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Komplexná akreditácia ukončená – Univerzita veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach zostáva univerzitnou vysokou školou

pokračovanie
na str. 2

V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení neskorších predpisov komplexná
akreditácia činností vysokej školy v nadväznosti na jej dlhodobý zámer je proces, v rámci ktorého Akreditačná komisia
komplexne posúdi a zhodnotí vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú, umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť vysokej školy, ako
aj personálne, technické, informačné a ďalšie podmienky, v
ktorých sa táto činnosť uskutočňuje, a vyjadrí sa k žiadostiam
vysokej školy o akreditáciu všetkých študijných programov
a o akreditáciu všetkých habilitačných konaní a konaní na
vymenovanie profesorov, v ktorých chce vysoká škola mať
priznané zodpovedajúce práva.
Hodnotenie UVLF v Košiciach Akreditačnou komisiou
Vzhľadom ku skutočnosti, že naša univerzita je monofakultnou, hodnotenie výskumu sa uskutočnilo v štyroch
oblastiach výskumu, v ktorých mala UVLF v Košiciach v
hodnotenom období absolventa študijného programu
druhého a/alebo tretieho stupňa. Oblasť výskumu Chémia,

pokračovanie
na str. 3

chemická technológia a biotechnológie dosiahla hodnotenie B-/2,50, oblasť výskumu Vedy o živej prírode B+/3,30,
oblasť výskumu 18 Lekárske, farmaceutické a nelekárske
zdravotnícke vedy C+/2,40 a oblasť výskumu 20 Veterinárske vedy A-/3,70, čím nebola splnená požiadavka pre
plnenie kritéria KZU-1, ktorá znie „Vysoká škola dosahuje v
najmenej 60 % hodnotených oblastiach výskumu, v ktorých
má v hodnotenom období absolventa študijného programu
druhého a/alebo tretieho stupňa, po jednotlivých súčastiach vysokej školy celkové hodnotenia výskumu hodnotu
najmenej B“. Akreditačná komisia na základe hodnotenia
plnenia kritérií používaných pri vyjadrovaní sa o zaradení
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
konštatovala, že UVLF v Košiciach spĺňa kritérium KZU-2,
KZU-3 a nespĺňa kritérium KZU-1 na zaradenie medzi univerzitné vysoké školy.
Na základe vyhodnotenia plnenia kritérií Akreditačná
komisia konštatovala, že Univerzita veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach nespĺňa kritériá na zaradenie medzi
univerzitné vysoké školy a ani medzi odborné vysoké školy a

Otvorenie Univerzitnej veterinárnej nemocnice

Univerzitnú veterinárnu nemocnicu otvorili prestrihnutím pásky rektorka prof. Mojžišová
a primátor mesta Košice MUDr. Raši za asistencie prednostky prof. Trbolovej a kvestora Ing. Schrétera

Piatok 24. februára 2017
bol pre univerzitu dňom
výnimočným, keďže sa v
tento deň po rokoch plánovania a budovania slávnostne otvárala Univerzitná
veterinárna
nemocnica,
ktorá sa svojím priestorovým i technickým vybavením vyrovná aj klinikám
svetového formátu.
Univerzita
veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach nadviazala
na budovateľské dielo
prvých generácií svojich
učiteľov a v týchto dňoch
uviedla do užívania výnimočný projekt, ktorým
univerzita žila uplynulé
roky. Univerzitná veterinárna nemocnica (UVN)
je súčasťou Medicínskeho
univerzitného vedeckého
parku v Košiciach (Mediwww.uvlf.sk
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tácii. V správe bolo konštatované, že UVLF
v Košiciach prijala opatrenia, ktoré vyplývali z odporúčaní Akreditačnej komisie, a
to najmä v oblasti výskumu 18 Lekárske,
farmaceutické a nelekárske zdravotnícke
vedy (dočasné zníženie počtu prijímaných
študentov v študijnom programe farmácia;
podpora vedeckého bádania a publikačných výstupov v odbore farmácia; prijatie
odborníkov z oblasti farmácie do trvalého
pracovného pomeru; vytvorenie kolégia
farmácie, ktoré sa venuje monitorovaniu
a vyhodnocovaniu vzdelávacieho procesu
v študijnom programe farmácia a zvýšené
úsilie a úspešnosť pri získavaní výskumných grantových projektov). Okrem toho
v procese komplexnej akreditácie UVLF v
Košiciach už nežiadala o akreditáciu študijného programu veterinárna biochémia
a ukončila vysokoškolské vzdelávanie v
tomto študijnom programe, ktorý spadal do
oblasti výskumu Chémia, chemická technológia a biotechnológie.
Overenie výsledku prijatých opatrení
kontrolou na UVLF v Košiciach
V súlade s § 83 zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov členovia dočasnej pracovnej
skupiny Akreditačnej komisie (Ľubor Fišera,
Jaroslav Holeček, Andrej Dukát, Daniela
Ježová, Jozef Vilček, Mária Holická) uskutočnili dňa 16. 12. 2016 návštevu UVLF v
Košiciach zameranú na overenie výsledku
prijatých opatrení súvisiacich s neplnením
kritéria KZU-1.
Odporúčanie Akreditačnej komisie
odporúča ju začleniť medzi vysoké školy, ktoré nie sú začlenené medzi univerzitné vysoké školy a ani medzi odborné
vysoké školy.
Prijatie opatrení a vypracovanie správy o odstránení
nedostatkov
Vedenie Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach bezprostredne po oboznámení sa s hodnotiacou
správou Akreditačnej komisie a po doručení výsledkov
komplexnej akreditácie ministrom školstva, vedy, výskumu
a športu prijala opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré
zamedzovali začlenenie vysokej školy medzi univerzitné
školy a začala s prípravou správy o odstránení nedostatkov.
UVLF v Košiciach v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov vypracovala a zaslala v júli
2016 ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu správu o
odstránení nedostatkov zistených pri komplexnej akredi2

Akreditačná komisia na svojom 99. zasadnutí (24. – 25.
januára 2017) konštatovala, že „vysoká škola prijala dostatočné opatrenia na odstránenie nedostatkov v kritériu
KZU-1 z komplexnej akreditácie“ o odporučila ponechať jej
doterajšie začlenenie medzi univerzitné vysoké školy.
Oznámenie ministra školstva, vedy, výskumu a športu
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR prof. Ing.
Peter Plavčan, CSc., listom zo dňa 15. februára 2017 oznámil
rektorke UVLF v Košiciach prof. MVDr. Jane Mojžišovej, PhD.,
že v súlade s ustanovením § 85 zákona č. 131/2002 Z. z. o
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
zostáva univerzitnou vysokou školou.
prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.
prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality
www.uvlf.sk
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Otvorenie Univerzitnej veterinárnej nemocnice

Park Košice). Projekt MediPark bol projektom financovaným
cez operačný program Výskum a vývoj prostredníctvom
riadiaceho orgánu MŠVVaŠ SR. Projekt realizovala Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako hlavný partner a
partneri UVLF v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach a
Neurobiologický ústav SAV v Košiciach. Strategickým cieľom
projektu bolo vybudovanie UVP MediPark ako špičkového národného a medzinárodného centra pre aplikovaný
výskum a vývoj, a transfer jeho výsledkov do praxe v oblasti
medicíny.
Projekt sa začal realizovať v júli 2013, samotná budova
UVN bola postavená v priebehu roka 2015. V nasledujúcom
období bola budova vybavená zdravotníckou technológiou a ostatným zariadením a vybavením. Celkové náklady
na realizáciu stavby, zdravotnícku technológiu, IKT, zariadenie a vybavenie dosiahli výšku takmer 7 miliónov eur.
Finančné krytie výstavby bolo realizované v rámci projektu
„Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark
Košice), zo zdrojov EÚ – Európsky fond regionálneho rozvoja
(ERDF).
Dňa 24. februára 2017 o 10. hodine sa v aule univerzity
na pozvanie rektorky prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD., zišli
pozvaní zástupcovia akademického, verejného a spoločenského života zo Slovenska a Čiech.
Úvodcom slávnosti bol doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD.,
prorektor pre klinickú činnosť, ktorý privítal všetkých
prítomných a predstavil vzácnych hostí, medzi ktorými boli
poslanec Národnej rady SR Róbert Puci, poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Smolková, primátor Košíc Richard
Raši, rektori slovenských vysokých škôl, a to prof. RNDr.
Pavol Sovák, CSc., rektor Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach,

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc., rektor Technickej univerzity v
Košiciach, Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., rektorka
Žilinskej univerzity v Žiline, doc. Ing. Vladimír Hiadlovský,
PhD., rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, prof.
RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., rektor Univerzity Konštantína
Filozofa v Nitre, ako aj ďalší najvyšší akademickí funkcionári
slovenských a českých vysokých škôl. Osobitne privítal aj
predstaviteľov stavovských organizácií a profesijne blízkych
partnerov univerzity, medzi ktorými bol ústredný riaditeľ
ŠVPS SR prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., a viceprezident KVL SR
MVDr. Pavol Valášek, rovnako ako predstaviteľov akademických a samosprávnych orgánov našej univerzity.
Pred samotným predstavením projektu vystúpila s
úvodným slovom rektorka univerzity prof. Mojžišová:
Vážené dámy a páni, ctení hostia,
je pre mňa obrovským potešením privítať na pôde
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach Vás všetkých, pre nás takých vzácnych
hostí, predstaviteľov kraja a mesta, zástupcov
významných univerzít zo Slovenska a Čiech i
profesijne blízkych organizácií, rovnako ako
reprezentantov spoločenského života, našich
partnerov a priateľov.
Zvlášť srdečne medzi nami vítam všetkých
tých, ktorí stáli pri zrode a realizácii výnimočného
projektu, výsledkom ktorého je otvorenie Univerzitnej veterinárnej nemocnice, ktorá sa vďaka

www.uvlf.sk
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tomu svojím priestorovým i technickým vybavením vyrovná aj
klinikám svetového formátu.
Keď pred viac ako šesťdesiatimi šiestimi rokmi zakladatelia Vysokej školy veterinárskej v Košiciach začali budovať
jej katedry a ústavy, veľmi dobre si uvedomovali, že výchova
veterinárneho lekára je založená predovšetkým na klinickej
činnosti. Ústavy a kliniky novozaloženej školy budovali priestorovo, materiálno-technicky i personálne.
Tak ako naši predchodcovia aj my vieme, že klinická činnosť
univerzity má významné postavenia z hľadiska potrieb vzdelávacieho procesu budúceho veterinárneho lekára, vytvárania
podmienok na klinický výskum a poskytovania preventívno-kuratívnych služieb pre klientov. Prostredníctvom výkonu
klinickej činnosti a komunikácie s verejnosťou sa vytvára v
spoločnosti celkový obraz o univerzite a formuje sa názor verejnosti na postavenie a úlohu veterinárneho lekára v spoločnosti. Preto za ostatné obdobie bolo investovaných nemálo
finančných prostriedkov do stavieb a rekonštrukcie kliniky koní,
kliniky ošípaných a kliniky prežúvavcov, o čom svedčí aj zahájenie prevádzky klinických ustajňovacích priestorov pavilónu
17, či nedávno otvoreného pavilónu 19.
Myšlienka vybudovať špecializovanú kliniku pre chirurgiu,
reprodukciu a infekčné a parazitárne ochorenia malých zvierat
vznikla viac ako pred 10 rokmi, ale trvalo naozaj dlhú dobu,
kým došlo k realizácii projektu. Projekt sa začal realizovať v júli
2013, samotná budova Univerzitnej veterinárnej nemocnice
bola postavená v priebehu roka 2015.
Toto vysokošpecializované zariadenie je jedinečné na
Slovensku, vybavené napr. unikátnymi inkubátormi pre malé
zvieratá či špeciálnym laminárnym boxom na výrobu liekov pre
onkologických pacientov, a určite výrazne prispeje k zlepšeniu
kvality výučby našich i zahraničných študentov i dostupnosti
služieb pre našich klientov.
Univerzitná veterinárna nemocnica nebude len klinické
pracovisko, ale aj výskumné. Vďaka prístrojovému vybaveniu
sa dajú výsledky klinických vyšetrení použiť na klinický výskum,
ktorého výsledky môžeme posunúť aj pre vedeckú spoluprácu
v humánnej medicíne s cieľom zlepšiť diagnostické, operačné a
terapeutické postupy. Vieme sa tak priblížiť a aktívne prispieť k
celosvetovej koncepcii jeden svet – jedno zdravie – jedna medicína a prostredníctvom ochrany zdravia zvierat chrániť zdravie
ľudí, čo je základným poslaním veterinárnej medicíny.
Keďže UVN je súčasťou projektu MediPark, odovzdala
rektorka UVLF v Košiciach slovo prof. RNDr. Pavlovi Sovákovi,
CSc., rektorovi UPJŠ v Košiciach, ako hlavnému partnerovi
projektu. Ten prítomným predstavil univerzitné vedecké
parky a výskumné centrá v Košickom samosprávnom kraji,
priebeh oboch fáz realizácie celého projektu, jeho financovanie i ďalšie smerovanie.
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Následne sa slova opäť ujala rektorka UVLF v Košiciach
prof. Mojžišová, aby svojou prezentáciou slovom i obrazom
dokumentovala priebeh výstavby samotnej veterinárnej
nemocnice od prvého výkopu v januári 2015 do jej dokončenia v novembri 2015.

JANUÁR 2015

NOVEMBER 2015

Potom odovzdala slovo prof. MVDr. Alexandre Trbolovej,
PhD., prednostke Kliniky malých zvierat UVLF v Košiciach,
ktorá sa vo svojej prezentácii venovala technickému vybaveniu jednotlivých ambulancií a operačných sál spolu
s možnosťami, ktoré budú poskytovať našim klientom,
rovnako ako vedeckým výstupom, ktoré nová univerzitná
nemocnica umožní realizovať.

www.uvlf.sk

Všetky prezentácie v aule poskytli prítomným hosťom
jasný a prehľadný obraz o vzniku, realizácii a poslaní celého
projektu, a že to bol obraz pútavý, svedčia aj slová hostí, ktorí
sa prihlásili o slovo. Vo vystúpení primátora mesta Košice
Richarda Rašiho, ústredného riaditeľa ŠVPS SR prof. Bíreša i
viceprezidenta KVL SR MVDr. Valášeka zazneli slová uznania
spolu so želaním, aby UVN slúžila všetkým a splnila očakávania vložené do tohto mimoriadneho projektu.

Úvodnú časť slávnostného otvorenia nemocnice v aule
univerzity ukončila rektorka prof. Mojžišová:
Vzácni hostia,
ešte raz ďakujem, že ste prijali moje pozvanie na toto slávnostné
otvorenie výnimočného objektu, v ktorom je spojená klinická
prax s vedou, služba verejnosti so vzdelávaním a v ktorom sa
prepájajú vedecko-výskumné aktivity košických univerzít a
ústavu SAV. Moja vďaka patrí všetkým, ktorí prispeli k tvorbe a
úspechu implementácie tohto projektu. Máme za sebou virtuálnu prehliadku objektu, čaká nás teraz tá skutočná. Prosím
všetkých hostí, aby sme sa spoločne presunuli priamo k budove
Univerzitnej veterinárnej nemocnice, kde bude pre mňa veľkou
cťou prestrihnúť pásku a takto symbolicky uviesť objekt do
prevádzky. Nasledovať bude prehliadka priestorov nemocnice,
ktorú budeme realizovať v menších skupinách v desať minútových intervaloch. Ak máte záujem o prehliadku, zoznam hostí v
jednotlivých skupinách nájdete vyvesený na stene. Na stenách
si rovnako budete môcť všimnúť aj krásne fotografie, ktoré sú
dielom nášho kolegu prof. Štefana Vilčeka z cyklu Mne v práci
krása, ktoré sú o odkrývaní skrytých krás nášho univerzitného
areálu. Počas prehliadok prosím o dodržanie časového harmonogramu, aby sme všetci mali možnosť sa oboznámiť s priestorovým a prístrojovým vybavením nemocnice. Chceme sa
pochváliť, veď máme čím.
Po tomto sa všetci presunuli k pavilónu 40 – Univerzitnej
veterinárnej nemocnici, – kde za pozornosti médií pásku
prestrihla rektorka univerzity prof. Mojžišová spolu s primátorom Košíc Richardom Rašim.
V objekte nemocnice sa potom hostia rozdelili do piatich
skupín, aby si mohli obzrieť jednotlivé ambulancie a
operačné sály spolu s odborným výkladom prof. Trbolovej,
MVDr. Mariána Hluchého, PhD., a MVDr. Michala Žilinčíka.

www.uvlf.sk

Otvorenie Univerzitnej veterinárnej nemocnice je dôležité
nielen pre samotnú univerzitu, jej učiteľov, zamestnancov
kliniky a študentov, ale aj pre klientov, ktorí chcú využiť
odborné služby našich špecialistov, a aj preto sa toto podujatie stretlo so záujmom médií. Pre jej zástupcov sa v jednej
z učební konala tlačová konferencia za účasti rektorky prof.
Mojžišovej, prednostky kliniky malých zvierat prof. Trbolovej
a kvestora univerzity Ing. Róberta Schrétera.

Slávnosť bola ukončená čašou vína, ktorá poskytla
priestor na ďalšie rozhovory o budúcnosti nemocnice a všetkých, ktorí na nej budú pracovať či využívať jej služby, keďže
pre verejnosť sa otvára už o týždeň na to, 6. marca. Ako
uviedla prednostka prof. Trbolová, čoskoro bude nemocnica
klientom k dispozícii nonstop, s urgentným príjmom po 18.
hodine. UVN je určená širokej verejnosti, a to nielen na regionálnej, ale aj celoslovenskej úrovni. Už dnes nás vyhľadávajú aj klienti zo zahraničia najmä kvôli našim špecialistom
a teraz im budeme môcť poskytnúť aj nové špičkovo vybavené pracoviská, napr. chirurgické, oftalmologické či onkologické. Nemocnica bude najmä referenčné pracovisko, to
znamená, že súkromní veterinárni lekári do nej budú môcť
posielať pacientov, ktorí majú komplikácie alebo si vyžadujú špeciálne operačné zákroky s následnou krátkodobou,
prípadne dlhodobou hospitalizáciou a monitoringom pacienta.
PhDr. Ľudmila Kundríková , kancelárka
Foto: Lukáš Rudňanský, Šimon Halás
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Projekt bol financovaný z finančných prostriedkov Európskej
únie v rámci Operačného programu Výskum a vývoj prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja, pod gesciou
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

INFORMÁCIE O PROJEKTE
MediPark I. fáza za UVLF v Košiciach
Finančné krytie výstavby univerzitnej veterinárskej
nemocnice a zariadení a vybavení, vrátane personálnych
výdavkov, výdavkov na publicitu a informovanosť a na poistenie majetku bolo realizované v rámci implementovaného
projektu „Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach
(MediPark Košice), ITMS kód projektu: 26220220185 zo
zdrojov EÚ – Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF
85 %) v sume reálneho čerpania v I. fáze financovania 5
115 488,31 EUR a štátneho rozpočtu (ŠR SR 10 %) v sume
reálneho čerpania v I. fáze financovania 601 822,15 EUR.
Na spolufinancovaní stavebných aktivít sa dosiaľ podieľala
univerzita vlastnými zdrojmi (5 %) v I. fáze financovania v
sume 300 911,08 EUR. V projekte univerzita zaujíma pozíciu
vedľajšieho partnera, hlavným partnerom je Univerzita Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach.
UNIVERZITNÁ VETERINÁRNA NEMOCNICA
Stavebné riešenie objektu:
Objekt je založený na pásových železobetónových základových trámoch a železobetónových okrúhlych pätkách
osadených na vŕtaných pilótach. Obvodové základové pásy
sú založené do nezamrznej hĺbky. Vonkajšie obvodové
steny sú navrhnuté z keramických tvárnic. Vnútorné nosné
stužujúce steny sú z tehál. Súčasťou nosnej konštrukcie sú
železobetónové stĺpy, ktoré tvoria nosný rám so železobetónovými prievlakmi. Nenosné priečky sú montované z ľahkých
sadrokartónových konštrukcií. V sociálnych zariadeniach sú
kabínky WC oddelené montovanými sanitárnymi priečkami.
Vnútorné priestory operačných sál sú realizované systémom
GEA pre čisté priestory. Steny sú vytvorené zo sendvičových
stenových panelov typ E, stropy sú zavesené montované
kazetové. Okná a dvere do týchto priestorov sú tiež súčasťou
systému GEA pre čisté priestory. Výhodou systému GEA je
okrem iného jednoduchá čistiteľnosť, sanitácia a odolnosť
voči dezinfekčným prostriedkom a zdravotná neškodnosť.
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Taktiež zaručujú minimálne uvoľňovanie častíc z povrchov,
rámov okien a dverí. Tesnenie spojov medzi jednotlivými
panelmi je tvorené trvalo elastickým tmelom zaručených
vlastností, čo zároveň platí pre spoje medzi podlahou a
panelmi, resp. medzi stropom a panelmi a zároveň zaručuje
nevyhnutnú tesnosť pre udržanie pretlaku, resp. podtlaku v
priestore. Objekt je riešený v zmysle platných STN, hygienických predpisov s použitím vhodných stavebných výrobkov
a dodržaním všeobecných technických požiadaviek na
výstavbu
Obostavaný priestor: 10400 m3
Zastavaná plocha: 868 m2
Plocha miestností: 2296 m2
Dispozičné riešenie objektu:
Na prvom nadzemnom sú situované priestory pre zázemie
študentov (šatne), oddelenie pôrodnicko-gynekologickej
ambulancie a sála pôrodnice, príprava na počítačovú tomografiu a magnetickú rezonanciu, infekčné oddelenie, úžitkové a technické priestory (kotolňa). Na druhom nadzemnom
podlaží je situovaný hlavný vstup, registrácia pacientov,
prepojenie nového objektu s pavilónom č. 26, odborné
ambulancie, RTG a operačné priestory so zázemím (hygienický filter, sterilizácia a pod.). V podkrovnom podlaží sú
umiestnené kancelárie a kabinety pre pedagógov, lekárov,
vedecko-výskumných pracovníkov, cvičebne pre teoretickú
výučbu a technické priestory (strojovňa vzduchotechniky). V
budove sú dva výťahy.
Finančné informácie k realizácii objektu:
Stavebné práce, stavebný dozor, projekčná činnosť –
2 736 856,82 eur
Rozvody medicinálnych plynov – 247 476,62 eur
Zdravotnícka technológia, zariadenie, vybavenie,
IKT – 2 905 197,12 eur
Výstavba celkom: 5 889 530,56 eur
Predpokladané náklady na ročnú prevádzku objektu:
Energia a médiá – 26 000 eur
Mzdy s odvodmi – 42 700 eur
Odvoz odpadu – 1 500 eur
Spotrebný materiál – 11 300 eur
Údržba – 3 000 eur
Ing. Róbert Schréter
kvestor

www.uvlf.sk

•

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

• V dňoch 12. – 13. 1. 2017 sa na Táloch zúčastnila na
80. zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie, ktorého hlavným bodom rokovania bolo pripomienkovanie
návrhu Národného programu rozvoja výchovy a
vzdelávania – Návrh cieľov v oblasti vysokého školstva.
• V mene univerzity ako hostiteľskej organizácie privítala
dňa 13. 1. 2017 v Dome umenia v Košiciach rektorka
prof. Mojžišová hostí celoslovenského veterinárneho
plesu, na ktorom sa každoročne stretávajú veterinárni
lekári – kolegovia z UVLF v Košiciach, ŠVPS SR a KVL SR.
• Na zasadnutí vedenia dňa 17. 1. 2017 prijala rektorka
univerzity spolu s ďalšími členmi vedenia doc. MVDr.
Jána Lehockého, CSc., aby mu pri príležitosti životného
jubilea 80 rokov odovzdala zlatú medailu UVLF v
Košiciach a pozdravný list.

• Dňa 19. 1. 2017 sa rektorka prof. Mojžišová zúčastnila
na slávnostnom otvorení prvej karanténnej maštale
pre hospodárske a spoločenské zvieratá v priestoroch
Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy vo
Veľkom Krtíši. Poskytne dočasný domov a veterinárnu
starostlivosť odchyteným túlavým, týraným alebo
nelegálne prevážaným zvieratám. Podujatie sa konalo
za účasti ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Gabriely Matečnej a ústredného riaditeľa ŠVPS
SR prof. MVDr. Jozefa Bíreša, DrSc. Ďalšie tri stanice by
mali byť zriadené aj v ďalších regiónoch Slovenska.

•

•

•

•

•

•
• Rektorka UVLF sa dňa 20. 1. 2017 stretla s generálnou
konzulkou SR na Ukrajine JUDr. Jankou Burianovou, aby
spolu prerokovali možnosti štúdia ukrajinských
www.uvlf.sk

študentov na našej univerzite najmä čo sa týka študijného programu farmácia. V ten istý deň navštívila
Užhorodskú národnú univerzitu, kde sa na stretnutí
s rektorom prof. Smolankom a ďalšími členmi vedenia
dohodli na vzájomnej vedeckej spolupráci a definovali
spoločné ciele v oblasti vedy a vzdelávania ako aj formy
a zásady tejto spolupráce. Spoločné výskumné aktivity
sa budú sústreďovať najmä na spoluprácu užhorodského Centra molekulárnej mikrobiológie a imunológie a
Ústavu mikrobiológie a imunológie UVLF v Košiciach.
V dňoch 27. 1. až 31. 1. 2017 navštívila Prahu, kde sa na
Českej zemědelskej univerzite v Prahe stretla na
pracovnom rokovaní s jej rektorom Dr. h. c. prof. Ing. Jiřím Balíkom, CSc., a na Univerzite Karlovej v Prahe sa
zúčastnila na slávnostnom odovzdávaní titulu Dr. h. c. v
odbore filozofických vied prof. Dr. phil. Rolandovi Naulovi, M. A.
Rektorka UVLF v Košiciach prof. Jana Mojžišová bola
nominovaná do odbornej hodnotiteľskej komisie
KOŠIČAN ROKA – Sieň slávy, na zasadnutí ktorej sa
zúčastnila dňa 3. 2. 2017. V oblasti vzdelávania, vedy a
výskumu navrhla na ocenenie tri osobnosti, medzi nimi
aj akademika Otta Jaroslava Vrtiaka, ktorý bol
dlhoročným akademickým funkcionárom Vysokej školy
veterinárskej v Košiciach, vynikajúcim vysokoškolským
profesorom, zakladateľom a dlhoročným riaditeľom
Ústavu experimentálnej veterinárskej medicíny,
významným epizootológom svetového formátu.
Vyhlasovateľom a organizátorom ankety KOŠIČAN ROKA
je mediálny dom KOŠICE:DNES. Cieľom ankety KOŠIČAN
ROKA je zviditeľniť a oceniť tie osobnosti a subjekty
pochádzajúce z mesta Košice alebo pôsobiace v meste
Košice, ktoré v danom roku ankety KOŠIČAN ROKA
dosiahli mimoriadne výsledky a vykonali významné
aktivity v prospech mesta Košice a jeho obyvateľov.
Je potešiteľné, že medzi nominovanými osobnosťami
roka bol aj náš kolega z ústavu epizootológie a
preventívnej veterinárnej medicíny prof. Ing. Štefan
Vilček, DrSc. Výsledky ankety KOŠIČAN ROKA 2016 boli
slávnostne vyhlásené dňa 25. 2. 2017 na galavečere v
košickej Kunsthalle, ktorého sa rektorka prof. Mojžišová
zúčastnila ako členka hodnotiteľskej komisie.
Prijala účasť na XI. ročníku odborno-spoločenskošportového podujatia veterinárov euroregiónu Beskydy
dňa 3. – 4. 2. 2017, ktoré bolo organizované ŠVPS SR,
RVPS Dolný Kubín, KVL SR, KILW Poľska a SVS ČR.
Viedla aktív učiteľov dňa 7. 2. 2017 a následne sa
zúčastnila zasadnutia AS UVLF v Košiciach, na ktorom
predložila na rokovanie Výročnú správu o kvalite za ak.
rok 2016/2017 a vnútorné predpisy č. 7 – Štatút Správnej rady UVLF v Košiciach a č. 8 – Rokovací poriadok
Správnej rady UVLF v Košiciach.
Spolu s prorektorom pre zahraničné štúdium MVDr.
Martinom Tomkom, PhD., sa v čase konania Veľtrhu
vzdelávania 2017 v nórskom Oslo v dňoch 14. 2. – 17.
2. 2017, na ktorom mala univerzita opäť svoju expozíciu,
stretla s veľvyslancom SR v Nórsku Františkom Kašickým
na Veľvyslanectve SR v Oslo dňa 16. 2. 2017.
Dňa 24. 2. 2017 viedla rektorka univerzity prof. Mojžišová
spolu s ďalšími členmi vedenia za účasti pozvaných
zástupcov akademického, verejného a spoločenského
života zo Slovenska a Čiech slávnostné otvorenie
Univerzitnej veterinárnej nemocnice.
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• Údaje z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR o
počte evidovaných absolventov na úradoch práce k
31. 12. 2016 (porovnanie s 31. 12. 2015): ŠP všeobecné
veterinárske lekárstvo 8 (3), ŠP farmácia 1 (0), ŠP hygiena
potravín 1 (5), ŠP trh a kvalita potravín 0 (2), ŠP
bezpečnosť krmív a potravín 0 (1), ŠP vzťah človek –
zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii DF1, EF
2 (1), ŠP kynológia 2 (5). Spolu 15 (17).
• Dňa 25. 1. 2017 sa v Bratislave uskutočnila záverečná
konferencia Štipendijného programu Európskeho
hospodárskeho priestoru Slovensko. Za UVLF v Košiciach
sa na nej zúčastnili prorektorka prof. MVDr. Zita Faixová,
PhD., Mgr. Ivana Pahulyiová a Mgr. Bianka Shymanská.
Zástupkyne UVLF boli organizátorom vybrané aj do
panelovej diskusie.
• Dňa 20. 2. 2017 sa za prítomnosti rektorky prof.
MVDr. Jany Mojžišovej, PhD., prorektorky pre výchovnovzdelávaciu činnosť prof. Zity Faixovej a prof. MVDr.
Jany Kottferovej, PhD., uskutočnilo pracovné stretnutie
so zástupkyňami Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Predmetom stretnutia bolo prerokovanie
možností spolupráce medzi UVLF v Košiciach a
Filozofickou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove
v oblasti výučby sociálnej práce a vedecko-výskumnej
činnosti.
• Dňa 23. 2. 2017 zasadala Mobilitná komisia UVLF
v Košiciach. Na zasadnutí boli posúdené prihlášky
uchádzačov o štúdium, stáž a absolventskú prax v
zahraničí v rámci programu ERASMUS+. Boli stanovené
termíny výberových konaní a zloženie komisií.

Z agendy prof. MVDr. Juraja Pistla, PhD.,
prorektora pre vedecko-výskumnú
činnosť a zahraničné styky
• V mesiacoch január a február sa vedenie UVLF zaoberalo
a individuálne posudzovalo viacero žiadostí doktorandov
a školiteľov, najčastejšie sa týkali umožnenia písania
dizertačnej práce v anglickom jazyku, úprav názvu
dizertačnej práce (u doktorandov ktorí ešte neabsolvovali dizertačnú skúšku), ako aj žiadostí týkajúcich sa
odpustenia poplatkov za štúdium v externej forme
štúdia. Na základe žiadostí školiteľov doktorandov
bolo tiež v odôvodnených prípadoch schválených
niekoľko žiadostí o ustanovenie školiteľa-konzultanta
pre konkrétne témy dizertačných prác. V priebehu toho
obdobia 1 doktorandka zanechala štúdium. Doktorandi
1. ročníka odovzdali predpísanú metodiku dizertačnej
práce a doktorandi 2. ročníka dennej formy odovzdali
projekty dizertačnej práce, ktoré boli zaslané oponentom
a bol vypracovaný rozpis dizertačných skúšok. Je možné
konštatovať významné zlepšenie disciplíny v tejto oblasti.
• V prvej polovici januára prebehli záverečné oponentúry
projektov KEGA (vedúcich projektov prof. MVDr. J. Danka, PhD., doc. MVDr. V. Almášiovej, PhD., a MVDr. L.
Molnára, PhD.). Organizačne boli zabezpečené komisie
zložené z predsedu, oponentov a členov komisií –
odborníkov z príslušnej oblasti v rámci zamerania
projektu ako aj oponentské posudky.
• V januári sa v Brne uskutočnil seminár, ktorý organizovala
Európska komisia (EK) pre vybrané organizácie z Čiech
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Z agendy prof. MVDr. Zity Faixovej, PhD.,
prorektorky pre výchovno-vzdelávaciu
činnosť
• Zo správy o činnosti koordinátora so špecifickými
potrebami vyplýva, že v súčasnosti je na UVLF v Košiciach
evidovaných 18 študentov so špecifickými potrebami.
Univerzite bola na rok 2016 pridelená účelová dotácia
vo výške 7 415.- € z MŠ VVaŠ SR na vytváranie všeobecne
prístupného akademického prostredia pre študentov so
špecifickými potrebami. Finančné prostriedky boli
použité na zakúpenie študijnej literatúry, čítacie
zariadenia, šatňové skrinky a pod.

• Dňa 28. 2. 2017 spolu s prorektorom prof. Pistlom prijala doc. Dr. El Moataz Bellah El Naggara z Damanhour
University v Egypte, ktorý v sprievode doc. RNDr.
Milana Žemličku, CSc., navštívil univerzitu s cieľom
nadviazať spoluprácu medzi oboma univerzitami v
oblasti veterinárskych a farmaceutických vied.

a Slovenska za účelom oboznámenia sa s procesom
implementácie
Európskej
charty
výskumných
pracovníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných
pracovníkov. Jedná sa o komplexný proces, ktorý
pozostáva z: 1) analýzy nedostatkov, 2) vytvorenia a
zverejnenia vlastnej stratégie v oblasti ľudských zdrojov
pre výskumníkov na verejne prístupnom mieste v
angličtine a poskytnutia linku EK, aby stratégia mohla
byť zverejnená na portáli EURAXESS, 3) získania
oprávnenia používať logo „HR Excellence in Research“,
4) implementácie stratégie a sebahodnotenia a 5)
externej evalvácie. Podľa článku 32 grantovej schémy
Horizont 2020 je nutné implementovať princípy vyššie
uvedených dokumentov pre úspešnosť projektov v tejto
grantovej schéme. Do konca minulého roku boli uvedené dokumenty vo všeobecnosti formálne prijaté rektormi vysokých škôl, avšak od tohto roku musia jednotlivé
školy ich implementáciu vykonať individuálne.
• Vedenie UVLF na svojom zasadnutí 17. 1. 2017 schválilo
fixný termín na vyhlásenie výzvy IGA, každoročne k 1.
februáru daného roka. To umožňuje v mesiacoch február
– apríl optimálny čas ako na vypracovanie projektov, tak
aj oponentské hodnotenie projektov v priebehu marca
a objektívne zhodnotenie projektov členmi Rady IGA
v priebehu apríla s vyhlásením výsledkov a so začiatkom
riešenia projektov od 1. 5. 2017. Na základe toho
bola výzva na predkladanie projektov IGA v tomto roku
vyhlásená 31. 1. 2017 s pokynmi umiestnenými na
Intranete UVLF.
• Koncom februára bola zverejnená požiadavka o
nahlásenie tém dizertačných prác na akademický rok
2017/18. Hlavnou podmienkou je, že všetky témy musia
www.uvlf.sk

byť schválené garantmi študijných programov a školiteľ
musí deklarovať zabezpečenie doktorandského štúdia
aktuálnym projektom. Témy budú zverejnené na
webovom sídle UVLF v slovenskom a anglickom jazyku
začiatkom apríla.
• Každoročne v priebehu februára Štatistický úrad SR
požaduje vypracovať ročný výkaz o výskume a vývoji
za predchádzajúci rok, z ktorého okrem iného vyplýva, že
celková vedecko-výskumná kapacita na UVLF v roku
2016 bola zabezpečovaná 265 (z toho 143 sú ženy)
tvorivými pracovníkmi, z ktorých 41 bolo vedeckých a 224
vedecko-pedagogických pracovníkov. Na vede sa okrem
toho podieľalo 81 doktorandov v dennej forme štúdia,
takže celkový vedecký potenciál predstavoval 346 osôb
(z toho 191 žien). Vekové kategórie tvorivých zamestnancov sú nasledovné: vek 25 – 34 rokov: 65, 35 – 40
rokov: 46, 41 – 44 rokov: 24, 45 – 54 rokov: 40, 55 – 64
rokov: 63 a viac ako 65 rokov: 27.
• V minulom jubilejnom 60. roku vydávania časopisu Folia

• Dňa 11. januára 2017 navštívil našu univerzitu riaditeľ
mozambickej spoločnosti Noaldi LDA, Dr. Joel Cossa
spoločne s vedúcim právneho oddelenia Felixom
Manuelom Mahanjanem. Stretnutie sprostredkoval
konateľ spoločnosti Galamex, s. r.o., Pavol Gaľaš.
Návštevu prijal prorektor pre zahraničné štúdium MVDr.
Martin Tomko, PhD., spolu s referentkou študijnej agendy
zahraničných študentov Mgr. Katarínou Hriczišonovou.

Počas stretnutia si obe strany vymenili informácie o
potenciálnych možnostiach spolupráce medzi UVLF v
Košiciach a Noaldi LDA. Hostia sa zaujímali hlavne o
systém a priebeh štúdia v študijnom programe General
Veterinary Medicine. Zaujímali ich tiež podmienky prijatia
na štúdium, predpokladaný počet prijatých študentov
v budúcom akademickom roku, ako aj organizácia
prijímacích pohovorov do 6-ročného programu v
zahraničí. Na záver stretnutia Dr. Cossa poskytol svoje
kontaktné údaje pre prípad potrebnej komunikácie
ohľadne prijímania zahraničných študentov z Mozambiku na UVLF v Košiciach.
• 1. 2. 2017 sa uskutočnil zápis študentov druhého ročníka
bakalárskeho študijného programu náuka o živočíchoch, ktorí budú počas nasledujúcich troch semestroch
pokračovať vo svojom štúdiu na našej univerzite. Na
štúdium sa zapísalo 22 študentov.
• Dňa 2. 2. 2017 a následne 10. 2. 2017 sa v zasadačke na
ústave pre chov a choroby zveri a rýb uskutočnili
stretnutia členskej základe organizácie WAVES Slovensko
pri UVLF v Košiciach. Cieľom stretnutí bola voľba
prezidenta WAVES Slovakia, ktorým sa stal prorektor
UVLF v Košiciach MVDr. Martin Tomko, PhD. Súčasťou
stretnutia bola aj nominácia zástupcov WAVES Slovakia
na X. medzinárodné sympózium WAVES, ktoré sa
uskutoční v Portugalsku 21. – 23. 9. 2017.
www.uvlf.sk

Veterinaria bol časopis vydávaný pravidelne v
štvrťročných intervaloch a všetky 4 čísla vyšli načas.
Tento trend máme v záujme udržať aj do ďalších rokov.
Je to dôležité najmä z dôvodu, že podobne ako v
minulom roku, aj v nasledujúcich 2 rokoch bude Folia
Veterinaria vydávaná vydavateľstvom DeGruyter ako
open Access. To dáva predpoklad, že v horizonte týchto
rokov by časopis mohol byť indexovaný v databázach ako
sú Scopus a WOS. DeGruyter zabezpečuje širokú
distribúciu časopisu v mnohých svetových databázach,
čo by malo prispieť k zvýšeniu jeho kvality a citovanosti.
V mnohom ale záleží od pracovníkov UVLF, aby časopis
podporovali svojimi príspevkami a spoločnými silami
vytvoril impaktovaný univerzitný vedecký časopis. Sú
pre to vytvorené všetky predpoklady. V tejto dobe je už
pripravené 1. kompletné číslo 61. ročníka časopisu Folia
Veterinaria na vydanie.
• Vedením UVLF bolo v mesiacoch január a február
schválených 34 zahraničných služobných ciest.

Z agendy MVDr. Martina Tomka, PhD.,
prorektora pre zahraničné štúdium
• V dňoch 15. – 16. 2. 2017 sa v nórskom hlavnom meste
Oslo uskutočnil študentský veľtrh Student Fair Oslo,
2017, ktorého sa zúčastnili rektorka UVLF v Košiciach
prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., prorektor UVLF
v Košiciach MVDr. Martin Tomko, PhD., MVDr. Boris
Vojtek, PhD., a pracovníčka RZŠ Ing. Michaela Paulíková.
Súčasťou skupiny boli aj bývalé absolventky spoločného
bakalárskeho študijného programu náuka o živočíchoch,
Ida Slagsvold Hekne a Marie-Kristine Spjeld.
• V mesiacoch január – február sa uskutočnili dve
zasadnutia organizačného výboru stretnutia pri
príležitosti 25-teho výročia výučby v anglickom jazyku
(25th Anniversary of Education in English language).
Finalizovala sa príprava databáz absolventov a učiteľov,
ktorí sa na výučbe podieľali, bol pripravený pozývací
list a plagát propagujúci stretnutie. Zároveň sa pripravuje webstránka s informáciami pre účastníkov.
• Organizačný výbor medzinárodnej konferencie The
Impact of Global Change on the Environment, Human
and Animal Health, ktorú UVLF organizuje 2. – 6. mája
v rámci bilaterálneho projektu a je spolufinancovaná
z nórskeho finančného mechanizmu prostredníctvom
Úradu vlády SR, na svojich stretnutiach riešil agendu
spojenú s technicko-materiálnym zabezpečením akcie
a stanovil termíny uzávierky na prihlásenie príspevkov.
• V rámci medzinárodných výmen študentov organizovaných IVSA Slovakia pri UVLF v Košiciach sa
výmenného pobytu na Slovensku v dňoch 23. 2. až 1.
3. 2017 zúčastnilo 6 zahraničných študentov z Rumunska.
Rumunskí študenti okrem návštevy pracovísk našej
univerzity absolvovali aj výlet do Vysokých Tatier.
• S cieľom prilákať študentov na štúdium na UVLF v
Košiciach referát pre zahraničné štúdium v spolupráci s
MVDr. Mariánom Prokešom, PhD., pripravil facebookovú
kampaň, ktorej cieľom bude osloviť potenciálnych
záujemcov zo Škandinávie a britských ostrovov.
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• UVLF v Košiciach zaslala žiadosť UVLF v Košiciach
o registráciu do Národnej platformy predchádzania
potravinovým stratám a plytvaniu potravinami. Platforma bola zriadená ministerkou pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR.
• Prorektor pre rozvoj školy spracoval prehľad aktuálneho
stavu garantov a spolugarantov v jednotlivých
akreditovaných študijných programoch a študijných
odboroch uskutočňovaných na UVLF v Košiciach a
návrhy garantov a spolugarantov v študijných odboroch
a študijných programoch s časovo obmedzenou
akreditáciou.
• Bolo spracované a vedením UVLF schválené organizačné zabezpečenie vykonania bodového hodnotenia
tvorivých pracovníkov UVLF v Košiciach za rok 2016.
Formulár pre bodové hodnotenie za rok 2016 v porovnaní s formulárom pre bodové hodnotenie za rok 2015 bol
doplnený v časti vedecká a publikačná činnosť o kategóriu BCI (skriptá, učebné texty) s bodovým ohodnotením
130/AH a v časti pedagogická činnosť o kategóriu školiteľ
práce prednesenej na ŠVOČ s bodovým ohodnotením –
8. Na základe pripomienok z minulého roka bol doplnený aj materiál „Vysvetlenia k položkám bodového
hodnotenia za rok 2016“.
• Vedením UVLF bol schválený návrh na organizačné
zabezpečenie prípravy Výročnej správy o činnosti
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach za rok 2016, ktorú je UVLF povinná podľa
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov vypracovať, predložiť
ministerstvu (elektronická forma – do 20. 5. 2017,
výtlačok – do 31. 5. 2017) a zverejniť.
• Regionálna veterinárna a potravinová správa Košicemesto vydala stanovisko k žiadosti UVLF v Košiciach o
kontrolu
spôsobilosti
prívesného
dopravného
prostriedku na prepravu a dočasné uskladnenie
kadáverov. V stanovisku sa konštatuje, že prívesný
dopravný prostriedok spĺňa požiadavky platnej právnej
úpravy.
• Členom komisie pre webové sídlo bol zaslaný finálny
návrh vzhľadu webového sídla na pripomienkovanie.
• Dňa 1. 2. 2017 sa uskutočnilo pracovné stretnutie
zamerané na prípravu Prevádzkovo-bezpečnostného

Z agendy
prof. MVDr. Jozefa Nagya, PhD.,
prorektora pre rozvoj školy
a hodnotenie kvality

•

•

•

•

poriadku ÚZ Jazdecký areál. Pracovného stretnutia sa
zúčastnili za vedenie UVLF prorektor pre rozvoj školy a
hodnotenie kvality, kvestor, vedúci jazdeckého areálu a
hospodár jazdeckého areálu, za Jazdecký oddiel TJ Slávia
UVLF MVDr. Miroslav Martinček a Ing. Marek Horváth.
Dňa 30. 1. 2017 a 17. 2. 2017 sa uskutočnili rokovania so
zástupcom basketbalového klubu UVL Košice. Rokovania sa zúčastnili za vedenie UVLF prorektor pre rozvoj
školy a hodnotenie kvality a kvestor, za basketbalový
klub Ing. Branislav Járay. Témou rokovania bola žiadosť
basketbalového klubu o finančnú podporu.
Vedenie UVLF schválilo pridelenie finančných
prostriedkov na zabezpečenie praktickej výučby v letnom semestri akademického roku 2016/2017 (vrátane
klinických praxí) a za obhájené záverečné práce
v akademickom roku 2015/2016. Pre zabezpečenie
pedagogického procesu v letnom semestri akademického roku 2016/2017 bola pracoviskám pridelená
suma 51 858,- €, za obhájené bakalárske práce 4 356,€, za obhájené diplomové práce 25 700,- € a za obhájené
rigorózne práce 100,- €. Celková pridelená suma
predstavuje 82 014,- €.
Dňa 23. 2. 2017 navštívil UVLF v Košiciach dekan
Technologickej fakulty Univerzity Tomáše Bati v Zlíne
doc. Ing. František Buňka, PhD. Po prijatí rektorkou UVLF
prof. MVDr. Janou Mojžišovou, PhD., navštívil doc. Buňka
pracoviská katedry hygieny a technológie potravín a
ústav hygieny zvierat a životného prostredia. Účelom
návštevy bola ponuka vzájomnej spolupráce v oblasti
technológie spracovania potravín a problematiky
životného prostredia.
Vedenie UVLF schválilo žiadosť Spolku košických
študentov farmácie o organizovanie volejbalového
turnaja študentov a zamestnancov UVLF v Košiciach v
spolupráci s Ústavom telesnej výchovy a športu UVLF
v Košiciach. Volejbalový turnaj sa uskutoční dňa 22. 3.
2017 od 17.00 hod. v telocvični UVLF v Košiciach.

Z agendy doc. MVDr. Oskara Nagya, PhD.,
prorektora pre klinickú činnosť a styk s praxou
• Univerzita bola požiadaná KVL SR ohľadom stanovenia
jednej vzdelávacej akcie UVLF v roku 2017 pre možnosť
uplatnenia vzdelávacích poukazov KVL SR súkromnými
veterinárnymi lekármi na preplatenie nákladov alebo ich
časti na vzdelávaciu akciu organizovanej v rámci
Kalendária vzdelávacích akcií KVL SR v roku 2017.
Na základe prehodnotenia tematického zamerania
pripravovaných vzdelávacích akcií navrhnutých zo strany
jednotlivých pracovísk UVLF a uvedených v Kalendáriu
vzdelávacích akcií na rok 2017 bol pre možnosť
uplatnenia vzdelávacích poukazov navrhnutý XVII.
stredoeurópsky bujatrický kongres, ktorý je organizovaný
klinikou prežúvavcov v dňoch 3. – 6. 5. 2017 na Štrbskom
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plese.
• Opakovane bola podávaná informácia v súvislosti s
výskytom vtáčej chrípky na Slovensku a boli sledované
opatrenia, ktoré nariadila v tejto súvislosti RVPS
Košice-mesto. O týchto nariadeniach a s nimi súvisiacimi
opatreniami boli na univerzite informované príslušné
pracoviská.
• Bola poskytnutá informácia o problémoch s
predpisovaním humánnych liekov na veterinárny predpis súvisiacich s prijatím novej legislatívy v novele zákona
o lieku. V tejto súvislosti bola o vyjadrenie k danej otázke
požiadaná aj katedra lekárenstva a sociálnej farmácie a
problém bol konzultovaný aj s KVL SR.
www.uvlf.sk

• Bol spracovaný zoznam pracovníkov univerzity
podľa pracovísk, ktorí majú na základe absolvovaného
vzdelávacieho programu platnú spôsobilosť pre
zaobchádzanie so zvieratami používanými na vedecké
alebo vzdelávacie účely. Celkovo v súčasnej dobe
uvedenú spôsobilosť má 77 pracovníkov univerzity.
• Univerzita bola požiadaná o vyjadrenie stanoviska
zástupcu univerzity k žiadosti o prijatie nového člena
Slovenskej akademickej asociácie pre celoživotné
vzdelávanie. Prezidentovi tejto organizácie bolo k
predmetnej žiadosti zaslané súhlasné stanovisko.
• V súvislosti so zmenami v priestorových podmienkach
prevádzky kliník bolo vedenie univerzity informované
o žiadostiach kliniky malých zvierat a kliniky prežúvavcov
na potrebu riešenia personálnych otázok na ich
pracoviskách súvisiacich so zabezpečovaním ich
nepretržitej prevádzky v nových podmienkach.
• Na základe pozvania firiem ATS Danubius a Vetis sa
prorektor doc. Nagy zúčastnil na stretnutí s predstaviteľmi
týchto firiem v Kraľovičových Kračanoch a spolu
prerokovali ich ponuky na oblasti možnej spolupráce.
• Opakovane sa uskutočnili stretnutia s prednostkou
KMZ prof. Trbolovou a Ing. Žuravlovom v súvislosti s
prípravou sťahovania pracovníkov oddelenia chirurgie,
ortopédie, röntgenológie a reprodukcie KMZ do objektu
P 40 Univerzitnej veterinárnej nemocnice a s postupmi
sprevádzkovania nového pracoviska.
• Pred zahájením letného semestra AR 2016/2017 bola

•

•

•

•

Z agendy Ing. Róberta Schrétera,
kvestora
• Dňa 18. 1. 2017 bola úspešne ukončená kolaudácia
pavilónu 40 – Univerzitnej veterinárnej nemocnice, ktorú univerzita slávnostne otvorila 24. 2. 2017. Aktuálne
prebieha sťahovanie klinických činností a klinického
personálu a spustenie prevádzky sa pripravuje na 6.
3. 2017. Univerzita v posledných mesiacoch vykonáva
intenzívnu stavebnú údržbu, realizácia prác v
študentských domovoch by mala byť ukončená v
priebehu marca až apríla. V priebehu februára boli
ukončené projektové dokumentácie na rekonštrukciu
a opravu striech na pavilónoch 4, 8, 9 a 10. Práce sa začnú
hneď po ukončení verejného obstarávania.
• V dňoch 26. a 27. 1. 2017 sa konalo rokovanie Klubu
kvestorov verejných vysokých škôl a štátnych vysokých
škôl. Na stretnutí boli účastní generálna riaditeľka
financovania a rozpočtu, riaditeľ sekcie vysokých
škôl, riaditeľka odboru financovania vysokých škôl ako
aj generálny riaditeľ Výskumnej agentúry. Predmetom
rokovaní boli najčastejšie chyby pri predkladaní projektov a pripravované nové výzvy v súčasnom
programovacom období, aktuálne vyhlásené výzvy,
detailnejšie výzva na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier (PVVC) a výzva na podporu
Dlhodobého strategického výskumu (DSV). Diskusia
sa týkala aj vývoja stavu fázovaných projektov. Riešené
boli aj aktuálne otázky v oblasti účtovania a výkazníctva
VVŠ. Ďalšou dôležitou témou bola metodika účtovania
a integrácie na systém ITMS2014+ a prenos údajov
www.uvlf.sk

•

•

•

•

vykonaná návšteva ŠPP v Zemplínskej Teplici a stretnutie
s vedením podniku v súvislosti s prípravou začatia výučby a zabezpečenia realizácie praktickej výučby na
farmách podniku.
Vykonalo sa spracovanie plánu požiadaviek jednotlivých
pracovísk univerzity na dopravu pre zabezpečenie
výkonu praktických cvičení mimo pracovísk univerzity
a na zvieratá požadované pre pedagogický proces z
ŠPP v Zemplínskej Teplici. Spracovaný materiál bol
zaslaný jednotlivým pedagogickým pracoviskám
univerzity a následne boli doplnené niektoré dodatočné
požiadavky na zmeny termínov dopravy na plánované
cvičenia.
Boli poskytnuté informácie o účasti na zasadnutí komisie
č. 8 VEGA v Bratislave, ktoré sa zaoberalo hodnotením
záverečných správ ukončených projektov v roku 2016 a
záveroch vyplývajúcich z neho pre UVLF.
Na základe uzatvorenej zmluvy medzi UVLF v Košiciach
a MO SR bola vykonaná príprava časového plánu a
odbornej náplne realizácie odbornej praxe vojenského
veterinárneho lekára na KMZ.
V súvislosti so začatím výučby a požiadavkami realizácie
praktickej výučby na účelovom zariadení v Zemplínskej
Teplici vedenie podniku informovalo o dočasných
prevádzkových problémoch v ubytovacích priestoroch
zariadenia pre študentov súvisiacich so zabezpečením
dodávky vody.

dokladov pre zúčtovanie eurofondov do ITMS.
Prezentované boli tiež nové rozšírenia funkcionality IS
SAP-Sofia, podpora manažmentu, Fullcosting, nástroje
BI pre krížové kontroly výročných správ a plánované
aktivity súvisiace so systémom SAP-Sofia v roku 2017.
Vo februári sa začalo pracovať na implementácii
integrácie SAP a AiS, rovnako sa rozbehli rokovania
o zavedení elektronickej registratúry s UPJŠ. Vo februári
bola podpísaná nová zmluva na poskytovanie praktickej výučby v Školskom poľnohospodárskom podniku
v Zemplínskej Teplici.
Veľmi pozitívne bola v januári prijatá správa o zastavení správneho konania o uložení pokuty Úradom pre
verejné obstarávanie za postup verejného obstarávania
budovy objektu P 40. Dané zastavenie konania podkladá
dôvod na stiahnutie korekcie udelenej za dané verejné
obstarávanie.
Veľmi potešiteľné je, že II. fáza projektu MediPark Košice
prešla odborným hodnotením a bola už podpísaná
aj zmluva o partnerstve v rámci projektu medzi
UPJŠ v Košiciach, UVLF v Košiciach, TU v Košiciach a
Neurobiologickým ústavom SAV. Podpis samotnej
zmluvy o NFP bude nasledovať v priebehu marca.
Naďalej prebiehajú verejné obstarávania na dodávateľa
stavebných prác na rekonštrukciu jazdeckej haly a
zníženie energetickej náročnosti pavilónu 17. Obe
súťaže sa posunuli do finálnej fázy, úplné ukončenie
súťaží sa odhaduje na marec. V priebehu januára a februára sa ukončila súťaž na dodávku nákladného motorového
vozidla, ktoré bude dodané do konca mája. Pokračovala
rovnako
súťaž
na
poskytovanie
stravovania
zamestnancom a študentom univerzity, pričom jej
ukončenie nastane v priebehu marca.
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Zasadnutie akademického senátu
Dňa 7. 2. 2017 sa uskutočnilo riadne zasadnutie
Akademického senátu UVLF v Košiciach. Predseda
AS
prof. MVDr. Peter Reichel, CSc., otvoril zasadnutie a privítal
členov senátu a vedenie univerzity, menovite rektorku prof.
MVDr. Janu Mojžišovú, PhD., prorektorov: prof. MVDr. Juraja
Pistla, PhD., prof. MVDr. Jozefa Nagya, PhD., a prof. MVDr.
Zitu Faixovú, PhD., kvestora Ing. Róberta Schrétera a vedúcu
právneho a personálneho oddelenia JUDr. Vieru Jančíkovú.
Prof. Reichel predložil na schválenie program zasadnutia
AS, ktorý bol jednomyseľne schválený. V ďalšom bode
programu vykonal kontrolu uznesení z predchádzajúceho
obdobia a konštatoval, že uložené uznesenia sa priebežne
plnia. O činnosti predsedníctva AS za obdobie od
ostatného zasadnutia AS informoval predseda prof.
Reichel. Predsedníctvo sa na svojom zasadnutí dňa 31. 1.
2017 zaoberalo prípravou bowlingového turnaja na našej
univerzite a materiálmi dnešného zasadnutia akademického
senátu. Predloženú informáciu zobral AS na vedomie.
Rektorka UVLF v Košiciach prof. MVDr. Jana Mojžišová,
PhD., uviedla Výročnú správu o kvalite UVLF v Košiciach za
akademický rok 2015/2016. Následne požiadala prof. MVDr.
Jozefa Nagya, PhD., prorektora pre rozvoj školy a hodnotenie
kvality, o jej podrobné zhodnotenie. V súlade s vnútorným
predpisom UVLF v Košiciach č. 57 bola spracovaná výročná
správa. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach každoročne hodnotí svoju činnosť v oblasti
výchovno-vzdelávacej činnosti (Vyhodnotenie výchovnovzdelávacej činnosti na UVLF v Košiciach na 1. stupni,
spojenom 1. a 2. stupni a na 3. stupni vysokoškolského
vzdelávania), v oblasti vedecko-výskumnej činnosti
(Správa o vedecko-výskumnej činnosti UVLF v Košiciach)
a sumárne za príslušný akademický rok (Výročná správa o
činnosti UVLF v Košiciach). Na základe Vnútorného predpisu
UVLF v Košiciach č. 57 „Vnútorný systém kvality na UVLF
v Košiciach“, Dlhodobého zámeru UVLF na roky 2012 –
2017 a SWOT analýzy bola spracovaná Výročná správa o
kvalite UVLF v Košiciach za akademický rok 2015/2016.
Výročná správa o kvalite UVLF v Košiciach hodnotí kvalitu
v oblastiach výchovno-vzdelávacej činnosti, vedeckovýskumnej činnosti, klinickej činnosti a ostatných činností.
Výročná správa o kvalite UVLF v Košiciach za akademický
rok 2015/2016 bola v súlade s vnútorným predpisom UVLF v
Košiciach č. 57 Vnútorný systém kvality na UVLF v Košiciach
prerokovaná a pripomienkovaná Vedeckou radou UVLF,
bola predložená na pripomienkovanie Správnej rade UVLF a
schvaľuje ju Akademický senát UVLF.
Výročná správa obsahuje:
1. Dlhodobý zámer a SWOT analýza
2. Aktualizácia čiastkových úloh Dlhodobého zámeru
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach na roky 2012 – 2017
3. SWOT analýza
4. Hodnotenie kvality na národnej a medzinárodnej
úrovni
5. Hodnotenie kvality na národnej úrovni
6. Hodnotenie kvality na medzinárodnej úrovni
7. Hodnotenie kvality výchovno-vzdelávacej činnosti
8. Hodnotenie výsledkov štúdia
9. Hodnotenie študijných predmetov študentmi
10. Hodnotenie pedagógov študentmi
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11. Bodové hodnotenie tvorivých pracovníkov v
pedagogickej oblasti
12. Hodnotenie kvality vedecko-výskumnej činnosti
13. Hodnotenie grantovej úspešnosti jednotlivých
pracovísk
14. Bodové hodnotenie tvorivých pracovníkov vo vedeckej a publikačnej činnosti
15. Hodnotenie kvality klinickej činnosti
16. Monitorovanie spokojnosti klientov s poskytovanými
službami na klinikách univerzity Vyhodnocovanie
spokojnosti klientov s poskytovanými službami na
klinikách univerzity a prijímanie opatrení
17. Hodnotenie kvality ostatných činností
18. Dotazník – Názory zamestnancov UVLF
19. Dotazník – Úroveň využívania IKT zamestnancami
20. Účasť a úspešnosť vo vzdelávaní zamestnancov
21. Frekvencia odmeňovania jednotlivcov a tímov
22. Hodnotenie zamestnancov vedúcim zamestnancom
V závere svojho vystúpenia prorektor Nagy poďakoval
pracoviskám a pracovníkom za aktívne zapojenie sa do
hodnotenia s tým, že s výročnou správou budú oboznámení
všetci zamestnanci ako aj študenti univerzity. Výročná
správu bude zverejnená aj na intranete UVLF.
V diskusii vystúpili: doc. P. Naď, prorektorka Faixová,
rektorka Mojžišová. Hovorcovia obidvoch komôr AS vyjadrili
súhlasné stanovisko s predloženou správou. Pri hlasovaní
bola predmetná správa schválená jednomyseľne.
Návrh Štatútu Správnej rady Univerzity veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach, vnútorný predpis č. 7,
predložila rektorka prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. Správna
rada Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach je orgán, ktorý bol ustanovený na základe zákona
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vznik
SpR bezprostredne súvisí s transformáciou vysokých škôl
z rozpočtových organizácií na verejnoprávne inštitúcie,
s prechodom vlastníctva majetku štátu do vlastníctva
verejných vysokých škôl a s ich prechodom na systém
viaczdrojového financovania.
Predseda AS prof. Reichel otvoril diskusiu k návrhu, v
ktorej vystúpil doc. Lazar, ktorý okrem iného povedal, že
návrh úpravy štatútu správnej rady je krokom vpred. Komora
zamestnancov ako aj komora študentov vyjadrili súhlasné
stanovisko s predloženým návrhom. AS schválil návrh
Štatútu správnej rady UVLF v Košiciach bez pripomienok.
Vnútorný predpis č. 8 – Rokovací poriadok Správnej rady
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach –
predložila rektorka prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. Rokovací
poriadok Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach stanovuje pravidlá na zvolávanie a
konanie zasadnutí Správnej rady Univerzity veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach. Komora zamestnancov
ako aj komora študentov vyjadrili súhlasné stanovisko s
predloženým návrhom. AS schválil návrh Rokovacieho
poriadku Správnej rady UVLF v Košiciach bez pripomienok.
Prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., predložila návrh
na udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu
Akademického senátu UVLF k nájmu nehnuteľnej veci
na čas dlhší ako jeden rok v súlade s ustanoveniami §
12 ods. 2 a § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o
nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií v znení
www.uvlf.sk

neskorších predpisov vo väzbe na ustanovenie § 17 ods. 1
zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších
predpisov. Kvestor Ing. Róbert Schréter oboznámil členov
akademického senátu s podrobnosťami predkladaného
návrhu.
V diskusii vystúpil doc. Naď, predseda hospodárskej
komisie AS, ktorý vyjadril jej súhlasné stanovisko s tým, že
predložený návrh je akceptovateľný, a MVDr. Michal Žilinčík
vzniesol dotaz na výšku nájomného za celý kalendárny
rok. Hovorcovia jednotlivých komôr vyslovili súhlas s
predloženým návrhom. Akademický senát jednomyseľne
schválil predložený návrh.
Univerzita nakladá s majetkom verejnoprávnej inštitúcie
podľa osobitného zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s
majetkom verejnoprávnych inštitúcií v znení neskorších
predpisov. UVLF ako verejný obstarávateľ vyhlásila v súlade
so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
nadlimitnú zákazku „Stravovanie zamestnancov a študentov
na UVLF v Košiciach“, ktorej predpokladaná hodnota je
840 000,- € s DPH. Zmluva o poskytovaní stravovacích
služieb v zmysle návrhu zmluvy bude uzatvorená na dobu
48 mesiacov alebo do vyčerpania finančného limitu podľa
toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Súbežne s touto
zmluvou bude uzatvorená zmluva o nájme nebytových
priestorov a o nájme hnuteľných vecí, ktorej doba nájmu by
mala korešpondovať so zmluvou o poskytovaní stravovacích
služieb.

V bode „rôzne“
• Prof. Mudroň predložil podnet na možnosť
legislatívnej zmeny v oblasti dovzdelávania ako
narábať so zvieratami pre účely pedagogické a
vedecké. Navrhol, aby táto spôsobilosť bola priznaná
absolventom automaticky po ukončení vysokoškolského štúdia na UVLF.
• Doc. Toporčák kriticky vystúpil k welfar zvierat na
UVLF, iba ústav gnotobiológie spĺňa požadované
podmienky na pokusné účely zvierat.
• Rektorka prof. Mojžišová – úlohou UVLF je vytvoriť
celoživotné vzdelávanie, ktoré je žiaduce aj pre
udržanie statusu univerzity, etablovanie našej školy
pre postgraduálne štúdium. Zverinec je súčasťou
projektu MediPark Košice, musí produkovať vedecké
výsledky.
Doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD., predseda mandátovej a
návrhovej komisie, predniesol návrh uznesení zo zasadnutia
AS UVLF v Košiciach.
Po prerokovaní všetkých bodov programu predseda
senátu poďakoval členom senátu, vedeniu univerzity za
účasť a konštruktívnu diskusiu a návrhy a zasadnutie AS
UVLF v Košiciach ukončil.
prof. MVDr. Peter Reichel, CSc.
predseda AS UVLF

Aktív učiteľov
Dňa 7. 2. 2017 sa v aule uskutočnil aktív učiteľov, ktorý mal
informovať všetkých učiteľov o priebehu letného semestra
AR 2016/2017 a o najdôležitejších úlohách v nasledujúcich
mesiacoch. Vedenie univerzity tak pokračovalo v rozhodnutí
organizovať takéto stretnutie učiteľov nielen na začiatku
akademického roka, ale aj na začiatku letného semestra
aktuálneho akademického roku. Aktív učiteľov otvorila
a viedla rektorka prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., ktorá
postupne dávala slovo jednotlivým prorektorom.
Prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť
prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., informovala o:
• Počte študentov v AR 2016/17 na 1., spojenom 1.
a 2. stupni a na 2.stupni VŠ (1566 študentov), z toho
1534 študentov v dennej forme a 32 v externej forme.
V slovenskom štúdiu študujú aj traja zahraniční
študenti. Na 1. stupni štúdia študuje spolu 201
študentov, na spojenom 1. a 2. stupni štúdia
študuje1319 a na 2. stupni štúdia 46 študentov.
• Organizácii rigorózneho konania v študijnom odbore
farmácia a počte vypísaných tém (38), na ktoré sa
prihlásilo 33 uchádzačov, a o počte úspešne ukončených rigoróznych konaní v roku 2016 (5).
• Počte vyslaných študentov na zahraničné univerzity v
rámci mobilitného programu Erasmus+ v zimnom
semestri a v letnom semestri v AR 2016/17 na štúdium,
na stáž a na absolventskú prax.
• Skutočnosti, že od 1. 9. 2016 vstúpil do platnosti nový
Študijný poriadok UVLF v Košiciach.
• Pripomienkach a najčastejších chybách pri realizácii
záverečných prác.
• Chybách pri zapisovaní zápočtov do AIS.
• Nedostatočnej kontrole účasti študentov na výučbe a
www.uvlf.sk

jej dôsledkoch.
• Výučbe študentov so špecifickými potrebami, úlohe
koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami
a študijného oddelenia.
• Význame prerekvizít, dátume ich úpravy v AIS (jún
2017), o prehodnotení prerekvizít vo všetkých predmetoch a ich zjednotení v tých istých predmetoch v ŠP
VVL a ŠP HP.
• Výučbe povinne voliteľných predmetov a výberových
predmetov, potrebe sledovať počty prihlásených
študentov a nahlasovaní na študijné oddelenie predmetov, ktoré nespĺňajú podmienku na otvorenie,
študentom bude tento predmet odobraný zo zápisného listu.
• Registrácii všetkých slovenských Erasmus+ študentov
v AIS.
• Organizovaní projektu Deň otvorených dverí 2017,
ktorý bol prvýkrát organizovaný na UVLF v Košiciach,
o počte návštevníkov, mimoriadnom vydaní študentského časopisu ARDO s informáciami o univerzite a
študijných programoch, o jeho pokračovaní na budúci
rok po vyhodnotení aj na základe dotazníkov.
• najdôležitejších úlohách v letnom semestri ak. r.
2016/2017: odovzdaní záverečných prác v súlade s
harmonogramom, pokračovaní v prestavbe a zefektívnení študijných plánov v študijných programoch,
príprave magisterského študijného programu, ktorý
by nadväzoval na bakalársky ŠP kynológia a ŠP vzťah
človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii, organizácii 60. konferencie ŠVOČ v apríli 2017,
pokračovaní v organizácii rigorózneho konania v
študijnom odbore farmácia, uverejnenie všetkých
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rigoróznych prác v odbornom časopise Česká a
slovenská farmácie, príprave spoločného študijného
programu pre 3. stupeň VŠ Aquatic animal health
and welfare medzi UVLF v Košiciach a Nord Universitet
Bodø, Nórsko.
Prorektor pre zahraničné štúdium MVDr. Martin
Tomko, PhD., informoval o:
• Počtoch zahraničných študentov študujúcich na 1.
stupni a spojenom 1. a 2. stupni zahraničného štúdia
v anglickom jazyku v AR 2016/2017 s tým, že v
študijnom programe General Veterinary Medicine
študuje 228 študentov. V spoločnom študijnom
programe Animal Science študuje 21 študentov a do
druhého ročníka tohto programu sa dňa 1. 2. 2017
zapísalo ďalších 22 študentov.
• Počtoch študentov, ktorí študujú na UVLF v akademickom roku 2016/2017 v rámci výmenných
programov Erasmus+ a CEEPUS.
• Priebehu ZS akademického roku 2016/2017.
• Úspešnej revitalizácii funkcie vedúci učiteľ ročníka v
zahraničnom štúdiu.
• O nedostatkoch v plnení si povinností vyplývajúcich
zo študijného poriadku pri organizačnom zabezpečení
zimného semestra a potrebe ich odstránenia. Nedostatky sa týkali hlavne: pretrvávajúcej nekompletnosti informačných listov predmetov v AIS a ich
chýbajúcej aktualizácii, nevypisovania termínov skúšok v súlade so študijným poriadkom, nevypisovania
termínov na udeľovanie zápočtov v AIS, neskorého
odovzdávania, resp. odovzdania neúplných výkazov
o zápočtoch a skúškach a pretrvávaniu nedostatkov
v zadaniach záverečných prác (napr. ich neúplné
zadania, nedodržiavanie termínov akceptácie/neakceptácie študenta, neskoré schvaľovanie zadaní záverečných prác vedúcim pracoviska, neuvádzanie
hodnotenia „nezapočítané“ záverečných prác,
chýbajúce semestrálne hodnotenia záverečných prác).
• Povinnosti garanta predmetu skontrolovať, prehodnotiť prípadne doplniť prerekvizity predmetov v zahraničnom štúdiu s cieľom zjednotenia prerekvizít v
slovenskom a anglickom štúdiu (GVM aj post BSc.)
do konca LS.
• Potrebe dodržiavať lehoty stanovené RZŠ na zaslanie
stanoviska k žiadosti o uznanie predmetu, uznávať,
resp. neuznávať iba celý predmet (semester), nie jeho
časti a spolu so stanoviskom zasielať aj odporúčanú
známku.
• Potrebe správneho vypĺňania výkazov odučených
hodín v ZAŠ, dodržiavania pravidiel pre ich vypĺňanie, pričom každý predmet v každom ročníku a v
každom študijnom programe sa musí uvádzať na
samostatnom výkaze.
• Termíne odovzdania záverečných prác v zahraničnom
štúdiu – 4. 4. 2017.
• Príprave kalkulácie na prideľovanie finančných
prostriedkov na zabezpečenie pedagogického procesu v ZAŠ v letnom semestri AR 2016/2017, ktoré
budú ukončené v priebehu februára, čo umožní realizovať platby za odučené hodiny v ZAŠ už za mesiac
február 2017.
Prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., informoval o:
• Aktuálnom stave doktorandov: v tomto AR je zapísa14
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ných 111 doktorandov, z toho 36 je v externej forme
štúdia, 21 má prerušené štúdium. 20 doktorandov by
malo obhajovať DP v tomto AR, z toho 7 externých.
Zatiaľ čo v minulom AR obhájilo dizertačnú prácu v
nadštandardnej dobe štúdia 10 doktorandov (približne 25 % všetkých doktorandov), vedenie UVLF vynakladá veľkú snahu, aby doktorandi končili štúdium v
riadnom čase – v súčasnosti nemáme doktorandov v
nadštandardnej dobe štúdia.
Nutnosti evidovať požadované údaje o skúškach
predmetov v AIS, čo je mimoriadne dôležité najmä
keď už nebudú použité indexy. Nedostatok potrebných informácií znemožňuje vydávanie prílohy k
diplomu (tento rok boli prvýkrát odovzdané) ako to
ukladá zákon. Výročné hodnotenie doktorandov sa
má vzťahovať len na prebiehajúci rok, nie za všetky
roky spolu.
Aktualizovaných pokynoch pre doktorandské štúdium, požiadavkách kladených na dizertačnú prácu,
ktoré sú uvedené aj na intranete (predpísaný obal,
farba písma a autoreferát v požadovanej forme,
správne označenie študijných odborov: 3 čísla s
bodkami).
Požiadavke na zadávanie tém pre dizertačné práce
pre AR 2016/17 začiatkom marca. Podmienkou je
aktívny vedecký grant školiteľa a súhlas garanta študijného programu s danou témou.
Vedecko-výskumnej činnosti. V roku 2016 sa na
UVLF riešilo 66 (61/2015) projektov z domácich grantových agentúr, z toho 10 APVV projektov (7/2015), 41
VEGA projektov (37/2015) a 15 KEGA projektov
(17/2015). Okrem toho bolo riešených 9 zahraničných
projektov na objednávku a 5 domácich a zahraničných nevýskumných grantov (projekty Erasmus+ a
projekty SAIA v spolupráci s NORD University v Bodø,
Nórsko, ako aj grant EK LIFE). V partnerstve sa riešili
zahraničné vedecké projekty: 3x COST, projekt Višegrádskeho fondu (Prevention and control of
transboundary and emerging viral infections of pigs
in Central Europe), avšak ani jeden zahraničný projekt
H 2020, hoci boli podané 4 projekty v rámci H 2020
ako aj 1 vedecký projekt v spolupráci s NORD University, Nórsko, avšak aj keď boli hodnotené ako kvalitné,
ani jeden z nich nebol úspešný.
Internej grantovej agentúre UVLF v Košiciach. Pre
AR 2017/18 bola zverejnená výzva na podávanie
žiadostí 1. 2. 2017. O grantové finančné prostriedky sa
majú právo uchádzať mladí vysokoškolskí učitelia a
vedecko-výskumní zamestnanci UVLF, ktorí v čase
podania žiadosti nedosiahli vek 35 rokov, kolektívy
zamestnancov UVLF ako aj doktorandi UVLF v dennej
forme štúdia.
Publikačnej činnosti. V centrálnej databáze CREPC za
rok 2016 bolo 851 publikačných jednotiek, 71 akceptovaných publikácií v CC a 17 prác registrovaných v
databázach Web of Science a SCOPUS. V databáze
CREPC bolo za rok 2016 evidovaných 914 citácií registrovaných v SCI. Publikačná aktivita je už niekoľko
rokov približne vyrovnaná, 1 publikácia v impaktovanom časopise pripadá približne na 3 tvorivých
pracovníkov (256 tvorivých pracovníkov). Vedenie
UVLF podporuje publikačnú činnosť aj tým, že za
publikácie v impaktových časopisoch uhradí poplatok
nasledovne: za článok v časopise s IF ≤ 0,8 – do výšky
500,0 €, IF > 0,8 – do výšky 1000,0 €.
Vývojovej činnosti. Boli podané 3 prihlášky patentov,
www.uvlf.sk
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ktoré úspešne prešli základným prieskumom originality a sú v súčasnosti v ďalšom hodnotení. Jeden z
nich získal ocenenie ako najlepšie uplatniteľný patent
v praxi.
Oceneniach. Doc. R. Nemcová a MVDr. E. Styková
získali cenu CVTI SR za najlepšie uplatniteľný patent v
praxi a prof. Š. Vilček získal 2 ceny – za celoživotné dielo
a za najväčší počet citácií na 1 prácu.
Habilitačných konaniach a konaniach na vymenúvanie
profesorov. V roku 2016 boli Vedeckou radou UVLF
v Košiciach schválené 3 návrhy na menovanie za
docenta (priemerný vek 41 rokov) a 2 návrhy na menovanie za profesora (priemerný vek 63 rokov). Na rozdiel
od roku 2015 (bolo otvorených 7 habilitačných konaní),
v roku 2016 bolo otvorené len 1 habilitačné konanie.
Vedeckom časopise Folia Veterinaria. V roku 2016
sme si pripomenuli jubilejný 60. ročník. Časopis druhý
rok vychádza štvrťročne, presne v stanovených termínoch ako open occess, vydávaný vydavateľstvom
DeGruyter s perspektívou zaradenia časopisu do databázy SCOPUS a WOS v horizonte do 3 rokov.
Zahraničnej spolupráci. V roku 2016 bolo uzavretých
6 zahraničných zmlúv o spolupráci s viacerými inštitúciami z Poľska (3), Maďarska (1), Belgicka (1), Číny
(1) a 1 multilaterálna rámcová dohoda na vytvorenie
siete výskumu a vzdávania v rámci Višegrádskej štvorky
a pridružených krajín (Ukrajina, Rumunsko,
Chorvátsko). Od apríla 2016 sa UVLF stala riadnym
členom Asociácie európskych univerzít (EUA). V
minulom roku boli podané len 3 žiadosti v rámci
Národného štipendijného programu (1 úspešná) a aj
v rámci programu Erazmus+ sa jedná len o niekoľko
individuálnych vycestovaní. Odrazom toho je aj nízky
počet zahraničných vedeckých pracovníkov u nás (6),
1 pracovníčka je dlhodobo zamestnaná na UVLF v
rámci APVV projektu.
Internetovom obchode (e-shop). V rámci zjednodušenia a zrýchlenia predaja kníh a reklamných predmetov UVLF pristúpila k zriadeniu internetového
obchodu, ktorý je k dispozícii od 1. 11. 2016. V súvislosti s tým sa autorským kolektívom zasielajú licenčné
zmluvy, aj spätne na staršie publikácie.
Zámeroch pre ďalšie obdobie.
Vytvárať podmienky pre väčšiu kooperáciu a interdisciplinárnu vzájomnú previazanosť riešenia
vedeckých úloh, ako napr. v rámci konceptu „jedno
zdravie“ (humánna + veterinárna medicína + životné
prostredie).
Dlhodobé zámery UVLF pre nasledujúce roky v
oblasti vedy orientovať do všestrannej podpory
špičkových výskumných tímov.
Podporiť tvorivých pracovníkov UVLF s vysokou
publikačnou aktivitou, ich centralizáciu a všestrannú podporu s cieľom zapojenia do medzinárodných
projektov.
Vytvoriť podmienky pre prijatie zahraničných vedeckých pracovníkov s významným vedeckým zázemím.

Prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality
prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD. informoval o:
• Organizačnom zabezpečení Bodového hodnotenia
tvorivých pracovníkov za rok 2016 a zmenách v porovnaní s bodovým hodnotením za rok 2015.
• Prideľovaní finančných prostriedkov na zabezpečenie pedagogického procesu v letnom semestri akadewww.uvlf.sk
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mického roka 2016/2017 (vrátane klinických praxí)
a za obhájené záverečné práce (bakalárske, diplomové a rigorózne) v akademickom roku 2015/2016.
Príprave Výročnej správy o činnosti UVLF v Košiciach za
rok 2016, ktorú podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je verejná vysoká škola povinná každoročne vypracovať, predložiť ministerstvu a zverejniť. Termín na
predloženie výročnej správy o činnosti vysokej školy za
rok 2016 je 20. máj 2017 (v elektronickej forme) a do
31. mája 2017 (výtlačok výročnej správy o činnosti).
Začatí príprav Dlhodobého zámeru UVLF v Košiciach
na roky 2018 – 2023, v ktorom na základe zákona č.
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov upraví svoje poslanie a úlohy.
Príprave správ o odstránení nedostatkov súvisiacich
s časovo obmedzenou akreditáciou v študijnom
programe 3. stupňa hygiena chovu zvierat a životné
prostredie a v právach uskutočňovať habilitačné a
inauguračné konania v študijných odboroch výživa
zvierat a dietetika, vnútorné choroby zvierat, súdne
a verejné veterinárske lekárstvo a hygiena chovu
zvierat a životné prostredie. Z dôvodu odňatých
práv je potrebné vypracovať a zaslať žiadosť o akreditáciu spôsobilosti uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v študijnom
odbore infekčné a parazitárne choroby.
Potrebe vypracovania akčného plánu pre zlepšenie
slabšie hodnotených oblastí v rámci súťaže Národná
ceny za kvalitu 2016 podľa modelu CAF, a to v súvislosti s prípravou univerzity pre zapojenie do súťaže v roku
2018.
Výročnej správe o kvalite UVLF v Košiciach za akademický rok 2015/2016, o nutnosti oboznámenia všetkých pracovníkov so správou a príprave akčného plánu
zlepšenia kvality na UVLF v Košiciach. V roku 2017
bude UVLF pokračovať v dotazníkových prieskumoch
a v hodnotení zamestnancov vedúcimi zamestnancami.
Potrebe spracovania akčného plánu odstránenia
potenciálnych nedostatkov a akceptácie odporúčaní
vyplývajúcich z medzinárodnej evalvácie a akreditácie.
Stave príprav celkovej rekonštrukcie webového sídla
UVLF v Košiciach.
Plánoch v oblasti rozvoja a stavebnej údržby pre rok
2017, a to:
rekonštrukcii jazdeckej haly na Jazdeckom areáli
UVLF v Košiciach,
príprave projektových dokumentácií rekonštrukcie
a obnovy striech pavilónov P 4, P 8, P 9 a P 10,
príprave projektovej dokumentácie rekonštrukcie
pavilónu P 34,
rekonštrukcii hygienických zariadení a kuchyniek
v študentskom domove – Podhradová 13 (zadné
krídlo),
realizácii opráv sociálnych zariadení v pavilóne P 39
a rekonštrukcii registratúrneho strediska,
zakúpení nákladného automobilu,
rekonštrukcii výťahov v študentských domovoch
a v areáli UVLF,
rekultivácii pôdy pre pestovanie liečivých rastlín,
inštalácii závlahového zariadenia, vybudovaní náučného chodníka, oddychovej zóny pre študentov a
výbehu pre kone za farmaceutickým pavilónom
UVLF.
15

Prorektor pre klinickú činnosť a styk s praxou
doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., informoval o:
• Zmenách v priestorových podmienkach realizácie
klinickej činnosti a praktickej výučby na klinike koní,
klinike prežúvavcov a klinike ošípaných v súvislosti s
dobudovaním objektu Klinických ustajňovacích priestorov P 19 a ich odovzdaním do prevádzky.
• Priebežnom riešení technologických a prevádzkových
požiadaviek súvisiacich s prípravou zahájenia prevádzky objektu P 40 - Univerzitnej veterinárnej nemocnice klinikou malých zvierat.
• Zabezpečovaní realizácie praktických cvičení mimo
areál univerzity a aktuálnom stave spracovania plánu
výjazdov vlastnými autobusmi univerzity. Uviedol
doterajšie skúsenosti so zabezpečovaním vlastnej
dopravy na praktické cvičenia a najčastejšie problémy
s tým súvisiacimi. Požiadal o dodržiavanie stanoveného systému zasielania požiadaviek na dopravu,
komunikácie s vedúcim autodopravy a spoluprácu pri
riešení časového rozpisu výjazdov.
• Pripravenosti zabezpečenia požiadaviek na hospodárske zvieratá z ŠPP v Zemplínskej Teplici pre realizáciu praktických cvičení.
• Pripravenosti fariem na účelovom zariadení ŠPP v

•
•

•
•

Zemplínskej Teplici na realizáciu praktickej výučby
a potrebe racionálneho a efektívnejšieho prístupu
pri jej plánovaní s využitím dlhšie trvajúcich, viacdňových blokových cvičení s možnosťou ubytovania v
ubytovacom zariadení podniku a účelnejšieho využitia
všetkých možností, ktoré prevádzka podniku poskytuje vrátane laboratória. Pripomenul, ako sa v ostatnom
období zlepšili podmienky na výkon praktických
cvičení a zdôraznil potrebu dodržiavania všetkých
zásad ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci so zvieratami.
Požiadavkách na pokračovanie zabezpečenia rotácií
pri realizácii praktických klinických cvičení a klinických
praxí v letnom semestri AR 2016/2017.
Spolupráci s praxou pri realizácii naplánovaných vzdelávacích aktivít organizovaných v rámci Kalendária
2017 a aktívnom podiele viacerých klinických pracovísk na nich.
Potrebe pokračovania využívania Univerzitnej lekárne
ako výučbového zariadenia pri realizácii praktických
cvičení pre študentov.
Plánoch na vytvorenie a zahájenie činnosti centra
klinických zručností v uvoľnených priestoroch pavilónu P 17.

Deň otvorených dverí
na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
dňa 27.1. 2017 po prvýkrát pripravila Deň otvorených dverí,
ktorého cieľom bolo predstaviť štúdium na univerzite a
vybrané pracoviská budúcim záujemcom o vysokoškolské
štúdium. Do poslednej chvíle sme netušili, čo nás čaká a
boli sme prekvapení obrovským záujmom. Túto príležitosť
navštíviť UVLF využilo vyše 350 záujemcov zo stredných škôl
z celého Slovenska, ktorí merali ďalekú cestu vlakom alebo
autom.
Program začal v aule univerzity, ktorá praskala vo švíkoch,
slávnostným privítaním, ktorého sa zhostila prorektorka pre
výchovno-vzdelávaciu činnosť prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
Po krátkom oboznámení sa s programom DOD, s možnosťami štúdia na UVLF a jednotlivými študijnými programami
mali návštevníci možnosť vidieť promovideo univerzity.
Nasledovala diskusia na témy, ktoré návštevníkov najviac
zaujímali. Záujem bol o informácie týkajúce sa podávania
prihlášok, hodnotenia prijímacích skúšok, mimoškolských
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aktivít.
Po ukončení oficiálneho programu sa návštevníci rozdelili
do dvoch skupín podľa študijných programov. Prvú skupinu
tvorili záujemcovia o štúdium v študijných programoch
všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín, kynológia, bezpečnosť krmív a potravín a vzťah – človek a zviera
a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii. Druhú skupinu
vytvorili záujemcovia o štúdium v študijnom programe
farmácia. Každej skupine prezentovali svoju činnosť
zástupcovia študentských klubov, časopisu ARDO a Spolku
študentov košických farmaceutov. Po ukončení tejto prezentácie sa stredoškoláci v organizovaných skupinách vybrali
po rôznych pracoviskách a laboratóriách, v ktorých ich čakal
bohatý program.
V posluchárni P 13 pracovníci ústavu anatómie pod
vedením MVDr. Kataríny Vdoviakovej, PhD., rozložili rôzne
modely kostier, kostí a ciev rôznych druhov zvierat a MVDr.
Vladimír Petrilla, PhD., s MVDr. Michalom Žilinčíkom priblíwww.uvlf.sk

žili činnosť Klubu Aqua – Terra. V pavilóne 2 ich čakala prednáška na tému Nevítaní návštevníci – cesty nákazy parazitmi
pod odborným vedením doc. MVDr. Alice Kočišovej, PhD., a
v pavilóne 3 zaujímavá prednáška na tému Baktérie a vírusy
ako pôvodcovia ochorení zvierat a človeka pod vedením
MVDr. Jany Kočišovej, PhD. Živo bolo aj na všetkých klinických pracoviskách, kde pod záštitou prorektora pre klinickú
činnosť doc. MVDr. Oskara Nagya, PhD., mali možnosť nazrieť
do priestorov, v ktorých pracovníci jednotlivých kliník vykonávajú svoje odborné klinické činnosti. V pavilóne 14 sa
prezentoval ústav hygieny a technológie mäsa výrobou
potravín živočíšneho pôvodu pod odborným vedením doc.
MVDr. Petra Popelku, PhD., a v pavilóne 10 ústav hygieny
a technológie mlieka výrobou mliečnych potravín pod
odborným vedením doc. MVDr. Evy Dudríkovej, PhD., a
MVDr. Borisa Semjona.
Záujemcov o študijný program farmácia čakala prehliadka
pracovísk a laboratórií pavilónu chemických disciplín pod
dohľadom doc. Ing. Anny Sobekovej, PhD. Mnohých zaujala
návšteva ďalších pracovísk v pavilóne farmaceutických disciplín. Katedra farmaceutickej technológie a katedra botaniky a farmakognózie si pripravila pre našich návštevníkov
zaujímavý program. Záujemcovia o štúdium v študijnom
programe farmácia si mohli prezrieť výrobu tabliet pod

www.uvlf.sk

vedením Mgr. Milana Horného, ukážku sitovej analýzy na
sústave analytických sít a hodnotenia rozpadavosti tabliet
pod vedením PharmDr. Veroniky Tkáčovej, ukážku prípravy
želatínových kapsúl pod odborným dozorom RNDr. Štefana
Mazáňa a PharmDr. Štefánie Megeyesi. Katedra farmakognózie a botaniky pod taktovkou PharmDr. Slavomíra
Kurhajca pripravila zaujímavé prednášky a ukážky prípravy
silíc, izolácie kofeínu mikrosublimáciou, ukážky účinných
látok izolovaných z rastlín, rastlinných drog podľa ich farmakologického účinku, acidobázické vlastnosti prírodných
farbív – antokyánov. RNDr. Miriam Bačkorová, PhD., s kolektívom pripravili prednášku a ukážku mikroskopovania škrobových zŕn a trichómov, poznávanie liečivých rastlín, ukážky
herbárov, prezentáciu fotografickej dokumentácie liečivých
rastlín a svoje ukážky doplnili aj ochutnávkami bylinných
čajov. Mgr. Michal Fehér a Mgr. Radoslav Suchovič zasvätili
budúcich farmaceutov do tajov chodu lekárne.
Nechýbala ani prezentácia Ústavu vedeckých informácií a
knižnice a Edičného strediska a predajne skrípt UVLF, kde sa
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vystriedali všetky skupiny študentov.
Všetkým návštevníkom bola poskytnutá možnosť
vyhodnotiť Deň otvorených dverí dotazníkovou formou.
Rozdaných bolo okolo 350 dotazníkov, z toho vyplnených
a odovzdaných bolo 190. Mali sme možnosť prečítať si
okamžité reakcie návštevníkov, ktorí neskrývali nadšenie
a záujem. Už teraz rozmýšľame, čím novým prekvapíme
ďalších návštevníkov.
Na záver veľké poďakovanie patrí všetkým zainteresovaným kolegyniam, kolegom, učiteľom, doktorandom i
študentom, ktorí svojím úsilím a obetavosťou prispeli k

zdarnému priebehu prvého Dňa otvorených dverí na našej
univerzite. Poďakovanie patrí najmä študijnému oddeleniu
pod vedením Ing. Renáty Božíkovej, ktoré toto mimoriadne
náročné podujatie naplánovalo do najmenšieho detailu a
skoordinovalo takúto veľkú akciu tak dôsledne, že jej priebeh
nemožno nazvať inak ako hladký. A nad očakávania úspešný!
prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť
Foto: Lukáš Rudňanský

Pracovné stretnutie s veľvyslancom SR
pri Nórskom kráľovstve na zastupiteľskom úrade SR v Oslo
Dňa 15. 2. 2017
sa rektorka UVLF
v Košiciach prof.
MVDr. Jana Mojžišová,
PhD.,
a
prorektor UVLF v
Košiciach MVDr.
Martin
Tomko,
PhD.,
zúčastnili
pracovného stretnutia na zastupiteľskom úrade
Slovenskej republiky v Oslo, ktorého
iniciátorom
bol
veľvyslanec
SR
pre Nórske kráľovstvo a Island pán
František Kašický.
Návšteva sa uskutočnila pri príle18

žitosti účasti našich zástupcov na študentskom veľtrhu
Student Recruitment Fair, Oslo 2017, organizovanom každoročne pre absolventov stredných škôl rozhodujúcich sa pre
pokračovanie v ďalšom štúdiu na univerzite. Cieľom návštevy
bolo rokovanie o ďalších možnostiach podpory spolupráce
medzi UVLF v Košiciach a NORD University v Bodø zo strany
veľvyslanectva SR, možnosti rozšírenia tejto spolupráce o
spoluprácu s University of Iceland, o možnosti realizovať
prijímacie pohovory pre záujemcov zo Škandinávie a Islandu
na zastupiteľskom úrade SR v Oslo a o účasti zástupcov UVLF
v Košiciach vo vládnych delegáciách pri ich plánovaných
návštevách Nórska a Islandu. Zúčastnené strany sa zhodli, že
spolupráca medzi UVLF v Košiciach a zastupiteľským úradom
SR v Oslo v osobe pána veľvyslanca Kašického je nadštandardná, čoho prejavom bola aj nezištná pomoc pracovníkov
veľvyslanectva pri materiálno-technickom zabezpečení
účasti UVLF v Košiciach na spomínanom veľtrhu.
MVDr. Martin Tomko, PhD.
prorektor pre zahraničné štúdium

www.uvlf.sk

Univerzita na veľtrhu vzdelávania v Oslo

Zástupcovia univerzity spoločne s veľvyslancom SR v Nórsku F. Kašickým a jeho manželkou počas návštevy nášho stánku na veľtrhu v Osle

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
sa už po tretíkrát zúčastnila na študentskom vzdelávacom
veľtrhu Student Recruitment Fair Norway, ktorý sa v dňoch
15. a 16. februára 2017 konal v hlavnom meste Nórskeho
kráľovstva, v Osle. Univerzitu na veľtrhu reprezentovala
rektorka prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., prorektor pre
zahraničné štúdium MVDr. Martin Tomko, PhD., MVDr. Boris
Vojtek, PhD. a pracovníčka referátu pre zahraničné štúdium
Ing. Michaela Paulíková.
Tak ako po iné roky, o veľtrh bol veľký záujem nielen zo
strany stredoškolských študentov, ktorí tvoria prevažnú
väčšinu návštevníkov, ale aj zo strany výchovných poradcov,
ktorí pomáhajú študentom pri výbere ich ďalšieho vzdelávania. Podľa organizátorov navštívilo veľtrh tohto roku vyše
15 000 návštevníkov. Vysokoškolské štúdium prišli propagovať univerzity z celého sveta, spolu 140 vystavovateľov z
Európy, Severnej Ameriky a Austrálie. Slovenská republika
bola okrem našej univerzity tradične zastúpená Jesseniovou
lekárskou fakultou UK v Martine. Veterinárske lekárstvo
ponúkali okrem UVLF v Košiciach a domácich univerzít tiež
Royal Veterinary College z Londýna a University of Veterinary Medicine z Budapešti.
Stánok našej univerzity sa nachádzal v sekcii medzinárodných vystavovateľov, čím chceli organizátori pritiahnuť
pozornosť návštevníkov na možnosti štúdia v zahraničí.

www.uvlf.sk

Náš stánok lákal študentov svojou pestrosťou, ktorá propagovala dostupné študijné programy v anglickom jazyku,
univerzitné pracoviská poskytujúce množstvo praktických
skúseností, študentský život ako aj krásny univerzitný areál,
mesto Košice a Slovensko. Návštevníci mali možnosť prezrieť
si aj videoprojekciu filmov o univerzite, ktorú nám technicky
pomohol zabezpečiť zastupiteľský úrad Slovenskej republiky
v Nórskom kráľovstve pod vedením veľvyslanca Slovenskej
republiky pána Františka Kašického. Na otázky záujemcov o
štúdium pomáhali odpovedať študentky 5. ročníka post BSc.
programu, bývalé absolventky spoločného bakalárskeho
študijného programu náuka o živočíchoch, Ida Slagsvold
Hekne a Marie-Kristine Spjeld. Záujemcom vedeli priamo v
ich materinskom jazyku poskytnúť informácie o štúdiu na
našej univerzite, odovzdať skúsenosti súvisiace so štúdiom
a pobytom v zahraničí a opísať možnosti, ktoré ponúka život
v Košiciach. Aj preto navštívilo náš stánok mnoho potenciálnych študentov, o čom svedčí množstvo rozdaných informačných materiálov. Veríme, že niektorí z nich sa rozhodnú
pre štúdium na našej univerzite a v septembri ich privítame
na zápise.
Ing. Michaela Paulíková
Referát pre zahraničné štúdium
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Univerzita
na veľtrhu
vzdelávania
Univerzita
a mediálna
analýzav Oslo
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
využíva monitoring médií, ktorý je prirodzenou potrebou
spoločností a inštitúcií. Sú to úplné znenia informácií o tom,
ako médiá informujú o našej univerzite a jej zamestnancoch.
Ide o informácie z tlače, prepisy spravodajských a publicistických relácií, televíznych a rozhlasových staníc, agentúrne
spravodajstvo a obsahy internetových portálov, ktoré sú
dodávané v elektronickej podobe každý deň. Táto služba je
dodávaná na základe kľúčových slov.
Na základe monitoringu médií sprostredkováva univerzita prístup k týmto informáciám prostredníctvom svojho
webového sídla uvlf.sk, kde sa nachádzajú odkazy na tieto
príspevky v časti Univerzita v médiách (http://www.uvlf.sk/
sk/univerzita-v-mediach).
Ďalším rýchlo sa rozvíjajúcim produktom, ktorý využíva aj
naša univerzita, je mediálna analýza. Je to prehľadný rozbor
univerzity vytvorený médiami, ktorý poskytuje ucelený a
komplexný pohľad na danú tému cez optiku médií.

V sledovanom období mediálnej analýzy (1. 1. 2000 –
31. 12. 2016) bolo zaznamenaných 3 656 príspevkov, ktoré
obsahovali informáciu o Univerzite veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach. Priložený graf č. 1 znázorňuje vývoj
medializácie, z ktorého vyplýva, že najvyššiu medializáciu
mala univerzita v roku 2016 so 620 príspevkami, a naopak,
najmenej príspevkov, a to 24, sa zaznamenalo v roku 2000.
Avšak od roku 2012 má medializácia univerzity stúpajúcu
tendenciu.
V sledovaných skupinách médií má univerzita najväčší
počet príspevkov na internete a v regionálnych médiách.
Graf č. 2 znázorňuje rozdelenie sledovaných médií do
jednotlivých skupín médií a počet ich príspevkov za sledované obdobie.
Za obdobie od r. 2000 do r. 2016 bola univerzita najviac
medializovaná v top médiách ako sme.sk, TASR, KORZÁR,
košický denník a SME, v ktorých bolo viac ako 150 príspevkov.
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Graf č. 3

Na záver sa určite zhodneme, že prevencia je efektívnejšia ako liečba a to platí aj v komunikácii. Monitoring a analýza médií
umožňuje neustále „sledovanie stavu“ univerzity v médiách. To znamená, že dokážeme rýchlejšie a efektívnejšie reagovať a
riešiť vzniknutú situáciu, prípadne získať obraz o tom, ako je univerzita vnímaná z pohľadu médií.
Mgr. Jana Vosiková
zo zdroja NEWTON Media, spol. s r.o.
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Celoslovenský veterinárny ples 2017

Začiatok roka sa už tradične spája s plesovou sezónou. Tá
tohtoročná bola výnimočná tým, že Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa ujala čestnej úlohy
hlavného organizátora Celoslovenského veterinárneho
plesu 2017. Nadviazala tak na tradíciu, ktorú založili spolu so
Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR a Komorou
veterinárnych lekárov SR.
Dom umenia bol v piatok 13. januára odetý do decentnej
bielo-červenej výzdoby. Dokonalú slávnostnú atmosféru
dotváralo
nielen
množstvo
živých
kvetov, svetlá sviečok,
ktoré vítali hostí už
od vchodu, ale aj
padajúce
snehové
vločky za oknami. Pre
hostí bola pripravená
trojchodová večera,
výborné víno, bohaté
polnočné pohostenie,
kde nechýbalo pečené
prasiatko, sushi či iné
delikatesy a originálny
večerný program plný
prekvapení.
Ples začal symbolickým gongom, po
ktorom
nasledovala v rytme valčíka
elegantná
choreografia v podaní Tanečného klubu Meteor
pod vedením Milana
Plačka. Po srdečnom
www.uvlf.sk

príhovore a slávnostnom prípitku rektorky
prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD., a ústredného
riaditeľa prof. MVDr. Jozefa Bíreša, DrSc., mohli
prítomní považovať ples za oficiálne otvorený.
Program pokračoval a mikrofónu sa ujala aktuálne jedna z najhranejších slovenských speváčok
Lina Mayer, ktorá hostí potešila svojimi najúspešnejšími skladbami a navodila tú správnu plesovú
atmosféru. Po ohlásení prvého tanečného kola
sa parket okamžite zaplnil hosťami, ktorým hrala
do tanca striedavo vynikajúca cimbalová muzika
Milana Rendoša a DJ. Celým večerom sprevádzal
hostí režisér, herec, spevák, pedagóg a scenárista v
jednej osobe Igor Šimeg. Počas večera bol priestor
nielen pre tanec, ale aj pre priateľskú konverzáciu
pri degustácii vybraných vín z viníc Orechová. A
ako to už na plesoch býva, nesmela chýbať bohatá
tombola, ktorej predchádzalo éterické polnočné
vystúpenie vzdušnej tanečnice z klubu Ariadnina
niť. Milou spomienkou na ples zostanú hosťom
fotografie pri profesionálnej fotostene. Časť z nich,
ako aj ďalšie momentky z plesu, si môžete pozrieť
vo fotogalérii na webovom sídle univerzity www.
uvlf.sk.
Veríme, že sa nám podarilo pripraviť pre
mnohých nezabudnuteľný zážitok, pretože to bolo
našim cieľom. Už teraz sa tešíme na ten budúcoročný ples, ktorý bude výbornou príležitosťou
na stretnutie nielen kolegov z celoslovenskej veterinárskej
obce, akademickej obec UVLF v Košiciach, členov Komory
veterinárnych lekárov SR, zamestnancov Regionálnych veterinárnych a potravinových správ SR ako aj zamestnancov
ďalších organizácií spadajúcich pod pôsobenie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, ale predovšetkým príležitosťou na stretnutie priateľov – veterinárov.
Mgr. Bianka Shymanska
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Informácie zo stavovských organizácií
Komora veterinárnych lekárov SR
Kongres KVL SR
Tak ako sa stalo zvykom, ktorý trvá už 16 rokov, tak aj v
roku 2017 by sme vás radi pozvali na XVII. kongres Komory
veterinárnych lekárov SR. Táto jedna z najväčších veterinárnych vzdelávacích akcií na Slovensku si našla svoje miesto v
krásnom prostredí Nízkych Tatier a verím, že nie len prírodou,
ale aj vzdelávacím, športovým, spoločenským, kultúrnym a
charitatívnom rozmerom vás opäť osloví. Odborný program
bude tradične prebiehať v niekoľkých sekciách. V oblasti
spoločenských zvierat sa budete môcť vzdelávať na tému
dermatológie v rámci cyklu dermatologického roka 2017.
V sekcii hospodárskych zvierat to budú prednášky na témy
metabolických ochorení hovädzieho dobytka a sekcia
chorôb koní sa bude zaoberať traumatológiou. Tak ako po
iné roky, tak ani tento rok sme nezabudli na exotické zvieratá.
V odbornom programe by som rád upriamil vašu pozornosť
na novinku, zaradenú po dlhej dobe, v podobe prednášky na
tému antimikrobiálnej rezistencie. Tento globálny problém
je potrebné riešiť a práve veterinárny lekár je povinný sa
zaoberať touto celosvetovou hrozbou. Kongres KVL SR nie
je len o vzdelávaní, ale aj ostatných aktivitách, pri ktorých sú
vítaní aj vaši rodinní príslušníci. Priebežne vás budeme informovať o programe a organizačnom zabezpečení kongresu
na webe www.kongreskvlsr.sk. Tešíme sa na stretnutie s
vami v Jasnej 26. – 28. 5. 2017.
Slávnostné stretnutie pri príležitosti 25. výročia KVL SR
Dňa 16. 2. 2016 zorganizovalo prezídium KVL SR pri príležitosti 25. výročia založenia KVL SR slávnostný obed. Stretnutie sa uskutočnilo v Elesku v Modre. Stretnutia sa zúčastnili
okrem ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ing.
Gabriely Matečnej aj poverení zástupcovia UVLF v Košiciach,
a to prorektorka prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., a prorektori doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., a prof. MVDr. Jozef Nagy,
PhD., ktorí v mene rektorky prof. MVDr. Jany Mojžišovej,
PhD., odovzdali prezidentovi komory slávnostnú plaketu
a list. Na stretnutie boli pozvaní aj zástupcovia niektorých
stavovských organizácií. Prítomných privítal prezident KVL
SR MVDr. Tibor Brauner. Vo svojom príhovore v krátkosti
zrekapituloval činnosť KVL SR od vzniku, pristavil sa pri niektorých dôležitých obdobiach komory a zároveň poďakoval
všetkým, ktorí formovali našu komoru do dnešného dňa.
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Slov – Raj – Vet 2017
Pozývame všetkých veterinárnych lekárov, mladých, starších, seniorov, ich rodinných príslušníkov a priateľov prírody
na už VII. ročník tradičného rodinného víkendu v Slovenskom raji pod názvom Slov – Raj – Vet 2017. Organizátorom
akcie je KVL SR v spolupráci s UVLF v Košiciach. Akcia sa uskutoční tradične dňa 30. 6. – 2. 7. 2017 na Čingove. Základný
tábor bude tradične v areáli Penziónu Lesnica. Tento rok sme
pripravili už rozšírený program hlavne pre tých, ktorý by sa
chceli zúčastniť nie len hlavného programu v sobotu, ale
počas celého víkendu. Program v piatok 30. 6. 2017 – ubytovanie, beseda s pracovníkmi horskej služby, premietanie v
prírode o krásach Slovenského raja, grilovanie. V sobotu 1.
7. 2017 – ráno spoločné stretnutie v areáli penziónu Lesnica,
kde bude registrácia, pre účastníkov bude pripravené občerstvenie, budú určené turistické trasy aj pre menej náročných
a deti a bude podaná inštruktáž o celej akcii. Po turistike
popoludní bude vyhodnotenie, občerstvenie vo forme
tradičného gulášu a s grilovanými špecialitami, ktoré bude
pre vás pripravený našimi kolegami. Zároveň bude v priebehu dňa pre vás a deti prebiehať súťaž o zaujímavé ceny
a bezplatné ubytovanie na budúci rok 2018. Pre deti bude
pripravené malé prekvapenie a každý účastník získa darček
ako milú spomienku na akciu. Program v nedeľu 2. 7. 2017
– pre milovníkov fotografovania bude pripravený workshop
fotografovania, individuálny program, turistika, kúpanie
(Vrbov). Informácie o celej akcii nájdete na našom webe.
Prihlasovať sa môžete priebežne už teraz na adresu kvlsr@
kvlsr.sk, kde získate aj informácie o ubytovacích možnostiach. Účasť bezplatná.
Charitatívna akcia KVL SR 2017
KVL SR organizuje v rámci XVII. kongresu KVL SR, ktorý sa
koná 27. 5. 2017 v Hoteli Grand v Jasnej, už V. ročník benefičnej výstavy fotografií veterinárnych lekárov a umeleckých
diel, ktoré budú zaradené do dražby a predaja. Dražba sa
uskutoční dňa 27. 5. 2017 po skončení odborného programu
o 18. hodine v priestoroch benefičnej výstavy. Výnos z
celej akcie bude použitý na dopredu vybraté dobročinné a
charitatívne účely, ktoré vám budú zverejnené. Veríme, že
nie jednu ambulanciu alebo domácnosť bude zdobiť po
kongrese krásna fotografia alebo dielo, ktoré splní okrem
radosti majiteľa aj charitatívny cieľ. Celý výťažok z benefičnej výstavy bude rozdelený a odovzdaný hneď po dražbe
kolegom, ktorí boli navrhnutí a ktorí v súčasnosti potrebujú
našu pomoc.
Pozor, benefičná novinka v roku 2017! Upozorňujeme, že
tento rok okrem fotografií, ktorých autorom by mal byť veterinárny lekár, otvárame podmienky na zaradenie do benefície aj pre umelecké diela (maľby, grafiky, plastiky a p.), ktoré
nemusia byť dielom veterinárneho lekára.
Podmienky zaradenia fotografií a umeleckých diel do
benefičnej výstavy:
• autorom fotografií musí byť veterinárny lekár,
• umelecké diela je potrebné odfotiť a uviesť autora,
• výber fotografií a umeleckých diel bude robiť vopred
vybratá odborná komisia,
• vybraté fotografie a umelecké diela ostávajú majetkom
KVL SR pri zachovaní autorských práv a za zaslané fotografie sa nevypláca autorom honorár,
• celý výťažok z benefičnej výstavy budú odoslané na
vopred určené dobročinné účely.
www.uvlf.sk

Prihlásiť diela do výstavy je potrebné do 30. 4. 2017 na
email kvlsr@kvlsr.sk.
KVL SR ako stavovská organizácia chce aj touto charitatívnou formou prispieť tým, ktorí to naozaj potrebujú.
Nadácia KVL SR založená!
O zriadení nadácie sa u nás v komore diskutovalo už
dávnejšie, takže to nie je nová téma. Ale aby niečo také
vzniklo, musel asi nastať ten správny čas. Keď sme chceli v
roku 2013 na kongrese v Jasnej zaviesť opäť nejakú novinku,
navrhli sme, aby sme sa začali venovať aj charitatívnej
činnosti a výťažok by sme mohli darovať naším členom,
ktorí sa ocitli vinou osudu v rôznych životných situáciách,
pri ktorých im bude každá pomoc vítaná. A to bol začiatok,
aby sme urobili z fotografií, ktoré boli zaradené do súťaže,
aj benefičnú výstavu s predajom. Pred akciou sme prekonali všetky administratívno-byrokratické prekážky. Nastal
deň „D“ a boli sme milo prekvapení výsledkom celej akcie
od výstavy, cez dražbu, verejnú zbierku až po odovzdanie
výťažku nášmu kolegovi, ktorého osud priviazal k vozíku.
Ale jedna vec je najdôležitejšia. Každý, kto sa na tejto charitatívnej akcii zúčastnil, to nerobil preto, aby si kúpil nejaký
obraz, ale preto, aby pomohol. Veď niekedy fotka, ktorá má
hodnotu 5 €, sa vydraží aj za 300 € len preto, že dražiteľ vie,
komu je pomoc nasmerovaná a chce aspoň takto prispieť,
za čo patrí všetkým veľká vďaka.
Tradícia charitatívnej akcie bola teda založená a pokračuje dodnes, kde sa snažíme zaradiť ďalšie novinky, ako
verejná zbierka pod názvom „Daruj svoje euro pre kolegu,
ktorý to potrebuje“, alebo zaradiť do benefície a dražby
nielen fotografie, ale aj iné umelecké diela.
Keď sme videli, že charita má pochopenie u nášho veterinárneho stavu nielen na komorovej úrovni kongresu, ale je
snaha pomáhať aj na regionálnej úrovni (vyhlásenie pomoci
od Dr. Riglera pre kolegu), navrhli sme minulý rok prezídiu
KVL SR založiť na tento účel oficiálnu nadáciu. Naviac malo
to aj pragmatické dôvody, a to, že do toho všetkého prišla
minulý rok ešte jedna podstatná zmena legislatívy, kedy
charitatívne akcie už môžu vykonávať iba neziskové organizácie a komora ako stavovská organizácia takého akcie už
vykonávať nemôže.
Po odsúhlasení návrhu sme spolu s našimi právnikmi
pripravili koncept nadácie, ktorý bol predložený na prezídiu,
kde bol finálny návrh schválený a predložený na schválenie
na zasadnutí regionálnych prezidentov pred minuloročným
snemom. Následne bolo založenie Nadácie KVL SR na XXVI.
sneme KVL SR v Liptovskom Mikuláši jednomyseľné schválené.
Po sneme boli oslovení všetci členovia KVL SR listom
s ponukou angažovať sa v založenej nadácii aj osobne.

Z navrhnutých a prihlásených členov prezídium schválilo vedenie nadácie a bola založená nadačná listina, kde
predsedom nadácie sa stal MVDr. Juraj Šimunek a členmi
MVDr. Radoslav Rigler a MVDr. Silvia Štefáková. Nadácia
má samozrejme aj kontrolnú zložku, ktorá bude pravidelne
informovať o celej činnosti nadácie.
A aký je vlastne samotný účel nadácie? Oficiálnym
účelom Nadácie KVL SR je podpora starých a chorých,
detí a mládeže, ktorí potrebujú pomoc iných ľudí, ktorí sú
členmi KVL SR alebo ich rodinnými príslušníkmi členov KVL
SR, a tiež plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci
pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou na území Slovenska a sú súčasťou
veterinárneho stavu. Na plnenie účelu môže nadácia vyhlasovať programy, v ktorých bližšie špecifikuje jednotlivé ciele.
Nadácia bude mať možnosť sa uchádzať o 2 % z daní nielen
členov KVL SR.
Samozrejme, že nadácia bude fungovať iba vtedy, keď
v nej budú pracovať ľudia, ktorí tomu veria a sú ochotní
venovať svoj voľný čas pre dobrú vec. Nie je to práca ani o
peniazoch, ani o funkciách. No aj týmto by sme chceli vyzvať
všetkých, ktorí by chceli pomôcť, nech sa aktívne zapoja do
činnosti tejto nadácie, aby sme tak mohli pomôcť spoločne
dobrej veci.
Imobilizácia jeleňa a daniela na zverofarme
KVL už dlhodobo venuje pozornosť imobilizácií zvierat
nielen z dôvodu, že by to mali vykonávať veterinárni lekári,
ale aj z dôvodu, že práca s anestetikami nepatrí do rúk
odborne nespôsobilým osobám. Dňa 25. 2. 2017 sa pri
Galante na Zverofarme Pustý dvor uskutočnil už VII. ročník
workshopu imobilizácie zvierat. Odbornú časť workshopu
viedol už tradične MVDr. Ladislav Molnár, PhD., z UVLF v Košiciach. Prednáška bola zameraná na možnosti kombinácie
anesteziologických a imobilizačných prípravkov na imobilizáciu jeleňa a daniela a vedenie anestézie. Ďalšia téma bola
zameraná na prípravu striel na imobilizáciu. Po teoretickej
časti bola vykonaná inštruktáž o stratégii a postupe imobilizácie na samotnej farme, kde majiteľ mal požiadavku imobilizovať a presunúť niekoľko jedincov na iné územie. To sa
aj podarilo a účastníci mali možnosť imobilizovať zvieratá,
viesť anestéziu, transport atď. Musíme konštatovať, že tentokrát to bol viac ako wokrshop, nakoľko okolo 10 strelcov s
imoblizačnou puškou čakajúcich na príležitosť sa len tak
nevidí. Tento workshop priniesol vzájomné obohatenie ako
majiteľovi zverofarmy, tak aj všetkým účastníkom. Na záver
by sme chceli poďakovať majiteľovi farmy a Dr. L. Plevovi za
perfektnú prípravu a pohostenie.
MVDr. Ladislav Stodola

www.uvlf.sk
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Slovenská lekárnická komora
MLADÁ KOMORA
Slovenská lekárnická komora vstupuje do roku 2017 s
mottom „Moderná inštitúcia s tradíciou“. Aj týmto spôsobom
nie iba reflektuje zmeny, ktoré prináša spoločenský vývoj, ale
aktívne prináša vlastné vízie, nápady a podnety. Jedným z
podnetov je aktívnejšie zameranie činnosti Slovenskej lekárnickej komory na mladých farmaceutov, čerstvých absolventov štúdia farmácie, či študentov posledných ročníkov.
Aké sú hlavné ciele projektu?
povzbudiť mladých farmaceutov k spolupodieľaniu sa
na činnosti komory,
spolupráca na organizácii vzdelávacích podujatí v
rámci miestnych a regionálnych komôr,
aktívna prednášková a publikačná činnosť,
participácia na tvorbe a pripomienkovaní legislatívy a
prinášanie nových nápadov a účasť na realizácii nových projektov.
Členovia orgánov komory plánujú v roku 2017 stretnutia
so študentmi farmácie a absolventmi, ktorí majú ambíciu a
chuť zapojiť sa do činnosti stavovskej samosprávy. Hovorí

sa, že každá organizácia dokáže svoj význam, keď prežije
svoju zakladateľskú generáciu. Súčasné vedenie komory
je dôkazom tohto tvrdenia a aj preto si uvedomuje svoju
zodpovednosť za rozvoj, rast a následné zverenie komory
nastupujúcej generácii kolegov. Angažovanie v prospech
spoločného dobra je zároveň príležitosť pre vlastný odborný
a spoločenský rast každého farmaceuta.
Aké sú existujúce možnosti?
publikovať odborné články v časopisoch Lekárnické
listy a Slovenský lekárnik,
predkladať vlastné projekty zapájajúce študentov
farmácie, ako odpoveď na výzvy v odbornej, ale i spoločenskej oblasti,
pripraviť vzdelávacie podujatie na miestnej či regionálnej úrovni s finančným a organizačným zabezpečením zo strany SLeK.
Zo strany starších lekárnikov občas zaznievajú na adresu
mladých kolegov nelichotivé slová o tom, že táto generácia
“je iná“. Byť iným však neznamená byť horším. Koordinovaná
aktivita šikovných jednotlivcov môže dokázať, že aj nastupujúcej generácii lekárnikov záleží na rozvoji, raste a pozitívnych zmenách našej profesie v dynamicky sa meniacej
spoločnosti.
Sám buď zmenou, ktorú od sveta očakávaš.
Mgr. Lenka Vasiľová

Projekt V4 - Kvalita zaručených tradičných špecialít vo Vyšehradskej skupine
Krajiny V4 majú mnoho tradičných potravinárskych
výrobkov, ktoré sú pre nich charakteristické. V rámci právnych predpisov Európskej Únie pojem „tradičný“ výrobok
znamená taký, ktorého používanie na domácom trhu je
preukázateľné počas obdobia, ktoré umožňuje prenos
medzi generáciami, pričom toto obdobie musí byť najmenej
30 rokov. Z dôvodu vzrastajúceho falšovania tradičných
výrobkov a zneužívania tradičných názvov sa Európska
únia v rámci politiky kvality potravinárskych výrobkov snaží
chrániť, podporovať, registrovať a kontrolovať výrobky
rozdelené do troch kategórií označených ako: Chránené
označenie pôvodu; Chránené zemepisné označenie a Zaručená tradičná špecialita (ZTŠ).
Pojem ZTŠ je definovaný ako tradičný poľnohospodársky
výrobok alebo potravina, ktorej špecificky charakter sa v
spoločenstve uznal na základe jeho zápisu v registri. Výrobky
označené ako ZTŠ majú jasne zadefinované surovinové
zloženie, výrobný postup a aj fyzikálne, chemické a senzorické vlastnosti, čím by mala byť zabezpečená ich kvalita a aj
uniformita. Otázkou však je, či kvalita ZTŠ je skutočne dodržiavaná.
Práve s cieľom odpovedať na túto otázku bol MVDr.
Matejom Pospiechom, PhD., z Ústavu hygieny a technológie vegetabilních potravín Fakulty veterinární hygieny a
ekológie VFU Brno vypracovaný projekt V4 (Visegrat Fund)
s názvom Kvalita zaručených tradičných špecialít vo Vyšehradskej skupine. Jedným z partnerov daného projektu
bola aj Katedra hygieny a technológie potravín UVLF v Košiciach v zastúpení MVDr. Jána Mačangu, PhD., a MVDr Borisa
Semjona. Ďalšími partnermi projektu boli Ágnes Kovács
(Department of Food Hygiene, University of Veterinary
Medicine in Budapest) a Maria Walczycka (Faculty of Food
Technology, University of Agriculture in Krakow).
V rámci daného projektu bol vykonaný prieskum trhu s
24

cieľom zistiť, ktoré ZTŠ prevládajú a dané výrobky (predovšetkým mäsové a mliečne) jednotlivých krajín V4 boli
podrobené senzorickej a chemickej analýze. Zo slovenských
výrobkov boli podrobené analýzam spišské párky, špekáčiky, liptovská saláma, lovecká saláma a ovčí hrudkový syr. U
mäsových výrobkov sa stanovovalo predovšetkým percento
čistých svalových bielkovín, percento tuku, množstvo soli,
prítomnosť škrobu, nemäsových bielkovín a mechanicky
separovaného mäsa. Z mliečnych výrobkov bol analyzovaný
ovčí hrudkový syr, u ktorého sa stanovovala sušina, percento
tuku, percento bielkovín, množstvo soli, pH a titračná
kyslosť. Okrem týchto analýz bolo u vybraných výrobkov
zhodnotené aj surovinové zloženie, a to na základe údajov,
ktoré výrobcovia udávajú na etiketách.
Dosiahnuté výsledky boli porovnané s predpísanými požiadavkami a následne prezentované formou prednášok na
univerzitách jednotlivých partnerov projektu. Tieto prednášky boli postupne organizované 21. novembra 2016 v
Košiciach, 28. novembra 2016 v Budapešti, 5. decembra
2016 v Krakove a 12. decembra 2016 v Brne. V rámci týchto
podujatí vystúpili s prednáškou zameranou na kontrolu ZTŠ
aj zástupcovia kontrolných orgánov.
Výsledky projektu sú predovšetkým pre slovenské ZTŠ
alarmujúce. Na slovenskom trhu zo ZTŠ prevládajú spišské
párky, čo je spôsobené hlavne tým, že pre daný výrobok má
Slovenská republika najviac registrovaných výrobcov. Na
druhej strane, v obchodnej sieti absentuje liptovská saláma,
hoci pre daný výrobok máme registrovaných výrobcov. Tieto
dva výrobky môžu byť vyrábané len ako ZTŠ, nakoľko sú
registrované s výhradou názvu. Špekáčiky a lovecká saláma
sú registrované bez výhrady názvu, čo znamená, že môžu
byť vyrábané aj nie ako ZTŠ. V obchodnej sieti u týchto
dvoch výrobkov prevládajú práve tie, ktoré nie sú vyrábané
ako ZTŠ. Majú však iné zloženie a inú kvalitu, ktorá je nižšia.
www.uvlf.sk

Čo sa ovčieho hrudkového syra týka, pre tento výrobok
nemáme registrovaného výrobcu a preto ho ako ZTŠ na trhu
nekúpime.
Na základe údajov uvedených na etiketách ZTŠ, ale aj
chemickou analýzou bolo zistené, že výrobcovia nedodržiavajú predpísané surovinové zloženie, pričom nedostatky
boli zistené predovšetkým u percenta mäsa.
Zaradením vyššie uvedených výrobkov medzi ZTŠ sa ich
kvalita mala zvýšiť, ale ako bolo zistené, nie je tomu tak. Tým,

že výrobcovia nedodržiavajú jasne stanovené kritériá pre
dané výrobky, dopúšťajú sa klamania spotrebiteľa a za tieto
praktiky môžu byť sankcionovaní kontrolnými orgánmi. S
cieľom dosiahnuť požadovanú kvalitu ZTŠ je, ako vidieť z
dosiahnutých výsledkov, potrebné zvýšiť frekvenciu, poprípade systém kontrol.
MVDr. Ján Mačanga, PhD.

Poznávať históriu a čerpať z vedomostí našich predkov...

Katedra Farmakognózie a botaniky UVLF v Košiciach usporiadala v priestoroch zasadačky farmaceutického pavilónu v
dňoch 13. – 17. 2. 2017 výstavu liečivých rastlín spojenú s
fytoterapiou pod názvom Nevyužité možnosti ľudovej
medicíny, duchovné a hmotné bohatstvo horného
Zemplína®. Na výstave boli prezentované liečivé rastliny,
drogy, rastlinné extrakty ako aj rôzne staré recepty, ktoré
sa tradujú ústnym podaním z generácie na generáciu na
hornom Zemplíne. Garantom výstavy bola pani Milada Ivanková, majiteľka Ochrannej známky 217549 Úradu priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici.
V priebehu týždňa mali možnosť študenti 2. ročníka
odboru farmácie počas praktických cvičení ako aj ostatní
návštevníci vypočuť si pútavé rozprávanie pani Ivankovej
o receptoch z liečivých rastlín, ktoré naši predkovia použí-
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vali na liečbu rôznych ochorení. Láska k liečivým rastlinám a
možnosť pomáhať ľudom sa stali jej koníčkom. Zanietenosť
pre prácu jej ani dnes nechýba a vydržala roky zbierať po
dedinách recepty, ktoré sa ústnym podaním odovzdávali z
generácie na generáciu, a ktoré dodnes uchováva a vyrába.
Pastvou pre oči boli prekrásne staré vyšívané a tkané obrusy
z horného Zemplína, ktoré zberá a udržiava. Výstavu navštívilo 179 ľudí, a to nielen z UVLF. Výstavu navštívila aj zástupkyňa Rádia Regina a bola odvysielaná reportáž z výstavy.
Som veľmi rada, že vedenie UVLF súhlasilo s výstavou, a tak
umožnilo študentom aj zamestnancom spoznať históriu
liečenia liečivými rastlinami na hornom Zemplíne. Som
presvedčená, že výstava bola prínosom pre každého, kto ju
navštívil a obohatila ho o poznatky, z ktorých by sme mali
čerpať a využívať ich. Človek by mal poznať históriu, aby sa
mohol pohnúť dopredu.
doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc.
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IVSA opäť hostila výmenu…

Od 22. 2. do 1. 3. 2017 sa Univerzita veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach a školský klub IVSA Slovakia
opäť stali hostiteľmi zahraničných študentov. Tentokrát to
boli študenti z Cluj Napoca v Rumunsku. Prišlo 6 nadšených
budúcich veterinárov druhého, tretieho a piateho ročníka,
aby vyskúšali slovenské tradície, objavili čaro slovenskej
histórie, prírody, pamiatok, no najmä aby získali nové skúsenosti vo veterinárnej medicíne.
Prvý večer sa niesol v znamení tradičnej slovenskej večere.
Ako členovia IVSA Slovakia sme pripravili pre svojich hostí
tradičné jedlá našich regiónov. Na stoloch nesmeli chýbať
bryndzové halušky, pirohy, nátierky či domáce korbáčiky
a klobáska. Počas tohoto večera sme medzi sebou privítali aj prorektora MVDr. Martina Tomka, PhD., pod záštitu
ktorého školský klub IVSA patrí a ktorý našu výmenu oficiálne uvítal. O program sa postarali rovnako aj naši študenti,
ktorí predviedli folklórne piesne v sprievode gitary, gájd,
huslí a bubnov. Nasledujúce ráno rumunských študentov
čakala prehliadka školy a slávnostné otvorenie novej veterinárnej nemocnice v areáli UVLF. Predstavili sme im všetky
oddelenia nemocnice aj katedry a kliniky školy. Nasledovala prehliadka Košíc. Počasie bolo krásne, a tak sa mohli
nabažiť krásneho výhľadu z veže Dómu svätej Alžbety,
odkiaľ je vidieť Košice ako na dlani.V sobotu sme sa vybrali
na výlet do Tatier, aby naši rumunskí priatelia mohli okúsiť
aj krásy prírody Slovenska. Videli Štrbské pleso a aj ľadový
dom na Hrebienku. V nedeľu ich čakala návšteva útulku v
Matejovciach, kde potešili opustených psích kamarátov
dobrotami a prechádzkou k osem metrovému ľadopádu.

S novým týždňom sa začali prednášky a workshopy na
klinikách, aby výmena nebola len o zábave a spoznávaní
Slovenska, ale aj o získavaní nových poznatkov. Začalo sa
prednáškou a následným workoshopom z oftalmológie na
klinike chirurgie, na ktorom si študenti vyskúšali techniky
používané pri základnom vyšetrení oka. Na klinike koní
si za pomoci MVDr. Petry Horňákovej mali možnosť vyskúšať diagnostické USG vyšetrenie reálneho kolikového pacienta, zhodnotiť diagnózu a terapeutické postupy používané na našich klinikách a klinikách v Rumunsku. Nechýbali
ani workshopy na internom oddelení univerzitnej kliniky
malých zvierat či odborný seminár na tému Herpesvírusy u
psov, ktorý si pripravil MVDr. Peter Smrčo, PhD.
A tak, ako sme výmenu začínali, tak sme ju aj zavŕšili,
a to pri dobrom jedle a v ešte lepšom kolektíve na oficiálnej večeri v reštaurácii Karčma Mlyn. V stredu sme naposledy previedli študentov z Rumunska ulicami historických
Košíc a odprevadili ich na železničnú stanicu, kde sme sa s
našou zahraničnou výmenou rozlúčili a zapriali im šťastnú
cestu. Všetci sme si z tejto výmeny odniesli krásne zážitky
a už teraz sa veľmi tešíme na apríl, kedy sa naša slovenská
výprava vydá na cestu do Cluj-Napoca v Rumunsku. V mene
školského klubu IVSA Slovakia by sme sa chceli poďakovať
vedeniu univerzity ale tiež všetkým pedagógom a pracovníkom internátneho domov, ktorí nám ochotne pomohli pri
realizácii tejto výmeny.
Za IVSA Lucia Šillerová

Blahoželáme jubilantom...
... ktorí v mesiacoch január a február oslávili svoje životné jubileá. Prajeme im veľa pevného zdravia,
šťastia, lásky, životného optimizmu, pokoja a porozumenia, úspechov a splnených snov.
doc. MVDr. Alexandra Valenčáková, PhD.
Tatiana Szitásová
Štefan Pavlovič
Ján Bálint
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JUDr. Jana Szepesiová
Emília Kašperanová
doc. MVDr. Dagmar Heinová, CSc.
prof. MVDr. František Lešník, DrSc.
prof. MVDr. Marianna Vrzgulová, DrSc.
www.uvlf.sk

IX. ročník bowlingového turnaja
o Pohár Akademického senátu UVLF
Dňa 2. 2. 2017 sa priaznivci
bowlingu z radov zamestnancov stretli na už tradičnom
športovo-spoločenskom podujatí o Pohár Akademického
senátu UVLF v bowlingu. Prihlásených bolo 31 päťčlenných
družstiev z takmer všetkých
pracovísk. Súťaž prebiehala v
príjemnej atmosfére bez akýchkoľvek technických či iných
problémov. V hlavnej súťaži –
súťaži družstiev – sa víťazom
stalo družstvo oddelenia verejného obstarávania v zložení V.
Katona, S. Hurtuková, A. Návesňáková, M. Bartko, J. Vosiková s
dosiahnutým výsledkom 561
bodov. Na 2. mieste sa umiestnilo družstvo ústavu pre chov
a choroby zveri a rýb (Ciberej
J., Lazar P., Čurlík J., Platková
Š., Iglódyová A.) s 542 bodmi
pred v poradí tretím družstvom
ústavu epizootológie (Čížek M.,
Vojtek B., Mandelík R., Nováková E., Bednáriková V.) s 538
bodmi. V súťažiach jednotlivcov sa medzi ženami (90
súťažiacich) víťazkou stala Mgr.
Andrea Návesňáková (144 b.)
pred MVDr. Zuzanou Drahovskou (142 b.) a v poradí treťou
PhDr. Ľudmilou Kundríkovou
(137 b.). Medzi mužmi (65 súťažiacich) sa víťazom stal MVDr.
Boris Vojtek, PhD. (152 b.), na
druhom mieste sa umiestnil
Ing. Štefan Grančák (141 b.) a
na treťom mieste MVDr. Miloš
Halán, PhD. (138 b.). Potvrdilo
sa, že tento turnaj si našiel
stále miesto medzi podujatiami
organizovanými pre zamestnancov. O jeho obľube svedčí
aj fakt, že sa na súťaž zodpovedne pripravujú, čo dokazujú
aj výrazne lepšími dosiahnutými výsledkami v porovnaní s
prvými ročníkmi súťaže.
prof. MVDr. Peter Reichel, CSc.
predseda AS
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LYŽOVAČKY TEJTO ZIMY
Obľúbené lyžiarske strediská aj tohto roku na nás
čakali. Nenáročný Poráč – Brodok na rozlyžovanie je
vždy dobrý. 32 zamestnancov a rodinných príslušníkov sa v priateľskej atmosfére stretlo na „našom“
kopci. Aj tí, ktorí boli prvýkrát, skonštatovali, že
okrem pohybovej aktivity majú tieto stretnutia
príjemnú spoločenskú stránku.
Preto aj druhá lyžovačka bola skoro plne obsadená. Tentokrát 36 fanúšikov tohto športu obsadilo
kopec v Mraznici – Hnilčík. Odmenou za dlhšiu cestu
bolo krásne slnečné počasie, ktoré nás sprevádzalo
počas celého dňa.
PaedDr. Beáta Gajdošová
Foto: PaedDr. Anton Čižmárik
a PaedDr. Beáta Gajdošová
Lyžiarska prestávka na Poráči Brodku

Hnilčík – Mraznica

Sivecké jaskyne

Tradičné spoločné foto

Priam jarné počasie v sobotu 25. 2. 2017 doslova vyhnalo
skoro tridsať študentov a zamestnancov do prírody. Aby
bolo veselšie, spoločnosť im robilo desať psov. Cieľom

boli jaskyne pod Sivcom. Cestu do
jaskýň trochu komplikoval v závere
zmrznutý sneh, takže tí postarší a
opatrnejší pokračovali traverzom,
študenti si však vybrali adrenalínovejší výstup priamo hore. Jaskyne
nesklamali. Ľadová výzdoba, aj
keď nie vo svojej najväčšej kráse,
si na nás počkala. Po občerstvení a
tradičnom spoločnom fotení sme sa
vybrali späť.
Vo vlaku sme sa zhodli, že v tento deň neplatilo, že „doma
je najlepšie“.
Text a foto: PaedDr. Anton Čižmárik
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