde sa podieľala na vedení prednášok 
z anatómie a fyziológie, na vypracovaní syláb a študijných 
materiálov. V spolupráci s Univerzitou v Lille 1 prispela k 
zavedeniu medzinárodného „co-tutorial PhD“ štúdia, kde je 
školiteľkou dvoch zahraničných PhD. študentov. V tom čase 
sa aktívne podieľala na výučbe biológie a neuroimunológie 
pre študentov všeobecnej biológie na Univerzite Lille1. Je 
spoluautorkou 1 monografie a 5 kapitol v knihách. Doc. MVDr. 
Dáša Čížková, DrSc., sa podieľa na pedagogickom procese aj 
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ako oponentka a školiteľka diplomových a PhD. prác. Z toho 
má ako školiteľ ukončených 3 diplomantov, 5 PhD. študentov 
a 3 pokračujúcich v PhD. štúdiu. Bola pozvaná prednášať na 
viaceré významné medzinárodné kongresy a univerzity do 
UK (Londýn), Belgicka (Brusel), Slovinska (Piran), ČR (Praha), 
Srbska (Belehrad), USA (San Diego), Číny (Heiko), Holandska 
(Amsterdam) a Francúzska (Lille). Doc. MVDr. Dáša Čížková, 
DrSc., publikovala 75 vedeckých prác v zahraničných a 8 
vedeckých prác v domácich karentovaných časopisoch 
a množstvo publikovaných príspevkov a abstraktov zo 

zahraničných podujatí. Výsledky jej vedeckej a publikačnej 
činnosti boli doposiaľ citované 1020-krát v rámci SCI.
 V rámci projektových úloh bola vedúcou riešiteľského 
kolektívu troch APVV a štyroch VEGA projektov. V roku 2016 
participovala pri príprave 2 štrukturálnych projektov za UVLF 
v Košiciach a je členkou niekoľkých zahraničných projektov. 

 Pani docentke srdečne blahoželáme a prajeme jej veľa 
pracovných a osobných úspechov! 

                                           (lk) 

12. ročník seminára doktorandov venovaný
pamiatke akademika Kolomana Boďu

 12. ročník seminára dok- 
torandov venovaný pamiatke 
akademika Kolomana Boďu 
sa konal v dňoch 6. a 7. 
septembra  2017 v aule pavilónu 
morfologických disciplín UVLF v 
Košiciach. Tohtoročný seminár 
sa niesol v duchu nedožitých 
90. narodenín akademika 
Kolomana Boďu, ktorého 
profesionálna kariéra bola 
spätá ako s UVLF, tak s Ústavom 
fyziológie hospodárskych zvie- 
rat SAV v Košiciach, ktorý 
zriaďoval a viedol. Akademik 
Koloman Boďa si vždy vážil 
prácu mladých ľudí a vytvoril im 
všetky podmienky pre úspešnú 
prácu. 
 Seminár zahájil 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 vedeckej práce. K účastníkom seminára sa 
prihovorila aj prorektorka UVLF prof. MVDr. Z. Faixová, PhD., 
prorektorka UPJŠ prof. Ing. M. Mareková, CSc., a predseda 
vedeckej rady ÚFHZ SAV doc. RNDr. P. Javorský, DrSc. 
 Na seminári prezentovalo pred odbornou porotou 
aj kolegami výsledky svojej vedeckej práce celkovo 23 
doktorandov z ústavov SAV (UFHZ, PaÚ, ÚEF v Košiciach) 
7 príspevkov, UVLF v Košiciach 6 príspevkov (v minulom 
roku ich bolo 10) a PF a LF UPJŠ v Košiciach 10 príspevkov. 
Príspevky doktorandov z oblasti mikrobiológie, parazitológie, 
bunkovej biológie, fyziológie a patológie hodnotila odborná 
komisia zložená zo zástupcov organizátorov: RNDr. Š. Čikoš, 
PhD., a RNDr. K.  Čobanová, PhD. (obaja ÚFHZ SAV), doc. 
MVDr. I. Kožárová, PhD., a doc. MVDr. N. Sasáková, PhD. (obe 
UVLF), doc. RNDr. B. Bojková, PhD., a RNDr. V. Sačková, PhD. 
(obe PF UPJŠ).
 Komisia vybrala spomedzi účastníkov 8 najlepších prác, 
ktoré  odmenila poukazmi na nákup vedeckých publikácií. 
Ocenení boli: RNDr. Miroslava Bálintová, Mgr. Anna 
Onderková, Mgr. Erika Szentpéteriová a Mgr. Petra Hradická 
(všetky z Ústavu biologických a ekologických vied  UPJŠ), MVDr. 

Radka Titková (Klinika malých zvierat – oddelenie vnútorných 
chorôb, UVLF). Mgr. Miroslav Gančár (Ústav experimentálnej 
fyziky SAV), MVDr. Eva Glatzová-Binová a MVDr. Ivana 
Kubašová (obe z Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV). 
 Úroveň seminára zhodnotil zástupca odbornej komisie 
RNDr. Š. Čikoš, PhD., nasledovne: „Rezervy mali niektorí 
napríklad v správnej prezentácii dát a interpretácii výsledkov. 
Vyskytlo sa však aj niekoľko veľmi kvalitných  originálnych 
prác s potenciálom na publikovanie v kvalitných vedeckých 
časopisoch.“
 Nevyužitý potenciál seminára spočíva v nízkej účasti 
školiteľov a doktorandov nižších ročníkov, pre ktorých 
by seminár mal byť významným zdrojom vedomostí a 
praktických zručností pri prezentácii výsledkov svojej práce.    
Príspevky zo seminára doktorandov boli uverejnené 
v recenzovanom zborníku s názvom Vedecké práce 
doktorandov 2017 (ISBN 978-80-971428-5-8). Recenzentmi 
boli doc. MVDr. A. Valenčáková, PhD., a doc. MVDr. K. Beňová, 
PhD. Členmi organizačného a programového výboru boli 
MVDr. Dušan Fabian, DrSc., z ÚFHZ SAV a prof. MVDr. Juraj 
Pistl, PhD.

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

Členovia komisie a účastníci 12. ročníka seminára doktorandov
 Foto: Katarína Čižmáriková
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 Dňa 24. 10. 2017 sa v zasadačke rektorátu UVLF uskutočnilo 
slávnostné odovzdanie diplomov doktorandom, ktorí 
úspešne ukončili štúdium v akademickom roku 2016/17 
a prevzali si za prítomnosti členov vedenia univerzity 
diplomy z rúk prorektora UVLF prof. MVDr. Juraja Pistla, PhD. 
Diplomy boli vydané v slovenskom a anglickom jazyku aj s 
predpísanými prílohami. 
 V akademickom roku 2016/17 malo obhájiť dizertačné 
práce 27 doktorandov, z toho 17 v dennej a 10 v externej 
forme štúdia. Štúdium prerušilo 11 doktorandov (4 v dennej 
a 7 externej forme štúdia), celkovo dizertačné práce v 
riadnom čase obhájilo 16 doktorandov, v nadštandardnej 
dobe nikto. Najviac dizertačných prác bolo obhájených zo 
študijného odboru 6.3.3. veterinárna morfológia a fyziológia 
(3), 6.3.7.  infekčné a parazitárne choroby zvierat (3) a 4.2.15. 
neurovedy (3). 
 V tomto akademickom roku  bola už druhýkrát 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 (3 z UVLF 
a 1 mimo UVLF), všetci uchádzači ukončili doktorandské 

Absolventi doktorandského štúdia
v akademickom roku 2016/17 a postdoktorandi

štúdium v priebehu augusta 2017.
 Prijaté žiadosti:
 1. Mgr. Adriána Fečkaninová, PhD.,
  š. o.: 6.3.2. hygiena potravín
 2. Mgr. Ľuboš Čomor, PhD.,
  š. o.: 4.2.16. neurovedy
 3. MVDr. Tatiana Szabóová, PhD.,
  š. o.: 6.3.11. hygiena chovu zvierat a životné prostredie
 4. MVDr. Jozef Kuzma, PhD.
  (š. o.: 7.1.3. normálna a patologická fyziológia, Ústav 
  experimentálnej medicíny LF UPJŠ)
 Zasadnutie výberovej komisie pre pracovné miesta 
postdoktorandov sa uskutočnilo dňa 20. 9. 2017. Zo 4 
prihlásených postdoktorandov podmienky výzvy podľa VP 
č. 63 čl. II. bod 3 splnili Mgr. Ľuboš Čomor, PhD. (katedra 
mikrobiológie a imunológie) a Mgr. Adriána Fečkaninová, 
PhD. (katedra hygieny potravín), ktorí získali pracovnú 
zmluvu na 2 roky s nástupom 1. 10. 2017. 

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

 Hostiteľom výročného stretnutia VUA 2017, ktoré sa 
konalo v dňoch 13. – 15. septembra 2017, bola Ruská 
štátna poľnohospodárska Timiriazeova univerzita v Moskve 

Visegrad University Association – General Meeting 2017

(RŠPTU). Mítingu sa zúčastnili predstavitelia z 25 členských 
univerzít VUA z 10 krajín. Našu univerzitu zastupovala 
rektorka UVLF Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., a 
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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 rektorky RŠPTU v Moskve 
Dr. Galiny Zoliny. Prezident prof. Bielik vo svojom príhovore 
pripomenul šieste výročie založenia VUA a vyjadril vďaku 
všetkým členom asociácie za ich činnosť v tomto období. 
Zároveň zhodnotil hlavné aktivity jednotlivých členov VUA 
v roku 2017 a poukázal na význam a zameranie VUA pre 
nasledujúce obdobie z pohľadu všestrannej spolupráce jej 
členov vo viacerých oblastiach. Výročnú správu a správu o 
hospodárení za rok 2017 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 2018. V roku 2017 požiadali niektoré 
univerzity o riadne členstvo VUA a 3 z nich boli prijaté do 
asociácie a jednej bolo rozšírené členstvo – Eszterházy Károly 
University, Maďarsko, University of Debrecen, Maďarsko, 
Kyiv Cooperative Institute of Business and Law, Ukrajina. 
Zároveň bolo zrušené členstvo Czenstochowa University 
of Technology a University of Novi Sad. Ako každoročne, aj 
v tomto roku bola na základe hlasovania udelená tiež cena 
VUA AWARD OF EXCELLENCE pre najaktívnejšiu členskú 
univerzitu v roku 2016. Túto cenu získala Louisiana State 
University, USA, ktorá organizovala vedeckú konferenciu, 
ktorej účastníkmi boli aj niektorí zástupcovia členských 
univerzít VUA. Na mítingu odznelo tiež niekoľko prezentácií 
významných ruských odborníkov ohľadne klimatických 

zmien a ich vplyvu na kvalitu potravín, ďalej GMO potravín 
a krmív z pohľadu zdravotného rizika, ako aj ohľadne 
skúseností so vzdelávaním v oblasti poľnohospodárstva 
medzi RF a stredoeurópskymi krajinami. Prof. Elena Horská 
z SPU v Nitre predstavila časopis Visegrad Journal on 
Bioeconomy and sustainable development vydávaný v Nitre 
a vyzvala účastníkov na publikovanie v tomto časopise, 
ktorý vychádza dvakrát ročne.
 Na záver prezident VUA prof. Bielik poďakoval rektorke 
RŠPTU v Moskve Dr. Galine Zoline za bezchybnú organizáciu 
podujatia a všetkým účastníkom mítingu za plodnú 
spoluprácu a priateľskú atmosféru. V roku 2018 bude 
výročné stretnutie VUA organizovať University of Debrecen 
v Maďarsku. Následne sa otvoril priestor na prehliadku 
univerzity a oboznámenie sa s jej históriou. Predstaviteľov 
UVLF prijal dekan Fakulty zootechniky a biológie prof. J. A. 
Joldašbaevom spolu s pracovníkmi fakulty a študentami. 
V rámci tejto fakulty nedávno otvorili aj študijný program 
veterinárna medicína, zatiaľ sú študenti v prvých troch 
ročníkoch. Na základe ďaľších stretnutí boli uzavreté zmluvy 
o spolupráci s ruskými univeritami Kursk State Agricultural 
I.I. Ivanov Academy a Orel State Agrarian University.
 Bližšie informácie o VUA General Meeting 2017 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

X. International Symposium on Wild Fauna v Portugalsku

 V dňoch 21. – 23. 9. 2017 sa konalo medzinárodné 
sympózium zamerané na voľne žijúce zvieratá, na ktorom sa 
za UVLF v Košiciach zúčastnili  rektorka Dr. h. c. prof. MVDr. 

Jana Mojžišová, PhD., prorektor MVDr. Martin Tomko, PhD., 
MVDr. Ladislav Molnár, PhD., a MVDr. Adriana Iglódyová, 
PhD.
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 Desiaty ročník pripravovalo združenie WAVES Portugal na 
univerzite The University of Trás-os-Montes and Alto Douro 
(UTAD), ktorá sa nachádza v univerzitnom mestečku Vila Real 
na severe Portugalska. Program konferencie bol bohatý, prvý 
deň prebiehali workshopy na témy Wild fauna photography; 
Genetics as an essential tool in the Wild fauna conservation 
and management; Wild birds’ pathology diagnosis.  Príspevky 
prezentované počas dvoch nasledujúcich dní boli rozdelené 
do štyroch základných okruhov:

 1. Wild fauna management and conservation
 2. Wild fauna photography seen by professional eyes and 
  researchers
 3. Wild fauna diseases under One Health approach
   4. Effects of environmental changes on wild fauna and 
  habitats
       
 Celkovo bolo prezentova-ných 94 príspevkov, z ktorých 

37 prác bolo zaradených do 
prvého, 9 prác do druhého, 
35 prác patrilo do tretieho 
a 13 prác do štvrtého 
okruhu. Prezentujúci autori 
pochádzali z Portugalska, 
Španielska, Talianska, 
Veľkej Británie, Holandska a 
Slovenskej republiky. Účasť 
150 odborníkov zo šiestich 
krajín, ktorí sa venujú voľne 
žijúcim zvieratám v rôznych 
oblastiach, či už chovu, 
chorôb alebo ochrany zvierat, 
bola garanciou programu 
bohatého na nové poznatky 
a informácie. To, že tieto 

predpoklady sympózium naplnilo, potvrdili bohaté 
diskusie k prezentovaným témam, ktoré začali ihneď po 
ich prednesení a často pokračovali aj neskôr pri kuloárnych 
debatách. 
 V priebehu posledného dňa konania sympózia čakalo na 
účastníkov prekvapenie. Zlatým klincom podujatia bolo 
vypustenie myšiaka hôrneho (Buteo buteo) z univerzitnej 
rehabilitačnej stanice späť do voľnej prírody. Touto neľahkou 
úlohou bola poverená  rektorka našej univerzity Dr. h. c. 
prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. Práve toto vypúšťanie 
dravého vtáka, ktoré vyvolalo v účastníkoch sympózia 
najväčšie emócie, bolo nielen symbolom desiateho ročníka 
sympózia, ale celej podstaty organizácie WAVES, a tou je 
ochrana a pomoc pre voľne žijúce zvieratá. 

MVDr. Adriana Iglódyová, PhD.
MVDr. Martin Tomko, PhD.

Európska noc výskumníkov 2017 v Košiciach

 Dňa 29. 9. 2017 od 9.00 do 21.00 sa 
uskutočnil 11. ročník podujatia Európska 
noc výskumníkov (ENV). V priestoroch 
obchodného centra Átrium Optima bolo 
pripravených 68 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 otvoril za prítomnosti 
akademických funkcionárov menovaných 
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univerzít a riaditeľov ústavov SAV primátor Košíc 
Richard Raši.
 UVLF na tejto exhibícii vedy prezentovala 
9 expozícií pripravených tak, aby zaujali od 
najmenších až po najstarších účastníkov a 
zároveň ich obohatili o nové informácie z 
oblasti veterinárnej medicíny a farmácie. 
Prostredníctvom interaktívnej expozície Lietajúce 
stavovce a voda bol účastníkom predstavený 
terénny ornitologický a chiropterologický výskum 
a metódy používané v rámci výskumu vtákov a 
netopierov. Súčasťou toho bola aj prednáška s 
názvom Noční letci a vedci (MVDr. Ľ Korytár, PhD.). 
Expozícia Neviditeľný svet mikroorganizmov (ústav 
mikrobiológie) predstavila svet baktérií, vírusov 
a iných mikroorganizmov, ktoré síce voľným 
okom nevidíme, ale tvoria neoddeliteľnú súčasť 
nášho sveta. Jedná sa o prospešné baktérie, ale 
aj rôzne baktérie a vírusy, ktoré dokážu spôsobiť 
smrteľné infekcie, mnohé sú prenosné zo zvierat 
na ľudí. Prezentácia Od buniek ku kométam (ústav 
genetiky) umožnila verejnosti malé nahliadnutie 
do práce v cytogenetickom laboratóriu. 
Návštevníkom priblížila princíp a význam metódy 
nazývanej kométový test, ktorým sa hodnotí 
stupeň poškodenia genetického materiálu (DNA) 
buniek. V stánku Plazy a ľudia (Aqua Terra klub) sa 

návštevníci oboznámili so životom plazov 
ako aj a chovom rôznych druhov plazov 
ako svojich domácich miláčikov. Stánok 
Význam plazov pre ľudstvo (ústav fyziológie) 
poukazuje na význam plazov pre celý 
ekosystém, tiež ako sa využíva hadí jed v 
medicínskom a kozmetickom priemysle. 
Videozáznam priblížil odber hadieho 
jedu. Stánok Môj psík sa nebojí injekcie 
(ústav farmakológie) poukázal na rôzne 
aplikácie injekcií, ako aj rôzne typy ihiel a 
striekačiek. Expozícia Zmeraj si parametre 
srdca (ústav biofyziky) demonštrovala 
fyzikálne princípy EKG srdca pomocou 

trojzvodového systému doplnené meraním 
krvného tlaku a saturácie krvi kyslíkom u 
ľudí a zvierat. Expozícia Tajomstvo prírodných 
liečiv (katedra farmakognózie a botaniky) 
umožnila návštevníkom okrem liečivých 
rastlín v rôznej podobe spoznať aj jedovaté 
rastliny a produkty vo forme krémov, silíc a 
pochutnať si na niektorých druhoch bylinných 
čajov. V stánku Želatínové kapsuly vo farmácií 
(katedra farmaceutickej technológie) sa 
návštevníci dozvedeli, z čoho a ako je možné 
kapsuly vyrobiť, aké je ich použitie a aké typy 
kapsúl poznáme, akým spôsobom sa kapsuly 
v priemysle plnia a sami si mohli vyskúšať 
plnenie kapsúl pomocou strojčeka, ktorý sa 
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IV. celoštátne stretnutie veterinárnych  lekárov –  seniorov nad 70 rokov

 V dňoch 5. a 6. októbra 2017 sa priestory Inštitútu 
vzdelávania veterinárnych lekárov a Univerzity 
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach stali 
miestom, kde sa už po štvrtý krát stretli veterinárni lekári - 
seniori nad 70 rokov.
 Hlavným organizátorom stretnutia bol Inštitút 
vzdelávania veterinárnych lekárov, ale na jeho zabezpečení 
sa spolupodieľali aj Univerzita veterinárskeho lekárstva 
a farmácie, Komora veterinárnych lekárov Slovenskej 
republiky a Štátna veterinárna a potravinová správa 
Slovenskej republiky. Podujatie otvoril a viedol riaditeľ 
Inštitútu veterinárnych lekárov MVDr. Jozef Pokorný. S 
pozdravnými prejavmi vystúpila rektorka UVLF v Košiciach 
Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., a prezident KVL SR 
MVDr. Tibor Brauner.
 Hlavný prejav predniesol už po štvrtýkrát nestor 
slovenskej veterinárnej historiografie a člen Komisie histórie 
veterinárnej medicíny pri IVVL MVDr. Ladislav Husár. Vo 

uplatňuje v lekárňach.
 Európska noc výskumníkov bola nepochybne vydarenou 
akciou, ktorá prilákala do obchodného centra Optima v 
Košiciach množstvo návštevníkov rôznych vekových kategórií 
z celého východoslovenského regiónu, keďže už ráno bolo 
vidieť celý rad autobusov z bližších aj vzdialenejších okresov. 
Celkovo je možné toto podujatie zhodnotiť na jednej strane 
ako akciu únavnú, 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, vyvolávajúcu dobrý 
pocit, že mladí ľudia majú stále záujem dozvedieť sa niečo 
nové z rôznych oblastí vedy. 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. 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 ako aj potenciálnym uchádzačom 
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 zapoja aj doposiaľ v tejto oblasti pasívne 
pracoviská, ktoré sa určite môžu realizovať zaujímavými 
expozíciami. 

prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD. 
prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky
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svojom príspevku venoval pozornosť aktuálnej téme, a to 
úlohám a plneniu Národného programu ochrany seniorov 
a z neho vyplývajúcich povinností aj pre organizácie a 
inštitúcie veterinárnej starostlivosti vo vzťahu k seniorom 
– veterinárnym lekárom. Konštatoval, že aj tieto stretnutia 
sú nepatrnou, ale dôležitou súčasťou Národného programu 
ochrany seniorov.
 Stretnutia sa zúčastnilo spolu 138 veterinárnych lekárov 
seniorov a 11 členov sprievodu. Zo zahraničia boli prítomní 
3 veterinárni lekári z Českej republiky a po jednom 
veterinárnom lekárovi zo Švajčiarska a Kanady. 
 Súčasťou programu stretnutia seniorov bola aj návšteva a 
prehliadka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie. V 
aule univerzity účastníkov privítal prorektor pre zahraničné 
štúdium MVDr. Martin Tomko, PhD., ktorý vo svojom 
príhovore poukázal na celkové zmeny, ktoré sa na univerzite 
udiali od čias štúdia prítomných kolegov – seniorov. 
Následne prof. MVDr. Martin Zibrín, PhD., v obrazovej 
prezentácii doplnenej vecným komentárom prítomným 

pripomenul prvú generáciu profesorov Vysokej školy 
veterinárskej v Košiciach. So záujmom si všetci vypočuli aj 
prezentáciu doc. MVDr. Zuzany Kosteckej, PhD., na tému 
„Rozvoj veterinárnej medicíny vďaka osobnostiam vedy na 
filatelistickom základe“. Nasledovalo tradičné fotografovanie 
pri soche koňa Arda. Potom sa seniori presunuli k 
novovybudovanej Univerzitnej veterinárnej nemocnici a k 
renovovaným ustajňovacím priestorom pre veľké zvieratá, 
kde ich prorektor pre klinickú činnosť a styk s praxou doc. 
MVDr. Oskar Nagy, PhD., a prednostka kliniky malých zvierat 
prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD., informovali o rozsahu 
poskytovanej diagnostickej, terapeutickej, preventívnej a 
konzultačnej činnosti. 

MVDr. Martin Tomko, PhD.
prorektor pre zahraničné štúdium

MVDr. Jozef Blecha
člen Komisie histórie veterinárnej medicíny pri IVVL

Foto: J. Stoklas a L. Rudňanský

 Dňa 8. októbra 2017 sa konalo na pôde Výcho- 
doslovenského múzea v Košiciach už 22. sympózium z dejín 
farmácie, medicíny a veterinárskeho lekárstva. Jeho hlavným 
usporiadateľom bola UVLF v Košiciach – Katedra lekárenstva 
a sociálnej farmácie, Východoslovenské múzeum Košice – 
Klub dejín farmácie, medicíny a veterinárskeho lekárstva, 
Unipharma, 1. slovenská lekárnická a. s., Bojnice, a Slovenská 
lekárnická komora. V predsedníctve sympózia zasadli 
zástupcovia usporiadateľov – prof. MVDr. Zita Faixová, 
PhD., prorektorka UVLF pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, 
PhDr. Róbert Pollák, riaditeľ Východoslovenského múzea, 
prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc., koordinátor študijného 
programu farmácia na UVLF, Mgr. Ladislava Valášková, 

22. sympózium z dejín farmácie

vedúca Českého farmaceutického múzea v Kukse (FaF UK 
Hradec Králové), PharmDr. Ondrej Takáč, Unipharma, a. s., 
PharmDr. Jan Babica z FaF UK Hradec Králové a koordinátor 
akcie RNDr. Anton Bartunek, Katedra lekárenstva a sociálnej 
farmácie UVLF v Košiciach. 
 V úvodnej časti sympózia vystúpil RNDr. Anton Bartunek, 
ktorý privítal významných hostí sympózia a všetkých jeho 
vyše 40 účastníkov. Svoje prívety potom predniesli PhDr. 
Róbert Pollák, riaditeľ VM a hostiteľ sympózia, prof. MVDr. Zita 
Faixová, PhD., prorektorka UVLF, a PharmDr. Ondrej Takáč v 
zastúpení generálneho riaditeľa Unipharmy RNDr. Tomislava 
Jurika, CSc. Program sympózia zahrnoval 9 prednášok 

Vedúca Katedry lekárenstva a sociálnej farmácie UVLF PharmDr. M. 
Fedorová so študentmi 1. ročníka farmácie na sympóziu
Foto: U. Ambrušová

Predsedníctvo a hostia sympózia: zľava: Mgr. L. Valášková, PhD., prof. 
MVDr. J. Legáth, CSc., prof. MVDr. Z. Faixová, PhD., PhDr. R. Pollák, 
PharmDr. J. Babica, PharmDr. O. Takáč, RNDr. A. Bartunek
Foto: D. Ižová
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popredných slovenských a českých historikov, zaoberajúcich 
sa bádaním v oblasti dejín farmácie a medicíny. Veľmi 
prínosným sa stala aktívna účasť profesionálnych historikov, 
pracovníkov univerzít, archívov a múzeí z celého Slovenska, 
osobností, ktorí sa popri svojej základnej profesionálnej 
činnosti intenzívne venujú aj bádaniu súvisiacemu s témou 
našich sympózií. Je to súčasný trend organizátorov sympózia 
– zapájať do svojich aktivít a prednáškovej i publikačnej 
činnosti čo najväčší počet profesionálov.
Odborný program: 
 1. Katharina Bočkayová, doc. PhDr. František Šimon, 
  Filozofická fakulta UPJŠ Košice, Katedra romanistiky: 
  Morové spisy Samuela Spillenbergera
 2. PhDr. Alena Kredatusová, Spišský archív Levoča: 
  Významní spišskí lekári a lekárnici v 17. – 19. stor.
 3. PharmDr. Jan Babica, PharmDr. Jindřich Kolda,  
  Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovej, Hradec 
  Králové: Federace slovanského lékárnictva (1928 – 
  1938)
 4. RNDr. Anton Bartunek, UVLF v Košiciach, Katedra 
  lekárenstva a sociálnej farmácie: Pôvodom slovenský 
  lekárnický rod Gajovcov a jeho význam pre dejiny  
  chorvátskej farmácie a kultúry  
 5. Mgr. Erika Cintulová, riaditeľka Kežmarského múzea:  
  Lekárnik Leo Herz v Kežmarku
 6. Mgr. Lucia Krchnáková, PhD., Múzeum mincí a medailí 
  Národnej banky Slovenska, Kremnica: Z dejín 
  kremnickej lekárne
 7. PhDr. Richard R. Senček, PhD., Poštové múzeum 
  Banská Bystrica: Zdravotnícka situácia po skončení 
  druhej svetovej vojny a zásobovanie krajiny a 
  obyvateľstva liekmi 

 8. PhDr. Daniel Harvan, Slovenské banské múzeum, 
  Starý zámok, Banská Štiavnica: Budovanie a 
  perspektívy budovania farmaceutickej zbierky 
  Slovenského banského múzea
 9. PhDr. Uršula Ambrušová, PhD., Východoslovenské 
  múzeum Košice, MUDr. Marta Jiroušková, CSc.,  
  Klub dejín medicíny, VM Košice: Historická lekáreň vo 
  Východoslovenskom múzeu Košice
 Výrazným a nevšedným obohatením odborného 
programu sympózia bola prítomnosť dvoch synov PhMr. 
Lea Herza, Rudolfa a Ladislava, ktorí v osobitnom príhovore 
doplnili prednášku o svojom otcovi, významnom lekárnikovi, 
nesmierne zaujímavými informáciami a podrobnosťami o 
jeho odbornom a osobnostnom profile, o jeho záujmoch i 
filantropickej činnosti v každodennom kontakte s pacientmi. 
Tretím synom PhMr. Lea Herza je významný slovenský 
filmový režisér a herec Juraj Herz žijúci v Prahe. 
 Na záver odbornej časti sympózia jeho koordinátor 
zrekapituloval priebeh akcie, poďakoval aktívnym 
účastníkom za ich cenné a objavné príspevky k dejinám 
slovenskej farmácie a medicíny a vyjadril presvedčenie, že 
táto plodná spolupráca bude pokračovať aj v budúcnosti. 
Poďakoval za účasť a podporu súčasne aj vedeniu UVLF 
v Košiciach a vedeniu VM Košice, osobne ich riaditeľovi 
a hostiteľovi sympózia, za skvelú spoluprácu pri jeho 
organizácii, ako aj vytvorenie podnetného a tvorivého 
prostredia pre všetkých účastníkov. Sympózium sa konalo v 
novozrekonštruovaných priestoroch v podkroví historickej 
budovy múzea, architektonicky veľmi zaujímavo a moderne 
riešených. Nemenšia vďaka patrí aj Unipharme, 1. slovenskej 
lekárnickej a. s., Bojnice, jej generálnemu riaditeľovi, za 
výraznú a tradičnú dlhoročnú sponzorskú podporu našej 
akcie. Poďakovanie patrí aj členom prípravného výboru 
sympózia, osobitne PhDr. Uršule Ambrušovej, PhD., z VM 
Košice a PharmDr. Monike Fedorovej a Mgr. Radoslavovi 
Suchovičovi z Katedry lekárenstva a sociálnej farmácie 
UVLF v Košiciach. Veríme, že nemenej tvorivé, spoločensky 
a odborne prívetivé prostredie sa nám podarí pripraviť aj pri 
našej budúcoročnej akcii – 23. sympóziu z dejín farmácie, 
medicíny a veterinárskeho lekárstva. Jeho prípravy sú v 
plnom prúde. Účastníci sympózia záverom využili ponuku 
VM Košice a navštívili jeho dve stále expozície: Košický 
zlatý poklad a zbierku lekárenských artefaktov a mobiliárov 
lekární v rámci Umelecko-historickej expozície múzea. 

RNDr. Anton Bartunek
Katedra lekárenstva a sociálnej farmácie UVLF v Košiciach

Hostia sympózia, zľava Rudolf Herz, Mgr. E. Cintulová, riaditeľka 
Kežmarského múzea, Ladislav Herz a koordinátor sympózia RNDr. 
Anton Bartunek
Foto: D. Ižová

Jaroslav Franko
Eva Škovranová
Zuzana Jacková

MVDr. Darina Baranová, PhD.
Gabriela Hollá

Peter Kronovetter

Etela Bednáriková
doc. PhDr. Ladislav Belanský, CSc.

doc. MVDr. František Schwarcz, CSc. 
doc. MVDr. Marta Prosbová, CSc. 

Dr. h. c. prof. MVDr. Michal Novák, DrSc. 

Blahoželáme jubilantom...
... ktorí v mesiacoch september a október oslávili svoje životné jubileá. Prajeme im do ďalších rokov najmä 
pevné zdravie, veľa šťastia, porozumenia a spokojnosti v osobnom i profesionálnom živote, veľa  úspechov 
a splnených snov!
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Zemplínske lekárnické dni

 V dňoch 29. – 30. septembra 2017 sa aj tento rok konali 
Zemplínske lekárnické dni, tentokrát v Humennom. Ich 
hlavným usporiadateľom bola Slovenská lekárnická 
komora. Úvodným príhovorom všetkých privítal prezident 
Slovenskej lekárnickej komory PharmDr. Ondrej Sukeľ. 
Ďalšie úvodné slová patrili prorektorke našej univerzity prof. 
MVDr. Zite Faixovej, PhD., a dekanovi Farmaceutickej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave prof. PharmDr. Pavlovi 
Mučajimu, PhD. Odborné príspevky piatkového programu 
boli rozdelené do štyroch blokov: Teória a prax farmácie, 
Vek – determinant postupu farmakoterapie, Život v lekárni 

a Workshopy. 
 V bloku Život v lekárni bol predstavený aj projekt Zdravie 
do lekárne, ktorý bol schválený Slovenskou lekárnickou 
komorou a na ktorom participuje aj Univerzita veterinárskeho 
lekárstva a farmácie v Košiciach. Zdravie do lekárne 
prezentovali absolvent ŠP farmácia Mgr. Lukáš Jaroščiak 
a zamestnanec Katedry lekárenstva a sociálnej farmácie 
UVLF Mgr. Radoslav Suchovič. Projekt bol súčasťou aj bloku 
Workshopy, v rámci ktorého mali lekárnici možnosť vyskúšať 
si meranie biochemických parametrov (cholesterolu, 
glukózy) a krvného tlaku, prostredníctvom čoho získa 
pacient základné informácie o svojom zdravotnom stave. 
Súčasťou projektu sú aj vybraní študenti UVLF v ŠP farmácia, 
ktorí vykonávajú tieto merania v lekárňach a reprezentujú 
našu univerzitu. Tento projekt sa stretol s veľkým úspechom, 
preto bude našou snahou ho aj naďalej rozvíjať. 
Druhý deň Zemplínskych lekárnických dní pokračoval 
ďalšími príspevkami v troch blokoch: Sila prírody v lekárni, 
Spoločenská úloha farmaceuta a Legislatíva ako súčasť 
lekárenskej praxe. Záverom možno konštatovať, že aj tento 
ročník Zemplínskych lekárnických dní sa vydaril a odborne 
obohatil všetkých zúčastnených.

Mgr. Radoslav Suchovič
    Katedra lekárenstva a sociálnej farmácie

UVLF v Košiciach

 V dňoch 24. – 27. 10. 2017 sa konala predajná výstava 
odbornej literatúry Veterinary and Pharmacy Libri 
2017. Výstava, ktorá už viac ako 20 rokov predstavuje 
zamestnancom a študentom univerzity najnovšie tituly 
z oblasti poľnohospodárstva, veterinárnej medicíny, 

Pozývame vás  - Veterinary and Pharmacy Libri 2018
farmácie a ďalších príbuzných 
prírodovedných odborov. Na 
výstave bolo prezentovaných 
takmer 200 titulov renomovaných 
vydavateľstiev – Elsevier, Viley-
Blackwel, VetSer, Cabi, Springer a 
iných. 
 Významným posunom vo 
vydávaní odbornej literatúry je 
prístup do elektronickej verzie 
knihy. Na tohtoročnej výstave 
boli prezentované tituly označené 
piktogramom počítača, ktoré 
umožňujú prístup do on-line 
verzie, kde je dostupná obrazová 
dokumentácia, či power point 
prezentácia. 
 Výstavu finančne podporil 
Fond na podporu umenia, 
trom vylosovaným účastníkom 
podujatia bola darovaná 
kniha podľa vlastného výberu. 
Výhercami Veterinary and 
Pharmacy Libri 2017 sú MVDr. 
Zuzana Čriepoková, PhD., MVDr. 

Martin Kožár, PhD., a MVDr. Kristína Huňáková.
 Ďakujeme firme Slovart GTG za dlhoročnú spoluprácu a 
zároveň si Vás dovoľujeme pozvať na ďalšiu Veterinary and 
Pharmacy Libri 2018.

            MVDr. Libuša Bodnárová
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POĎAKOVANIE
FONDU NA PODPORU UMENIA

Vďaka finančnej podpore z Fondu na podporu umenia získala v roku 2017 akademická knižnica
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dotáciu na akvizíciu knižničného fondu pod názvom

Primárne dokumenty – zdroj vzdelávania.

Prostredníctvom poskytnutej dotácie z Fondu na podporu umenia akademická knižnica zakúpila 
odborné knihy so zameraním na študijné odbory, v ktorých Univerzita veterinárskeho 
lekárstva a farmácie v Košiciach poskytuje vzdelávanie s prihliadnutím na najnovšie typy publikácií. 
Doplnenie a rozšírenie knižničného fondu zabezpečí lepšiu dostupnosť odbornej literatúry pre všetkých 
používateľov akademickej knižnice, predovšetkým študentov a vedecko-pedagogických zamestnancov, 
umožní sprístupnenie úzko špecializovaného fondu nielen prezenčne, ale aj formou absenčnej výpožičky.

Fondu na podporu umenia vyjadrujeme v mene všetkých 
používateľov  poďakovanie za poskytnutie dotácie!

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

MVDr. Libuša Bodnárová
riaditeľka ÚVIK

 V dňoch 14. – 16. septembra 2017 sa v Šamoríne konal 
11th Veterinary Behaviour Meeting. Organizovala ho 
ako každoročne ECAWBM (European College of Animal 
Welfare and Behavioural Medicine), ESVCE (European 
Society of Veterinary Clinical Ethology), AWSELVA (Animal 
Welfare Science, Ethics and Law Veterinary Association) 
v spolupráci s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a 
farmácie v Košiciach, Neuroimunologickým ústavom SAV, 
Slovenskou asociáciou veterinárnych lekárov malých zvierat 
a Slovenskou spoločnosťou pre neurovedy. Účastníkov 
konferencie privítali zástupcovia spoluorganizátorov 
prorektorka prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., za Univerzitu 
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a doc. 
MVDr. Dáša Čížková, DrSc., za Slovenskú spoločnosť pre 
neurovedy. Vo svojom krátkom príhovore prof. MVDr. Zita 
Faixová, PhD., zdôraznila významný odborný a vedecký 
prínos tohto medzinárodného podujatia, ktoré sa prvýkrát 
organizovalo na Slovensku, a úlohu univerzity pri výchove 
budúcich veterinárnych lekárov. Následne doc. MVDr. Dáša 
Čížková, DrSc., vydvihla úlohu neurovedného výskumu v 
oblasti behaviorálnej veterinárnej medicíny, ktorú je nutné 

11th Veterinary Behaviour Meeting

podporovať, rozvíjať a dostať do povedomia slovenským 
veterinárnym odborníkom. Za Neuroimunologický ústav 
SAV privítal účastníkov konferencie doc. MVDr. Norbert 
Žilka, DrSc. Je potešiteľné, že jedným z ústredných 
účastníkov konferencie bol Sagi Denenberg, DVM, DACVB, 
dipl. ECAWBM (Behavioral Medicine), RCVS, absolvent našej 
univerzity, ktorý vo svojej prezentácii vyzdvihol aktívnu a 
rozhodujúcu úlohu učiteľov UVLF v Košiciach, vďaka ktorým 
sa začal venovať otázkam porúch správania u zvierat. 
 ECAWBM vzdeláva kvalifikovaných európskych 
veterinárnych odborníkov v dvoch subšpecializáciách, a to 
animal welfare a behaviorálna medicína. Po absolvovaní 
rozsiahlych školení a niekoľkoročného rezidenčného 
vzdelávania a skúšok absolventi končia ako certifikovaní 
špecialisti s titulom European Veterinary Specialist in 
Behavioural Medicine (Companion Animals), alebo European 
Veterinary Specialist in Animal Welfare Science, Ethics and 
Law.
 Stretnutie veterinárnych behavioristov prebiehalo v 
šamorínskom kongresovom a športovom centre X – bionic 
sphere. Stretlo sa tu asi 200 účastníkov z celého sveta. 
Program prebiehal v dvoch paralelných sekciách a to Animal 
Behaviour Scientific Sessions a Animal welfare. Do oboch 
sekcií sa organizátorom podarilo nominovať významných 
reprezentantov tejto veterinárnej oblasti, preto o prednášky 
bol vysoký záujem. Prednášky sa venovali vedeckým 
projektom z oblasti správania zvierat, ale taktiež praktickým 
riešeniam behaviorálnych problémov v klinickej praxi. 
Okrem certifikovaných behavioristov prednášali aj rezidenti 
a uchádzači o rezidentúru. Pridanou hodnotou tohto 
stretnutia bolo aj organizovanie celodenného vzdelávania 
pre uchádzačov o rezidentúru, ktorého sa zúčastnila aj naša 
doktorandka.

 Zástupcovia UVLF v Košiciach

Z prava: prof. Faixová a
doc. Čížková

Dr. Sagi Denenberg, absolvent 
UVLF v Košiciach
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17. medzinárodná konferencia RAMIRAN 2017

 17. medzinárodná vedecká konferencia RAMIRAN 2017 
sa konala v dňoch 4. – 6. 9. 2017. Za UVLF v Košiciach sa 
na konferencii zúčastnili prof. MVDr. Ján Venglovský, PhD., 
ktorý bol zároveň členom vedeckého výboru konferencie 
ako jej stály člen, doc. MVDr. Naďa Sasáková, PhD. (stály člen 
organizácie) a doc. MVDr. Daniela Takáčová, PhD.
 Hostiteľom tohtoročnej konferencie bol TEAGASC, Írsky 
úrad pre poľnohospodárstvo a rozvoj potravín v Johnstown 
Castle vo Wexforde v Írsku. Konferencie sa zúčastnilo viac 
ako 190 odborníkov z 35 krajín nielen európskych štátov, ale 
aj z USA, Austrálie, Číny a Japonska. 
 RAMIRAN – Recycling of Agricultural, Municipal and 
Industrial Residues in Agriculture Network (Recyklácia 
poľnohospodárskych, komunálnych a priemyselných rezíduí 
v poľnohospodárskej sieti) je výskumná a expertízna sieť 
zaoberajúca sa environmentálnymi otázkami, ktoré sa 
týkajú používania hnoja a iných organických zvyškov v 
poľnohospodárstve. Konferencia je primárnym výstupom 
siete a koná sa každé dva roky v inej lokalite. Organizácia 
RAMIRAN má svojich stálych členov, ostatní delegáti 
pochádzajú z radov politikov, študentov, výskumníkov, 
poradcov a predovšetkým zástupcov poľnohospodárskeho 
priemyslu, vládnych orgánov a poradenstva. 
 Hlavnou témou tohtoročnej konferencie bolo Sustainable 
utilisation of manures and residue resources in agriculture. 
Táto konferencia bola zameraná na nové špičkové stratégie 
na trvalo udržateľné zlepšenie efektívnosti využitia 
hnoja a organických zvyškov v poľnohospodárstve, 
ktoré sa skúmali v celom spektre výskumu od teórie až 
po implementáciu. Garantmi konferencie boli Dr. Karl 
Richards, Dr. William Burchill a Dr. Gary Lanigan, zástupcovia 
Teagasc, a medzinárodnými koordinátormi boli Dr. Harald 
Menzi z Agroscope vo Švajčiarsku a Dr. Tom Misselbrook z 
Rothamsted Research z Veľkej Británie. 
 Konferencia prebiehala v piatich hlavných sekciách a 
ďalších paralelných podsekciách. 
 Prvá sekcia s názvom Pokrok v oblasti technológií bola 
zameraná na najnovšie inovácie pri využívaní hnoja a 
organických zvyškov. Vo svojej plenárnej prednáške sa Dr. 
Vincent O‘Flaherty z Národnej univerzity Írska v Galway 
zaoberal ich spracovaním a celkovým manažmentom. 
Venoval sa vývoju nových technológií na výrobu 
biologických produktov ako je kompost, organické materiály, 
papier, bioplastové a biochemické produkty, a na výrobu 
energie (bioetanol, bioplyn a teplo) z hnoja a organických 
zvyškov. Celkove odznelo v tejto sekcii 24 prednášok a bolo 
prednesených 19 posterových prezentácií. 
 Druhá sekcia bola zameraná na Výživu plodín, kde 
sa plenárnou prednáškou predstavil Lars Stoumann 
Jensen z Univerzity v Kodani (Dánsko). Tematicky bol 
riešená problematika nutričnej hodnoty rôznych hnojív 
a organických zvyškov a ich vplyv na produkciu plodín na 
ornej a trávnej ploche, ako aj na výnos a kvalitu plodín. Bolo 
prednesených 19 prednášok a 17 posterových prezentácií. 
 Sekcia s tematikou Emisie plynov riešila problematiku 

kvantifikácie a zmierňovania dopadov emisií plynov na 
životné prostredie (skleníkové plyny a amoniak) v celom 
slede spracovania a manipulácie s hnojom (od získavania, 
skladovania, aplikácie na pôdy, pasienky a pod.). Dopadmi 
emisií a ich vplyvom na životné prostredie sa vo svojej 
prednáške zaoberala Claudia Wagner-Riddle z Univerzity 
Guelph v Kanade. Prednesených bolo 30 prednášok a 19 
posterových prezentácií. 
 Sekciu Kvalita pôdy a vody uviedol Gary Feyereisen z USDA-
Agricultural Research Service, Minnesota, (USA). V plenárnej 
prednáške sa zaoberal štúdiami skúmajúcimi vplyvy hnoja 
a organických zvyškov na pôdu, a to predovšetkým v 
súvislosti so stratami živín, ktoré sa dostávajú následne do 
vody a unikajú do vzduchu. Riešil premeny organického 
uhlíka v pôde, zmeny biologickej aktivity pôdy ako aj 
biodiverzity. Zaoberal sa problematikou potenciálnych 
kontaminantov a škodlivých patogénov v pôde a vo vode 
vzhľadom k používaniu sledovaných organických materiálov 
v poľnohospodárstve. V tejto sekcii bol v paralelnej sekcii 
uvádzajúcim prof. MVDr. Ján Venglovský, PhD. V sekcii 
vystúpila doc. MVDr. Naďa Sasáková, PhD., ktorá predniesla 
príspevok s názvom Znečistenie povrchovej a podzemnej 
vody z nebodových zdrojov v súvislosti s poľnohospodárskou 
činnosťou, ktorá bola zároveň vystavená aj ako posterová 
prezentácia. Celkove odznelo v tejto sekcii 25 prednášok a 
bolo prednesených 15 posterových prezentácií.
 Posledná sekcia Podpora a dopad bola zameraná na 
zlepšenie prenosu vedomostí a výskumu pre farmárov 
hlavne v súvislosti s hnojením a využívaním organických 
zvyškov a manažmentom so skúsenosťami z rôznych krajín. 
Plenárnu prednášku predniesol John Williams z RSK-ADAS 
Boxworth, Cambridge, Veľká Británia, a prednesených bolo 
16 prednášok a 18 posterových prezentácií. 
 Pre účastníkov konferencie organizátori pripravili 
zaujímavú návštevu Výskumného centra Teagasc. Toto 
centrum je otvorené aj širokej verejnosti a je zamerané na 
výskum v oblasti životného prostredia a využívania pôdy. 
Na výskumných poliach mohli účastníci vidieť prebiehajúce 
pokusy, ktorých význam a zameranie prezentovali 
mladí vedeckí pracovníci. Na vystavených paneloch 
boli spracované výsledky jednotlivých experimentov 
a ich prínos pre farmárov. Zároveň boli prezentované 
najnovšie výskumy a inovácie v oblasti využívania hnoja 
a manažmentu organických odpadov, ako aj spôsoby ich 
aplikácie vystavenými mechanizmami. Potom účastníci 

Prezentácia výsledkov experimentov vo výskumnom centre Teagasc
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konferencie navštívili 
p o ľ n o h o s p o d á r s k e 
múzeum s množstvom 
exponátov a zámok 
Johnstown obklopený 

prekrásnym sadom a jazierkom s množstvom vtákov. 
 V rámci spoločenských akcií, ktoré poskytli platformu pre 
ďalšiu diskusiu a vytváranie spolupráce medzi delegátmi, bol 
pripravený galavečer s hudobným vystúpením divadelných 
spevákov. Veľmi zaujímavá bola aj návšteva sídla Vikingov v 
Írskom národnom skanzene, ako aj predstavenie tradičnej 
írskej hudby s typickým tanečným vystúpením. V záverečný 
deň konferencie boli predstavené konferenčné výstupy a 
vytvorili sa nové siete spolupráce. 
 Hostitelia boli spokojní a vysoko hodnotili účel 
konferencie: “Po prvýkrát sa táto konferencia konala v hoteli 
Clayton Whites (Wexford) v juhovýchodnom Írsku. Výber 
toho miesta predstavuje medzinárodné uznanie írskeho 

príspevku k výskumu, prenosu poznatkov a implementácii 
technológií a stratégií, ktoré prispievajú k tejto dôležitej 
zložke udržateľného poľnohospodárstva. Poskytnú Írsku 
mnohé prínosy, predovšetkým je to zlepšená platforma 
na dosiahnutie pokroku pri tvorbe stratégií a technológií 
na riešenie významných problémov, ktorým ľudstvo 
čelí v súčasnom období. Predovšetkým pôjde o rozvoj 
ekonomicky životaschopného poľnohospodárstva, ktoré 
zvýši a zlepší prevenciu environmentálnych dopadov na 
vodu, ovzdušie, pôdu, a tým aj biodiverzitu prostredia tak, 
ako sa uvádza v strategickom pláne írskej vlády pre rozvoj 
agropotravinárskeho sektora v nasledujúcom desaťročí 
„Food Wise 2025“.
 Výstupy z konferencie vo forme abstraktov sú publikované 
v recenzovanom zborníku RAMIRAN 2017 (u autora).

doc. MVDr. Naďa Sasáková, PhD.
UVLF v Košiciach

Seminár: Príprava vedeckej práce a publikovanie

 Za účelom zvýšenia vedomostí a zručností doktorandov 
a mladých vedeckých pracovníkov na UVLF v oblasti 
publikovania vedeckých prác vedenie UVLF navrhlo 
zorganizovať odborný seminár na tému Príprava vedeckej 
práce a publikovanie. Za tým účelom bola pozvaná 
prof. MVDr. Eva Baranyiová, CSc., šéfredaktorka časopisu 
Vetrinární medicína a Agricultura Tropica et Subtropica, 
ktorá má v tejto oblasti dlhoročné skúsenosti, čo potvrdil aj 
samotný priebeh seminára.
 Seminár sa konal dňa 5. októbra 2017 s nasledovným 
programom:
9.00 – 12.30 Všeobecné zásady vedeckej práce a príprava 
  rukopisu 
     Publikovanie vo vedeckých časopisoch z 
  pohľadu editorskej praxe 
  Neprijateľné praktiky vo vedeckej práci
14.00 – 16.00 Aktuality z editorského sveta
 V prvej časti odzneli informácie o správnom písaní 
vedeckých publikácií, čo všetko musí obsahovať, akú musí 
mať formu, o východiskách, cieľoch práce, o spracovaní 
výsledkov a diskusie. Prednášajúca vysvetlila základné 
koncepty rôznych typov publikácií ako aj váhu jednotlivých 
častí vedeckých publikácií. Poukázala na mimoriadny 
význam písania abstraktu a kľúčových slov ako aj na chyby, 
ktoré vznikajú pri písaní článkov. Významnou súčasťou bola 
prednáška o zdrojoch informácií – vedeckých databázach a 

Prednášajúca prof. MVDr. E. Baranyiová, CSc.

Účastníci seminára Príprava vedeckej práce a publikovanie
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spôsobe ich využívania.
 Ďalšia časť bola zameraná na plagiátorstvo vo vede, 
pochybenia a priestupky vo vede, falšovanie dát, krádeže 
intelektuálneho vlastníctva a dôsledky takého konania. V 
neposlednom rade poukázala aj na predátorské časopisy ich 
a ich význam. 
 V časti „Publikovanie vo vedeckých časopisoch z 
pohľadu editorskej praxe“ poukázala na mnohé chyby, 
ktorých sa autori prác dopúšťajú v prípade mier, váh, 
používania slangových výrazov, trpného verzus činného 
rodu, nadbytočných slov, skratiek a pod. Vzhľadom na 
podrobnosti a rozsah táto časť pokračovala po obedňajšej 
prestávke, kde prednášajúca podala aj rôzne informácie a 
aktuality z editorského sveta. 
 Z celého kontextu prednášok vyplynula vysoká 
erudovanosť prof. Baranyiovej, o čom svedčí aj ohlas 
poslucháčov. Na základe záujmu poslucháčov o túto 
problematiku pani profesorka prisľúbila zaslať spracované 
materiály svojich prednášok, a tak aj učinila. 
 Na základe širokej škály týchto informácií ostáva veriť, 
že nájdu uplatnenie u našich doktorandov a mladých 
vedeckých pracovníkov, čo sa odzrkadlí na kvalite ich 
publikácií. 

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



Konferencia ZO OZ PŠVaV UVLF v Košiciach

 V dňoch 3. – 4. októbra 2017 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. V samotnom úvode predseda 
ZO zablahoželal členke odborov a rektorke UVLF prof. Jane 
Mojžišovej, PhD., k získaniu čestného titulu zo zahraničia 
doctor honoris causa a za všetkých odborárov odovzdal 
spolu s kyticou kvetou zlatú podkovu. Konferenciu otvoril 
predseda ZO, ktorý privítal Ing. Pavla Ondeka, predsedu 
OZ PŠaV na Slovensku, a doc. Ing. Miroslava Habána, PhD., 
podpredsedu OZ PŠaV na Slovensku a predsedu Združenia 
vysokých škôl a priamo riadených organizácií na Slovensku. 
Ďalej privítal kompletné vedenie UVLF pod vedením 
Dr. h. c. prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD., rektorky UVLF, 
zástupcov predsedníctva AS UVLF pod vedením predsedu 
AS prof. MVDr. Petra Reichla, CSc., a riaditeľa Mgr. Jaroslava 
Hochmana, riaditeľa ŠD. Zo zväzových orgánov 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. Máriu Bahterjavičovú – zástupcu UPJŠ 
v Košiciach. 
Po schválení programu a voľbe návrhovej a mandátovej 
komisie pred plénum predstúpil 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. 
Aj napriek skutočnosti, že sa podarilo získať 8 nových členov, 
na univerzite je pomerne veľký počet pracovísk, kde nie je 
ani jeden odborár a málo sa darí získavať nových – mladých 
zamestnancov. Na druhej strane sa ale všetci spoliehajú na 
prácu odborov, najmä keď ide o platové podmienky. Ďalej 
zdôraznil, že pri organizovaní celouniverzitných podujatí 
nie je vždy veľká ochota zo strany zamestnancov, ale aj 
mnohých volených odborárov, aktívne sa podieľať. Veď je 
viac ako na zamyslenie, že pre neochotu pracovísk už tretí 
rok nebolo možné zorganizovať volejbalový turnaj. Dotkol 
sa aj chodu a fungovaniu chaty Vetrinár, kde konštatoval, že 
sa podarilo ju opäť sfunkčniť. V závere svojho vystúpenia sa 
dotkol aj vzťahov medzi ZO a vedením UVLF. 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 2017 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. Zvýraznil, že nad 
rámec KZ ako benefity boli už druhý rok organizované kurzy 
jazyka anglického pre THP a R pracovníkov a pre ženy UVLF 
začatý pilates a body workout.
 K aktuálnym úlohám UVLF v akademickom roku 2017/2018 
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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. Zároveň vyzvala aj ZO nielen 
na podporu, ale predovšetkým aktívnu pomoc pri riešení 
problémov a pri ďalšom rozvoji univerzity i jej reprezentácii 
navonok.
 Predseda OZ PŠaV na Slovensku i podpredseda OZ 
PŠaV na Slovensku a predseda Združenia VŠ a Pro sa vo 
svojich vystúpeniach dotkli najzákladnejších aktivít, ktoré 
zväz i združenie v ostatnom čase vyvíjali. Poukázali na 
niekoľkoročný vývoj platových podmienok v jednotlivých 
kategóriách v rámci všetkých verejných vysokých škôl na 
Slovensku. Zároveň ocenili činnosť našej organizácie v rámci 
OZ. Všetci účastníci sa zhodli na jednom, že takéto i keď 

už tradičné stretnutia je potrebné aj naďalej organizovať. 
Veď len spoločným úsilím môžeme prispieť k ďalšiemu 
napredovaniu univerzity.
 A keďže sme boli v rekreačnom zariadení, ten kto chcel, 
mohol využiť komplet wellness, resp. masáž. A keď je dobrá 
vôľa i ochota, dokážeme si sami urobiť aj zábavu. A o tom 
sa samotní účastníci aj presvedčili. Na druhý deň mohli 
účastníci konferencie obdivovať krásy Zakopaného. 
 A čo nás okrem iného čaká v najbližšom období? Naďalej 
vyvíjať úsilie o získavanie nových členov. Konferencia 
uložila Rade ZO, aby ku kolektívnemu vyjednávaniu so 
zamestnávateľom na prípravu KZ na rok 2018 pristupovala 
korektne a zodpovedne.

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

Komora veterinárnych lekárov SR informuje

Cyklo-vet-tour 2017

 Veterinárna komunita na Slovensku je veľmi aktívna 
skupina ľudí nielen vo svojej práci, ale aj vo svojich 

koníčkoch. Mnohí sa venujú športu 
a tomu zodpovedá aj aktivita KVL. K 
už tradičným športovým podujatiam 
sme sa rozhodli pridať ďalší, veľmi 
rozšírený a stále populárnejší šport, a 
tým je cyklistika. Príznačne sme tejto 
akcii dali do vienka názov Cyklo-vet-
tour. Jednalo sa o prvý ročník, ktorého 
sa 17. a 18. 6. zúčastnilo bezmála 40 
cyklistov všetkých vekových kategórií a 
športových výkonností. Máme ambíciu 
navštíviť každý rok iné zaujímavé 
miesto a precestovať tak krížom-krážom 
Slovensko. Pre prvý ročník sme si vybrali 
rovinatú lokalitu – Gabčíkovo a hrádzu 
ťahajúcu sa pozdĺž celého vodného diela. 
Mali sme k dispozícii dve trate – jeden 60 
km okruh (Gabčíkovo-Danubiana a späť) 
pre náročnejších cyklistov a jednoduchší 
20 km okruh (Gabčíkovo-Bodíky a späť) 

pre rodiny s deťmi a menej náročných cyklistov. Tešíme sa už 
teraz na organizovanie druhého ročníka. 

Slov-Raj-Vet  2017
 KVL SR v spolupráci s UVLF v 
Košiciach a od tohto roku aj so ŠVPS 
SR, organizovali dňa 1. 7. 2017 v poradí 
už VII. ročník turisticko-spoločenskej 
akcie pod názvom Slov-Raj-Vet 
2017. Hlavným cieľom tejto akcie 
je profesijno-priateľské stretnutie 
veterinárnych lekárov, ich rodinných 
príslušníkov a priateľov spojené s 
poznávaním krás Slovenského raja. 
Sme radi, že na tejto akcii sa každoročne 
zúčastňuje stále viac účastníkov a v 
poslednom období hlavne mladších 
ročníkov. Stretnutie asi 80 účastníkov 
sa uskutočnilo už tradične v sobotu 
ráno na Čingove v areáli penziónu 
Lesnica, kde je každoročne „základný 
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tábor“ a bolo tu pre účastníkov 
pripravené občerstvenie, 
tekutiny a tradičná horalka na 
turistiku. Ako spomienka na 
akciu dostal každý účastník 
krásne tričko s logami 
organizátorov a Slovenského 
raja. Nezabudli sme s darčekom 
ani na deti, lebo tie sú už 
súčasťou tejto akcie. Tento rok 

sme mali pripravenú krásnu trasu z Bielych vôd, kde sme 
sa mali prepraviť novým školským autobusom z UVLF v 
Košiciach z Čingova. Trasa mala viesť cez Zejmarsku roklinu 
na Geravy a Glackou cestou na Kláštorisko s pokračovaním 
späť na Čingov. Príroda nám však skrížila plány a pre výdatný 
dážď sme museli pôvodnú trasu ráno zrušiť a pred obedom 
sme sa autobusom vybrali na Polesok. No nakoľko dážď 

stále neutíchal, vrátili sme sa späť na Čingov. Ale zjavne 
nás tam hore ešte niekto má rád a okolo obeda sa predsa 
vyčasilo, a preto sme si urobili ešte individuálne výlety 
končiace skupinovo na Tomášovskom výhľade. Za sedem 
rokov tradície tejto peknej akcie je to len druhýkrát, čo nám 
nevyšlo zrealizovať plánovanú trasu. Ale kto má rád hory 
vie, že takéto veci treba brať s pokorou a príroda nám to 
inokedy vynahradí. Po príchode z túry bolo pre všetkých 
účastníkov pripravené občerstvenie s perfektným gulášom, 
ktorý pod vedením Dr. Janka Ostroluckého pripravili naši 
kolegovia. Nezabudnuteľná bola iste aj tento rok atrakcia 
v podobe krásnej staručkej červenej pragovky – veterána, 
ktorej majiteľom je náš kolega Dr. Albert Martinko a ktorá 
nesmela chýbať na spoločnej fotografii. Na záver sa akcia 
končila pri ohnisku, kedy bol ten správny čas na vzájomnú 
priateľskú komunikáciu o problémoch a radostiach nielen 
nášho veterinárneho stavu na Slovensku. 

Svetový veterinárny kongres
 V dňoch 27. – 31. 8. 2017 sa v juhokórejskom meste 
Incheon uskutočnil 33. ročník Svetového veterinárneho 
kongresu organizovaného Kórejskou asociáciou 
veterinárnej medicíny pod záštitou Svetovej veterinárnej 
asociácie (WVA), ktorej členom je aj KVL SR. Na kongrese 
sa zúčastnilo 5 117 účastníkov z viac ako 80 krajín sveta, čo 
robí kongres vskutku svetovým. Plenárnu prednášku mal 
bývalý generálny tajomník OSN Pan Ki-mun. Kongres bol 
rozdelený na 24 sekcií, v ktorých odznelo 255 prednášok od 
95 prednášajúcich z 24 krajín. Okrem hlavného odborného 
programu počas kongresu prebehol aj globálny seminár 
venovaný welfare zvierat, globálna konferencia pre 
zabezpečenie kvality veterinárneho vzdelávania a už 4. 
globálny samit WVA venovaný téme One Health. Téma 
One Health, New Wave bola aj hlavnou témou kongresu, 
ktorého cieľom bola podpora a vyzdvihnutie povedomia 
jedného zdravia ako novovznikajúceho konceptu 
spájajúceho zdravie ľudí, zvierat a ich životného prostredia, 
a rovnako novej vlny technológií vo všetkých disciplínach 
veterinárnej medicíny. Kongres hostil aj 107 vystavovateľov 
a 24 sponzorov v oblasti veterinárnej medicíny. Téma 
kongresu bola pretavená aj do jeho symbolu, ktorým 

je silueta tváre človeka vznikajúca z 
obklopujúcich siluet zvierat, pričom 5 
farieb siluet predstavuje 5 kontinentov 
sveta. Počas kongresu sa uskutočnilo aj 
valné zhromaždenie WVA, kde KVL SR zastupoval MVDr. Ivan 
Riečan. Na valnom zhromaždení bol predstavený aj nový 
prezident WVA Dr. Johnson Chiang z Tajwanu a z radcov 
WVA spomenieme aspoň radcov pre Európu, ktorými pre 
obdobie rokov 2017 – 2020 budú Dr. Olafur Oddgeirsson z 
Islandu a Dr. Maaike Van Den Berg z Holandska. 

 KVL SR organizovala dňa 2. 9. 20017  už IX. ročník 
výstupu veterinárnych lekárov na tatranské štíty. Tento rok 
to bol Baníkov v Západných Tatrách-Roháčoch.  Baníkov 
je mohutný vrchol v hlavnom hrebeni Západných Tatier 
a je to kráľ Roháčov. Je najvyšším vrcholom hlavného 
hrebeňa Západných Tatier. Rozprestiera sa nad Jaloveckou, 
Žiarskou, Roháčskou a Bobroveckou dolinou a poskytuje 
kruhový výhľad na dominanty Oravy, Liptova či Tatier.  Pre 
účastníkov bol pripravený aj sprievodný program vo forme 
prezentovania veterinárnych lekárov z ich expedícií z Jemenu, 
výstupov na Elbrus, Mount Blanc a premietanie filmov o 
krásach našich Vysokých Tatier.  Samotná trasa turistiky bola 
vopred plánovaná tak, aby sa jej mohli zúčastniť aj menej 
zdatní milovníci hôr a deti, ktorým postačovala prechádzka 
na Žiarsku chatu a jej okolie. Ani hlavná trasa neviedla 
vysokohorským náročným chodníkom cez Tri kopy, kde sú 
na niektorých miestach exponované úseky zabezpečené 
lanami a reťazami. Na akcii sa zúčastnilo asi 85 účastníkov zo 
Slovenska aj  zahraničia. 

Výstup veterinárnych lekárov na tatranské štíty
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 KVL SR začala v roku 2013 organizovať fotosúťaž o 
najlepšiu fotografiu očami veterinárneho lekára, ktoré sú 
zaradené aj na benefičnú akciu KVL SR. Fotosúťaž je určená 
pre veterinárnych lekárov SR. Ide o interný projekt KVL SR, 
kde sa súťažiacim stáva veterinárny lekár, ktorý zašle svoje 
fotografie elektronickou poštou na sekretariát KVL SR a 
použije v súťaži iba svoje fotografie a vlastnú tvorbu. Najlepšie 
fotografie budú  po vyhodnotení komisie v priebehu roka 
zverejnené na našom webe a Informačnom Spravodajcovi 
KVL SR. Zároveň budú zaradené do benefičnej akcie KVL SR 
v roku 2018. Záujemcovia o súťaž sa môžu informovať na 
sekretariáte KVL SR a sledovať ďalšie informácie na našom 
webe www.kvlsr.sk  Pošlite svoje fotografie ešte do konca 
roka 2017 a zapojte sa vy do súťaže o bezplatný vstup pre 
dve osoby na Kongres KVL SR v Jasnej 2018!

Pozývame vás 

na 

Celoslovenský veterinárny Ples

19. január 2018
Spoločenská dvorana PALACE Sliač

Ďalšie informácie a zakúpenie lístkov vám poskytneme na sekretariáte: 
zv@svps.sk tel: 045/5203 999, mobil: 0905 191 573

Vstupné: 38 Eur

o dobré jedlo, hojnosť pitia a bohatú zábavu postarené

Tešíme sa na vás

Pozvánka na Celoslovenský veterinárny ples            

 Najväčší me- 
dzinárodný veľtrh 
štúdia a kariéry 
v Slovenskej 
republike –  
AKADÉMIA & VAPAC 
2017,  sa uskutočnil 
v Bratislave v dňoch 
10.  až 12. októbra 
2017  už  po 21-krát. 

Naša univerzita nechýbala ani tento rok. 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.
 Slávnostné otvorenie veľtrhu štúdia a kariéry sa 
uskutočnilo dňa 10. 10. 2017 za účasti Dušana Chreneka, 
vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, 

Fotografie očami veterinárneho lekára
2017 – súťaž pokračuje!

21. ročník veľtrhu vzdelávania: Akadémia & Vapac  2017
Jozefa Jurkoviča, generálneho riaditeľa Sekcie vysokých škôl 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Mareka 
Šmida, viceprezidenta Slovenskej rektorskej konferencie 
a Daniely Kráľovičovej, riaditeľky veľtrhu. Tohto roku sa 
prezentovalo 348 registrovaných vystavovateľov, čo je o 
105 vystavovateľov viac, ako bolo v minulom roku. Okrem 
slovenských univerzít a vzdelávacích inštitúcií na veľtrh 
prichádza čoraz väčší počet zástupcov zahraničných 
univerzít a iných zahraničných vzdelávacích inštitúcií. Počas 
troch dní podujatie navštívilo 8 299 návštevníkov z celého 
Slovenska. Najväčšie zastúpenie podľa typu strednej školy 
mali gymnáziá.
 Na propagácií našej univerzity  a štúdia sa podieľali 
pracovníčky študijného oddelenia Ing. Renáta Božíková a 
Soňa Katreniaková. 

Ing. Renáta Božíková
vedúca študijného oddelenia

Svetový deň besnoty aj na našej škole
 Dňa 28. 10. je svetový deň besnoty, a preto sme sa aj my v 
IVSA Slovakia rozhodli si tento významný deň pripomenúť. 
Poslaním svetového dňa je zvýšiť povedomie o besnote a 
o spôsoboch vysporiadania sa s touto smrteľnou nákazou. 
Práve v tento deň sa o trošku viac zameriavame na krajiny, 
kde je besnota endemická. Hlavne v týchto krajinách je 
dôležité hovoriť o tomto ochorení  a o jeho prevencii. 
Napriek tomu, že Slovensko bolo dlho krajinou prostou 
besnoty, vyskytli sa prípady, ktoré nás presvedčili, že aj pre 
nás je táto téma stále aktuálna.  Tento ročník sa niesol v hesle: 
Zero by 30. Cieľom je teda,  aby do roku 2030 neboli nikde 
vo svete ľudské obete besnoty.  V rámci toho sme sa rozhodli 
inštalovať plagáty s témou besnoty aj v areáli našej školy. Išlo 
o tri plagáty s témou besnoty, a to besnota na Slovensku a 
vo svete , anglický plagát a plagát predstavujúci všeobecne 
projekt One Health. Tieto plagáty pre IVSA Slovakia graficky 
upravil Inak Ticho (Igor Kupec), za čo sa mu týmto chceme 
poďakovať.    

Zuzana Mojžišová, Foto: Šimon Halás
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Uvítací piknik pre prvákov

 S nápadom uskutočniť piknik pre prvákov – Prvákovicu 
– prišiel za IVSU jej člen Vladislav Ďurdina. Ako sám hovorí: 
,,Nám prvákom málokto niečo ukázal sám od seba a z akcií 
určených pre nás sa konal ,,iba“ imatrikulačný ples. Lenže bol 
to ples, udalosť s veľkým a výstražným P! Ako prváci sme ani len 
netušili, že študenti sa so svojimi budúcimi pedagógmi môžu 
spoznať a zabaviť, navyše na takejto formálnej akcii. Ešte aj 
dnes niektorí študenti navštívia ples alebo VT-čká až vo vyšších 
ročníkoch. A potom ľutujú, že sa nezúčastnili akcií konaných 
pod záštitou našej univerzity už skôr, pretože tieto udalosti 
skutočne stoja za to! Takže mi napadlo, že by sme mohli 
usporiadať spoločenskú udalosť rodinného formátu zabíjačky. 
Mojím cieľom bolo stmeliť prácu všetkých univerzitných 
klubov dokopy a ukázať vedeniu univerzity, že si vieme vážiť a 
reprezentovať úsilie a zdroje, ktoré do našich klubov investovali. 
Samotným poslaním Prvákovice bolo aj to, aby sa prváci mohli 
pri zábave spoznať so staršími ročníkmi a rovno aj s kolegami 
zo zahraničia. Je totiž škoda, že medzi ,,zaškármi“ a našimi 
študentmi stojí akási chladná bariéra bez komunikácie. Na 

akcii sa mali stretnúť práve prvé ročníky bez rozdielu a tieto 
bariéry sa mohli zrušiť.“
 Poďme si teraz pripomenúť, ako celá akcia prebiehala. 
Prvý ročník Prvákovice sa konal v sobotu 30. septembra 
2017, čiže počas víkendu 2. – 3. týždňa zimného semestra 
akademického roku 2017/2018. Na usporiadaní sa s 
pomocou univerzity podieľalo spolu 9 klubov, a to: IVSA 
Slovakia, Včelársky klub, Kynologický klub UVLF, Aqua Terra 
klub UVLF, Klub poľovníckej kynológie pri UVLF, Chovateľský 
klub pri UVLF, Mineralogický klub UVLF, Kynologický klub 
DARCO, Klub chovateľov malých cicavcov a exotických 
vtákov a redaktori časopisu ARDO. Postavenie prístreškov 
na priestranstve za pavilónom morfologických disciplín 
klubom zabezpečila škola. Kluby sa vďaka tomu mohli plne 
venovať príprave aktivít pre prvákov a občerstveniu, pretože 
oboje sa muselo riešiť niekoľko dní vopred.
 Prišiel deň D, slnečná, i keď sprvu trochu chladná sobota. 
Na pódiu (terase pred pavilónom), bol už od rána rozostavený 
s aparatúrou DJ pán Balog. Začali sme o 9.00 a mikrofónu 

 Nikomu sa nechcelo veriť, že od promócie študentov 
vtedajšej VŠV v Košiciach v septembri 1987 uplynulo už 
30 rokov. Veterinársky sľub vtedy zložilo 143 absolventov 
ŠO všeobecné veterinárske lekárstvo, 28 absolventov ŠO 
hygiena potravín a 39 absolventov ŠO biotechnológia 
živočíšnej výroby. Z promovaných študentov dnes na 
univerzite pôsobí 8 veterinárnych lekárov (MVDr. Libuša 
Bodnárová, doc. Dáša Čížková, prof. Zita Faixová, prof. Jana 
Kottferová, MVDr. Mária Mártonová, doc. Monika Pipová, 
doc. Daniela Takáčová a prof. Alexandra Trbolová).
 Stretnutie, ako po iné roky, bolo plné emócií, spomienok a 
rozhovorov o tom, čo bolo, je a bude. Spomienky sa vyplavili 
najmä po vstupe do posluchárne P1 (vtedajšia „stará 
anatómia“), kde skoro všetci skonštatovali, že je taká istá 
(aj čo sa týkalo „vône“) ako pred 35 rokmi, keď sme začínali 

naše štúdium. Vysoko bola ocenená činnosť pani rektorky 
Dr. h. c. prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD., ako aj vedenia 
UVLF v Košiciach. Slová chvály odzneli pri prehliadke areálu 
školy a univerzitnej nemocnice, v priestoroch ktorej nás 
sprevádzala jej prednostka prof. Trbolová. 
 Po oficiálnej časti, kde o činnosti a úspechoch univerzity 
referovala prorektorka prof. Faixová, sme sa premiestnili 
na IVVL, kde sme sa až do skorých ranných hodín zabávali. 
Našu spoločnosť pozdravili aj spolužiaci, ktorí sa z rôznych 
dôvodov nemohli zúčastniť, aspoň tým, že nám poslali 
rôzne dobroty z regiónov, v ktorých pôsobia. 
 Všetci prítomní vyslovili presvedčenie, že sa stretnutia 
o ďalších 5 rokov znova zúčastnia. Organizátorom ostáva 
veriť, že slová dodržia a že účasť bude opäť vysoká.
     

Daniela Takáčová

Stretnutie po 30 rokoch
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 Uvítací piknik očami učiteľa
  Bola som oslovená, 
či poskytnem svoj 
názor z pohľadu 
učiteľa na stretnutie 
prvákov a ich starších 
kolegov so zástupcami 
pedagogického zboru, 
tak som si povedala prečo 
nie, bola som tam nielen 
pozvaná, ale i účastná.
  Na úvod pani rektorku, 
pedagogický zbor a 
prvákov v slovenskom 
i zahraničnom štúdiu 

nás všetkých moderátori privítali a pohostili tak, ako to na 
pikniku býva, mäsovými špecialitami, kyslými uhorkami 
či baraními rožkami, nechýbala dobrá hudba – ľudová, v 
podaní našich študentov i moderná.
 Akcia, ktorú pripravili študenti vyšších ročníkov v spolupráci 
univerzity a ďalších sponzorov, bola v rámci historickej 
premiéry „PIKNIK párty“ na našej univerzite skutočne skvelá, 
bez preháňania, a to som ani netušila, čoho všetkého 
sa zúčastním a zopakujem si aj vedomosti z niektorých 
študijných predmetov vo forme otázok v jednotlivých 
súťažných kolách určených pre prvákov, ktoré som spolu s 

mojimi úžasnými humorom naladenými kolegami Monikou 
Drážovskou, Martinou Galdíkovou, Evkou Holotovou a 
Mariánom Prokešom absolvovala, samozrejme nesúťažne. 
Tak pre bližšiu informáciu nebolo to až také jednoduché, ak 
nepôsobíte v danom obore, v rámci „poznávačiek“ s témou 
čo je čo (chirurgia – jednotlivé nástroje, ale aj iné otázky 
presnej gravidity u jednotlivých hospodárskych zvierat), 
„priraďovačiek“ (priraď trus ku zvieraťu podľa veľkosti 
a konzistencie, zabalené v mikroténových vreckách), 
„ochutnávačiek“ rôznych mäsových a mliečnych výrobkov s 
následnou identifikáciou, o aký druh mäsa ide, alebo korbáčik 
z akého mlieka bol vyrobený (mohli sme sa spoliehať iba 
na chuť a čuch, keďže sme nič nevideli), ale zvládli sme to 
výborne, veď sme sa už predsa niečo naučili.
 Pokračovali sme ďalej v aktivitách ako športová lukostreľba 
pod záštitou IVSA klubu, komunikovali sme spolu so 
študentmi, ako sa im páči Piknik párty, ako vnímajú prvé 
týždne na našej alma mater, ale aj so zástupcami, resp. členmi 
klubov, ktoré sa tam mohli prezentovať aj pripravenými 
výrobkami z medu a včelej kašičky prezentujúc Včelársky 
klub. Študentky pripravili aj nepečené koláče, ktoré sme 
mali možnosť ochutnať pri stánku prezentujúcom Klub 
chovateľov malých cicavcov a exotických vtákov.
 Piknik prebehol v príjemnom prostredí areálu univerzity, 
za krásneho slnečného počasia. Vďaka dobrým ľuďom, 

sa zhostili moderátori Pavel Gomulec (5. ročník ŠP VVL) za 
slovenských študentov a Laura La-Page (4. ročník GVM) ako 
zástupkyňa a moderátorka pre zahraničných študentov. 
Po uvítacom príhovore Prvákovicu/Picnic oficiálne otvorila 
naša pani rektorka prof. Jana Mojžišová a zábava sa mohla 
začať. Kapela Bačova slina spustila prvé tóny a do spevu sa 
pridalo viacero skupiniek v „hľadisku“.
 A čo prváci? Spoznali ste ich jednoducho, podľa výrazných 
ušných značiek, pôvodne pre ovce. Museli ich neustále nosiť 
na uchu, priviazané gumičkou. Takto sme do „univerzitného 
chovu registrovali 55 slovenských ovečiek“, čo je na prvý 
ročník akcie slušná prvácka účasť! Slabá účasť bola z radov 
zahraničných študentov, ktorých prišlo menej než desať. 
Starších „zaškárov“ bolo len zopár.
 Akciu sme aj vďaka Študijnému oddeleniu UVLF 
spropagovali v dostatočnom predstihu. Využili sme školský 
e-mail, plagáty v areáli a na internátoch, vytvorili a šírili 
sme udalosť na sociálnych sieťach. Vďaka pripravenému 
koordinátorovi sa každý klub vedel uviesť aj po anglicky. Ak 
by bol záujem širší, pripravili sme si aj letáky v angličtine. 
Napriek tomu zahraniční študenti, česť výnimkám, 
neprejavili väčší záujem a akciu nenavštívili. V každom 
prípade, my sme si svoju prácu odviedli dobre a poriadne sa 
zabavili vo familiárnej atmosfére.
 Svedčí o tom nielen jedlo, ale aj pripravené a 
koordinované aktivity. Prváci museli v tímoch vydojiť umelé 
kravské vemeno a pritom so živým hudobným sprievodom 
odspievať odzemok Po valašsky od zeme. Pri hre Spoznaj 
svoju univerzitu museli spočítať čísla budov v areáli a 
nájsť niektoré charakteristické miesta (hlava býka, fontána 
a i.). Všetci vieme, že na cvičeniach budú ešte mnohokrát 
počuť pravidlo ,,študenti, ústami sa nepipetuje...“ takže si to 
mohli vyskúšať aspoň s vínom. Veľa súčasných i budúcich 
doktorov si vyskúšalo hod granátom do diaľky a niektoré 
doktorky prekvapili presnosťou pri lukostreľbe!

 Príprava občerstvenia a aktivít zabrala klubom niekoľko 
dní. Univerzita k tomuto účelu veľkoryso poskytla 4 
bravčové polovičky. O ich spracovanie pred a počas akcie 
sa postarali poľovníci. Pripravili z nich zabíjačkové pochúťky 
ako jaternice, klobásy, tlačenku i grilované mäso. Ale ani 
na vegetariánov a vegánov sa nezabudlo. Včelári ponúkali 
vegeburge z cviklových karbonátkov, IVSA pripravovala 
wafle, Chovateľský klub pri UVLF zase hranolky a Chovatelia 
malých cicavcov a exotických vtákov ovocné raw-koláčiky. Aj 
v nápojoch bol zabezpečený veľký výber. Mali sme nealko v 
podobe čapovanej kofoly, čaju a kávy. Kto chcel, spríjemnil si 
deň pivom, ktoré ako už tradične zabezpečilo AT-čko. Včelári, 
ako sa už stáva zvykom, pripravili chutný medovinový nápoj. 
Ceny všetkých jedál a nealko nápojov boli vďaka podpore 
univerzity stanovené na cenu 1 eura, vďaka čomu sa každý 
najedol – napil do sýtosti.
 Každý jeden klub mal na zrealizovaní Prvákovice dôležitý 
podiel. Týmto sa chcem v mene nás študentov poďakovať 
Vladkovi Ďurdinovi a Danke Rolkovej z IVSA Slovakia za ich 
vôľu a energiu pri organizovaní tejto akcie. Takisto vedúcim 
a členom všetkých zapojených klubov, či už to bolo vrámci 
prvotných nápadov a pripomienok, neskôr odvedenej práce, 
aktivít pre prvákov alebo občerstvenia pre nás všetkých. A v 
neposlednom rade našej univerzite – za štedré prostriedky a 
ústretovosť. Uvítací piknik splnil svoju myšlienku a myslím, že 
vytvoril dobrý základ pre nasledujúce ročníky s vyššou účasťou 
študentov. Pretože zrealizovanie takejto akcie síce závisí od 
spolupráce jednotlivých klubov, ale či bude úspešná – to už 
závisí od všetkých, ktorí na akciu prídu! Univerzita nám predsa 
už veľakrát ukázala, že je ochotná poskytnúť prostriedky k 
realizácii dobrých nápadov. Patrí sa to aj vrátiť... Osobne som si 
za náš Včelársky klub a za kapelu Bačova slina akciu užil a bola 
to kvalitne strávená sobota.
 

Filip Repta, 3 VVL, Foto: Šimon Halás
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 V športe je to už tak, že niekedy aj pri najväčšej námahe to proste nejde a 
niekedy vám naopak hviezdy prajú a všetko sa zdá veľmi ľahké a jednoduché. 
Takto to vyzeralo aj na Majstrovstvách Slovenskej republiky 2017 vo voltíži 22. – 
24. 9. 2017, kde pretekári UVLF získali 2 zlaté, 2 strieborné, 2 bronzové a k tomu 
pridali ešte aj 3 štvrté miesta. 
 Organizátorom podujatia bol Národný žrebčín Topoľčianky. Také jednoduché 
to však od začiatku nebolo. V kráľovskej kategórii, ktorou je vo voltíži súťaž 
skupín, sa nám podarilo získať najcennejší kov v oboch vekových kategóriách, 
teda v súťaži skupín juniorov i v súťaži skupín detí. Prvá z nich zvíťazila na koni 
Trouble Maker Z s lonžérom Mariánom Pavľakom v zložení Zuzana Majsniarová, 
Sára Šoltészová, Patrícia Malegová, Zuzana Orinčáková, Michaela Malegová a 
Petra Kolcunová. Detské skupiny ovládli Nikola Hrivňáková, Veronika Pavľaková, 
Martina Jiroušková, Ema Czetöová, Alica Jalčová a Nina Sopková na kobyle 
Chiara s lonžérkou Evou Pavľakovou. V rovnakej kategórii obsadili pekné štvrté 
miesto aj naši najmenší s lonžérkou Danielou Semancovou na koni Zeus.
 V najprestížnejšej súťaži jednotlivcov ktorou je kategória junioriek sa 
,,veterinárky“ museli spoľahnúť na náhradného koňa, kobylu L´SCALA, ktorá 
nahradila ešte stále sa zotavujúceho valacha GOOD LUCK po operácii koliky. 
Dievčatá sa preto nemohli predviesť v plnej kráse a ukázať všetko, čo vedia. 

ktorí sa podujali vytvoriť a zrealizovať takúto akciu pre 
svojich mladších kolegov, ktorí medzi sebou nadviazali nové 
priateľstvá, spoznali činnosť jednotlivých klubov a možnosť 
sa v nich angažovať, ale i šport, zábava a dobrá nálada 
nechýbali. 

 Prajem ďalšiemu ročníku tejto Piknik party minimálne 
aspoň taký úspech ako tohto roku, viac študentov, ale i viac 
prítomných z pozvaných kolegov pedagogického zboru.

MVDr. Denisa Toropilová, PhD.

Medailová žatva na Majstrovstvách Slovenska 2017

Ste to práve vy a vaše ruky, ktoré môžu zachrániť ľudský život
 V duchu tendencií   Európskeho dňa záchrany života, ktorý 
sa tento rok uskutočňuje v mnohých európskych mestách 
pod mottom Spoločnosť zachraňuje životy a ktorého cieľom  
je zvyšovať povedomie o dôležitosti resuscitácie medzi 
širokou verejnosťou, Oddelenie bezpečnosti a krízového 
riadenia UVLF v spolupráci s Pracovnou zdravotnou službou 
MEDISON, s. r. o., zorganizovalo  v dňoch 18. – 19. 10. 
2017  Dni praktickej prvej pomoci pre zamestnancov našej 
univerzity. 
     Každý účastník sa oboznámil so základnými technikami 
kardiopulmonálnej resuscitácie, vyskúšal si nadobudnuté 
vedomosti vlastnými rukami na profesionálnych figurínach, 
naučil sa poskytnúť prvú pomoc pri dusení použitím 
Heimlichovho  manévru, vykliesnenie zraneného zo sedadla 

motorového vozidla 
a jeho uloženie do 
stabilizovanej polohy. 
    Bolo to milé, 
neformálne, a zároveň 
veľmi prospešné 
podujatie, veď  šťastie 
praje pripraveným! 

 Ing. Eva Ráczová
                                   vedúca 

Oddelenia bezpečnosti a 
krízového riadenia UVLF 

v Košiciach 

42 www.uvlf.sk



 Tradičné ukončenie vodáckej sezóny v netradičnom 
septembrovom termíne 30. 9. 2017 sa nemohlo uskutočniť 
bez študentov, presnejšie bez študentiek našej univerzity, 
ktoré mali výraznú prevahu v posádkach raftov. Zraz na 
lodenici, naloženie raftov, cesta do Malej Lodiny. Nafúkanie 
raftov, inštruktáž pre nováčikov a štart. Zo sľúbenej veľkej 
vody bolo menej, a tak bolo treba viac zaberať. Prvá zástavka 
vo Veľkej Lodine prišla vhod – odpočinok, doplnenie tekutín a 
nádej, že v Kysaku zagrilujeme a naberieme energiu na ďalšiu 
etapu. To sa aj stalo. Ale po ďalšom vyše dvojhodinovom 
splavovaní, keď už boleli aj sedacie svaly, nás čakali pereje 
pod ťahanovským mostom, ktoré dvihli všetkým hladinu 
adrenalínu tak, že napriek rastúcemu pocitu chladu sme 
po ich úspešnom splavení vyniesli raft ešte raz nad most, 
aby sme si to zopakovali. Pereje upravili košickí vodáci, 

Ukončenie vodáckej sezóny - Hornád

 Druhá septembrová sobota 9. 9. 2017 patrila už tradične 
jazdeckým parkúrovým pretekom. Na trávnatom kolbisku 
Jazdeckého areálu UVLF sa uskutočnil 21. ročník pretekov o 
Košický pohár. Pekné počasie prialo 130 jazdeckým dvojiciam 
z celého Slovenska. Šesť súťaží sledovali takmer dve tisícky 
divákov, ktorí každoročne s napätím vnímajú súhru pohybov 
koňa a jazdca. Skúsený hlavný rozhodca MVDr. Miloš Kravec 
spolu s rozhodcovským zborom v zložení Jana Rindošová, 
Bibiana Zacharová, MVDr. Jozef Cigánek a Radovan Stratil 
dohliadali na dodržiavanie pravidiel a správnosť výsledkov 
v jednotlivých súťažiach. Autor parkúrov Petr Švec pripravil 
kvalitné kurzy parkúrov v jednotlivých súťažiach: ZM 80 cm, 
Z 100 cm, ZL 110 cm, L 120 cm, S 130 cm.
 Víťazstvo v druhej súťaži o Cenu LCS Electronics, s. r. 
o., patrilo domácej jazdkyni Kataríne Soľankovej na koni 
Amando. Tretia súťaž ZL 110 cm, Cena Camea Car, a. s., patrila 
Jurajovi Koprivňákovi z JK Rafajovce na koni Askany. Štvrtú 
súťaž L 120 cm, Cenu ČASS spol. s r. o., si prevzal Aliaksandr 
Serakov z JK Carmina Rimavská Sobota na koni Boris Du 
Melnire-10. Košický pohár v súťaži S 130 cm si odniesol 
Stanislav Podlesný z JK Mirage Spišská Nová Ves na koni 

Casper Jordin. Zároveň 
bola na týchto pretekoch  
vyhodnotená celosezónna 
súťaž o Košický pohár pre 
deti, ktorý získala Tereza 
Gulášová z JK Epona 
Mútnik Liptovský Mikuláš na koni Kalut, z Košického pohára 
pre juniorov sa tešila Sofia Úporská z JK Slávia Spišská 
Nová Ves na koni Esprit a Košický pohár pre seniorov získal 
Aliaksandr Serakov. V poslednej súťaži MINI-MAXI sa jazdci 
pokúsili o prekonanie rekordu podujatia, ktorý mal hodnotu 
186 cm. Nový má od 9. 9. 2017 hodnotu  187 cm, ktorú sa 
podarilo prekonať Milanovi Pribulovi  z JK Reitgrup Prešov 
na koni Richie Rich, majiteľkou ktorého je Ina Martinčeková.
 Prestávky medzi jednotlivými súťažami boli vyplnené 
zaujímavým programom,  pre deti bol  pripravený bohatý 
sprievodný program.  Preteky sa vďaka množstvu jazdcov a 
diváckej kulise určite zaradia medzi najúspešnejšie a svojou 
dĺžkou, skákalo sa takmer do pol ôsmej, aj medzi najdlhšie.

Ing. Marek Horváth

aby zlepšili svoje 
tréningové podmienky 
a splavujúcim turistom 
spestrili záver plavby. 
Záverečných  pätnásť 
minút pádlovania k 
lodenici len potvrdilo 
rekordne dlhé 
splavovanie a prinieslo 
úľavu v suchom 
oblečení a pocite, že 
ruky majú pokoj. Ale to by neboli veterinári, aby si nepovedali, 
že  bolo fajn.    
  

Text a foto:  PaedDr. Anton Čižmárik

Košický pohár

Museli svoje voľné zostavy prispôsobiť kobylke L´SCALA. 
Poradie sa menilo až do posledného štartu. Košičankám 
napokon finálové jazdy priniesli striebro, bronz i povestnú 
zemiakovú medailu v poradí Sára Šoltészová, Michaela 
Malegová a Zuzana Orinčáková. Zvíťazila Kristína Hajduová 
zo Sundance Nitra na koni FAUSTO. V kategórii staršie deti 
získala štvrté miesto talentovaná Patrícia Malegová na koni 
TROUBLE MAKER Z. V mladších deťoch na kobyle CHIARA 
získali striebro a bronz naše ,,šikulky“ Ema Czetöová a 
Veronika Pavľaková. Zlato si vybojovala Eliška Nemčeková zo 
Šale.
 K tomu, aby sa takéto výsledky opakovali častejšie, okrem 
vhodných podmienok, ktoré naša alma mater ustavične 
vylepšuje, je nutná aj dávka nadšenia a systematická 
práca. Bez toho to v športe a ani v živote nejde. Cvičencov 
i trénerov musí baviť systematický tréning i práca spojená 
so starostlivosťou o kone. Výsledky sú už iba vedľajším 
produktom spomínaných aktivít. Tentokrát to vyšlo, hviezdy 
nám prijali, a aj keď to stále takto byť nemusí, voltižérom 
pod vlajkou UVLF želáme do sezóny 2018 zdravie, radosť, 

športové šťastie a aby budúca sezóna bola ešte lepšia ako 
práve skončená sezóna 2017. 

MVDr. Marián Pavľak
Foto: Stanislav Jiroušek
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Hubertova jazda 2017

 Hubertova jazda sa u nás konala tento rok 13. októbra. 
Piatok trinásteho sa možno podpísal pod nečakaný začiatok, 
keď záprahy pre hostí a hudobníkov nedorazili. Ako sa 
neskôr zistilo, išlo naozaj o smolu, keďže sa  na jednom zo 
záprahov rozpadli počas cesty postroje.  To však neodradilo 
jazdcov, ktorí sa v hojnom počte dostavili pred Štátne 
divadlo v Košiciach na slávnostný nástup a zahájenie 
Hubertovej jazdy. Spolu 36 jazdcov v sprievode príslušníkov 
policajného zboru pozdravili predstavitelia univerzity a 
mesta. Jazdci sa následne presunuli do areálu univerzity, 
kde si vypočuli regule jazdy. Potom sa v priebehu asi troch 
hodín v košických lesoch preverila zdatnosť koní a jazdcov. 
Na pripravenej trase museli jazdci zdolať vopred pripravené 
prírodné prekážky. Na povel mastra, ktorý zahajuje hon líšky, 
v plnom cvale najrýchlejší a najšikovnejší z jazdcov  strháva 
líščí chvost. Odmenou víťazovi je nielen trofej, ale aj úplná 
a neodvolateľná amnestia na všetky prehrešky, ktorých 

sa počas jazdy dopustil. Ostatní jazdci sú za prehrešky 
potrestaní na poslednom súde, kde zatajené hriechy sa 
trestajú dvojnásobne a obhajoba je dovolená, ale zbytočná.
Tesne pred koncom jazdy znovu zaúradoval piatok trinásteho. 
Symbolická líška v podaní Mareka Horvátha podcenila 
kondíciu svojho 21-ročného koňa  a Tunder  ušiel húfu 
jazdcov, takže líšku dobehli až na konci lúky nad Girbešom,  
a to hneď dvaja jazdci, pričom to už nebolo vďaka ich 
rýchlosti, ale vďaka koncu lúky. Víťazom košickej Hubertovej 
jazdy sa tak tento rok stali Marián Zgola a Adriana Orosová. 
Hubertova jazda symbolicky ukončila jazdeckú sezónu a 
po jej vyhodnotení sa vzdáva česť jazdcom a koňom, ktoré 
celý rok slúžia, reprezentujú a prinášajú radosť a potešenie 
človeku.

Ing. Marek Horváth
Foto: Ľuboš Gábor


