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Prezidentka SR Zuzana Čaputová navštívila
Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Veterinárna nemocnica je špičkové pracovisko
Prezidentka SR Zuzana Čaputová navštívila v piatok
7. februára 2020 Univerzitu veterinárskeho lekárstva a
farmácie v Košiciach. Pred budovou rektorátu ju s kyticou
kvetov privítala rektorka Jana Mojžišová. Prehliadka univerzity a návšteva niektorých jej pracovísk bola súčasťou dvojdňového regionálneho výjazdu hlavy štátu v Košickom kraji.

Sprievod pani prezidentky tvorili vedúci Kancelárie prezidenta SR Štefan Rozkopál, poradca prezidentky SR pre
životné prostredie a občiansku spoločnosť Juraj Rizman,
poradca prezidentky SR pre vnútornú politiku Marián Leško,
poradkyňa prezidentky SR pre ľudské a menšinové práva
Jarmila Lajčáková, hovorca prezidentky SR Martin Strižinec,
riaditeľka odboru komunikácie Martina Goffová, riaditeľka

sekretariátu prezidentky SR Petra Stoláriková, Ivona Podolanová Klementová a Juraj Kačur z odboru vnútornej politiky a
Viera Sotáková z košického pracoviska prezidentskej kancelárie.
Partnermi na úvodnom stretnutí v zasadačke rektorátu
im boli rektorka Jana Mojžišová, prorektor pre vzdelávanie
Martin Tomko, prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a
doktorandské štúdium Juraj Pistl, prorektor pre rozvoj školy
a hodnotenie kvality Jozef Nagy, prorektorka pre klinickú
činnosť a styk s praxou Alexandra Trbolová, kvestor Róbert
Schréter, predseda akademického senátu Peter Lazár, predseda rady ZO OZ PŠaV Michal Toropila, kancelárka Ľudmila
Kundríková a hovorkyňa Zuzana Bobriková.

Na úvodnom stretnutí s vedením univerzity rektorka
Jana Mojžišová predstavila jedinú vysokú školu, ktorá na
Slovensku vzdeláva veterinárnych lekárov a jednu z dvoch,
ktorá vychováva farmaceutov. Zdôraznila vysoký kredit
univerzity a jej špičkové postavenie medzi európskymi veterinárskymi školami, čo potvrdili medzinárodné hodnotenia.
Už takmer tri desaťročia sa na UVLF vyučuje aj v angličtine,
viac ako štvrtina z dvetisíc poslucháčov univerzity absolvuje štúdium vo svetovom jazyku. Rektorka UVLF zdôraznila významné postavenie univerzity vo vede a výskume,
predovšetkým vo výskume infekčných i neinfekčných
chorôb, regeneračnej medicíny, ale aj hygieny a bezpečnosti potravín. Upozornila na celosvetovo podporovaný
koncept jedného zdravia, ktorý sa sústreďuje na vzájomný
vzťah zdravia zvierat a ľudí i kvality životného prostredia. „Ak
si uvedomíme, že až 60 percent existujúcich infekčných chorôb
u ľudí spôsobujú zoonózy, teda infekčné choroby prenosné zo
zvieraťa na človeka, je to nevyhnutné,“ konštatovala rektorka
Jana Mojžišová.
Pani prezidentka sa zapísala do pamätnej knihy univerzity a z rúk pani rektorky prevzala darček – skleneného
www.uvlf.sk

umelecky stvárneného modrého koníka s krídlami, ktorý
symbolizuje veterinárne štúdium, ale aj túžbu po vedomostiach a rozvíjaní vzdelania. Spoločná fotografia s vedením
univerzity sa stane pre každého dôležitým kúskom profesijnej, ale aj osobnej histórie. O podobnú možnosť neskôr
pri prehliadke niektorých univerzitných pracovísk požiadali
mnohí zo zamestnancov. Odpoveďou im bol zakaždým
súhlas a príjemný úsmev pani prezidentky, podanie ruky i
obdivné slová k práci, ktorá sa na klinických pracoviskách
vykonáva. Cti sa dostalo aj nášmu Ardovi, pri ktorom sa pani
prezidentka a pani rektorka odfotili cestou z rektorátu do
nemocnice. Drobný dážď, ktorý sa práve v tom čase spustil,
síce nikto neplánoval, ale dodal centrálnej univerzitnej zóne
nečakaný lesk.

Pri svojej návšteve sa pani prezidentka zaujímala aj o
najväčšie výzvy, ktorým univerzita čelí. V tejto súvislosti
rektorka UVLF upozornila predovšetkým na poddimenzovaný stav vedy a výskumu, čo prináša problémy pri jeho
materiálnom zabezpečení, ale aj pri motivácii pedagogických, vedeckých a výskumných pracovníkov k novým aktivitám. Témou záujmu hlavy štátu bola aj aktuálna hrozba
vírusových ochorení, ktoré sa šíria svetom. Úzka spolupráca
odborníkov z oblasti humánnej a veterinárnej medicíny je z
tohto pohľadu kľúčová, pretože podľa štatistík sa každý rok
objaví vo svete päť nových ľudských chorôb a tri z nich sú
živočíšneho pôvodu.
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Univerzita kladie dôraz na prepojenie štúdia a praktickej
výučby, každý študent je v priamom styku so zvieratami,
počas štúdia získa všetky zručnosti a po jeho absolvovaní
sa okamžite môže zaradiť do veterinárnej praxe. Umožňujú
to pracoviská, ktoré má škola k dispozícii. Jedným z nich
je Univerzitná veterinárna nemocnica v areáli školy, jediná
svojho druhu na Slovensku, ktorá funguje od februára 2017.
Prezidentka Zuzana Čaputová si prezrela kliniku malých
zvierat s oddelením chirurgie, ortopédie, röntgenológie a
reprodukcie a oddelením vnútorných chorôb, navštívila aj
kliniku vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat. Sledovala
prácu lekárov v operačnej sále, v jednotlivých ambulanciách,
ale napríklad aj na pracovisku fyzioterapie, kde absolvujú
rehabilitáciu dlhodobo chorí pacienti.

„Som nadšená z informácií, ktoré som sa dozvedela o univerzite, ale okrem čísel a dát, ktoré sú unikátne, je pre mňa
návšteva veterinárnej nemocnice aj vizuálny zážitok. Je
perfektné, že študenti majú možnosť učiť sa v praxi, priamo so
zvieratami. Toto pracovisko je špičkovo vybavené. Hoci nie som
odborník, je to evidentné na prvý pohľad. Zaujala ma hlavne
efektivita toho, že budúci zverolekári sa učia priamo v spolupráci s lekármi a že je to spojené aj s výskumom. Som veľmi milo
prekvapená, nemocnica je špičkové pracovisko. Tak, ako som si
myslela, tak sa mi to potvrdilo,“ povedala prezidentka Zuzana
Čaputová po návšteve Univerzitnej veterinárnej nemocnice.

Počas dvojdňovej návštevy v Košickom kraji prezidentka
Zuzana Čaputová vo štvrtok 6. februára rokovala s predstaviteľmi Košického samosprávneho kraja a Mesta Košice, zástupcami IT Valley (Technicom) a troch startupov. Navštívila
jeden z Výmenníkov, kde sa stretla so seniormi, absolvovala
galavečer k 25. výročiu Karpatskej nadácie a predstavenie
v Štátnom divadle. Piatkový program 7. februára sa začal
www.uvlf.sk

návštevou Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie a
pokračoval programom v Rožňave – prehliadkou galérie,
rokovaním s primátorom mesta a starostami okolitých obcí,
prehliadkou kaštieľa Betliar, expozícií múzea a parku.
Mgr. Zuzana Bobriková
Foto Šimon Halás
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Vybrané z programu rektorky
Dr. h. c. prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD.
• Dňa 2. 1. 2020 prezidentka SR Zuzana Čaputová
ocenila pri príležitosti 27. výročia vzniku SR 20 osobností
spoločenského, kultúrneho, ako aj športového života,
z toho troch in memoriam. Sú medzi nimi viaceré
osobnosti, ktoré sa podieľali na boji proti totalite. Štátne vyznamenania udelila prezidentka ôsmim ženám
a 12 mužom v historickej budove Národnej rady SR na
Župnom námestí v Bratislave. Slávnostného podujatia
a následnej recepcie sa na pozvanie zúčastnila aj rektorka
našej univerzity prof. Mojžišová.
• Dňa 16. 1. 2020 sa rektorka prof. Mojžišová spolu s
rektormi ďalších košických univerzít stretla na tradičnom
novoročnom stretnutí s primátorom mesta Košice
Jaroslavom Polačekom v priestoroch Historickej radnice.

•

•

•

•

• Rektorka UVLF sa dňa 17.
1. 2020 spolu s ďalšími členmi
Slovenskej rektorskej konferencie a predstaviteľmi Slovenskej akadémie vied zúčastnila v Prezidentskom paláci
stretnutia s prezidentkou SR
Zuzanou Čaputovou, ktorá sa
im poďakovala za obrovské
množstvo
práce,
ktorú
vysoké školy a akadémia vied
v uplynulom období vykonali
pre našu spoločnosť, pre rozvoj
vedeckého potenciálu republiky a celkový rozvoj vzdelanosti
a kultúrnosti nášho obyvateľst-
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va. Okrem poďakovania zaželala všetkým učiteľom,
vedcom, zamestnancom, doktorandom a študentom
veľa úspechov v novom roku.
Rektorka univerzity sa zúčastnila pracovnej porady
zástupcov košických univerzít, SAV, KSK a mesta Košice
k projektu Cassovia Institute of Technology a zriadenia
regionálneho TTO (transfer technology office) na pôde
UPJŠ v Košiciach dňa 13. 1. 2020 a príprave memoranda
o porozumení medzi zainteresovanými inštitúciami.
Prvé mesiace roku 2020 sa niesli aj znamení rozhovorov o pôsobnosti rektorky prof. Mojžišovej v ECCVT
(European Coordination Committee for Veterinary
Training) v Bruseli, do ktorej bola menovaná ako zástupca EAEVE. V rámci EAEVE sa v tomto čase pripomienkoval materiál týkajúci sa rozdelenia geografických skupín
a Strategického plánu na roky 2020 – 2025.
Rektorka zvolala a viedla dňa 4. 2. 2020 aktív učiteľov,
ktorému predchádzala prednáška pre tvorivých pracovníkov na tému Rovnaké zaobchádzanie a ochrana
pred diskrimináciou na UVLF v Košiciach.
Dňa 7. 2. 2020 navštívila UVLF v Košiciach prezidentka
SR Zuzana Čaputová. Rektorka prof. Mojžišová
prijala pani prezidentku spolu s ďalšími členmi vedenia
najprv v zasadacej
miestnosti rektorátu a následne sa
presunuli
centrálnou oddychovou zónou do Univerzitnej
veterinárnej nemocnici, kde pre pani
prezidentku
a
jej sprievod bola
pripravená
prehliadka
oboch
kliník.
V dňoch 11. – 14. 2. 2020 sa v nórskom Oslo konal
tradičný veľtrh vzdelávania, na ktorom sa naša univerzita už pravidelne zúčastňuje. Počas pobytu v Oslo
navštívila rektorka prof. Mojžišová Veľvyslanectvo SR v
Nórsku a odovzdala pamätnú medailu vydanú pri
príležitosti 70. výročia založenia UVLF v Košiciach
veľvyslanectvu Slovenskej republiky v Osle ako ocenenie spolupráce a podpory.
Rektorka UVLF v Košiciach sa dňa 14. 2. 2020 v Dolnom
Kubíne zúčastnila na odbornom seminári organizovanom ŠVPS SR. Nasledujúci deň sa zúčastnila na lyžiarskych
pretekoch veterinárov Slovenska, Poľska a Česka na
Kubínskej holi.
Na zasadnutí vedenia
dňa 18. 2. 2020 prijala prof.
MVDr. Valenta Ledeckého, CSc., pri príležitosti
jeho životného jubilea 70
rokov, poďakovala sa mu
za jeho celoživotný prínos
pre rozvoj našej univerzity, najmä veterinárnej
chirurgie, a odovzdala
mu
zlatú
pamätnú
medailu UVLF v Košiciach.
www.uvlf.sk

• Pri príležitosti stého výročia založenia Komory veterinárnych lekárov Českej republiky sa 20. 2. 2020 v Břevnovskom kláštore v Prahe zúčastnila rektorka prof. Mojžišová
• Dňa 13. 1. 2020 sa prorektor pre vzdelávanie MVDr.
M. Tomko, PhD., zúčastnil stretnutia s pracovníčkou
okresného úradu odboru školstva Mgr. D. Budayovou
s cieľom stanovenia postupov pri uznávaní dokladov
o absolvovanom stredoškolskom vzdelaní zahraničných študentov študujúcich na UVLF v Košiciach.
• Dňa 22. 1. 2020 sa na UVLF v Košiciach uskutočnil už
štvrtý ročník Dňa otvorených dverí. Podujatia sa zúčastnilo 328 záujemcov o štúdium a približne 50 sprevádzajúcich osôb. Na základe spätnej väzby účastníkov
podujatie bolo úspešné a urobilo na nich veľký dojem,
za čo patrí veľká vďaka všetkým, ktorí sa na jeho realizácii
podieľali.
• Dňa 30. 1. 2020 pripravili zamestnanci študijného
oddelenia prehliadku rozvrhov na letný semester AR
2019/2020.
• Dňa 27. 1. 2020 prorektor pre vzdelávanie MVDr. M.
Tomko, PhD., vo Farmaceutickom pavilóne slávnostne
privítal členov skúšobných komisií a bolo aj školenie
tvorivých pracovníkov na tému „Rovnaké zaobchádzanie a ochrana pred diskrimináciou na UVLF v
Košiciach“ otvoril štátne skúšky študentov 5. ročníka
študijného programu farmácia.
• Dňa 4. 2. 2020 sa uskutočnil aktív učiteľov, ktorého
súčasťou, ktorého lektormi boli PhDr. Lucia Vargová
Ištvaniková, PhD., a JUDr. Ján Mikuľák. Prípravu
uvedeného školenia zabezpečovalo študijné oddelenie.
• Dňa 5. 2. 2020 sa uskutočnil zápis študentov druhého
ročníka spoločného bakalárskeho študijného programu náuka o živočíchoch, ktorí budú počas nasledujúcich troch semestrov pokračovať v štúdiu na našej alma
mater. Na štúdium sa zapísalo 26 nových študentov, ktorí
sa počas zápisu okrem iného oboznámili s praktickými
		

Z agendy prof. MVDr. Juraja Pistla, PhD.,
prorektora pre vedecko-výskumnú
činnosť a doktorandské štúdium

• 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 26 doktorandov, projekt dizertačnej práce
www.uvlf.sk

a
prorektorka
prof.
Trbolová
stretnutia
významných osobností českej a slovenskej
veterinárnej
medicíny. Na stretnutí
odovzdala rektorka UVLF prezidentke KVL ČR
Radke
Vaňousovej spomienkový
predmet
ako prejav úcty
a poďakovania za
úzku spoluprácu.

Z agendy
MVDr. Martina Tomka, PhD.,
prorektora pre vzdelávanie
informáciami týkajúcimi sa ich pobytu, práv a povinností, organizácie štúdia a študijného poriadku. V poobedňajších hodinách sa študenti stretli so svojím
vedúcim učiteľom ročníka MVDr. B. Vojtekom, PhD.
V rámci študentskej pomoci pripravili pre novozapísaných študentov ich kolegovia z organizácie ANSA
Slovensko dňa 12. 2. 2020 informačné stretnutie.
• V dňoch 11. – 14. 2. 2020 sa zástupcovia UVLF v Košiciach
zúčastnili už tradičného študentského veľtrhu v Oslo.
Našu univerzitu na uvedenom veľtrhu reprezentovali
rektorka UVLF v Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr. J.
Mojžišová, PhD., prorektor pre vzdelávanie MVDr. M.
Tomko, PhD., MVDr. B. Vojtek, PhD., Ing. M. Paulíková a
dvaja nórski študenti Bettina Karstad a Hans-Erik
Hamrebø zo 4. ročníka ŠP BSc. JSP. Súčasťou našej účasti na veľtrhu bolo aj stretnutie pani rektorky a pána
prorektora s konzulom Slovenskej republiky v Nórskom
kráľovstve a Islandskej republike Dr. M. Bartoňom.
• Dňa 26. 2. 2020 zorganizoval referát pre štúdium v
anglickom jazyku Open Day pre záujemcov o štúdium
študijného programu General Veterinary Medicine
(všeobecné veterinárske lekárstvo) v anglickom jazyku
na UVLF v Košiciach.
• Referát pre štúdium v anglickom jazyku pripravil
kalkulácie príjmov a výdavkov v študijných programoch
General Veterinary Medicine a Animal Science pre letný
semester akademického roka 2019/2020.
odovzdali všetci doktorandi v požadovanom čase. Externí doktorandi 3. ročníka odovzdávajú projekt dizertačnej
práce v auguste. Projekty dizertačnej práce boli zaslané
oponentom a bol vypracovaný rozpis dizertačných
skúšok v priebehu 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 36 doktorandov, z toho 16 externých.
• V prvej polovici januára prebehli záverečné oponentú5

ry 3 projektov KEGA z celkového počtu 4 končiacich
		
projektov, vedúcimi ktorých sú doc. MVDr. D. Takáčová,
PhD., MVDr. L. Krešáková, PhD., prof. Ing. Š. Vilček, DrSc.
a RNDr. M. Šuleková, PhD. 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 14. 1. 2020 bola predložená
a schválená Výročná správa rady IGA za rok 2019.
V minulom roku boli schválené a financované 4
nové projekty IGA (MVDr. V. Schwarzbacherová, PhD.,
MVDr. Bc. Z. Vikartovská, MVDr. T. Vataščinová, MVDr.
M. Karasová). V správe bolo konštatované, že 4 projekty
so začiatkom riešenia v roku 2018 boli ukončené na
základe oponentských posudkov ako „splnil ciele“
(MVDr. K. Huňáková, MVDr. F. Humeník, MVDr. M. Špalková, MVDr. M. Drážovská) a v súčasnosti sú monitorované za účelom vykázania požadovanej publikačnej
činnosti.
• Dňa 22. 1. 2020 sa uskutočnilo zasadnutie koordinátorov dominantných oblastí vedy a výskumu na UVLF,
kde sa vyhodnotila správa o stave vedecko-výskumnej
činnosti dominantných oblastí vedy a výskumu na UVLF
v Košiciach za roky 2018 –19 a vytýčili sa ďalšie úlohy
v zmysle Dlhodobého zámeru UVLF.
• Na UPJŠ sa 27. 1. 2020 konalo slávnostného zasadnutia
vedeckej rady pri príležitosti udelenia čestného titulu
Doctor honoris causa prof. Banachovi z Lekárskej
univerzity v Lodži, ktorého som sa v zastúpení pani
rektorky UVLF zúčastnil.
• Dňa 31. 1. 2020 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 6. 3. 2020.
• Dňa 24. 2. 2020 sa v CVTI v Bratislave uskutočnilo
Rozporové konanie týkajúce sa pripomienok UVLF k
návrhu vyhlášky MŠVVaŠ SR o Centrálnom registri
evidencie publikačnej činnosti. Za našu univerzitu som
sa oficiálne zúčastnil tohto podujatia spolu s riaditeľkou
ÚVIK MVDr. L. Bodnárovou.
• Dňa 25. 2. 2020 som sa v zastúpení rektorky UVLF
zúčastnil na stretnutí rektorov 7 výskumných univerzít
a predsedu SAV v Bratislave ohľadne prípravy projektu
Česko-Slovenská hlavička, určeného pre študentov
• UVLF v Košiciach bola zaradená do štatistického zisťovania o rastlinnej výrobe a stavoch hospodárskych zvierat
za rok 2019. V tejto súvislosti bol Štatistickému úradu
SR zaslaný elektronický formulár s požadovanými údajmi.
• Vedenie UVLF v Košiciach na svojom zasadnutí dňa 14.
1. 2020 schválilo organizačné zabezpečenie prípravy
Výročnej správy UVLF v Košiciach za rok 2019.
• Na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre sa dňa 17. 1.
2020 uskutočnilo zasadnutie Riadiacej a implementačnej rady projektu AiS2. Na zasadnutí sa zúčastnili vedúci oddelenia IKT Ing. Igor Michaľov a Ing. Zuzana
Balajtyová z referátu centrálnych aplikačných systémov
oddelenia IKT.
• Dňa 24. 1. 2020 sa uskutočnilo pracovné stretnutie so
zástupcami firmy Humac, s. r. o., zamerané na prípravu
zmluvy o spolupráci. Okrem zástupcov firmy Humac,
s. r. o., sa na pracovnom stretnutí zúčastnili prorektor
pre rozvoj školy a hodnotenie kvality, prof. MVDr. J.
6
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stredných škôl za účelom včasného vyhľadávania
mladých talentov.
V priebehu januára a februára bol spracovaný a úspešne
podaný medzinárodný projekt v rámci programu ENI
CHC Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina.
Organizačne bola zabezpečená habilitačná prednáška
a obhajoba habilitačnej práce MVDr. Radomíry Vlčkovej, PhD., ktorá sa konala dňa 14. 2. 2020.
Koncom februára 2020 bola zverejnená výzva o
nahlásenie tém dizertačných prác na akademický rok
2020/21. 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 2019, z ktorého okrem iného
vyplýva, že celková vedecko-výskumná kapacita na
UVLF v roku 2019 bola zabezpečovaná 267 tvorivými
pracovníkmi, z ktorých 47 bolo vedeckých a 220 vedecko-pedagogických pracovníkov. Na vede sa okrem toho
na UVLF podieľalo 80 doktorandov v dennej forme štúdia.
Na základe vyhlásenia 23. ročníka oceňovania Vedec
roka SR 2019 boli v jednotlivých kategóriách na základe
hodnotenia ich vedecko-výskumnej činnosti nominovaní: vedec roka: MVDr. D. Mudroňová, PhD., a mladý vedec
roka: MVDr. V. Schwarzbacherová, PhD.
63. ročník časopisu Folia Veterinaria bol vydávaný
pravidelne v štvrťročných intervaloch, všetky 4 čísla
vyšli načas, a to už 4. rok po sebe. Tento trend je 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. V súčasnosti prebieha
proces hodnotenia v súvislosti so zaradením časopisu
do databázy Emerging Sources Citation Index (ESCI),
ktorý je zahrnutý vo WOS, avšak tento evalvačný proces
môže trvať aj rok, prípadne dlhšie. 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 sú umiestnené
aktualizované pokyny pre autorov.

Z agendy
prof. MVDr. Jozefa Nagya, PhD.,
prorektora pre rozvoj školy
a hodnotenie kvality
Legáth, PhD., prof. MVDr. P. Mudroň, PhD., doc. MVDr. J.
Toporčák, PhD., doc. MVDr. D. Mudroňová, PhD., RNDr.
Š. Mazáň a PharmDr. A. Fečkaninová, PhD.
• V súvislosti s prípravou zmluvy o spolupráci medzi UVLF
v Košiciach a Ricardo Palma University v Lime (Peru) sa
uskutočnilo pracovné stretnutie (29. 1. 2020), na ktorom
sa zúčastnili zástupcovia firmy Humac, s. r. o. (Ing. Gejza
Szanyi a Dr. Rafael Pizarro Alvis) a UVLF (prorektor J. Nagy a prof. J. Legáth).
• Dňa 27. 1. 2020 sa uskutočnilo zasadnutie pracovnej
skupiny pre racionalizáciu autodopravy na UVLF
www.uvlf.sk
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v Košiciach. Členovia pracovnej skupiny odporúčajú
v súvislosti s racionalizáciou autodopravy realizovať
výučbu na ŠPP vo forme blokov s využitím ubytovacieho zariadenia; dbať na vyťaženosť autobusov s prípadným spájaním výučby jednotlivých študijných predmetov pri doprave študentov mimo areál UVLF; v rámci
regiónu Košice-mesto, prípadne Košice-okolie využívať
mestskú, prípadne prímestskú dopravu; výjazdové
zasadnutia pracovísk limitovať maximálnou vzdialenosťou od UVLF; v žiadankách o prepravu presne určiť
zdroj financovania; preferovať využívanie referentských
osobných motorových vozidiel; pri tuzemských a
zahraničných pracovných cestách preferovať hromadnú
dopravu s ohľadom na finančné náklady; podľa
možnosti zabezpečiť prepravu živých zvierat dopravnými prostriedkami UVLF a stanoviť presné možnosti
použitia dopravných prostriedkov pre jednotlivé
kategórie pracovných ciest.
V súlade so zámerom mesta Košice zapojiť sa do súťaže
Európske hlavné zelené mesto 2023 a v súvislosti s
prípravou prihlášky sa dňa 29. 1. 2020 uskutočnilo
pracovné stretnutie na Magistráte mesta Košice. UVLF
v Košiciach bola oslovená na spoluprácu pri príprave
podkladov v kapitolách „biodiverzita“ a „voda“.
Dňa 29. 1. 2020 na UVLF v Košiciach uskutočnilo
Stretnutie so zástupcami odboru kynológie a hipológie
Policajného zboru SR v súvislosti s prípravou zmluvy o
spolupráci medzi UVLF v Košiciach a odborom kynológie
a hipológie PZ SR. Na stretnutí sa za UVLF zúčastnili
prorektor prof. J. Nagy, vedúca právneho a personálneho oddelenia JUDr. V. Jančíková a vedúca ústavu
aplikovanej etológie a profesijnej etiky prof. J. Kottferová.
Vedenie UVLF v Košiciach na svojom zasadnutí dňa 30.
1. 2020 schválilo organizačné zabezpečenie bodového
hodnotenia tvorivých pracovníkov za rok 2019. V tejto
súvislosti bolo vedúcim ústavov a prednostom kliník
zaslané
organizačné
zabezpečenie
bodového
hodnotenia tvorivých pracovníkov UVLF v Košiciach
za rok 2019, formulár, pokyny na vyplnenie formulára
a zoznam renomovaných vydavateľstiev.
Pre zabezpečenie praktickej výučby v letnom semestri
akademického roka 2019/2020 bola pracoviskám
pridelená suma 44 570,- € za obhájené bakalárske práce
v akademickom roku 2018/2019 1 782,- € a za obhájené

• V súlade s výzvou programu CEEPUS bol pripravený
a zaslaný projektu intenzívneho kurzu, s názvom Základy onychológie hovädzieho dobytka a koní (Kurz
základov starostlivosti o paznechty hovädzieho
dobytka a kopyta koní). Intenzívny kurz je určený
pre študentov veterinárnej medicíny, ktorí študujú na
veterinárnych fakultách, ktoré sú členmi siete CIII-HR0107-13-1920 VetNest (Veterinary Network for Student
and Staff Transfer) a aj pre freemoverov. Kurz sa uskutoční na pôde UVLF v Košiciach, v Jazdeckom areáli UVLF
v Košiciach a na Školskom poľnohospodárskom podniku, n. o., Zemplínska Teplica pod vedením odborných
garantov prof. MVDr. Pavla Mudroňa, PhD., Dip. ECBHM,
a MVDr. Zdeňka Žerta, CSc., Dipl. ECVS, v dňoch 13.
– 21. 6. 2020. Cieľom intenzívneho kurzu je poskytnúť
účastníkom letnej školy základné teoretické a praktické
poznatky v oblasti chorôb paznechtov dojníc, ktoré
sa významným spôsobom podieľajú na nedostatočnom welfare na farmách. Naučiť účastníkov kurzu
www.uvlf.sk

diplomové práce v akademickom roku 2018/2019 24
800,- €. Celková suma predstavuje 71 152,- €. Vzhľadom na skutočnosť, že finančné prostriedky pridelené
klinikám pre zabezpečenie praktickej výučby v letnom
semestri akademického roka 2019/2020 nepokrývajú
zvýšené finančné nároky súvisiace so zabezpečením
klinických praxí, boli klinikám UVLF v Košiciach pridelené finančné prostriedky vo výške 3 000,- € na základe
počtu hodín klinických praxí a počtu študentov na
jednotlivých klinikách v letnom semestri akademického roka 2019/2020.
• Boli spracované a zaslané správy o odstránení
nedostatkov v súvislosti s časovým obmedzením
akreditácie v študijných programoch tretieho stupňa
veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia, a
výživa zvierat a dietetika, a v odbore habilitačného
konania a inauguračného konania veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
• Neinvestičný fond Univerzity veterinárskeho lekárstva a
farmácie v Košiciach, ktorého zriaďovateľom je Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach,
v súlade 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 2019
Neinvestičný fond Univerzity veterinárskeho lekárstva
a farmácia v Košiciach získal podporu z 2 % daní za rok
2018 od zamestnancov a partnerov vo výške 2 001,80
€. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí poukázali 2 % zo
zaplatenej dane za rok 2018 Neinvestičnému fondu
UVLF v Košiciach. Prijatý podiel zaplatenej dane
z príjmu za rok 2017 bol použitý na účel zlepšenia
podmienok praktickej výučby študentov v Školskom
poľnohospodárskom podniku, n. o., v Zemplínskej Teplici v celkovej výške 5 925,- €, pričom účel bol presnejšie vymedzený použitím finančných prostriedkov
na nákup omračovacieho zariadenia STZ6 (3 500,- €)
a obnovu stáda a nákup zvierat vo výške 2 425,- €
(1 ks kanec plemenný, 1 ks baran plemenný, 2 ks prasničky chovné, 3 ks hovädzí dobytok).

Z agendy prof. MVDr. Zity Faixovej, PhD.,
prorektorky pre medzinárodné vzťahy
a internacionalizáciu
základy úpravy paznechtov dojníc a ošetrenia hlavných
patologických stavov na paznechtoch a prste
hovädzieho dobytka. Ďalším cieľom je naučiť účastníkov
kurzu posudzovať postoje koní a ich vplyv na tvar a
funkciu kopýt koní, základy úpravy kopýt a podkúvačstva, poskytnúť prehľad o patologických procesoch na
kopytách a ich ošetrení. Na záver kurzu si študenti overia
získané vedomosti a zručnosti formou písomného testu.
Za úspešné absolvovanie kurzu získajú študenti tri ECTS
kredity a certifikát. Študenti môžu zhodnotiť kurz
pomocou dotazníka spokojnosti. Výsledky výzvy a
informáciu o tom, či projekt bude financovaný, sa
dozvieme v apríli 2020.
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• Počas letných prázdnin od 6. do
10. júla 2020 plánujeme realizovať
projekt
Detská
Univerzita
veterinárskeho
lekárstva
a
farmácie v Košiciach („DUVLF“).
Je určená pre žiakov 6. a 7. ročníka
základných škôl. Program DUVLF
v Košiciach bude zahŕňať aktivity
zo všetkých oblastí univerzity
(kynológie, jazdectva, hygieny potravín,
liečivých rastlín a botaniky, včelárstva, exotických zvierat,
prípravy liekov, starostlivosti o domáce zvieratá, detskej lympiády, práce v laboratóriu, lekárne, centra
klinických zručností, návštevy Univerzitnej veterinárnej nemocnice a knižnice, a branného popoludnia so
súťažami. Na záver detskej univerzity si žiaci overia
svoje vedomosti písomným testom a celé podujatie
bude ukončené slávnostnou promóciou za účasti
rodičov. DUVLF má už svoje logo, ktoré bolo vybrané
z návrhov, ktoré boli zaslané do súťaže o jeho tvorbu.
V súčasnosti pripravujeme leták a Sprievodcu DUVLF,
v ktorej budú texty všetkých aktivít. Všetky informácie
o DUVLF budú zverejnené na web sídle univerzity.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa zapojila do projektu KA2 v rámci projektu
ERASMUS+ „Cooperation for innovation and the
exchange of good practices“ CAPACITY BUILDING IN
THE FIELD OF HIGHER EDUCATION 2020 s Fakultou
veterinárnej medicíny, Univerzitou Kelantan v Malajzii
ako posudzovateľ projektu pod názvom My Veterinary
Education Tool or MyVET zameraného na inováciu
výučbových metód vo veterinárnej medicíne.
V rámci programu ERASMUS+ sme na ďalšie obdobie
podali prihlášky do KA103 – Mobilita študentov a
zamestnancov VŠ v rámci krajín programu a do KA107
– Mobilita študentov a zamestnancov VŠ medzi krajinami programu a partnerskými krajinami do Izraelu (Tel
Hai Academic College), na Ukrajinu (Bila Tserkva National
Agrarian University a Uzhorodskyj Nacionalnyj
Universitet), do Jordánska (Aquaba University of
Technology) a do Peru (University Ricardo Palma, Lima).
Spolok košických študentov farmácie (SKŠF) bol
nominovaný na Cenu mesta Košice. SKŠF je študentskou organizáciou a jeho činnosť je veľmi bohatá.
Spolok úzko spolupracuje s profesijne blízkymi
spolkami v Košiciach, v rámci ktorých vykonáva významnú osvetovú činnosť pre Košičanov vo všetkých
oblastiach zdravia a vysvetľuje nezastupiteľnú úlohu
farmaceuta v poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
Spolupracuje so Slovenským spolkom študentov
zubného lekárstva a so Spolkom medikov mesta Košice. Aktívni členovia navštevujú základné školy v meste
a vysvetľujú žiakom, čo sú to baktérie, kto je lekár a
lekárnik a učia ich správnu hygienu rúk. SKŠF úspešne
spolupracuje aj s ostatnými študentskými organizáciami mimo Košíc, na Slovensku, ale aj v zahraničí.
UVLF v Košiciach sa chce uchádzať o členstvo vo svetovej farmaceutickej federácii (FIP – International
Pharmaceutical Federation).
Zástupcovia UVLF v Košiciach sa zúčastnia na výročnej
konferencii Európskej asociácie farmaceutických fakúlt
(EPSA), ktorá sa uskutoční v máji 2020 na Malte. Na
konferencii budú prezentovať príspevok s názvom Joint
study programme in pharmacy – one health approach in

education.
• V dňoch 7. – 9. februára 2020 sa v hlavnom meste Cypru
v Nikózii uskutočnila výstava Cyprus International
«Education and Career» Exhibition 2020. Cieľom
študentského veľtrhu bolo prezentácia štúdia vysokými
školami Cyperčanom aj zahraničným študentom, ktorí
chcú študovať v zahraničí. Výstavu navštívilo aj veľa
študijných poradcov. Potenciálni uchádzači o štúdium
prichádzali väčšinou v sprievode svojich rodičov. Študenti sa zaujímali najmä o priebeh prijímacích pohovorov, dĺžku štúdia a výšku ročného školného. Okrem
toho na výstave vystavovatelia ponúkali učebné
pomôcky, technológie, knihy a služby spojené so
štúdiom v zahraničí. Výstava sa uskutočnila pod záštitou
Ministerstva školstva na Cypre. Vstup na podujatie bol
voľný. UVLF v Košiciach zastupovala na veľtrhu
prorektorka prof. MVDr. Zita Faixová, PhD. v spolupráci s
TOMI SCHOOL.

• V dňoch 17. – 21. 2. 2020 navštívila ústav anatómie
v rámci mobilitného programu ERASMUS+ prof. MVDr.
Cecilia Dall‘Aglio, PhD., z Fakulty veterinárnej medicíny
Univerzity v Perugii. Počas svojho pobytu absolvovala
prednášku a participovala na cvičeniach z predmetu
Anatomy II. Prof. Dall‘Aglio navštívila aj prednášky a
cvičenia na ústave histológie a embryológie z predmetu Histology and Embryology a z predmetu Physiology
(GVM) na ústave fyziológie. Počas pobytu talianskej
profesorky na UVLF v Košiciach sa 20. 2. 2020 uskutočnilo stretnutie na referáte pre mobility. Diskutovalo sa
najmä o priebehu štúdia veterinárnej medicíny u nás
a v Taliansku, príprave spoločných vedeckých projektov
a možnostiach účasti študentov na Študentskej vedeckej
konferencii a iné.

• Na základe monitoringu projektov č. 2018-1-SK01-KA
103-045918,
2019-1-SK01-KA103-060139,
2019-1SK01-KA107-060331, ktorý vykonali pracovníci národnej
agentúry na UVLF v Košiciach 24. októbra 2019, bola
vypracovaná Monitorovacia správa.
www.uvlf.sk

Z agendy
prof. MVDr. Alexandry Trbolovej, PhD.,
prorektorky pre klinickú činnosť a styk s praxou
• Dňa 13. 1. 2020 bola prorektormi prof. MVDr. A. Trbolovou,
PhD., a MVDr. M. Tomkom, PhD., vykonaná na všetkých
klinikách kontrola, ktorá bola zameraná na správnu
evidenciu pacientov v systéme ProVet v slovenskom
a anglickom jazyku (porovnanie písomných záznamov
pacientov s ProVet-om). Kontrola sa týkala aj dokladovanie užívateľských schopností využitia študentskej verzie programu ProVet. K najčastejšie zisteným nedostatkom zo strany kliník bola neúplná evidencia
klinických protokolov v anglickej verzii v programe
ProVet. Všetky kliniky dostali za úlohu tieto nedostatky odstrániť do konca marca 2020. Okrem iného
bolo kontrolou zistené, že študenti často nevedia svoje
prístupové heslá do systému ProVet, aj keď im boli
IKT oddelením vygenerované. Zodpovední pedagógovia preto budú pravidelne na začiatku klinických stáží
kontrolovať študentov, či vedia svoje prístupové heslá,
aby mohli pracovať v programe pri zostavovaní
chorobopisov. Prednostka KMZ a prednosta kliniky
prežúvavcov požiadali o zakúpenie nových počítačov

pre študentov na prácu na klinikách. Táto požiadavka
bola schválená.
• Dňa 16. 1. 2020 sa uskutočnilo stretnutie prorektorky
prof. MVDr. A. Trbolovej, PhD., s MVDr. Barnom z firmy
TBF, ktorá prejavila záujem o spoluprácu s našou
univerzitou. Firma TBF okrem iného produkuje potravu
pre psov a mačky, ktoré bude testovať na Ústave výživy,
dietetiky a krmovinárstva UVLF.
• Dňa 16. 1. 2020 sa uskutočnilo stretnutie prorektorky
prof. MVDr. A. Trbolovej, PhD., s pani Ing. Mazúrovou
z firmy Agromont Nitra. Cieľom návštevy bola informácia reprezentantky firmy o nových produktoch a tiež
aj pozvanie na 30. ročník regionálneho stretnutia
farmárov v Nitre, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 4. – 5. 2.
2020. Za UVLF v Košiciach sa podujatia zúčastnil doc.
MVDr. O. Nagy, PhD.
• Dňa 25. 2. 2020 sa prorektorka prof. MVDr. A. Trbolová,
PhD., zúčastnila slávnostného zasadnutia Vedeckej
rady Prešovskej univerzity v Prešove, ktoré bolo rozšírené o zasadnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty
Prešovskej univerzity v Prešove. Na tomto podujatí rektor Prešovskej univerzity Prešove Dr. h. c. prof. PhDr.
Peter Kónya, PhD., udelil titul Doctor honoris causa pani prof. Dr. Kláre Papp, DSc, profesorke Filozofickej fakulty Debrecínskej univerzity.

Z agendy Ing. Róberta Schrétera, PhD.,
kvestora
• V januári bola podpísaná zmluva o poskytnutí preddavku dotácie. Metodika financovania verejných vysokých
škôl na rok 2020 bola uzavretá 4. februára a následne
vo februári bola podpísaná zmluva o poskytnutí dotácie
na rok 2020. V rámci dotačnej zmluvy boli poskytnuté
aj finančné prostriedky na dopady valorizácie z roku 2019
a na valorizáciu platov v roku 2020. Napriek nominálnemu nárastu finančných prostriedkov sa situácia k lepšiemu nemení. Na základe dotačnej zmluvy a rozpočtov
pre štúdium v anglickom jazyku sa začalo s prípravou
rozpočtu na rok 2020, ktorý bude predložený na schválenie akademickému senátu a správnej rade univerzity.
Valorizácia sa v roku 2020 dotkne vysokoškolských učiteľov, vedecko-výskumných pracovníkov, kategórie THP
a R ako aj doktorandov.
• Univerzita v mesiaci január pripravila na základe inštrukcií MŠVVaŠ žiadosť o pridelenie kapitálových finančných
prostriedkov.
• Univerzita v januári v zmysle kolektívnej zmluvy poskytla
finančné prostriedky na zabezpečenie maškarného plesu pre zamestnancov.

www.uvlf.sk

• Univerzita vstúpila do kolaudačného konania na pavilón
č. 25 a pripravuje kolaudačné konanie na pavilón č. 35.
• V januári boli z úrovne Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry schválené dodatky k stavbám na
zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 17 a pavilónu č. 35. Práce na pavilónoch 17 a 36 stále pokračujú.
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• Vo februári boli z úrovne Slovenskej inovačnej a
energetickej agentúry schválené monitorovacie správy
k projektom zníženia energetickej náročnosti pavilónov
17, 25, 35 a 36.
• Pokračovala aj tretia etapa rekonštrukcie oplotenia na
ulici Kostolianska. Úplné ukončenie prác sa naďalej
očakáva v apríli. Rovnako pokračovali práce na
rekonštrukcii pavilónu 39.
• V priebehu mesiaca február sa do odborného hodnotenia
posunuli dva partnerské projekty v rámci výziev na
dlhodobý strategický výskum: Otvorená vedecká
komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v
medicíne - OPENMED (hlavný partner UPJŠ v Košiciach)
a Dopytovo–orientovaný výskum pre udržateľné a
inovatívne potraviny – DRIVE4SIFOOD (hlavný partner
SPU v Nitre).
• Vo februári bola zaslaná správa o odúčtovaní prvého
rozvojového projektu, v rámci ktorého bolo realizované
centrum klinických zručností.
• Univerzita tiež zriadila pracovnú skupinu pre zavedenie
separovaného odpadu a pravidlá ekologického správania sa. Pracovná komisia začne svoju činnosť ešte v prvom
štvrťroku.

Pracovné stretnutie na veľvyslanectve SR v Oslo
s konzulom SR pri Nórskom kráľovstve
Dňa 12. 2. 2020 sa rektorka UVLF v Košiciach Dr. h. c. prof.
MVDr. Jana Mojžišová, PhD., a prorektor UVLF v Košiciach
MVDr. Martin Tomko, PhD., zúčastnili pracovného stretnutia
na veľvyslanectve Slovenskej republiky v Oslo. Veľvyslankyňu
SR pani Denisu Koterec Frelichovú z dôvodu jej neprítomnosti
zastupoval konzul SR pri Nórskom kráľovstve pán Martin
Bartoň.
Návšteva bola súčasťou programu účasti UVLF v Košiciach
na študentskom veľtrhu Student Recruitment Fair, Oslo
2020, a jej cieľom bolo rokovanie o ďalších možnostiach
propagácie UVLF v Košiciach v Nórskom kráľovstve a
Islandskej republike, a tiež o možnosti realizovať prijímacie
pohovory pre záujemcov zo Škandinávie a Islandu na
zastupiteľskom úrade SR v Oslo. Rektorka prof. Mojžišová ako
poďakovanie za dlhoročnú spoluprácu odovzdala pánovi
konzulovi pamätnú medailu vydanú pri príležitosti osláv
70. výročia založenia Vysokej školy veterinárskej v Košiciach.
Všetci zúčastnení sa zhodli, že dlhoročná spolupráca medzi
UVLF v Košiciach a zastupiteľským úradom SR v Oslo je
nadštandardná, čoho prejavom bola a je aj nezištná pomoc
pracovníkov veľvyslanectva pri propagácii univerzity na
rôznych podujatiach organizovaných či už zastupiteľským
úradom, alebo nórskymi partnermi.
MVDr. Martin Tomko, PhD.
prorektor pre vzdelávanie
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Sté výročie založenia Komory veterinárnych lekárov ČR

Pri príležitosti stého výročia založenia Komory
veterinárnych lekárov Českej republiky (KVL ČR) sa vo
štvrtok 20. februára 2020 v Břevnovskom kláštore v Prahe
uskutočnilo stretnutie významných osobností českej a
slovenskej veterinárnej medicíny. Súčasťou osláv storočnice
bolo aj odovzdanie cien Medica veterinaria za mimoriadny
a celoživotný prínos vo veterinárnej profesii a publikačnú
činnosť za rok 2020.
Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
na slávnosti reprezentovali rektorka Dr. h. c. prof. MVDr. Jana
Mojžišová, PhD., a prorektorka pre klinickú činnosť a styk
s praxou prof. MVDr. A. Trbolová, PhD. Medzi pozvanými
hosťami boli aj rektor Veterinárnej a farmaceutickej
univerzity (VFU) v Brne prof. MVDr. Alois Nečas, PhD., MBA, a
ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej správy Českej republiky
(SVS ČR) Zbyněk Semerád. Za Ministerstvo zemědělství ČR
sa podujatia zúčastnila vedúca oddelenia hospodárskych
zvierat Ing. Zdeňka Veselá. Pozvanie prijal aj ústredný
riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR prof.
MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., prezidentka Komory veterinárnych
lekárov SR MVDr. Silvia Štefáková a členovia jej prezídia
MVDr. Ladislav Stodola, MVDr. Ľubomír Novotný a iní vzácni
hostia.
Na úvod privítala všetkých hostí prezidentka KVL ČR
MVDr. Radka Vaňousová. Vo svojom príhovore vyzdvihla
význam založenia tejto stavovskej organizácie v bývalom
Československu a podrobne opísala neraz pohnutý vývoj
zverolekárskej a neskôr veterinárskej komory.
Ku gratulantom sa svojím pozdravným príhovorom
pripojila aj rektorka UVLF Jana Mojžišová. Vyzdvihla
nezastupiteľnú vážnosť úzkej spolupráce veterinárnych
univerzít so stavovskými organizáciami, akými sú česká a
slovenská komora veterinárnych lekárov, ale aj so štátnymi
veterinárnymi správami oboch republík. Ako Jana Mojžišová
vo svojom príhovore podčiarkla, „...nie je to spolupráca
formálna, je živá, postavená na profesionálnych základoch a
dobrých osobných kontaktoch konkrétnych ľudí.“ Jubilujúcej
Komore veterinárnych lekárov Českej republiky popriala,
www.uvlf.sk

„...aby ju všetky cesty viedli k ďalšej storočnici úspešných
a objavných riešení, k novým a moderným postupom, k
úspešnej medzinárodnej spolupráci a aby naším spoločným
záujmom bolo zdravie sveta, ľudí a zvierat.“ Rektorka UVLF
odovzdala prezidentke českej komory Radke Vaňousovej
symbolický dar – umelecky stvárneného skleneného koňa,
ktorý je vyjadrením úcty košickej univerzity k storočnici
inštitúcie a viery v ďalšie vynikajúce vzťahy s touto stavovskou
organizáciou.
V programe osláv storočnice založenia komory bolo
aj odovzdávanie cien. Cena za celoživotný prínos vo
veterinárnej medicíne bola udelená prof. MVDr. Václavovi
Koubovi, DrSc., za významný podiel na úspešných
národných, medzinárodných a celosvetových ozdravovacích
programoch proti nákazám zvierat a za založenie globálnej
epizootológie. Pod jeho vedením v pozícii hlavného
epizootológa boli pripravené celonárodné ozdravovacie
programy. K najvýznamnejším patrili ozdravovacie
programy brucelózy, TBC, infekčnej obrny ošípaných vrátane
eradikácie slintačky a krívačky. Cena za mimoriadny prínos
pre veterinárske lekárstvo bola udelená MVDr. Janovi
Hnízdovi za inšpiratívny prístup v Prezídiu Českej asociácie
veterinárov malých zvierat a tiež MVDr. Jiřímu Ládrovi.
K ďalším oceneným patril aj dlhoročný úspešný riaditeľ
Biovety Ing. Libor Bittner za mimoriadny prínos pre ochranu
zdravia zvierat v oblasti biopreparátov. Spoločnosť Bioveta
v roku 2018 oslávila 100 rokov od založenia a je jednou z
najúspešnejších firiem v Českej republike. Vyrába okolo 150
veterinárnych prípravkov na terapiu zvierat a až 85 % výroby
exportuje do viac ako sto krajín celého sveta.
Dôstojným ukončením osláv storočnice českej komory
veterinárnych lekárov bol aj kultúrny a spoločenský program
v impozantných historických priestoroch Břevnovského
kláštora v Prahe.
prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD.
prorektorka pre klinickú činnosť a styk s praxou
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Univerzita otvorila dvere záujemcom o štúdium

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
pripravila v stredu 22. januára 2020 Deň otvorených
dverí. Bol určený pre záujemcov o štúdium, ale aj pre
ďalších návštevníkov, ktorých zaujíma fungovanie jedinej
vysokej školy poskytujúcej veterinárske vzdelávanie na
Slovensku a jednej z dvoch, ktoré sa venujú vzdelávaniu vo
farmaceutickom odvetví. Univerzita otvorila svoje brány a
vybrané pracoviská už po štvrtý raz. Túto ponuku využilo 382
registrovaných účastníkov a približne 50 sprevádzajúcich
osôb.
Program dňa otvorených dverí sa začal o 9.30 hod. v
aule UVLF krátkym filmom o univerzite, ktorá si v minulom
roku pripomenula 70. výročie svojej existencie. Úvodné
informácie potom zazneli z úst prorektora pre vzdelávanie
MVDr. Martina Tomka, PhD., doc. MVDr. Oskara Nagya,
PhD., z kliniky prežúvavcov a vedúcej študijného oddelenia
Ing. Renáty Božíkovej. Hovorili o študijných programoch
a prijímacom konaní, ale odpovedali aj na otázky, ktoré sa
týkali predovšetkým termínov prihlasovania, prípravného
kurzu pre záujemcov, možností ubytovania. Po úvodnej
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hodine sa účastníci rozdelili do skupín, aby absolvovali
prehliadku jednotlivých katedier, ústavov, kliník a ďalších
pracovísk.
Pre záujemcov o študijné programy všeobecné
veterinárske lekárstvo, hygiena potravín a bezpečnosť
krmív a potravín bola pripravená prehliadka anatomických
preparátov a modelov, klinických pracovísk a veterinárnej
nemocnice. V ústave mikrobiológie sa dozvedeli viac o
význame mikroorganizmov pre zdravie zvierat a človeka, v
ústave parazitológie hľadali odpoveď na otázku, či je Zem
planétou parazitov. Katedra hygieny a technológie potravín
pripravila prezentáciu výroby potravín živočíšneho pôvodu,
výroby mliečnych výrobkov a cukroviniek. Všetkých zaujalo
vystúpenie kynologických klubov v centrálnej oddychovej
zóne a prezentácia Aqua – Terra klubu. Gestormi tejto
skupiny boli doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., MVDr. Boris
Semjon, PhD., a MVDr. Marián Prokeš, PhD.
Záujemcovia o študijný program farmácia si mohli prezrieť
univerzitnú lekáreň, v cvičebni farmaceutickej botaniky našli
rastliny s farmaceutickým významom, liečivé rastliny pod
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Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského 73, www.uvlf.sk

22. 2020
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UVLF v Košiciach 9.30 hod.
Program:
1. Otvorenie o 9.30 hod. v pavilóne 34
2. Prezentácia univerzity a študijných programov
3. Diskusia na témy, ktoré vás zaujímajú
4. Organizovaná prehliadka pracovísk a kliník

mikroskopom, vyskúšali si prípravu extraktu z medovky
lekárskej aj bylinných čajov. Navštívili aj ústav farmaceutickej
chémie a ústav biofyziky. Katedra farmaceutickej technológie
prezentovala disolučné zariadenie, prípravu jednodávkových
pevných liekových foriem aplikovaných perorálne a rektálne,
katedra farmaceutickej technológie zasa rotačný tabletovací
lis. V ústave toxikológie spoznali vodných živočíchov ako
modely na stanovenie toxicity, dôkaz jedov pomocou TLC a
niektoré jedy vo vode. O prípravu tejto skupiny sa postarali
gestori – prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc., PharmDr. Slavomír
Kurhajec a doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.
Tí, ktorí sa zaujímali o študijný program kynológia, vzťah
človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii
absolvovali prehliadku kliník a veterinárnej nemocnice a
sledovali praktické ukážky z kynológie a canisterapie. V
tejto skupine boli gestormi Ing. Renáta Karolová, MVDr. Ján
Kachnič, PhD., a študent Dávid Orčík.
Univerzita využíva deň otvorených dverí aj ako možnosť
získať spätnú väzbu od záujemcov o štúdium. Aj v tomto
roku preto oslovila potenciálnych študentov so žiadosťou
o vyplnenie dotazníka, ktorý poslúži na ďalšie skvalitnenie
www.uvlf.sk

organizácie tohto podujatia. Spolu bolo odovzdaných a
vyhodnotených 279 dotazníkov, ktoré boli vyhodnotené
osobitne ako odpovede žien (240) a mužov (39), a aj
spolu. Pre záujemcov o štúdium na UVLF v Košiciach boli
vytvorené možnosti odpovedí pre tri samostatné skupiny
– uchádzači o štúdium študijného programu všeobecné
veterinárske lekárstvo, hygiena potravín alebo bezpečnosť
krmív a potravín (90 žien, 15 mužov); uchádzači o štúdium
študijného programu kynológia a vzťah človek – zviera a
jeho využitie v canisterapii a hipoterapii (51 žien, 9 mužov) a
uchádzači o štúdium študijného programu farmácia (99 žien,
15 mužov). Boli vyhodnotené odpovede respondentov na
10 otázok: 1. Odkiaľ ste sa dozvedeli o dni otvorených dverí
na UVLF v Košiciach; 2. Boli pre vás úvodné predstavenia
klubov a študentských aktivít inšpirujúce; 3. Prezentácie
ktorých predmetov a aktivít Vás najviac zaujali; 4. Ako
hodnotíte atraktívnosť programu DOD; 5. Ste spokojný/á s
priebehom a organizáciou DOD; 6. Čo by ste zmenili na DOD;
7. Rozšírili ste si účasťou na DOD vedomosti o štúdiu na UVLF
v Košiciach; 8. Myslíte, že DOD ovplyvní vaše rozhodnutie o
výbere vysokej školy; 9. Máte záujem o štúdium na UVLF; 10.
13

Prišli ste na DOD z vlastnej iniciatívy.
Z analýzy dotazníkov vyplynulo, že na dni otvorených
dverí výrazne prevládali dievčatá, tvorili vyše 80 percent
respondentov. O podujatí sa najviac účastníkov dozvedelo
vďaka propagácii na webových stránkach univerzity, hneď
po tejto forme nasledovali informácie od učiteľov v škole.
Najvýraznejšie zaujala prehliadka Univerzitnej veterinárnej
nemocnice a jednotlivých kliník, rovnako ako praktické
ukážky kynológie. Medzi budúcimi farmaceutmi hrala prím
toxikológia, príprava liekov, ale aj svet kovov. Z údajov
v dotazníkoch vyplýva, že program dňa bol zostavený
tak, že bol atraktívny pre väčšinu uchádzačov. Negatívne
hodnotenia boli minimálne, s najväčšou pravdepodobnosťou
pochádzali od respondentov, ktorí prišli na DOD nie z
vlastného rozhodnutia.
Väčšina návštevníkov by na programe DOD nemenila nič.
Niektorí by uvítali viac praktických ukážok vrátane ukážok z
hipoterapie, ale aj možnosť vyskúšať si pripravené pokusy
vlastnými rukami. Záujemcovia o štúdium navrhovali aj
možnosť pohybovať sa po univerzite bez sprievodcov,

skrátiť program a ukázať univerzitné internáty. Potešujúce
je, že vyše 90 percent návštevníkov dňa otvorených dverí
si vďaka účasti rozšírilo vedomosti o štúdiu na UVLF v
Košiciach. Účasť na DOD výrazne ovplyvnila rozhodnutie
potenciálnych uchádzačov naozaj študovať na našej škole.
Vo všetkých troch skupinách študijných programov prevýšilo
percento hodnotu 70. Prevažná väčšina mladých ľudí, ktorí
prišli na DOD a zaujímali sa o jednotlivé študijné programy,
má aj reálny záujem o štúdium. Necelých desať percent
negatívnych odpovedí pri študijnom programe farmácia
tvoria zrejme respondenti, ktorí neprišli na DOD z vlastnej
iniciatívy. Po prvýkrát sa preto do dotazníkov dostala aj
otázka, či mladí ľudia prišli na DOD z vlastnej iniciatívy. Všetci
tí, ktorí majú záujem o všeobecné veterinárne lekárstvo a
hygienu potravín, potvrdili vlastný záujem. Pri ostatných
programoch sa zhruba desať percent účastníkov neriadilo
vlastnou iniciatívou.
Mgr. Zuzana Bobriková
Foto: Šimon Halás

Študentský veľtrh v Osle

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 12. a 13. februára 2020 v Osle,
hlavnom meste Nórskeho kráľovstva. Tento rok sa na ňom
zúčastnila už po šiestykrát. Na veľtrhu reprezentovali našu
univerzitu pani rektorka Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová,
PhD., prorektor pre vzdelávanie MVDr. Martin Tomko, PhD.,
pracovníčka referátu pre štúdium v anglickom jazyku 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 potvrdilo veľvyslanectvo
svojou návštevou nášho stánku ako aj poskytnutím pomoci
pri zabezpečení jeho materiálneho vybavenia.
O veľtrh je každoročne veľký záujem nielen zo strany
stredoškolských študentov, pre ktorých je veľtrh určený
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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 15 000 návštevníkov.
Vysokoškolské štúdium prišli propagovať univerzity z
celého sveta, spolu 149 vystavovateľov z Európy, Severnej
Ameriky, Austrálie, Nového Zélandu a Ázie. Najmä Európa
mala tento rok veľmi rozmanité zastúpenie prostredníctvom
vystavovateľov z Veľkej Británie, 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 dvoma rokmi vytvorili tiež menšiu sekciu
škôl s medicínskym a veterinárnym zameraním, čím ešte
viac zjednodušili a sústredili výber návštevníkov. UVLF v
Košiciach sa predstavila propagačným materiálom, ktorého
cieľom je prezentovať krásu a všestranné zameranie štúdia
veterinárskeho lekárstva na našej univerzite s mnohoročnou
tradíciou jeho poskytovania. Tento úmysel bol ešte
zdôraznený sloganmi v nórskom jazyku.
Na rôznorodé otázky záujemcov o štúdium pomáhali
odpovedať študenti 4. ročníka post BSc. Bettina Bjørnstad
Karstad a Hans-Erik Hamrebø, 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 štúdium v anglickom jazyku
www.uvlf.sk

Kváskovanie na UVLF
Dňa 19. februára 2020 usporiadal
záujmový klub študentov s názvom
Klub Hygiena Alimentorum UVLF v novej
technologickej cvičebni na ústave hygieny a technológie
mlieka, workshop s názvom Kváskovanie na UVLF.
Pracoviskom zastrešujúcim činnosť klubu je Katedra hygieny
a technológie potravín Univerzity veterinárskeho lekárstva a
farmácie v Košiciach. Cieľom klubu je praktickými ukážkami
napomáhať pri pedagogickom procese v študijných
odboroch so zameraním na hygienu potravín, podporovať
záujem o hygienu a kvalitu potravín, organizovať odborné
prednášky a workshopy, podporovať osvetu o slovenských
výrobkoch a ich kvalite, a ďalšími formami napomáhať k
rozvoju verejného života a zdravia.
Vedúcou usporiadaného workshopu bola Denisa Ciglanová,
členka študentského klubu, študentka šiesteho ročníka
odboru všeobecné veterinárske lekárstvo. O účasť na
workshope prejavili veľký záujem nielen študenti, ale aj
zamestnanci univerzity. Pozvanie na túto udalosť vrelo
prijala aj rektorka univerzity Dr. h. c. prof. MVDr. Janka
Mojžišová, PhD.
V súčasnej dobe o kváskovom chlebe diskutuje nielen
odborná, ale aj široká laická verejnosť, a preto sa výbor
klubu študentov rozhodol pre realizáciu takto tematicky
zameraného workshopu. Názory o kváskovaní sa rôznia, ale
prevažujú tie pozitívne nad tými negatívnymi. Napriek tomu
sa kváskový chlieb v porovnaní s kvasnicovým považuje za
ľahšie stráviteľný, neprekysľuje organizmus, prospieva našej

postave a dokážeme ho pripraviť len
z troch základných surovín, ktorými
sú voda, múka a soľ. Vyznačuje sa
aj dlhšou trvanlivosťou, pretože
pri kysnutí vzniká kyselina mliečna, ktorá je prirodzeným
konzervantom. Okrem toho, je vhodný pre diabetikov
a pomerne dobre ho znášajú aj ľudia s histamínovou
intoleranciou. O týchto poznatkoch sa mohli účastníci
dozvedieť v teoretických častiach workshopu. Každý
účastník si vlastnoručne vymiesil svoje cesto, vyskúšal si
spôsob stáčania cesta do ošatky, techniku narezávania a
zdobenia chleba. V teoretickej časti sa účastníci navyše
dozvedeli základné informácie o kvásku, poukázalo sa na
rozdiely medzi kváskovým a kvasnicovým chlebom a taktiež
sa naučili, ako si založiť svoj vlastný kvások. Hlavný technológ
klubu Mgr. Martin Bartkovský účastníkom priblížil základné
druhy a charakteristiky trhových druhov múk. Na záver
workshopu sa upiekol ukážkový, vopred pripravený chlebík
špeciálnou technikou, pomocou tzv. vodnej pary. Súčasťou
kurzu bolo aj senzorické hodnotenie jednotlivých druhov
tradičných domácich chlebíkov, ale aj chlebíkov vyrábaných
priemyselne, ktoré si spotrebitelia môžu bežne zakúpiť v
obchodnej sieti. Na záver kurzu si účastníci odniesli svoje
vlastnoručne vymiesené cesto pripravené na upečenie.
Toto podujatie zaznamenalo veľký úspech, a preto nie je
vylúčené, že „Kváskovanie na UVLF“ sa bude opakovať. Klub
Hygiena Alimentorum v budúcnosti plánuje organizáciu
ďalších rôzne tematicky zameraných workshopov, seminárov
a ďalšie udalosti.
Tešíme sa na stretnutie!
Tím Klubu Hygiena Alimentorum UVLF

Smútočné oznámenie
S hlbokým žiaľom sme prijali správu o odchode našich bývalých kolegov.
Dňa 19. februára 2020 nás navždy opustila
MVDr. Janka Pažáková, CSc.
Posledná rozlúčka so zosnulou bola 25. 2. 2020 v obradnej sieni Krematória v Košiciach.
Dňa 3. marca 2020 nás vo veku 89 rokov navždy opustil
doc. MVDr. Josef Marcaník, CSc.
Posledná rozlúčka so zosnulým bola 6. 3. 2020 na Verejnom cintoríne v Košiciach.

www.uvlf.sk
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Stretnutie medzinárodného projektu
„Kultúrne dedičstvo regiónov“ na Tokaji
V
dňoch
19.
–
21.
januára
2020
sa
konal
seminár
medzinárodného
zahraničného projektu
Kultúrne
dedičstvo
regiónov pod názvom
Tokaj region as a part
of cultural heritage
of Slovakia. Seminár
organizovala
Katedra
hygieny a technológie
potravín
Univerzity
veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach
pod vedením doc. MVDr.
Slavomíra Marcinčáka,
PhD., ako jedného z
hlavných
partnerov
projektu.
Medzinárodný projekt Kultúrne dedičstvo regiónov
(Cultural heritage of small homelands) je financovaný
Poľskou národnou agentúrou pre akademické výmeny
(Polish National Agency for Academic Exchange – NAWA) č.
PPI/APM/2018/1/00010/U/001, ako súčasť medzinárodných
akademických partnerstiev s dobou realizácie od decembra
2018 do novembra 2020. Hlavným riešiteľom tohto
projektu je Poľnohospodárska univerzita (PU) v Krakove,
zodpovedným riešiteľom projektu je prof. dr hab. inż. Józef
Hernik s dobou realizácie od decembra 2018 do novembra
2020. Hlavným cieľom projektu je vytvoriť unikátny katalóg
tradičného kultúrneho dedičstva regiónov. Výsledky projektu
by mali preukázať hypotézu, že podpora jedinečných prvkov
kultúrneho dedičstva môže prispieť k dynamickému rozvoju
nových regionálnych produktov. Jedným z výsledkov
medzinárodnej spolupráce bude identifikácia miestnych
prvkov kultúrneho dedičstva, najmä v podobe tradičných
i netradičných druhov rastlín, zvierat ako potravinových
zdrojov a produktov z nich vyrábaných v podobe tradičných
pokrmov. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach je partnerom tohto projektu, v zastúpení doc.
MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD., prof. MVDr. Peter Turek,
PhD., MVDr. Boris Semjon, PhD., a MVDr. František Zigo,
PhD. Seminár bol jednou z mnohých plánovaných aktivít
uvedeného projektu.
Seminára na Tokaji sa okrem zástupcov Univerzity
veterinárneho lekárstva v Košiciach zúčastnili aj vybraní
zástupcovia Poľnohospodárskej univerzity v Krakove,
Veterinárnej a farmaceutickej univerzity Brno a Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Seminár bol zameraný
na prezentáciu kultúrneho dedičstva slovenskej časti regiónu
Tokaj. Účastníkom bol počas troch dní prezentovaný skvost
slovenského vinohradníctva, technologické kroky výroby
a spôsob skladovania vína, ako aj ďalšie kultúrne klenoty
tejto oblasti. Súčasťou programu seminára bola aj príprava
medzinárodného vedeckého projektu. Pevne veríme, že sa
na Tokaji prehĺbila spolupráca a vytvoril silný medzinárodný
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tím vedeckých pracovníkov, ktorí budú spolupracovať, čoho
výsledkom budú spoločné vedecké projekty a publikácie.
doc. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.,
MVDr. Boris Semjon, PhD.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Katedra hygieny a technológie potravín
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA
Slovenský zväz spracovateľov mäsa
Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske
vedy pri SAV v Bratislave

HYGIENA ALIMENTORUM XLI

Medzinárodná vedecká konferencia
pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Nové trendy zvyšovania kvality a zdravotnej bezpečnosti
mäsa a mäsových výrobkov
a
7. ročník „Súťaž o najlepší vybraný trvanlivý mäsový
výrobok konferencie HYGIENA ALIMENTORUM XLI“

13. – 15. máj 2020
Hotel Patria**** - Štrbské Pleso
Slovenská republika
Zameranie konferencie
Zameraním konferencie je prezentácia aktuálnych poznatkov o produkcii, zdravotnej
bezpečnosti a kvalite mäsa a mäsových výrobkov. Prezentácia moderných technologických
postupov výroby, poukázanie na riešenia pri zlepšovaní bezpečnosti a kvality cestou využívania
modernej mäsiarskej technológie, aplikácie prísad, prídavných látok a obalových materiálov.
Prezentovanie vplyvu maloobchodu na kvalitu mäsa a mäsových výrobkov, možnosti inovácie
predaja a zhodnotenie stavu uplatňovania európskej legislatívy a politiky kvality.
Bližšie informácie
http://hygiena-alimentorum.uvlf.sk/

hygiena.alimentorum@uvlf.sk

+421 915 984 756

www.uvlf.sk

Maškarný ples
V poradí druhý Maškarný ples sa uskutočnil 24. 1. 2020
v piatok v jedálenských priestoroch UVLF v Košiciach. Je
neuveriteľné, ako rok ubehol a masky z 25. januára 2019 tvorili
a šperkovali svoju novú tvár. „Obyčajná“ jedáleň sa odrazu
zmenila na čarovnú modro striebornú krajinu, kde vládol
kráľ Michal, ktorý s pirátom Martinom o 19.00 slávnostne
otvorili stretnutie rôznorodých maškarných bytostí. Do
sály vstupovali čerti, čarodejnice, upírka, anjel, mím,
batmanka, Addamsovci, Shrekovci, osobnosti z Terchovej,
rockerky a rockeri, snehulienky, lienka Medulienka, zelený
bacil, vojnoví veteráni, gastromilák-westerňák, elegantné
dámy a páni, a slovom sprevádzal ples futbalový rozhodca.
Rozhodovanie, kto bol najkrajší, najlepší, najkreatívnejší
nebolo ani náhodou jednoduché.
Tesne pred polnocou však bolo
rozhodnuté. Prvé miesto si
nepochybne zaslúžila rodinka
Addamsovcov, druhé miesto
Shrek s pani Shrekovou a tretie
miesto Louis Armstrong. A aký by
to bol ples bez tomboly. Tombola
samozrejme bola. Štrnásť cien
pomohli vytvoriť títo sponzori:
Klub Hygiena alimentorum (Boris
Semjon), lekáreň UVLF (Michal
Fehér), OZ Tvorivá dielňa, starosta
obce Perín (Ladislav Molnár),
vedenie UVLF, ateliér „Dve sovy“
Veľká Ida (Eva Palková), predseda
Rady OZ (Michal Toropila). A nešlo
by to najmä bez hudby, dobrého
jedla, pitia a patričnej výzdoby, o

ktorú sa postarali Michaela Bilá a členovia Rady OZ (najmä
Ingrid Vrabcová, Denisa Boľanovská, Tomáš Grega). Veľká
vďaka patrí DJ Róbertovi Nagyovi, Gastromile, jej skvelému
personálu a našim „strelcom“, ktorí sa pričinili o to, aby
kulinárske špeciality nadobudli ten správny veterinársky
šmrnc. Nechýbala samozrejme skvelá nálada, a tým pádom
sa ples prehupol do skorých ranných hodín. Druhý ročník
Maškarného plesu zorganizovala Rada ZO OZ PŠaV UVLF v
Košiciach v spolupráci s vedením Univerzity veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach.
MVDr. Zuzana Maková, PhD.
Foto: Šimon Halás

Celoslovenský veterinárny ples ponúkol
v košickom Dome umenia výbornú zábavu

Obdobie od Troch kráľov (6. januára)
do Popolcovej stredy (v tomto roku 26.
februára) poznajú ľudia ako fašiangy.
V tom čase sa konali spoločné priadky,
zakáľačky a svadby, ktoré sprevádzali
hry, zábavy, obchôdzky masiek a muzík
po dedinách. V mestách mali špecifickú
podobu zábavy a sprievody remeselníckych
cechov. Usporadúvali súťažné hry, obradne
prijímali učňov medzi tovarišov, volili
nových cechmajstrov. Po zániku cechov
sa až do súčasnosti v mestách konajú vo
www.uvlf.sk
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fašiangovom období maškarné plesy, bály a tanečné zábavy.
Organizujú ich obce, mestá, inštitúcie, školy i záujmové
združenia. Veterinári nie sú výnimkou.
Celoslovenský veterinárny ples 2020 sa v košickom
Dom umenia uskutočnil v piatok 17. januára 2020. Jeho
organizátorom bola Univerzita veterinárskeho lekárstva a
farmácie v Košiciach v spolupráci so Štátnou veterinárnou a
potravinovou správou SR a Komorou veterinárnych lekárov
SR. Tradičné spoločenské podujatie symbolicky spojilo
akademickú obec Univerzity veterinárskeho lekárstva a
farmácie v Košiciach a jej zamestnancov, celoslovenskú
veterinársku obec tvorenú členmi Komory veterinárnych
lekárov SR (KVL) a Štátnej veterinárnej a potravinovej správy
SR (ŠVPS), ako aj všetkých priaznivcov veterinárnej profesie
a priateľov jej stavovských organizácií. Vzájomné prepojenie
v príhovoroch potvrdili aj rektorka UVLF Dr. h. c. prof. MVDr.
Jana Mojžišová, PhD., ústredný riaditeľ ŠVPS prof. MVDr.
Jozef Bíreš, DrSc., a prezidentka KVL MVDr. Silvia Štefáková.
Plesový večer si vychutnali aj mnohí hostia, medzi nimi
napríklad rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika prof. RNDr.
Pavol Sovák, CSc., rektor Technickej univerzity Košice Dr.
h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc., či prezidentka Komory

veterinárnych lekárov Českej republiky MVDr. Radka
Vaňousová a ďalší.
V otváracom programe účinkovali členovia a členky
Tanečného klub Meteor pod vedením Milana Plačka a
Tanečného štúdia Adriany Vrbovej. O dobrú náladu sa po celý
večer staral výborný Michal Kentoš & Band. Pred polnocou
náladu rozvírila svetelná šou Black Evils a neuveriteľné
možnosti ľudského tela potvrdila silovo akrobatická šou
Keep Movin. Plesoví hostia si okrem zábavy a vynikajúceho
menu mohli pochutiť aj na vínach Chateau Grand Bari. Asi
nikto nevynechal možnosť odfotiť sa pred objektívom
profesionálnej fotografky. Tí, ktorí mali šťastnú ruku pri kúpe
tombolového lístka, odchádzali nadránom so zaujímavými
cenami, ktorými prispeli organizátori i mnohí partneri.
Poďakovanie patrí im, ale predovšetkým kolegom Mgr.
Bianke Shymanskej, MVDr. Mariánovi Prokešovi, PhD., a Mgr.
Zuzane Bobrikovej, ktorí sa najviac podieľali na organizácii
plesu, rovnako ako študentom, ktorí pomohli pri usádzaní
hostí i predaji tombolových lístkov.
(zb)
Foto Šimon Halás

Na SOŠ veterinárnej v Nitre
Prečo ísť/neísť študovať na UVLF? Túto otázku si mnohí z
nás kládli tiež pred pár rokmi. Takáto otázka v tomto období
behá po rozume mnohým maturantom... Práve preto sme
boli s kolegom Jurajom Orémuszom pozvaní dňa 27. 2.
2020 na Strednú odbornú školu veterinárnu v Nitre, aby
sme nádejným študentom našej univerzity porozprávali o
možnostiach a výhodách štúdia na našej alma mater.
Prezentácia bola určená najmä študentom 3. a 4. ročníka,
ktorí majú záujem študovať u nás, alebo ešte nie sú pevne
rozhodnutí pre našu univerzitu. Prezentácia školy sa
niesla vo veľmi priateľskom, zábavnom, ale nepochybne
profesionálnom štýle. Študentom sme porozprávali o
prijímacom konaní, možnostiach štúdia, dali sme im rady
na štúdium (poriadnu dávku motivácie od Juraja), možnosti
realizácie nad rámec štúdia na univerzite, predstavili sme
kliniky a ich činnosť a v neposlednom rade aj možnosti a
radosti študentského života. Našu prezentáciu sme obohatili
o kvalitné fotografie univerzity, kliník a hlavne vtipných
fotografií zo študentského života a štúdia.
Prednáška sa študentom a aj učiteľom veľmi páčila a dostali
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sme na ňu, hlavne od študentov, veľmi veľa pozitívnych
ohlasov. Vo väčšine prípadov už majú vo výbere školy jasno.
Veríme, že môžeme očakávať veľký počet študentov zo
SOŠ veterinárnej z Nitry a naša prednáška v nich zanechala
stopu. Zároveň sa chceme poďakovať pánovi prorektorovi
MVDr. Martinovi Tomkovi, PhD., za podporu myšlienky a
realizácie.
Filip Korim & Juraj Orémusz, študenti 4. ročníka VVL
www.uvlf.sk

XII. ročník súťaže v bowlingu o Pohár Akademického senátu UVLF
(Maľa, P., Petríková, D., Popelka, P., Regecová, I., Roba, P.)
3. Ústav parazitológie 540 b. (Halán, M., Kočišová, A.,
Štrkolcová, G., Vargová, K., Mravcová, K.)
4. Oddelenie prevádzky a investícií 518 b. (Hurtuková, S.,
Pistráková, M., Halcin, P., Gregová, H., Hogya, V.)
5. Katedra mikrobiológie a imunológie 507 b. (Tkáčiková,
Ľ., Koščová, J., Hajdučková, V., Sosová, V., Ratvaj, M.)
V súťaži jednotlivcov – ženy:
1. miesto MVDr. Lucia Kottferová, 128 bodov
2. a 3. miesto MVDr. Daniela Juščáková a PaedDr. Beáta
Gajdošová 123 b.
4. miesto prof. MVDr. Ľudmila Tkáčiková 120 b.
5. miesto MVDr. Gabriela Štrkolcová, PhD. 119 b.
Dňa 6. februára 2020 sa stretlo 30 súťažiacich družstiev
zložených zo zamestnancov a interných doktorandov
UVLF, aby na tradičnom turnaji v bowlingu bojovali o čo
najlepšie umiestnenie. Podujatie prebiehalo v družnej
atmosfére aj vďaka povolenému dopingu vo forme tekutého
občerstvenia, ktoré bolo k dispozícii počas celého súťaženia.
Výsledky boli známe až vo večerných hodinách a potvrdili
dominantné postavenie favorizovaných družstiev. Najvyššie
umiestnenými kolektívmi a jednotlivcami XII. ročníka súťaže
v bowlingu o Pohár AS UVLF sa stali:
V súťaži družstiev:
1. Katedra hygieny a technológie potravín I. s počtom
dosiahnutých bodov 609 (nový rekord podujatia) v zložení
Marcinčák, S. (kapitán), Maľová, J., Bartkovský, M., Juščáková,
D. a Semjon, B.
2. Katedra hygieny a technológie potravín II. 552 bodov

V súťaži jednotlivcov – muži:
1. miesto MVDr. Pavol Roba 143 bodov
2. miesto Mgr. Martin Bartkovský 140 b.
3. miesto MVDr. Boris Semjon, PhD. 138 b.
4. miesto doc. MVDr. Peter Popelka, PhD. 132 b.
5. a 6. miesto Ing. Peter Halcin a MVDr. Peter Major, PhD.
126 b.
Cenu pre najlepšieho súťažiaceho, ktorú venoval prof.
RNDr. Michal Toropila, CSc., získal MVDr. Pavol Roba.
Vydarené podujatie aj tento rok potvrdilo obľúbenosť medzi
zamestnancami a dosiahnuté výsledky poukázali na solídnu
prípravu a tréning.
Peter Lazár
predseda AS UVLF

Spolok košických študentov farmácie informuje
Spolok košických študentov farmácie je občianske združenie zaregistrované na Ministerstve vnútra SR v roku 2011. SKŠF
je študentskou organizáciou, ktorej hlavným poslaním je upevňovanie farmaceutického povedomia na verejnosti a aj medzi
samotnými študentmi farmácie na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Zámerom SKŠF je vytvoriť
priestor a možnosť študentom na sebarealizáciu a alternatívu k dnešnej vlne pasivity a nezáujmu mladých ľudí o okolité
dianie či už vo verejnom živote, alebo v tom profesionálnom, na ktorý sa pripravujú. Medzi súčasne aktivity spolku patrí
organizovanie kultúrno-spoločenských a športových akcií, záujmových činností alebo profesionálneho rastu – odborné
semináre, prednášky, workshopy a podobne. O ich bohatej a mnohotvárnej aktivite sa spolok rozhodol informovať aj na
stránkach Spravodajcu UVLF v Košiciach.
Po ocenení pamätnou medailou rektorky UVLF v decembri
sme hneď zo začiatku nového kalendárneho roka boli
ocenení formou nominácie na Cenu mesta Košice. Hoci sme
sa do TOP 10 mesta nedostali, je to obrovská odmena za to,
čo tu budujeme.
22. 1. Naši členovia pomáhali pri organizácii DOD.
12. 2. Náborovej schôdze SKŠF sa zúčastnilo 31 členov
vrátane 4 nových posíl.
14. – 16. 2. Budapešť, Maďarsko – 23 študentov košickej
farmácie sa zúčastnilo kongresu XI. Annual Congress of the
Hungarian Pharmaceutical Student´s Association.
15. – 16. 2. Rozvíjali sme vzťahy s bratislavskou farmáciou na
teambuildingu Slovenského spolku študentov farmácie.
19. 2. PSP II. (Posedenie s prvákmi) prilákalo mnoho prvákov,
www.uvlf.sk

ale i neprvákov. Zišlo sa cez 35 študentov, ktorí nemali
problém zdieľať svoje skúsenosti s mladšími kolegami,
zahrali sme si aj bowling.
21. – 23. 2. Boli sme súčasťou valného zhromaždenia
Združenia študentských organizácií pri UPJŠ v Zlatej Idke,
kde sa formovala spolupráca medzi študentskými spolkami
Košíc. Svoje zastúpenie mala aj IVSA.
24. 2. Stretnutie zástupcov klubov UVLF v Košiciach – padli
návrhy aj na nové projekty, ktoré dostanú reálnu podobu v
blízkej budúcnosti.
25. 2. Stretnutie tímu pre publikácie SKŠF – riešili sa aj nové
možnosti publikácie pre našich členov. Vo februári sme
napísali články do farmaceutických časopisov Lekárnik
(novinkou je celá dvojstránka študentských článkov) a
Medium.
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VZ ZŠO pri UPJŠ - Zlatá Idka

Pomocou sociálnych sietí sme informovali o témach „Lieky
nepatria do koša“, „Liek vs. výživový doplnok“, „Zrušenie
registrácie lieku“ či „Biologické lieky“.
Osvetu sme šírili na Medzinárodný deň boja proti rakovine
(4. 2.) a Medzinárodný deň zriedkavých chorôb (28. 2.).
Ten sme využili aj na propagovanie petície za preplácanie
modernej liečby pre pacientov s cystickou fibrózou, ktorá sa
týka aj študentky našej farmácie, dokonca členky SKŠF.
Nezabudli sme ani na psychohygienu členov, nový
semester sme 10. 2. otvorili na Opening semester party

UVLF v Košiciach a ako partneri podujatia sme sa objavili 18.
2. na Veľkej lámavici študentov.
Počas januára a februára sme svoje sily okrem iného
venovali organizovaniu blížiaceho sa X. prelomového
plesu farmaceutov a veľtrhu pracovných príležitostí DPP:
Farmaceuti pre farmaceutov.
Igor Ontek
prezident SKŠF

Lyžovačky v Levočskej doline

Túto sezónu sme plánovali v spolupráci s vedením
univerzity zorganizovať dve spoločné lyžovačky. Nakoniec
obidve sa uskutočnili v Levočskej doline, ktorá svojou
rozmanitosťou, snehovými podmienkami a slnečným
počasím nesklamala. Každý si našiel tú svoju zjazdovku,
ktorá zodpovedala vlastnej výkonnosti, a tí, ktorí nelyžovali,
si užívali deň prechádzkou. Na budúci rok Vás určite

pozveme na „karneval na lyžiach,“ kde sme mali možnosť aj
my byť súčasťou plejády masiek na svahu, dobrej muziky,
gulášu a zábavy. A naši lyžiari, ktorí si masku doniesli, lyžovali
zadarmo. Takže budúci rok priatelia...
				
PaedDr. Beáta Gajdošová
ÚTVŠ
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