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SPRAVODAJCA

V roku 2019 oslavuje Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach významné jubileum
– 70 rokov existencie, 70 rokov úspešnej pedagogickej a  vedeckej činnosti,

70 rokov starostlivosti o zdravie zvierat i zdravie ľudí. 
Univerzita bola zriadená zákonom Slovenskej národnej rady dňa 16. 12. 1949

ako Vysoká škola veterinárska v Košiciach, svoju pedagogickú činnosť však začala prvou prednáškou 
už 5. októbra 1949.

Celý tento rok si budeme pripomínať ľudí i udalosti, ktoré písali históriu našej školy. 
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 Prezident Andrej Kiska poprial rektorom vysokých škôl  
dostatok energie a úspechov, pričom osobitne spomenul aj 
našu univerzitu: „Dostatok energie najmä preto, že  okrem 
plného sústredenia sa na riadenie a financovanie vysoko-
školských inštitúcií čaká aj tlak na ďalšie zvyšovanie kvality 
pedagogickej, vedeckej a výskumnej činnosti. Cieľom 
musí byť priblížiť sa tým najlepším v Európe a vo svete. Pre 
rektorov našich najväčších a najlepších univerzít, z ktorých 
dvaja, možno traja – ak vezmeme do úvahy špecifické zame-
ranie košickej univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie 
– by to už nemusel byť nedosiahnuteľný cieľ. Ale o to väčší 
tlak na lepšiu kvalitu pedagogickej činnosti, viac a vplyv-
nejších výstupov vedeckej a výskumnej činnosti možno 

Univerzita na veľtrhu vzdelávania v OsloRektorka našej univerzity si prevzala menovací dekrét
 Dňa 30. januára 2019 vymenoval prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska do funkcie  rektorky Univerzity 
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach  Dr. h. c. prof. MVDr. Janu Mojžišovú, PhD., ktorá bude v rokoch 2019 
– 2023 stáť na čele univerzity už v druhom funkčnom období.

očakávať. No dovoľte 
mi zaželať vám aj 
dostatok odhod-
lania,  v niektorých 
prípadoch dokonca 
osobnej či akejsi inšti-
tucionálnej odvahy 
postaviť sa neraz 
pohodlným, dlho-
dobo zaužívaným, 
inokedy otvorene 
škodlivým praktikám, 
ktoré môžu znevážiť 
dobré meno jednot-
livých fakúlt našich 
najmä verejných 
vysokých škôl. Ktoré 
svojou povahou 

podkopávajú hodnoty a pravidlá univerzitného vzdelávania 
na Slovensku. Je to záväzok voči vašim zamestnancom, voči 
študentom Vašich škôl a fakúlt. Ale najmä je to aj záväzok 
voči ľuďom na Slovensku a budúcnosti našej krajiny.“ 
 Spolu s rektorkou UVLF v Košiciach si v Prezidentskom 
paláci v Bratislave prevzalo  menovací dekrét ďalších päť 
rektorov, medzi ktorých patril  prof. Števček z Univerzity 
Komenského v Bratislave, prof. Daňo z Ekonomickej univer-
zity v Bratislave, prof. Fikar zo Slovenskej technickej univer-
zity v Bratislave, doc. Koklesová z Vysokej školy výtvarných 
umení v Bratislave a doc. Storoška z Vysokej školy medziná-
rodného podnikania ISM Slovakia v Prešove. 

(lk)



• Rektorka prof. Mojžišová sa dňa 8. 1. 2019 zúčastnila 
 na odovzdávaní Štátnych vyznamenaní prezidentom 
 Slovenskej republiky Andrejom Kiskom, ktoré sa 
 uskutočnilo v budove Slovenskej filharmónie v Bratislave.
• Bola prítomná na Slávnostnom otvorení roka 
 dobrovoľníctva 2019 pri príležitosti získania titulu „Ko- 
 šice – Európske hlavné mesto dobrovoľníctva 2019“.  
 Slávnostný ceremoniál sa konal v Kulturparku v utorok 
 15. 1. 2019.
• Dňa 18. 1. 2019 sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie 
 Vedeckej rady Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach pri 
 príležitosti udelenia čestného titulu doctor honoris 
 causa prezidentovi SR Dr. h. c. Ing. Rudolfovi Schustero- 
 vi, ktorého sa zúčastnila aj rektorka UVLF v Košiciach.
• 18. 1. 2019 sa už po trinástykrát uskutočnil v Sliači 
 Celoslovenský veterinárny ples, na ktorom nechýbala 
 ani rektorka prof. Mojžišová ako zástupca jedného z 
 troch organizátorov tohto populárneho podujatia.

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

• Oslavy jubilejného 70. roku existencie univerzity 
 zahŕňajú aj dôkladne premyslenú prípravu celoročné- 
 ho programu. Aj o ňom diskutovala rektorka prof. 
 Mojžišová na 1. zasadnutí organizačného výboru 70. 
 výročia založenia UVLF v Košiciach dňa 25. 1. 2019. 
• Rektorka UVLF bola prítomná na 87. riadnom zasadnutí 
 Slovenskej rektorskej konferencie v Bratislave dňa 30. 1. 
 2019, na ktorom rektorky a rektori vysokých škôl rozhod- 
 li aj o dvoch kandidátoch a členov výkonnej rady 
 Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. 
• Zúčastnila sa aj na zasadnutí ExComu EAEVE  dňa 31. 1.  
 2019 vo Viedni. 
• 4. 2. 2019 otvorila a predniesla slávnostný príhovor 
 na podujatí Rektorský punč – úvodné podujatie roka 
 pri príležitosti osláv 70. výročia založenia Univerzity 
 veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, v ktorom 
 v y z d v i h l a 
 d l h o r o č n é 
 tradície a his- 
 tóriu UVLF 
 v Košiciach.  
 Z á r o v e ň 
 d o d a l a , 
 že celý aka- 
 d e m i c k ý 
 rok sa bude 

 niesť v duchu osláv 70. výročia univerzity, a tým všetkých 
 prítomných srdečne pozvala na akcie a podujatia, ktoré  
 sa v tomto duchu uskutočnia.
• 4. 2. 2019  rektorka univerzity viedla zasadnutie aktívu 
 učiteľov.
• Rektorka UVLF spolu s ďalšími členmi vedenia prijala dňa 
 5. 2. 2019 v zasadacej miestnosti rektorátu na zasadnutí 
 vedenia PaedDr. Antona Čižmárika pri príležitosti 
 jeho životného jubilea 70 rokov. Jubilant pôsobil na 
 ústave telesnej výchovy a športu tridsaťšesť rokov, z  
 toho dvadsaťjeden rokov vo funkcii vedúceho ústavu. 
 Dr. Čižmárik bol neúnavným organizátorom všetkých 
 športových aktivít pre študentov i zamestnancov 
 univerzity. Za jeho celoživotný prínos pre univerzitu mu 
 rektorka odovzdala zlatú medailu. 

• Jedinečnou udalosťou, na ktorej sa zúčastnila aj rektorka 
 univerzity prof. Jana Mojžišová, bol krst knihy prezidenta 
 Rudolfa Schustera s názvom Schody návratov. Krst knihy 
 ľadom sa uskutočnil 13. 2. 2019 v Košiciach. 
• Dňa 14. 2. 2019 sa rektorka zúčastnila na zasadnutí 
 komory zamestnancov AS.
• Dňa 19. 2. 2019 pri príležitosti životného jubilea 70 
 rokov prijala rektorka a ďalší členovia vedenia na svojom 
 zasadnutí prof. Ing. Juraja Cibereja, CSc. Za jeho prácu na 
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Z agendy prof. MVDr. Zity Faixovej, PhD.,
prorektorky pre výchovno-vzdelávaciu 

činnosť

• V januári 2019 Univerzita veterinárskeho lekárstva a 
 farmácie v Košiciach vydala pri príležitosti 70. výročia 
 založenia univerzity prvé číslo nového vedeckého 
 časopisu Folia Pharmaceutica Cassoviensia (ISSN 2585- 
 9609). Časopis je zameraný na uverejňovanie pôvodných 
 vedeckých prác z farmaceutickej a biomedicínskej oblas- 
 ti, prehľadové články, kazuistiky z lekárenskej a z 
 klinickej praxe a krátke oznámenia o aktuálnych 
 vedeckých poznatkoch vo farmácii a medicíne. Príspev- 
 ky sú v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku s 
 abstraktom v angličtine. Bude vydávaný štvrťročne. 
 Prvé číslo je dostupné v tlačenej aj voľne dostupnej 
 elektronickej verzii. Informácie o časopise vrátane 
 pokynov pre autorov a on-line verzie časopisu sa 
 nachádzajú na webovom sídle UVLF v Košiciach http:// 
 www.uvlf.sk/univerzitné-časopisy/folia-pharmaceutica- 
 cassoviensia. 
 Časopis Folia Pharmaceutica Cassoviensia je registrovaný 
 v zozname periodickej tlače Ministerstva kultúry 
 Slovenskej republiky pod evidenčným číslom EV 5741/18. 
 Časopis bude zasielaný na vysoké školy, univerzitné 
 knižnice a na ďalšie relevantné inštitúcie v SR a ČR. Mo- 
 je poďakovanie patrí autorom príspevkov, recenzentom,  
 redaktorom, členom redakčnej rady, dizajnérke a  
 všetkým, ktorí sa podieľali na vzniku časopisu.
• Bol vyhodnotený dotazník z podujatia „Deň otvorených 
 dverí 2019“ na UVLF v Košiciach. Rozdaných bolo 
 520 dotazníkov, odovzdaných a vyhodnotených bolo 
 305 dotazníkov (58,6 %). Respondenti odpovedali na 
 osem otázok: Odkiaľ ste sa dozvedeli o DOD na UVLF v 
 Košiciach?; Prezentácie ktorých predmetov a aktivít Vás 

 najviac zaujali?; Ako hodnotíte atraktívnosť programu 
 DOD?; Ste spokojný/á s priebehom a organizáciou DOD?; 
 Čo by ste zmenili na DOD?; Rozšírili ste si účasťou na DOD 
 vedomosti o štúdiu na UVLF v Košiciach?; Myslíte, že 
 DOD ovplyvní Vaše rozhodnutie o výbere vysokej školy? 
 Mám záujem o štúdium (doplniť príslušný študijný 
 program). Pre záujemcov o štúdium na UVLF v Košiciach 
 boli vytvorené možnosti odpovedí pre tri samostatné 
 skupiny – 1. skupina: uchádzači o štúdium študijného 
 programu všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena 
 potravín alebo bezpečnosť krmív a potravín (103 žien, 
 14 mužov); 2. skupina: uchádzači o štúdium študijného 
 programu kynológia a vzťah človek – zviera a jeho využi- 
 tie v canisterapii a hipoterapii (66 žien, 9 mužov) a 
 3. skupina: uchádzači o štúdium študijného programu 
 farmácia (95 žien, 18 mužov). Z výsledkov dotazníka 
 vyplýva, že návštevníci DOD 2019 na UVLF v Košiciach 
 pochádzali najmä zo Žilinského, Košického a Prešovské- 
 ho kraja. Zastúpenie respondentov podľa krajov sa 
 menilo v jednotlivých skupinách. V 1. skupine 
 (záujemcovia o ŠP VVL, ŠP HP a ŠP BKaP) a 2. skupine 
 (záujemcovia o ŠP K a ŠP CANHIP) najviac (36 % resp. 
 38 %) respondentov pochádzalo zo Žilinského kraja. 
 Naproti tomu v 3. skupine (záujemcovia o ŠP F) takmer 
 90 % návštevníkov pochádzalo z Košického kraja a  

 viacerých katedrách univerzity a mnohé skvelé výsledky 
 v oblasti vedy o chove a chorobách rýb, včiel a zveri bola 
 prof. Ciberejovi odovzdaná zlatá medaila ako symbol 
 jeho pedagogickej a vedeckej činnosti na univerzite.
• Dňa 25. 2. 2019 si  MVDr. Lýdia Mesarčová, PhD., z ústavu 
 aplikovanej etológie a profesijnej etiky,  z rúk rektorky 
 univerzity prevzala  výhru za víťazstvo v súťaži o najlepší 
 slogan k 70. výročiu založenia našej školy. Víťazný slogan 
 sa bude používať počas jubilejného roka v slovenskej aj 
 anglickej verzii:

Široko-ďaleko jediní.  Za zdravie zvierat i krajiny

Far and wide the only ones securing health of 
land and animals
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 Prešovského kraja. Viac ako polovica respondentov sa 
 o organizovaní DOD dozvedela z webového sídla 
 univerzity a od učiteľa v škole. Vynechanie študentských 
 klubov z programu DOD bolo správne. Viac ako 90 % 
 všetkých respondentov si na DOD rozšírilo vedomosti 
 o štúdiu na UVLF v Košiciach. 73 % respondentov DOD 
 výrazne ovplyvnilo rozhodnutie študovať na UVLF 
 v Košiciach. Viac ako 80 % návštevníkov by na programe 
 DOD nič nemenila. Niektorí návštevníci by uvítali 
 viac praktických ukážok, možnosť prakticky si vyskúšať 
 jednotlivé pokusy, kratší program, ukážky z hipoterapie, 
 organizáciu DOD v inom ročnom období (nie v zime), 
 vytvorenie menších skupín alebo rozdelenie DOD na viac 
 dní. 
• Na základe informácie z Úradu práce, sociálnych vecí 
 a rodiny SR počet nezamestnaných absolventov, ktorí 
 ukončili štúdium v roku 2018, bol nasledovný: študijný 
 program hygiena potravín – traja, študijný program trh a 
 kvalita potravín – jeden, študijný program kynológia 
 – dvaja a študijný program všeobecné veterinárske 
 lekárstvo – traja absolventi. Za absolventa – uchádzača 
 o zamestnanie sa považujú absolventi z dennej formy 
 štúdia a len do veku 25 rokov. 
• Dňa 7. 2. 2019 sa uskutočnilo pracovné stretnutie pror. 
 Faixovej s riaditeľom ŠD UVLF v Košiciach a zástupcom 

 študentov. Predmetom stretnutia bolo riešenie otázok 
 ubytovania a stravovania študentov na ŠD UVLF v 
 Košiciach.
• V období január a február sa uskutočnili výberové 
 konania záujemcov o mobilitu ERASMUS+ na štúdium, 
 stáž a absolventskú prax.
• Bol pripravený a podaný ERASMUS+ projekt K107 medzi 
 partnerskými krajinami a krajinami programu.
• Bol pripravený dokument „Ďakovný list“ pre výučbové 
 lekárne, v ktorých študenti ŠP farmácia vykonávajú 
 lekárenskú prax.
• Bolo pripravené usmernenie Podmienky publikovania 
 výsledkov vedeckej práce získané počas mobility na 
 Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v 
 Košiciach, ktoré upravuje podmienky, za ktorých môže  
 študent, doktorand a tvorivý pracovník publikovať 
 výsledky vedeckej práce získané počas mobility na 
 Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v 
 Košiciach.
• V súlade so Štipendijným poriadkom UVLF v Košiciach 
 boli študentom pridelené štipendiá z vlastných zdrojov – 
 motivačné štipendiá za agilitu. 
• Plánujeme opäť zorganizovať exkurziu pod názvom 
 Exkurzia pre zvedavého farmaceuta v dňoch 25. – 27. 4. 
 2019.

 
  

Z agendy prof. MVDr. Juraja Pistla, PhD.,
prorektora pre vedecko-výskumnú

činnosť a zahraničné styky

• Prvé mesiace roka sú pre doktorandov v znamení 
 odovzdávania metodiky dizertačnej práce a projektu 
 dizertačnej práce za účelom prihlášky na dizertačnú 
 skúšku. V tomto akademickom roku dizertačnú skúšku 
 absolvuje 27 doktorandov, projekt dizertačnej práce 
 odovzdali všetci doktorandi v požadovanom čase. Exter- 
 ní doktorandi 3. ročníka odovzdávajú  projekt dizertačnej 
 práce v auguste. Projekty dizertačnej práce boli zaslané 
 oponentom a bol vypracovaný rozpis dizertačných 
 skúšok v priebehu februára a marca. 
• Vedenie UVLF sa zaoberalo a individuálne posudzovalo 
 žiadosti doktorandov a školiteľov, najčastejšie sa týkali 
 rôznych zmien v štúdiu. V tomto akademickom roku by 
 malo obhajovať dizertačnú prácu 25 doktorandov, z to- 
 ho 9 externých, 1 doktorand toho roku zanechal štúdium.
• Aj začiatkom roka pokračovala z minulého roku intenzív- 
 na príprava európskeho štrukturálneho projektu 
 Openmed v rámci výzvy Výskumnej agentúru na 
 podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja 
 – Zdravie obyvateľstva. UVLF je v projekte partnerom 
 UPJŠ a vzhľadom na to prebiehali viaceré koordinačné 
 stretnutia k príprave projektu. Na projekte sa podieľajú 
 pracoviská: katedra  epizootológie a parazitológie, 
 katedra mikrobiológie a imunológie, ústav biochémie,  
 ústav humánnej a klinickej farmakológie a klinika malých 
 zvierat.
• 7. 1. 2019 sa uskutočnilo na MŠVVaŠ SR v Bratislave 
 stretnutie komisie, ktorej som členom, ohľadne prípravy 
 opisu študijného odboru biológia v rámci novej sústavy 
 študijných odborov. Do študijného odboru biológia 
 budú podľa novej sústavy zahrnuté doterajšie št. odbory 

 týkajúce sa vied o živej prírode (mikrobiológia, virológia, 
 imunológia a neurovedy). 
• V prvej polovici januára prebehli záverečné oponentúry 2 
 projektov KEGA z celkového počtu 3 končiacich projek- 
 tov. Organizačne boli zabezpečené komisie zložené 
 z predsedu, oponentov a členov komisií – odborníkov 
 z príslušnej oblasti v rámci zamerania projektu, ako aj 
 oponentské posudky.
• Na zasadnutí vedenia dňa 22. 1. 2019 bola predložená 
 a schválená Výročná správa rady IGA za rok 2018. 
 V minulom roku boli schválené a financované 4 nové 
 projekty IGA. V správe bolo konštatované, že 4 projekty 
 so začiatkom riešenia v roku 2017 boli ukončené na 
 základe oponentských posudkov ako „splnil ciele“ 
 (MVDr. M. Galdíková, RNDr. P. Očenáš, RNDr. L. Ungvarská- 
 Maľučká, RNDr. Salayová) a v súčasnosti sú monitorova- 
 né za účelom vykázania požadovanej publikačnej 
 činnosti. Zároveň všetky 4 projekty so začiatkom rieše- 
 nia v roku 2016 vykázali splnenú publikačnú činnosť 
 a mohli byť vyradené z monitorovanej databázy 
 projektov. 
• Dňa 31. 1. 2019 bola rektorkou UVLF vyhlásená výzva 
 IGA na predkladanie projektov pre mladých vedeckých 
 pracovníkov a doktorandov. Pokyny k výzve boli 
  umiestnené na intranete UVLF a termín podávania 
 projektov končí 7. marca 2019. 
• Dňa 7. 2. 2019 sa v CVTI v Bratislave uskutočnil seminár 
 Cost Info day. Za našu univerzitu som sa oficiálne zúčast- 
 nil tohto podujatia spolu s pracovníčkou referátu projek- 
 tov z národných a medzinárodných grantových 
 schém Mgr. Ivanou Pahulyiovou. Prítomní boli aj niekto- 
 rí zamestnanci UVLF. Významným prínosom in- 
 formačného dňa bolo, že sa ho zúčastnil riaditeľ 
 asociácie COST, ale aj niektorí ďalší COST funkcionári, 
 zastávajúci dôležité funkcie v organizácii. Výsledkom 
 bolo mnoho názorných informácií o činnosti a fungova- 
 ní programu COST. Základné informácie z tohto 
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Z agendy MVDr. Martina Tomka, PhD.,
prorektora pre zahraničné štúdium

• Dňa 16. 1. 2019 navštívili referát pre zahraničné štúdium 
 zástupcovia Tomi School z Grécka, ktorá dlhodobo  
 spolupracuje s našou univerzitou na propagácii možnos- 
 ti štúdia veterinárnej medicíny medzi záujemcami o 
 štúdium zo štátov južnej Európy. 
• Dňa 21. 1. 2019 sa prorektor MVDr. M. Tomko, PhD., 
 zúčastnil na pracovnom stretnutí organizovanom SAV 
 v Bratislave. Stretnutie sa uskutočnilo v nadväznosti na 
 návštevu prezidenta SR pána Andreja Kisku a jeho 
 delegácie v Nórskom kráľovstve a bolo zamerané na 
 ďalšie možnosti rozvoja spolupráce medzi akademický- 
 mi a vedeckými inštitúciami oboch krajín. Stretnutie 
 sa konalo pod záštitou veľvyslancov oboch krajín – 
 veľvyslankyne Slovenskej republiky v Nórskom kráľovs- 
 tve pani Denisy Frelichovej a veľvyslanca Nórskeho 
 kráľovstva v SR pána Terje Theodora Nervika. Akademic- 
 kú a vedeckú obec Nórskeho kráľovstva na stretnutí 
 zastupovali najvyšší predstavitelia univerzity z Bergenu 
 na čele s jej rektorom prof. Dag Rune Olsenom.
• Dňa 30. 1. 2019 sa uskutočnil zápis študentov druhého 
 ročníka bakalárskeho študijného programu náuka 
 o živočíchoch, ktorí budú počas nasledujúcich troch 
 semestrov pokračovať v štúdiu na našej alma mater. Na 
 štúdium sa zapísalo 20 nových študentov. 
• V dňoch 4. 2. – 10. 2. 2019 sa 10 študentov VVL, členov 
 IVSA Slovakia, zúčastnilo výmenného pobytu v Lyone, 
 Francúzsko, v rámci recipročných výmen organizácie 
 IVSA. 
• V dňoch 12. – 15. 2. 2019 sa zástupcovia UVLF v Koši- 
 ciach zúčastnili už tradičného Študentského veľtrhu v 

 Oslo. Našu univerzitu na uvedenom veľtrhu reprezen- 
 tovali prorektorka prof. Z. Faixová, PhD., prorektor MVDr. 
 M. Tomko, PhD., MVDr. B. Vojtek, PhD., Ing. M. Paulíková a 
 dvaja nórski študenti J. Røste a A. K. Husby, ktorí už 
 študujú na UVLF v 5. ročníku. Súčasťou našej účasti 
 na veľtrhu bolo aj stretnutie prorektora pre zahraničné 
 štúdium MVDr. M. Tomka, PhD., s veľvyslankyňou 
 Slovenskej republiky v Nórskom kráľovstve a Islandskej 
 republike pani Denisou Frelichovou. Témou stretnutia 
 bolo zabezpečenie organizácie prijímacích pohovorov 
 pre záujemcov o štúdium na UVLF v Košiciach z Nórska 
 a Islandu na veľvyslanectve SR v Osle.
• Zahraniční študenti v rámci ANSA Košice zorganizovali 
 dňa 12. 2. 2019 livestream semináru na tému „Ethical 
 breeding on dogs“, ktorý realizovali členovia DNV 
 (Norwegian Veterinary Association) v Nórsku.
• Dňa 19. 2. 2019 zorganizovala študentská organizácia 
 IVSA Slovakia pri UVLF v Košiciach v spolupráci so 
 spoločnosťou Orion Pharma odborný seminár na tému 
 Anesteziológia v praxi.
• Dňa 20. 2. 2019 pripravili študenti UVLF združení v ANSA 
 Košice informačné stretnutie novo zapísaných študen- 
 tov 2 JSP s členmi DNV (Norwegian Veterinary 
 Association).

 
   seminára boli poskytnuté pracovníkom a doktorandom 
 UVLF e-mailom a niektoré z prednášok sú umiestnené 
 na intranete. Pre bližšie informácie sa záujemcovia mô- 
 žu obrátiť na prof. Pistla alebo Mgr. Pahulyiovú. 
• 12. 2. 2019 sa na STU v Bratislave konalo 8. pracovné 
 stretnutie prorektorov pre zahraničné vzťahy 
 organizované SAIA, ktorého som sa zúčastnil. Obsahom 
 jednania bola stratégia internacionalizácie vysokej školy, 
 ako aj otázky zapojenia univerzít do aliancie projektov 
 ERASMUS a siete centier EURAXESS. Osobitne bol daný 
 do pozornosti Portál EURAXESS, kde je zverejňovaných 
 množstvo významných informácií a medzinárodných 
 kontaktov.
• Ako kontaktný bod na UVLF pre aktivity Európskeho 
 výskumného priestoru a programu Horizont 2020 bola 
 schválená Mgr. Ivana Pahulyiová, na ktorú je možné sa 
 obrátiť ohľadne informácií z tejto oblasti. 
• Koncom februára 2019 bola zverejnená výzva o 
 nahlásenie tém dizertačných prác na akademický rok 
 2019/20. Hlavnou podmienkou je, že všetky témy musia 
 byť schválené vedúcim katedry, garantmi študijných 
 programov a tiež koordinátormi pre vedu a výskum. 
 Školiteľ musí deklarovať zabezpečenie doktorandského 
 štúdia aktuálnym projektom. Témy budú zverejnené na 
 webovom sídle UVLF v slovenskom a anglickom jazyku 
 začiatkom apríla. 
• Ako každoročne aj v tomto roku v priebehu februára 
 Štatistický úrad SR požadoval vypracovať Ročný výkaz 
 o výskume a vývoji za rok 2018, z ktorého okrem iného 
 vyplýva, že celková vedecko-výskumná kapacita na 
 UVLF v roku 2018 bola zabezpečovaná 263  tvorivými 
 pracovníkmi, z ktorých 43 bolo vedeckých a 220 vedecko- 

 pedagogických pracovníkov. Na vede sa okrem toho na 
 UVLF podieľalo 83 doktorandov v dennej forme štúdia. 
 Vekové kategórie tvorivých zamestnancov sú nasledovné: 
 vek 25 – 34 rokov: 42, 35 – 40 rokov: 49, 41 – 44 rokov: 27, 
 45 – 54 rokov: 37, 55 – 64 rokov: 64 a viac ako 65 rokov: 
 32. 
• Na základe vyhlásenia súťaže Vedec roka 2018 boli 
 v jednotlivých kategóriách na základe hodnotenia ich 
 vedecko-výskumnej činnosti nominovaní: vedec roka: 
 MVDr. Dáša Čížková, DrSc., mladý vedecký pracovník: 
 RNDr. Terézia Pošiváková, PhD., a osobnosť medzinárod- 
 nej spolupráce: doc. MVDr. Mangesh Bhide, PhD.
• 62. ročník časopisu Folia Veterinaria, bol 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 nasledujúcich  rokoch bude 
 Folia Veterinaria vydávaná vydavateľstvom DeGruyter  
 ako Open Access s predpokladom, že v horizonte 
 najbližších  rokov by časopis mohol byť indexovaný v 
 databázach ako sú napr. Scopus a WOS. Pre tento účel 
 bol vypracovaný podkladový materiál, ktorý podrobne 
 hodnotí časopis z viacerých hľadísk pre určenie jeho 
 potenciálu na zaradenie do niektorej z uvedených 
 databáz. V tejto dobe je už pripravené 1. kompletné 
 číslo 63. ročníka časopisu Folia Veterinaria k vydaniu. Na 
 webovom sídle pod záložkou Folia Veterinaria-výtlačky 
 a pokyny boli umiestnené aktualizované pokyny pre 
 autorov a bola uzatvorená nová zmluva s vydavateľst- 
 vom DeGruyter.
• Vedením bolo v prvých mesiacoch roka schválených 50 
 zahraničných služobných ciest. 
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• V dňoch 11. 1., 8. 2. a 20. 2. 2019 zorganizoval RZŠ Open 
 Day pre záujemcov o štúdium General Veterinary 
 Medicine (všeobecné veterinárske lekárstvo) v anglic- 
 kom jazyku na UVLF v Košiciach. Príležitosť na 
 oboznámenie sa s našou alma mater využili 3 zahranič- 
 ní návštevníci.
• Dňa 26. 2. 2019 sa prorektor pre zahraničné štúdium 
 zúčastnil rokovania Slovenskej obchodnej a priemysel- 
 nej komory, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch hotela 
 Yasmin.
• Pri príležitosti 25. výročia svetového dňa World Spay 
 Day zorganizovali dňa 26. 2. 2019 zahraniční študenti 
 pod vedením študenta Lewis Wescott charitatívny predaj 

 domácich koláčov za účelom získania prostriedkov pre 
 organizáciu Worldwide Veterinary Services (UK), ktorá v 
 krajinách tretieho sveta robí osvetu, organizuje školenia 
 a vykonáva bezplatné kastrácie túlavých psov s cieľom 
 zabrániť šíreniu nebezpečných nákaz.
• Škandinávski študenti združení v organizácii ANSA 
 (Asociácia nórskych študentov študujúcich v zahraničí), 
 pobočka Košice, zorganizovali 27. 2. 2019 na pôde 
 UVLF v Košiciach výročné stretnutie, ktorého sa zúčast- 
 nilo približne 50 študentov. Cieľom stretnutia bolo 
 vyhodnotiť aktivity ANSA za rok 2018 a predstaviť 
 program aktivít na rok 2019.

 
  
 
 

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

prorektora pre rozvoj školy
a hodnotenie kvality

• Bola spracovaná a odoslaná správa o odstránení 
 nedostatkov vyplývajúcich z komplexnej akreditácie v 
 študijnom programe spojeného prvého a druhého 
 stupňa všeobecné veterinárske lekárstvo v študijnom 
 odbore 6.3.1 všeobecné veterinárske lekárstvo (vek 
 garanta) na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a špor- 
 tu SR. Doterajší garant študijného programu prof. 
 MVDr. Ján Dianovský, PhD., bol nahradený novou 
 garantkou prof. MVDr. Zuzanou Ševčíkovou, PhD. 
• Boli spracované a odoslané žiadosti o posúdenie 
 spôsobilosti uskutočňovať habilitačné konania a kona- 
 nia na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore 
 4.2.15 imunológia a o akreditáciu študijného programu 
 tretieho stupňa imunológia. Doterajšia spolugarant- 
 ka prof. MVDr. Zuzana Ševčíková, PhD., bola nahradená 
 doc. MVDr. Dášou Mudroňovou, PhD.
• Boli spracované a odoslané žiadosti o posúdenie 
 spôsobilosti uskutočňovať habilitačné konania a 
 konania na vymenúvanie profesorov v študijnom odbo- 
 re 6.3.3 veterinárna morfológia a fyziológia a o akreditá- 
 ciu študijného programu tretieho stupňa veterinárna 
 morfológia a fyziológia. Doterajšia spolugarantka prof. 
 RNDr. Katarína Ševčíková, PhD., bola nahradená doc. 
 MVDr. Drahomírou Sopkovou, PhD.
• Vedenie UVLF v Košiciach na svojom zasadnutí dňa 15. 1.  
 2019 schválilo návrh na organizačné zabezpečenie 
 prípravy Výročnej správy o činnosti Univerzity 
 veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 
 2018.
• Dňa 22. 1. 2019 sa uskutočnilo zasadnutie Mzdovej 
 komisie UVLF v Košiciach, na ktorom boli prerokované 
 zaslané žiadosti.
• Vedenie UVLF v Košiciach na svojom zasadnutí dňa 29. 
 1. 2019 schválilo Organizačné zabezpečenie bodového 
 hodnotenia tvorivých pracovníkov UVLF Košiciach za rok 
 2018.
• Dňa 1. 2. 2019 sa uskutočnilo pracovné stretnutie 
 (prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality, doc.  
 MVDr. Peter Korim, PhD., a PhDr. Ľudmila Kundríková) 
 zameranom na prípravu monografie pri príležitosti 70. 
 výročia založenia UVLF. Výsledkom pracovného stretnu- 
 tia je príprava obsahu monografie, určenie zodpoved- 
 ných osôb za jednotlivé kapitoly, ich písomné požiada- 
 nie o spoluprácu a stanovenie termínov.
• Prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality sa 
 zúčastnil na schôdzi výboru Jazdeckého oddielu TJ Slávia 
 UVLF (6. 2. 2019), ktorej program bol zameraný na 
 prípravu výročnej členskej schôdze Jazdeckého oddielu 

 TJ Slávia UVLF.
• Neinvestičný fond Univerzity veterinárskeho lekárstva a 
 farmácie v Košiciach, ktorého zriaďovateľom je Univerzita 
 veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, v súla- 
 de so štatútom neinvestičného fondu má predovšetkým 
 za cieľ podporiť praktické vzdelávanie domácich a 
 zahraničných študentov v rámci akreditovaných 
 študijných programov poskytovaných univerzitou, 
 podporiť záujmové aktivity študentov súvisiace s  
 veterinárnou problematikou na akademickej pôde 
 a ochranu životného prostredia. V roku 2018 
 Neinvestičný fond Univerzity veterinárskeho lekárstva 
 a farmácia v Košiciach získal podporu z 2 % daní za rok 
 2017 od zamestnancov a partnerov vo výške 5 925,23 
 €. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí poukázali 2 % zo 
 zaplatenej dane za rok 2017 Neinvestičnému fondu 
 UVLF v Košiciach. 
• Neinvestičný fond Univerzity veterinárskeho lekárstva 
 a farmácie v Košiciach zaslal žiadosť zamestnancom a 
 partnerom UVLF o podporu Neinvestičného fondu 
 UVLF v Košiciach poukázaním 2 % z dane za rok 2018.
• Na zabezpečenie praktickej výučby v letnom semestri 
 akademického roka 2018/2019 bola pracoviskám 
 pridelená suma 45 838,- €, za obhájené bakalárske prá- 
 ce v akademickom roku 2017/2018 3564,- € a za obhájené 
 diplomové práce v akademickom roku 2017/2018 
 23 700,- €. Celková suma predstavuje 73 102,- €. 
 Vzhľadom na skutočnosť, že finančné prostriedky 
 pridelené klinikám na zabezpečenie praktickej výučby 
 v letnom semestri akademického roka 2018/2019 
 nepokrývajú zvýšené finančné nároky súvisiace so 
 zabezpečením klinických praxí, boli klinikám UVLF 
 v Košiciach navýšené finančné prostriedky vo výške 
 1500,- € na základe počtu hodín klinických praxí a počtu 
 študentov na jednotlivých klinikách v letnom semestri 
 akademického roka 2018/2019. 
• Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Koši- 
 ciach na základe oslovenia zaslala registráciu UVLF v 
 Košiciach do registra najlepších regionálnych podnikov 
 a organizácií TOP-100 Achievemet-2019 v oblasti vedy 
 a vzdelávania.
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Z agendy doc. MVDr. Oskara Nagya, PhD.,
prorektora pre klinickú činnosť a styk s praxou

• Vykonalo sa spracovanie plánu požiadaviek jednotli- 
 vých pracovísk univerzity na dopravu pre zabezpečenie 
 výkonu praktických cvičení mimo pracovísk univerzity 
 a na zvieratá požadované pre pedagogický proces z ŠPP 
 v Zemplínskej Teplici pre letný semester AR 2018/2019. 
 Spracovaný materiál bol zaslaný jednotlivým 
 pedagogickým pracoviskám univerzity a následne 
 boli doplnené niektoré dodatočné požiadavky na zme- 
 ny termínov dopravy na plánované cvičenia. 
• Pred zahájením letného semestra AR 2018/2019 
 prorektor. doc. Nagy vykonal návštevu ŠPP v Zemplín- 
 skej Teplici a stretol sa s vedením podniku v súvislosti 
 s prípravou začatia výučby a zabezpečenia realizácie 
 praktickej výučby na farmách podniku.
• Boli poskytnuté informácie o účasti na zasadnutí komisie 
 č. 8 VEGA v Bratislave, ktoré sa zaoberalo hodnotením 
 záverečných správ ukončených projektov v roku 2018 
 a záveroch vyplývajúcich z neho pre UVLF.
• V súvislosti so zaslanými 2 žiadosťami ŠPP,  n. o., v 
 Zemplínskej Teplici  o nákup pozemkov sa v zmysle 
 Štatútu Školského poľnohospodárskeho podniku, n. o., 
 v Zemplínskej Teplici na ŠPP v Zemplínskej Teplici za 
 účasti vedenia ŠPP uskutočnilo zasadnutie Správnej 
 rady ŠPP, n. o. Hlavným bodom zasadnutia bolo 
 posúdenie predložených žiadostí podniku, ktoré správ- 
 na rada schválila.
• V Univerzitnej lekárni bola pracovníkmi Regionálnej 
 veterinárnej a potravinovej správy Košice-mesto v janu- 
 ári vykonaná dodatočná veterinárna kontrola zameraná 

 na manipuláciu, výdaj a distribúciu veterinárnych 
 liekov a prípravkov a kontrolu výdaja veterinárnych lie- 
 kov obsahujúcich omamné a psychotropné látky II. 
 skupiny. V zmysle novej zákonnej povinnosti plat- 
 nej od februára bola pre Univerzitnú lekáreň zakúpe- 
 ná nová čítačka kódov liekov, ktorá slúži na overovanie 
 pravosti každého balenia lieku pred jeho výdajom 
 pacientovi.
• Prorektor informoval o pracovnom stretnutí s doc. MUDr. 
 Jánom Lepejom, CSc., z Inštitútu nukleárnej a 
 molekulárnej medicíny v Košiciach so zástupcami na- 
 šej univerzity  prof. MVDr. A. Trbolovou, PhD., a MVDr. 
 Z. Žertom, CSc., týkajúcom sa možností spolupráce v 
 oblasti nukleárnej medicíny a perspektív prípravy 
 projektu pre vybudovanie a rozvoj veterinárnej nukleár- 
 nej medicíny. Za našu univerzitu bola navrhnutá pracov- 
 ná skupina pozostávajúca zo zástupcov kliniky malých 
 zvierat a kliniky koní pre pokračovanie ďalšej komuni- 
 kácie v tejto oblasti. 
• Pokračovala komunikácia s predstaviteľmi Veterinárnej 
 fakulty Národnej agrárnej univerzity v Bilej Tserkvi 
 v oblasti konzultácií ich dotazov týkajúcich sa prípra- 
 vy podmienok na realizáciu medzinárodného hod- 
 notenia.
• V spolupráci s právnym a personálnym oddelením 
 univerzity bol pripravený návrh dohody o spolupráci  
 medzi UVLF v Košiciach a ŠVPS SR v Bratislave, ktorý bol 
 následne obidvomi stranami podpísaný.

Z agendy Ing. Róberta Schrétera, PhD.,
kvestora

• V januári a februári pokračovali stavebné práce na zníže- 
 ní energetickej náročnosti pavilónu 25 a začalo sa 
 s prácami na znížení energetickej náročnosti pavilónu 
 17. Odovzdané bolo aj stavenisko v súvislosti so zníže- 
 ním energetickej náročnosti pavilónu 35. Univerzita má 
 schválené a zazmluvnené na SIEA celkovo štyri projekty 
 na zníženie energetickej náročnosti. Projekt na zníženie 
 energetickej náročnosti pavilónu 36 je vo fáze kontroly 
 verejného obstarávania.
• Univerzita v januári začala s rekonštrukciou laboratória 
 na ústave mlieka, ktoré je súčasťou rozvojového projek- 
 tu schváleného v roku 2018. Ukončenie sa predpokladá v 
 apríli.
• Vo februári bola ukončená rekonštrukcia kúrenia v 
 pavilóne 29.
• Vo februári bola univerzite zaslaná správa z kontroly, kto- 
 rá prebehla v decembri z úrovne MŠVVaŠ SR, pričom 
 záberom kontroly bola stavba pavilónu 40. Správa 
 konštatuje, že nedošlo k pochybeniam pri čerpaní zdro- 
 jov z nenávratného finančného príspevku.
• Vo februári posunula Výskumná agentúra termín 

 odovzdania projektov dlhodobého strategického 
 výskumu z 15. februára na 29. marec 2019. Ide už o dru- 
 hú zmenu termínu odovzdania žiadostí o nenávratný 
 finančný príspevok. Projekty Samotuhnúce biocementy 
 a ich kompozitné systémy určené na regeneráciu 
 a rekonštrukciu osteochondrálnych a kostných 
 defektov a Progresívne funkčné polymérne materiály 
 s antiparazitárnym účinkom sú tak stále v príprave a 
 pokračuje sa aj v príprave partnerských projektov DSV.
• V mesiaci január bola MŠVVaŠ SR schválená metodika 
 rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým 
 školám na rok 2019, ktorá priniesla zníženie dotácie 
 pre UVLF v Košiciach na programe 077 o 255 tisíc eur. 
 Pripomienky univerzity k metodike neboli akceptova- 
 né. V roku 2019 navyše univerzita musí hľadať zdroje 
 na vykrytie rekreácií, čo predstavuje sumu prevyšujúcu 
 160 tisíc eur. Rovnako je potrebné spolufinancovať šty- 
 ri projekty na zníženie energetickej náročnosti budov. 
• 23. januára bola uzavretá zmluva o poskytnutí preddav- 
 ku dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 
 rozpočtu Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu 
 Slovenskej republiky na rok 2019, ktorá nepokrýva 
 dopady valorizácie. MŠVVaŠ SR však oznámilo začiatkom 
 februára, že pripravuje dodatok na pokrytie valorizácie 
 platov v roku 2019.
• Nakoľko v roku 2018 univerzita vyčerpala všetky 
 pridelené finančné prostriedky z balíka určeného na 
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 rekonštrukcie internátov, požiadala v januári o pridele- 
 nie ďalších finančných prostriedkov na rok 2019.
• Okrem podlimitných zákaziek obstarávaných v zmysle 
 § 110 ZVO a zákaziek obstarávaných v zmysle § 117 ZVO 

Univerzita na veľtrhu vzdelávania v OsloZasadal akademický senát
 6. riadne zasadnutie Akademického senátu UVLF v 
Košiciach sa konalo dňa 21. 2. 2019 za prítomnosti všetkých 
21 členov. Po schválení programu zasadnutia boli za členov 
mandátovej, návrhovej a volebnej komisie zvolení: predseda 
prof. Mudroň, členovia MVDr. Vojtek a MVDr. Lapšanská. Za 
overovateľov zápisnice boli určení: doc. Marcinčák a študent 
Dávid Orčík.
 Návrh na založenie klubu „Klub Hygiena Alimentorum“ 
predložila rektorka prof. Mojžišová. Uviedla, že návrh bol 
spracovaný v spolupráci s prorektorkou prof. Faixovou 
a pracovníkmi katedry hygieny a technológie potravín. 
Klub bude pokrývať aktivity v oblasti hygieny potravín 
a bude pridanou hodnotou v rozvoji odborov hygieny a 
bezpečnosti potravín. Aktuálne problémy v potravinárstve 
vyžadujú rozvíjať túto oblasť aj nad rámec učebného plánu 
ŠP BKaP, TaKP a HP. Po prijatí pozmeňujúcej pripomienky 
doc. Marcinčáka akademický senát schválil predložený 
návrh (hlasovanie 21/0/0). 
 Návrh zmeny Organizačného poriadku UVLF v Košiciach v 
čl. 2 bod 1 časti A) (vnútorný predpis č. 9) predložila rektorka 
prof. Mojžišová. Do pozornosti dala najmä zmeny týkajúce sa 
prorektorov, v rámci ktorých dochádza k nasledovným trom 
úpravám: prorektor pre vzdelávanie namiesto pre výchovno-
vzdelávaciu činnosť; prorektor pre vedecko-výskumnú 
činnosť a doktorandské štúdium namiesto prorektor pre 
vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky; prorektor 
pre medzinárodné vzťahy a internacionalizáciu namiesto 
pre zahraničné štúdium. V ďalšom zdôvodnila navrhované 
zmeny na základe skúseností nadobudnutých za posledné 4 
roky v rozsahu referátov a agendy jednotlivých prorektorov. 
Predkladané zmeny v organizačnom poriadku zefektívnia 
činnosti a procesy, ktoré budú systematicky a koncepčne 
riešené jednotlivými organizačnými jednotkami. V diskusii 
k predkladanému návrhu vystúpil prof. Legáth, ktorý 
poukázal na drobné formálne nedostatky (boli akceptované 
a korigované) a navrhoval zmeny v organizácii referátu pre 
rigorózne konania. Predkladateľka rektorka prof. Mojžišová 
obhajovala pôvodný návrh a po diskusných príspevkoch 
prof. Pistla a doc. Lazára došlo k hlasovaniu, v ktorom 
akademický senát napokon predložený návrh schválil v 
pôvodnej podobe (21/0/0). 
 Návrh na vymenovanie prorektorov UVLF v Košiciach na 
funkčné obdobie rokov 2019 – 2023 predložila rektorka 
prof. Mojžišová: prorektor pre vzdelávanie – MVDr. Martin 
Tomko, PhD.; prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť 
a doktorandské štúdium – prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.; 
prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality – prof. 
MVDr. Jozef Nagy, PhD.; prorektor pre medzinárodné 
vzťahy a internacionalizáciu – prof. MVDr. Zita Faixová, 
PhD.; prorektor pre klinickú činnosť a styk s praxou – prof. 
MVDr. Alexandra Trbolová, PhD. Uviedla, že prví štyria 
navrhovaní budú pracovať v druhom funkčnom období a 
prof. Trbolová v prvom funkčnom období, pričom funkčné 
obdobie prorektorov začína 1. 3. 2019. Požiadala o podporu 
predloženého návrhu. Predseda AS doc. Lazár uviedol, že 

aj keď zákon umožňuje hlasovať verejne, obidve komory 
navrhujú tajné hlasovanie, čo je zvyčajné v rámci hlasovaní 
ohľadom všetkých personálnych záležitostí na univerzite. AS 
schválil návrh o tajnom spôsobe hlasovania ( 21/0/0).
 Predseda AS doc. Lazár navrhol, aby sa práca volebnej 
komisie zefektívnila, že všetky tri voľby sa zrealizujú naraz 
a uviedol ďalší bod programu, ktorým bola voľba člena 
Správnej rady UVLF. Predseda AS doc. Lazár avizoval, že po 
zvolení za predsedu AS rezignuje na členstvo v Správnej 
rade UVLF v Košiciach, k čomu došlo k 31. 12. 2019. Na návrh 
komory zamestnancov navrhol za člena SpR UVLF doc. 
MVDr. Petra Korima, CSc., za KZ AS UVLF v Košiciach. 
 Nasledujúcim bodom programu bola voľba za člena Rady 
vysokých škôl SR. Prof. MVDr. Petrovi Reichlovi, CSc., vyprší 
funkčné obdobie v Rade vysokých škôl SR 31. 5. 2019. Komora 
zamestnancov navrhuje za nového člena predsedníčku KZ 
AS UVLF v Košiciach MVDr. Janu Koščovú, PhD.
 Následne sa ujal slova predseda volebnej komisie prof. 
Mudroň, ktorý usmernil voličov, ako správne upraviť 
hlasovacie lístky pre jednotlivé voľby. Členovia AS si prevzali 
hlasovacie lístky proti podpisu a odobrali sa na miesto 
určené na úpravu hlasovacích lístkov. 
 Po vykonaní volebného aktu volebná komisia vyhlásila 
nasledovné výsledky volieb:
 – prorektor pre vzdelávanie – MVDr. Tomko (21/0/0); 
 – prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorand- 
  ské štúdium – prof. Pistl (21/0/0); 
 – prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality – prof. 
  Nagy (21/0/0); 
 – prorektor pre medzinárodné vzťahy a internacionali- 
  záciu – prof. Faixová (19/2/0); 
 – prorektor pre klinickú činnosť a styk s praxou – prof.  
  Trbolová (15/4/2);
 – nominácia na člena Správnej rady UVLF v Košiciach – 
  doc. Korim (21/0/0);
 – člen Rady vysokých škôl SR – MVDr. Koščová (21/0/0).
 Ďalším bodom programu bolo preskúmanie rozhodnutia 
o vylúčení zo štúdia z dôvodu nezaplatenia školného za 
externú formu štúdia. Prorektorka prof. Faixová uviedla, 
že študentka 1. ročníka ŠP kynológia v externej forme (ID 
21074), bola zapísaná a bolo jej vyrubené školné, ktoré 
neuhradila. Z uvedeného dôvodu bola vylúčená zo štúdia 
dňom 31. 12. 2019, pričom poslala žiadosť o prerušenie 
štúdia a preskúmanie rozhodnutia o vylúčení zo štúdia. 
Akademický senát (hlasovanie 21/0/0) potvrdil rozhodnutie 
rektorky o vylúčení študentky zo štúdia a zamietol žiadosť 
o preskúmanie rozhodnutia o vylúčení zo štúdia.
 Správu zo zasadnutia Rady vysokých škôl SR predniesol 
prof. Reichel. Uviedol, že Rada VŠ SR sa v zmysle zákona 
269/2018 Z. z. o zabezpečení kvality vysokoškolského 
vzdelávania zaoberala členstvom v slovenskej akreditačnej 
agentúre (SAA) a 11. 12. 2018 uznesením poverila 
predsedníctvo Rady VŠ SR nominovaním zástupcov. K 
18. 1. 2019 bolo uzavreté podávanie prihlášok o počte 22 
uchádzačov. 29. 1. 2019 na zasadnutí predsedníctva Rady 

 zrealizovala univerzita v priebehu mesiaca január a 
 február verejné obstarávanie na stavebnú údržbu na 
 ďalšie štyri roky v hodnote jeden a pol milióna eur bez 
 DPH.
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 VŠ tajnou voľbou boli navrhnutí za členov Výkonnej rady 
SAA za vysoké školstvo: prof. RNDr. František, Kačík, PhD., a 
prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc.
 V rámci bodu „Rôzne“ prof. Mudroň predniesol tri 
myšlienky: navrhol organizovať aktív učiteľov len na začiatku 
akademického roku, nakoľko na začiatku letného semestra 
diskusia nie je prínosom; odbremeniť pracoviská v súvislosti 
s prípravou monografie pri príležitosti 70. výročia založenia 
univerzity, nakoľko predmetné údaje sú na referátoch 
rektorátnych pracovísk. Žiadal zabezpečiť HDMI kábel na 
pripojenie notebooku v posluchárni a na formulári pre 
hodnotenie predmetu doplniť stupnicu hodnotenia a 
vytvoriť formulár na hodnotenie dvoch pedagógov. Doc. 
Lazár uviedol, že aktív učiteľov má zmysel pred zahájením 
výučby, nie počas semestra, kedy sa ho pedagógovia, 
ktorí učia, nemôžu zúčastniť a má byť skôr diskusiou o 
aktuálnych problémoch súvisiacich s pedagogickým 

procesom. Informácie o dosiahnutých výsledkoch 
obsiahnutých v správach jednotlivých prorektorov sú k 
dispozícii akademickej obci prostredníctvom zasadnutí 
kolégia rektorky. Doc. Toporčák odporučil organizovať raz 
ročne stretnutie učiteľov zahraničného štúdia, ako to bolo v 
minulosti. Rektorka prof. Mojžišová poďakovala za prejavenú 
dôveru, za schválenie organizačného poriadku a najbližších 
spolupracovníkov.
 Na záver prof. Mudroň, predseda mandátovej, volebnej 
a návrhovej komisie, predniesol návrh uznesení zo 
zasadnutia AS UVLF v Košiciach. Po naplnení programu 
zasadnutia predseda AS UVLF poďakoval členom senátu 
ako aj prítomným členom vedenia a hosťom za účasť, za 
konštruktívnu a racionálnu diskusiu a 6. riadne zasadnutie 
AS UVLF v Košiciach ukončil.
          

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

Ako sokoliari z Klubu sokoliarstva a rehabilitácie dravcov
na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach oslavovali,
že po dlhoročnom snažení Slovenského klubu sokoliarov  pri  Slovenskej 

poľovníckej komore došlo ku očakávanému zápisu sokoliarstva
na Národný zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva SR

Po dvanástich rokoch sa sokoliarstvo konečne dočkalo zápisu 
do Národného zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva 
Slovenska. O zápis na národný zoznam sa sokoliari Slovenska 
uchádzali celkovo päťkrát, a to v rokoch 2010, 2011, 2012, 

2017 a 2018. Poslednú žiadosť  podali v roku 2018, v ktorej 
museli dokázať existenciu prvku dedičstva sokoliarstva na 
našom území. Svedčia o tom napr. aj názvy obcí Sokoľany, 
Jastrabie a ďalšie, ktoré poukazujú na prítomnosť tejto 
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nevšednej ľudskej aktivity už od dávnych dôb. Aj vďaka 
materiálom, ktoré predložila ministerka kultúry pani Ľubica 
Laššáková, bolo sokoliarstvo z jej podnetu zapísané dňa 
24. 1. 2019 na Národný zoznam nehmotného kultúrneho 
dedičstva SR. Vlastníkom tohto certifikátu je Slovenský klub 
sokoliarov pri Slovenskej poľovníckej komore.
 Študenti našej univerzity, ktorí sú organizovaní v klube 
sokoliarstva a rehabilitácie dravcov, mali pádny dôvod 

oslavovať, keďže sú nositeľmi vzdelávania sokoliarstva 
predávajúcimi svoje skúsenosti od starších generácií ku 
mladším. Prezentujú svoje aktivity  na  medzinárodných  
sokoliarskych  stretnutiach  a  v  okolitých  univerzitách  iba  
na  Univerzite  vo Varšave (Warsaw University of Life Sciences 
- SGGW) majú študenti podobný krúžok sokoliarstva – 
Aves, ktorý úspešne spája ich profesionálne vzdelávanie s 
koníčkom.

 Čo sa týka medzinárodných aktivít našich študentov, 
prezidentom sokoliarskeho klubu Danielom Clark sme 
boli informovaní, že od 1. do 2. mája 2019 očakávame 
medzinárodnú návštevu z Nórska – Ellen Hagen WWG Vice-
Chairperson a Gary Timbrell z IAF. Témou stretnutia bude 
vzdelávanie študentov veterinárskeho lekárstva v oblasti 
rehabilitácie dravcov, konflikty dravcov s ľuďmi i úloha 
veterinárnej medicíny.
 Na medzinárodnej úrovni je náš klub uznávaný ako líder 
vo vzdelávaní na tomto poli a práve 
zápis sokoliarstva na Národný 
zoznam nehmotného kultúrneho 
dedičstva SR dáva týmto aktivitám 
ešte väčšie uznanie a rešpekt v 

spoločnosti. Teraz nás čaká ešte jeden 
krok, a to pokúsiť sa o zápis na Svetový 
zoznam UNESCO. Prvé kroky k tomu už 
robíme.

„Sokoliarstvo je láska, a pokiaľ budú 
dravce lietať na modrej oblohe, 
sokoliarstvo bude žiť ďalej,
pretože láska je večná.“

Klubu sokoliarstva a rehabilitácie 
dravcov UVLF v Košiciach
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Naša univerzita získala právo pripravovať európskych špecialistov
pre oblasť manažmentu zdravia hovädzieho dobytka

 Popri národných programoch pre získanie špecializácií 
v oblasti veterinárskej medicíny fungujú v európskom 
priestore aj medzinárodné špecializácie, ktoré sú zastrešené 

EBVS (European Board of Veterinary Specialisation). Táto 
rada, ktorá bola založená v roku 1989, spolčuje dnes 27 
združení (Colleges), z ktorých má v súčasnosti 21 plnú 
ratifikáciu. Podrobné informácie o EBVS je možné získať 
na jej webovej stránke (www.ebvs.org). V súčasnosti má 
Slovensko 4 európskych špecialistov, ktorí sú evidovaní v 
EBVS. Členovia jednotlivých združení sú cez databázy EBVS a 
združení k dispozícii potenciálnym záujemcom o ich služby 
alebo spoluprácu.
 Jedným zo združení je ECBHM (European College 
of Bovine Health Management), ktoré bolo založené 6. 
novembra 2003 v Paríži. Prvým prezidentom združenia 
bol Prof. W. Klee (Mníchov) a súčasným je Dr. R. Guatteo, 
pôsobiaci na Veterinárskej fakulte v Nantes. Úlohou ECBHM 
je podporiť progres v oblasti manažmentu zdravia v stádach 
hovädzieho dobytka, zvyšovať odbornosť praktizujúcich 
veterinárnych lekárov, podporovať výskum a iné vedecké 
a odborné aktivity orientované na manažment zdravia 
hovädzieho dobytka v oblastiach, ako sú živočíšna výroba, 
vnútorné choroby, chirurgia, reprodukcia a epidemiológia. 
 ECBHM je otvorené pre všetkých absolventov 
veterinárskeho štúdia. V súčasnosti eviduje 219 členov a 71 
rezidentov. Členstvo je možné získať na základe odborných a 
výskumných aktivít (aj stážových pobytov u členov ECBHM) 
počas obdobia, ktoré trvá 4 roky, a úspešného zvládnutia 
záverečnej skúšky. Všetky podmienky členstva ako aj ostatné 
informácie o ECBHM sú k dispozícii na webovej stránke 
(www.ecbhm.org). 24. 1. 2019 získala klinika prežúvavcov 
našej univerzity oprávnenie zabezpečovať rezidenčný 
program pre záujemcov o členstvo v ECBHM, čím sa zaradila 
medzi významné európske vzdelávacie inštitúcie.

prof. Dr. MVDr. Pavol Mudroň, PhD., DipECBHM
prednosta Kliniky prežúvavcov UVLF v Košiciach  

 
ECBHM Administration Office, c/o Clinic for Ruminants, Sonnenstr. 16, 85764 Oberschleißheim, 

GERMANY 

Contact: admin@ecbhm.org     http://www.ecbhm.org  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECBHM c/o Sonnenstr. 16  D-85764 Oberschleißheim 
To 
Pavol Mudron 
Clinic for Ruminants 
University of Veterinary Medicine and 
Pharmacy Kosice 
Komenskeho 73 
04181 Kosice 
Slovakia 
 

 

  
 

 

 Oberschleissheim, 24 January 2019 
 
 
 
Dear Pavol Mudron, 
 
Thank you for submitting documents to approve the Clinic for Ruminants at the University of 
Veterinary Medicine and Pharmacy in Kosice as a trainings institution for residents. The 
Education and Residency committee (E&RC) thoroughly revised your documents. 
 
I am pleased to confirm that the E&RC has found that your documents fulfil all criteria set by 
the College. Therefore, your institution is approved as a trainings institution.  
 
We do look forward to work with you toward the aims of the College in the field of bovine 
health management. 

On behalf of the ECBHM Board 
Yours sincerely, 

 
Daniela Klein-Jöbstl, ECBHM Board Secretary 
 

 

Deň otvorených dverí 2019
 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v  už po 
tretíkrát otvorila 23. januára 2019  brány všetkým, ktorí majú 
záujem dozvedieť sa zaujímavosti z jej pedagogickej činnosti 
a študijného života. Podujatie pod názvom Deň otvorených 
dverí na UVLF v Košiciach je určené najmä záujemcom o 
štúdium, ktorým budú poskytnuté bohaté informácie o 
univerzite, jej jednotlivých študijných programoch ako aj 
o priebehu  prijímacieho konania. Túto príležitosť navštíviť 
UVLF využilo  rekordných 518 záujemcov zo stredných škôl 
z celého Slovenska, ktorí merali ďalekú cestu vlakom alebo 
autom.
 Tretí ročník DOD začal o 10. hod. v priestoroch auly 
vysokej školy. Prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť 
prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.,  oboznámila návštevníkov 
s programom DOD,  s možnosťami štúdia na UVLF a 
jednotlivými študijnými programami. Nasledovala diskusia 
na témy, ktoré návštevníkov najviac zaujímali.  Záujem bol 
o informácie týkajúce sa podávania prihlášok, hodnotenia 
prijímacích skúšok, mimoškolských aktivít. 

 Po ukončení oficiálneho programu sa návštevníci 
rozdelili do troch skupín podľa študijných programov. 
Prvú skupinu tvorili uchádzači o štúdium všeobecného 
veterinárskeho lekárstva, hygieny potravín a bezpečnosti 
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krmív a potravín. Okrem 
jedného bodu programu, 
ktorým sú vystúpenia 
kynologických klubov, boli 
pre našich návštevníkov 
pripravené prezentácie 
so širokým spektrom tém. 
Katedra mikrobiológie 
a imunológie sa 
zamerala na prezentáciu 
m i k r o b i o l o g i c k e j 
diagnostiky a imunológie. 
Prezentáciu na tému 
Magický svet parazitov 
si pripravil ústav 
parazitológie. Katedra 
hygieny potravín umožnila 
svojim návštevníkom 

okrem nahliadnutia do samotnej výroby aj ochutnať rôzne 
delikatesy na prezentácii výroby mliečnych výrobkov a 
cukroviniek alebo prezentácii výroby potravín živočíšneho 
pôvodu. Členovia Aqua – Terra klubu taktiež zblízka ukázali 
niekoľko druhov plazov a zoznámili záujemcov so svetom 
akvaristiky. Súčasťou pripravovaného programu bola aj 
prehliadka kliník a veterinárnej nemocnice, vďaka ktorej sa 
návštevníci mohli aktívne zoznámiť so životom zvierat, často 
aj prostredníctvom priameho kontaktu s nimi.
 Zaujímavý program bol pripravený aj pre druhú skupinu, 
ktorú tvorili záujemcovia o štúdium farmácie, ktorí mali 
možnosť nazrieť do pavilónu chemických disciplín, 
kde mohli byť svedkami malých chemických pokusov. 
Návštevníci mali možnosť v rámci prehliadky nazrieť do 
farmaceutického pavilónu. Prehliadka bola tiež spojená s 
malými chemickými pokusmi na tému Chémia trochu inak 
a návštevou univerzitnej lekárne. Vyskúšať si vysokú školu 
takpovediac „naživo“ mohli záujemcovia v laboratóriu 
farmakognózie ako účastníci prednášok na témy Esenciálne 
oleje vo farmácii, rastlinné drogy a rastlinné metabolity, 
Konopné vs. ľanové vlákno či Rastlinné pH indikátory. Navyše, 
v cvičebni farmaceutickej botaniky sa návštevníci zúčastnili 
praktického poznávania liečivých rastlín, rozoznávania 
jedovatých rastlín či ochutnávky bylinných čajov. Katedra 
farmaceutickej technológie študentom predstavila 
disolučné zariadenie s vysvetlením základných princípov 
ich použitia, ako aj rotačný tabletovací lis. Ukázala im, ako 
sa pripravujú jednodávkové pevné liekové formy aplikované 
perorálne a rektálne. Nepochybne zaujímavou súčasťou 
podujatia bola aj prezentácia vodných živočíchov ako 

modelov na stanovenie toxicity, ktorú si pre potenciálnych 
záujemcov pripravil Ústav toxikológie UVLF.
T retiu skupinu vytvorili uchádzači o štúdium kynológie a 
študijného programu vzťah človek –  zviera a jeho využitie 
v canisterapii a hippoterapii, ktorí sa mohli prostredníctvom 
praktických ukážok zoznámiť s terapeutickými možnosťami 
využitia zvierat v rôznych oblastiach života ľudí. Tiež sa 
mohli zúčastniť prehliadky kliník a Univerzitnej veterinárnej 
nemocnice. 
 Všetkým návštevníkom bola poskytnutá možnosť 
vyhodnotiť Deň otvorených dverí dotazníkovou formou, 
vďaka ktorým sme mali možnosť prečítať si okamžité 
reakcie  návštevníkov, ich návrhy a podnety, ktoré určite 
zakomponujeme do ďalšieho programu DOD.
 Na záver  veľké poďakovanie patrí všetkým zainteresovaným 
kolegyniam, kolegom, učiteľom, doktorandom i študentom, 
ktorí svojím úsilím a obetavosťou prispeli k zdarnému 
priebehu ďalšieho Dňa otvorených dverí 2019  na našej 
univerzite.  

Mgr. Mária Rusnáková
Foto: Šimon Halás
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Rozlúčka s MVDr. Herbertom Seidlom, PhD.
 S hlbokým zármutkom sme 
prijali správu o nečakanom úmrtí 
nášho dlhoročného kolegu MVDr. 
Herberta Seidla, PhD., ktorý 
nás vo veku 61 rokov navždy 
opustil. Posledná rozlúčka so 
zosnulým kolegom bola 23. 1. 
2019 v dome smútku vo Vyšnej 
Myšli za účasti rodiny, priateľov, 
známych, najbližších kolegov, 

zamestnancov a vedenia Univerzity veterinárskeho lekárstva 
a farmácie v Košiciach, ako aj veterinárnych lekárov z praxe, 
v mene ktorých sa smútočným príhovorom rozlúčil so 
zosnulým kolegom prednosta kliniky ošípaných, kde MVDr. 
H. Seidel, PhD., v ostatných rokoch pracoval.
 MVDr. H. Seidel, PhD., sa narodil v Modre, ale prevažnú 
časť svojich študentských čias prežil v Košiciach. Po 
základnej škole pokračoval v štúdiu na gymnáziu na 
Šrobárovej v Košiciach a po maturite študoval na Vysokej 
škole veterinárskej v Košiciach a promoval v odbore 
všeobecné veterinárne lekárstvo v roku 1982. Zamestnanie 
po ukončení vysokoškolského štúdia ho viazalo ku Košiciam 
a k svojej alma mater, nakoľko sa zamestnal ako výskumný 
pracovník Štátneho plemenárskeho podniku Spišská Nová 
Ves, avšak na jej detašovanom pracovisku ÚEVM v Košiciach 
na oddelení oviec so sídlom na Katedre prežúvavcov a 
ošípaných v tom čase VŠV v Košiciach, kde pôsobil v rokoch 
1982 – 1986 vrátane ročnej vojenskej služby. Od roku 
1986 bol po organizačných zmenách preradený na tej istej 
katedre do funkcie odborného pracovníka II. a v roku 1991 
sa na menovanej katedre stal odborným asistentom pre 
vnútorné choroby prežúvavcov a ošípaných, kde sa okrem 
pedagogickej činnosti venoval aj vedecko-výskumnej 
činnosti, klinickým službám, odbornej terénnej praxi a 
poradenskej činnosti až do roku 2007, kedy na UVLF v 
Košiciach po organizačných zmenách a vzniku samostatných 
kliník rozdelením katedry vnútorných chorôb prežúvavcov a 
ošípaných bol zaradený na kliniku ošípaných, kde pôsobil do 
svojho odchodu. Počas 31 ročnej kontinuálnej výskumnej, 

pedagogickej a klinickej činnosti na jednom a tom istom 
pracovisku v rôznych funkciách získal celý rad osvedčení 
zvyšujúcich jeho kvalifikáciu, ocenení za dôslednú prácu a 
verejné uznanie odborníkov z veterinárnej praxi doma i v 
zahraničí.
 V pedagogickej práci odborného asistenta sa podieľal na 
prednáškach, cvičeniach v predmetoch vnútorné choroby 
prežúvavcov a ošípaných, klinickej diagnostike, resp. neskôr 
propedeutike a chorobám ošípaných vo všetkých ŠO (VVL, 
HP, ZAŠ) slovenského a anglického štúdia a bol garantom 
predmetu Diseases of swine a garantom odborných stáží 
v 6. roč. ZAŠ. Bol členom štátnicových komisií, komisií pre 
obhajoby diplomových prác a ŠVOČ.
 Vo vedecko-výskumnej činnosti sa spočiatku venoval 
zdravotnej problematike kôz, neskôr metabolizmu 
vitamínov B1 a B12. Ťažiskom jeho výskumnej činnosti 
však po celú dobu bola problematika sorpčných látok so 
zameraním na bentonit a zeolit. Dizertačnú prácu na tému 
Sorpčné vlastnosti prírodných zeolitov a možnosti ich 
využitia obhájil v roku 2000, čomu predchádzalo množstvo 
publikácií, záverečných správ výskumných úloh, ako aj 
vystúpení na domácich a zahraničných konferenciách. Bol 
členom desiatok grantov VEGA, grantov KEGA (2) a APVV 
(2) a jeho publikačná aktivita vrátane spoluautorstva činí 
vyše 200 publikácií v monografiách (5), vedeckých prácach 
v zahraničných karentovaných (36), nekarentovaných (48) 
a vedeckých prác v domácich recenzovaných zborníkoch z 
konferencií (80) a odborných prácach (37) a i.
 Doktor Seidel bol ženatý a mal dve deti. K jeho záľubám 
patrili knihy, hudba a pasívne šport a jeho „komentovanie“, 
ako aj rybolov a záhradkárstvo. Poznali sme ho ako človeka, 
ktorý bol všetkým spolupracovníkom, študentom a kolegom 
z veterinárnej praxe maximálne ústretový a nápomocný. 
Jeho záujem o univerzitu a dianie na pracovisku, cenné rady 
a dlhoročné skúsenosti nám budú určite chýbať.

Česť jeho pamiatke!
 

Kolektív Kliniky ošípaných UVLF v Košiciach

 Dňa 16. 1. 2019 navštívili UVLF v Košiciach zástupcovia 
spoločnosti Tomi School, Grécko, ktorí od roku 1994 poskytujú 
záujemcom o štúdium z Európy komplexné poradenstvo 
týkajúce sa vzdelávania, súčasťou ktorého sú aj informácie o 
študijných programoch a podmienkach štúdia všeobecného 
veterinárskeho lekárstva v anglickom jazyku na UVLF v 
Košiciach. Spoločnosť Tomi School spolupracuje s viacerými 
slovenskými a českými univerzitami poskytujúcimi vzdelanie 
v oblasti medicíny, veterinárskeho a zubného lekárstva a 
farmácie.  Počas ich návštevy bola medzi UVLF v Košiciach a 
Tomi Education podpísaná zmluva o propagačnej činnosti. 
Na základe dobrých vzťahov a predchádzajúcej dlhoročnej 
spolupráci je predpoklad, že vďaka aktívnej propagácii 
prejavia záujem o štúdium na UVLF ďalší študenti túžiaci 
získať klinické zručnosti a praktické skúsenosti štúdiom 
na evalvovanej a akreditovanej slovenskej univerzite, 
výsledkom ktorého bude získanie titulu doktor veterinárnej 
medicíny. Mgr. Katarína Hricišonová

Návšteva Tomi School
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Študentský veľtrh v Osle

In memoriam MVDr. Valtera Nikolu (1918 – 1973)
 MVDr. Valter Nikola patril k prvým pedagógom Vysokej 
školy veterinárskej v Košiciach. Keďže jeho meno už padlo 
do zabudnutia, chcem ho pripomenúť pri jeho nedožitých 
stých narodeninách i pri sedemdesiatom výročí vzniku VŠV v 
Košiciach. 
 Valter Nikola sa narodil v Soľnej Bani (dnes súčasť Prešova, 
časť Solivar). Základnú školu vychodil v rodnej obci, strednú 
na Kolegiálnom gymnáziu v Prešove, kde maturoval v roku 
1940. Veterinárnu medicínu začal študovať ako vojenský 
štipendista na Tieräztliche Hochschule in Hannover (1941 
– 1943). Po zbombardovaní tejto školy pokračoval na 
Tieräztliche Hochschule vo Viedni (1943 – 1945). Štúdium 
ukončil po skončení druhej svetovej vojny na Vysokej 
škole veterinárnej v Brne r. 1946. Tam tiež po obhájení 
dizertačnej práce promoval na MVDr. Po ukončení štúdií 
začal pracovať na Vysokej škole veterinárnej v Brne ako 
odborný asistent na chirurgickej klinike. V roku 1950 na 
pozvanie rektora novozaloženej Vysokej školy veterinárskej 
v Košiciach prichádza a je poverený vedením Katedry 
chirurgie, ortopédie a pôrodníctva VŠV. Pod jeho vedením sa 
adaptovali dielne bývalého Komenského ústavu pre klinickú 
prevádzku a praktickú výuku VŠV.
 Zabezpečoval postupné materiálne, prístrojové i 
personálne vybavenie kliník. Od roku 1951 som bol jeho 
prvým asistentom. Od letného semestra 1952 začína 
prednášky i praktické cvičenia z chirurgie. Ako pedagóg 
bol u študentov obľúbený. Odovzdával im nielen svoje 

vedomosti, ale i optimizmus a 
dobrú náladu. Bol veľmi zručný 
operátor najmä v konskej praxi 
a bol zástancom tzv. rýchlej 
chirurgie.
 Koncom r. 1954 pre nezhody 
s vtedajším vedením VŠV 
odchádza Dr. Nikola na vlastnú 
žiadosť do terénnej praxe. 
Pracoval vo veterinárnych 
ošetrovniach v Podunajských 
Biskupiciach, Bardejove, 
Humennom a Vranove. S podlomeným zdravím odišiel do 
invalidného dôchodku, zomrel predčasne v päťdesiatom 
piatom roku svojho života. Pochovali sme ho podľa priania 
jednoducho, ale dôstojne na Verejnom cintoríne v Košiciach.
 Ani po takmer dvadsiatich rokoch nezabúdal na kliniky VŠV, 
ktoré začal budovať za ťažkých podmienok, ale s mladistvým 
elánom. Dr. Nikola popri svojich odborných kvalitách mal 
rád spoločnosť a ľudia mali radi jeho. Vo svojom okolí vedel 
vytvoriť družnú atmosféru, najmä pre jeho priamy prístup, 
úprimnosť a dobromyseľnosť. Len tí najbližší poznali však 
jeho nie ľahký osud. Ako človek dobrého srdca s dobrým 
vzťahom k ľuďom i k svojmu povolaniu by si zaslúžil lepší a 
krajší život. R.I.P.

doc. MVDr. Jozef Balun, CSc.

 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 
pokračuje v úspešnej tradícii účasti na študentskom 
vzdelávacom veľtrhu Student Recruitment Fair Norway, ktorý 
sa konal v dňoch 13. a 14. februára 2019 v Osle, hlavnom 
meste Nórskeho kráľovstva. Tento rok sa na ňom zúčastnila 
už po piatykrát. Na veľtrhu reprezentovali našu univerzitu 
prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť MVDr. Zita 
Faixová, PhD., prorektor pre zahraničné štúdium MVDr. 
Martin Tomko, PhD., pracovníčka referátu pre zahraničné 
štúdium Ing. Michaela Paulíková a MVDr. Boris Vojtek, 
PhD. Pretrvávajúce dobré vzájomné vzťahy medzi UVLF v 
Košiciach a zastupiteľským úradom Slovenskej republiky v 
Nórskom kráľovstve a Islandskej republike potvrdila svojou 
návštevou nášho stánku aj pani veľvyslankyňa Denisa 

Frelichová.
 O veľtrh je každoročne veľký záujem nielen zo strany 
stredoškolských študentov, pre ktorých je veľtrh určený 
a 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 približne 16 000 návštevníkov. 
Vysokoškolské štúdium prišli propagovať univerzity z celého 
sveta, spolu 165 vystavovateľov z Európy, Severnej Ameriky 
a Austrálie. Najmä Európa mala tento rok veľmi rozmanité 
zastúpenie prostredníctvom vystavovateľov z Veľkej 
Británie, Nemecka, Francúzska, Švajčiarska, Španielska, 
Talianska, Maďarska, Poľska, Česka, Cypru a Lotyšska. 
Slovenskú republiku reprezentovala okrem našej univerzity 
aj Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine a veterinárske 
lekárstvo ponúkala okrem UVLF v Košiciach a domácich 
univerzít tiež University of veterinary medicine z Budapešti.
 Stánok našej univerzity sa nachádzal v sekcii 
medzinárodných vystavovateľov, ktorou chcú organizátori 
pritiahnuť pozornosť návštevníkov na možnosti štúdia v 
zahraničí. Už pred rokom vytvorili dokonca menšiu sekciu 
škôl s medicínskym a veterinárnym zameraním, čím ešte 
viac zjednodušili a sústredili výber návštevníkov. UVLF 
v Košiciach predstavila na tohtoročnom veľtrhu nový 
propagačný materiál, na tvorbe ktorého sa spolupodieľali 
aj študenti. Cieľom materiálu je prezentovať krásu a 
všestranné zameranie štúdia veterinárskeho lekárstva na 
našej univerzite, ktorá sa môže pochváliť už 70-ročnou 
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tradíciou jeho poskytovania. Tento úmysel bol ešte 
zdôraznený sloganmi v nórskom jazyku. Technickú pomoc 
pri zabezpečení stánku nám opäť poskytol zastupiteľský 
úrad SR v Nórskom kráľovstve. 
 Na rôznorodé otázky záujemcov o štúdium pomáhali 
odpovedať študenti 5. ročníka post BSc. Jenny Røste a Audun 
Kreyberg Husby, absolventi spoločného bakalárskeho 
študijného programu náuka o živočíchoch, ktorí záujemcom 
o štúdium poskytli v ich materinskom jazyku informácie 

a skúsenosti súvisiace so štúdiom na našej univerzite a 
životom v Košiciach. Veríme, že niektorí zo záujemcov sa aj 
vďaka tejto skúsenosti rozhodnú pre štúdium veterinárskeho 
lekárstva na UVLF v Košiciach a v septembri ich privítame na 
zápise.

Ing. Michaela Paulíková
referát pre zahraničné štúdium

World Spay Day 2019
 Dňa 26. februára 2019 sa na UVLF v Košiciach uskutočnila zbierka pri príležitosti 
25. výročia World Spay Day, každoročnej akcie, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie 
o dôležitosti kastrácie túlavých zvierat a tiež náročnej práci záchranných centier a 
charitatívnych organizácií na celom svete. Študent posledného ročníka ŠP všeobecné 
veterinárske lekárstvo Lewis Wescott spolu so svojimi spolužiakmi usporiadali 
charitatívnu zbierku pre Worldwide Veterinary Service International Training Center 
v Ooty, India, kde v lete 2018 dvanásť študentov UVLF vykonávalo prax, počas ktorej 
získali praktické skúsenosti a klinické zručnosti využiteľné ako v ďalšom štúdiu, tak 
aj pri výkone veterinárnej kariéry. Odmenou za príspevok k zbierke bol vlastnoručne 
upečený koláčik a všetci, čo sa do zbierky zapojili, takto pomohli získať finančné 
prostriedky na generátor kyslíka a zaslúžili sa o zlepšenie kvality poskytovanej 
veterinárnej starostlivosti v uvedenom záchrannom centre.

Lewis Wescott
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XI. ročník  bowlingového turnaja O pohár AS UVLF

 Priaznivci bowlingu z radov zamestnancov a interných 
doktorandov UVLF sa  už po 11-krát stretli dňa 29. januára 
2019 v reštaurácii Kolkáreň, aby súťažili o putovný Pohár 
Akademického senátu UVLF. Účasť bola, ako je už obvyklé, 
vysoká, pričom  v 31 prihlásených družstvách početne 
dominovali ženy, ktorých bolo 86, v porovnaní so  69 
súťažiacimi mužmi. Po zahájení súťaže rektorkou UVLF prof. 
Mojžišovou sa začalo súťažiť podľa vopred vylosovaného 
rozpisu, pričom štartovné číslo 1 bolo pridelené 
minuloročnému víťazovi –  I. družstvu katedry hygieny 
potravín. Vzhľadom na to, že súťaž trvala niekoľko hodín, 
účastníci mali možnosť naplniť aj spoločenskú časť podujatia 
a stráviť tak popoludnie v družnej atmosfére s kolegami pri 
občerstvení. Po ukončení súťaže organizátori spracovali 

výsledky a mohlo sa pristúpiť k vyhláseniu najlepších v 
kategórii družstiev aj v súťažiach  jednotlivcov. Poháre pre 
víťazov, vecné ceny a diplomy odovzdávali prorektorka 
prof. Faixová,  predseda akademického senátu doc. Lazár a 
predseda odborovej organizácie prof. Toropila nasledovným 
tímom a jednotlivcom:
 V súťaži družstiev obhájilo prvenstvo favorizované 
družstvo katedry hygieny potravín I. (S. Marcinčák, M. 
Bartkovský, J. Maľová,  A. Fečkaninová a B. Semjon) s novým 
rekordom podujatia 600 bodov. Na druhej priečke skončilo 
družstvo odd. IKT a študijného oddelenia v zložení I. 
Michalov, Š. Grančák, Z. Balajtyová, J. Lipták a S. Katreniaková 
s počtom bodov 550 a tretie miesto získal tím ústavu chovu 
zvierat (F. Zigo, M. Mihoková, Z. Lacková, E. Nováková a A. 
Pavľak) s dosiahnutým výsledkom 545 bodov. 
V súťaži jednotlivcov – ženy sa víťazkou stala Dr. Michaela 
Špalková (katedra biológie a genetiky) so 140 bodmi pred 
Dr. Ľubicou Horňákovou (klinika malých zvierat) so 138 
bodmi a treťou v konečnom poradí Soňou Katreniakovou 
(študijné oddelenie) so 136 bodmi. 
 V súťaži jednotlivcov – muži sa víťazom stal Dr. Boris 
Semjon (katedra hygieny potravín) so 150 bodmi, druhý v 
poradí bol doc. Peter Lazár (ústav pre chov a choroby zveri a 
rýb) so 141 bodmi a  tretie miesto obsadil Ing. Igor Michalov 
(oddelenie IKT) s dosiahnutým výsledkom 135 bodov. 
 Súťaž O pohár AS UVLF v bowlingu  bola úvodným 
podujatím v rámci osláv 70. výročia založenia našej alma 
mater a môžeme skonštatovať, že už tradične naplnila 
očakávania účastníkov aj vďaka práci organizátorov z ústavu 
pre chov a choroby zveri a rýb.

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



Maškarný ples

 V piatok 25. januára 2019 školskú jedáleň zaplavila plejáda 
masiek. Rada ZO OZ PŠaV UVLF v Košiciach s podporou 
vedenia UVLF pri príležitosti 70. výročia založenia  univerzity 
zorganizovala pre svojich zamestnancov maškarný ples. Ples 
sa stretol s prekvapivým záujmom. Podmienkou účasti bol 
najmenej odev podľa vlastného uváženia a škraboška, ale 
zamestnanci naplno uplatnili svoju tvorivosť a predviedli 
sa v záplave tých najrozmanitejších masiek, od typických 
karnevalových masiek ako sú piráti alebo ježibaby, až po také, 

ktorých tvorba si pýtala väčšie množstvo zručnosti a fantázie, 
ako napríklad Black Friday. Na parkete vírili v rytme tanca 
masky ako arabský šejk, farár,  Kleopatra, letuška, šmolkovia, 
Zorro pomstiteľ, Joker, kominár, mačka, čarodejnica, 
leopardica, námorníčka, slon, Ozzy Osbourne, Lady Gaga, 
anjel aj dve smrtky, mníška, kovboj, noc, rôzne postavy z 
rozprávok, muži v historických kostýmoch, z ktorých zopár 
vytiahlo zo šuflíka svoje tajné zbrane... Niekoľko kolegýň 
predviedlo svoju krásu v nápadných večerných róbach. 
 Nechýbalo dobré jedlo, pitie ani dezert s kávou a večer by 
sa nezaobišiel bez tomboly, na ktorú všetci netrpezlivo čakali. 
Prekvapením v programe bolo aj vyhodnotenie masiek – 3. 
miesto získala kolektívna maska šmolkovia, 2. miesto sa ušlo 
zbožnému pánovi farárovi a 1. miesto patrilo excentrickému 
Ozzymu. Ten zaujal asi najviac. Ale predovšetkým dobrá 
nálada a zábava. Vyobliekaným tanečníkom sa nechcelo 
ísť tak skoro domov a vyzliecť si starostlivo naaranžované 
kostýmy, preto jedno tanečné kolo vytrvalo striedalo druhé 
a potom zasa ďalšie. Masky sa nevzdali zábavy až do skorých 
ranných hodín. 
 Veľké poďakovanie patrí predovšetkým organizačnému 
výboru, ktorý sa, i keď s malou dušičkou, podujal na 
organizovanie podujatia v ére našej alma mater po prvýkrát 
v jej histórii. Verme, že sa nájdu aj ďalší pokračovatelia.

Mgr. Zuzana Holečková, Foto: Šimon Halás

IVSA Slovakia –  IVSA Lyon
 Na začiatku letného semestra akademického roku 
2018/2019 sa skupina desiatich študentov, členov IVSA 
Slovakia, vybrala na výmenu s vôbec prvou veterinárnou 
univerzitou na svete vo Francúzskom Lyone.
 Naši francúzski priatelia nás srdečne privítali a strávili sme 
spolu sedem krásnych  dní plných dobrej nálady, zvierat, 
pamiatok a skvelého jedla. Hneď prvý deň nás previedli 
univerzitou, univerzitným múzeom aj klinikami, kde boli 
obzvlášť hrdí na svoju equinnú pohotovosť s „konskými 
sanitkami“. Ďalej pokračovala prehliadka krásneho 
historického mesta Lyon, ktoré je s približne miliónom 
obyvateľov jedným z najväčších miest vo Francúzsku. Celé 
mesto dýcha históriou a miestni obyvatelia tvrdia, že sa 
síce podobá Parížu, no je oveľa farebnejší. Videli sme dómy 
aj katedrály, prechádzali cez mosty, námestia a nádherné 
uličky a večer ukončili v tradičnej francúzskej reštaurácii. 
Ďalší deň pre nás pripravili doobedie v centre chirurgických 
zručností. Stretli sme sa s pani rektorkou, ktorá nás pohostila 
a porozprávala nám príbeh histórie ich univerzity a 
pokračovali sme návštevou akvária, kde sme sa dozvedeli 
veľa nového o sladkovodných rybách. Počas programu sme 
navštívili miestnu bio farmu, kde chovajú hovädzí dobytok 
a produkujú mäso v top kvalite, kde nám prezentovali chod 
farmy a priblížili, čo starostlivosť o bio chov predstavuje. 

Po návrate do kampusu, kde bola väčšina z nás ubytovaná, 
sa začali prípravy na tzv. „boum“ párty, ktorú si študenti 
raz mesačne sami organizujú v priestoroch kampusu. 
Samozrejme, nesmela chýbať tradičná večera spojená 
s ochutnávaním všakovakých jedál z rôznych regiónov, 
pričom atmosféru spríjemňovala francúzska hudba. 
Na rozlúčku nám pripravili tradičné fondue pozostávajúce 
z francúzskeho syra a vína, ktoré sa podávajú v špeciálnych 
vyhrievaných nádobách, aby syr zostal takmer tekutý a 
aby bolo možné doň namáčať kúsky francúzskych bagiet. 
Program bol opäť nabitý, užili sme si ho do poslednej chvíle 
a už teraz sa tešíme, keď naši priatelia v apríli zavítajú k nám.

Lucia Šillerová, 5. ročník ŠP VVL
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