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SPRAVODAJCA

 Vážené kolegyne a kolegovia,
 vážení študenti,

 je to už rok, čo sme do nášho slovníka 
museli zaradiť nové výrazy – koronavírus a 
COVID-19. Najprv sme ich vnímali len okra-
jovo, zďaleka, lebo veď sa spájali s Čínou na 
druhom konci sveta. Postupne sa ale slová 
ako COVID, koronavírus, pandémia zaradili 
do jadra našej slovnej zásoby a denne ho 
použijeme nespočetnekrát. 
 Prvé dva mesiace v roku 2021 sme pokra-
čovali tam, kde nás zanechal uplynulý rok, 
t. j. v online svete, uzavretých vo vlastných 
domovoch, či podľa možností vyhýbajú-
cich sa iným ľuďom, ak sme z povahy našej 
práce museli byť prítomní na pracoviskách. 
Ledva za mesiac – v čase od 5. januára do 
5. februára 2021 – som vydala štyri príkazy rektorky, ktorými 
bolo potrebné reagovať na zhoršujúcu sa pandemickú situ-
áciu a s tým súvisiacimi nariadeniami vlády. Leitmotívom 
všetkých príkazov boli opatrenia, ktoré prikazovali zamest-
nancom a doktorandom pracovať z domu, ak to bolo možné, 
ak nie, upravovali pracovné podmienky a epidemiologické 
opatrenia zabraňujúce šíreniu nákazy, výučbu letného 
semestra, ktorá sa začala 8. 2., odkazovali do on-line pries-
toru. Opakovane sa predlžovali opatrenia, ktoré mali zabez-
pečiť pokles ochorení COVID-19 na území SR a riadili sa 
zmenami prijatých oparení o bezpečnosti štátu v čase vojny, 
vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v 
znení neskorších predpisov. Donedávna boli takéto pojmy 
pre naše súčasné generácie nepredstaviteľné! Podobne taká 
ľudovo nazývaná MOM-ka, t. j. mobilné odberové miesto 
na testovanie osôb antigénovými testami. To začalo od 8. 
februára 2021 fungovať priamo v areáli našej univerzity, 
ktorá poskytla na jeho prevádzku priestory posluchárne na 
Kostolianskej ulici. Okrem širokej verejnosti slúži aj našim 
zamestnancom a študentom, keďže prítomní na pracovisku 
sa musia v sedemdňových intervaloch preukazovať negatív-
nymi Ag testami.
 Jadro našej slovnej zásoby sa rozrástlo aj o výrazy ako 
Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V... Odrazu sme začí-
nali rozoznávať farmaceutické firmy, o ktorých sme v bežnom 
živote doteraz ledva počuli, z mnohých sa stali amatérski 
virológovia a infektológovia, vakcinácia, ktorá bola už len 
matnou spomienkou na naše detstvo, sa odrazu dostala do 
centra „zápasu“ toho spoločenského, aj toho individuálneho. 
„Odmietači“ očkovania boli prevýšení záujemcami o očko-
vanie. Stratégia vakcinácie sa najprv riadila hlavným krité-
riom veku, resp. výkonom zdravotníckej profesie, následne 

sa jednotlivé profesijné skupiny, ktoré sa z 
povahy výkonu svojej práce považovali za 
viac ohrozené, uchádzali o presun do skor-
ších fáz očkovania. 
 Medzi povolaniami, ktoré sa nikdy ne- 
stiahli do úzadia, neuzavreli do bezpečia 
svojich domovov, boli aj veterinárni lekári. 
Aj preto som sa v januári obrátila listom 
na ministra zdravotníctva M. Krajčiho a 
následne na ministra pôdohospodárstva 
J. Mičovského so žiadosťou prehodnotiť 
skoršie zaradenie veterinárnych lekárov 
do programu vakcinácie proti COVID-19. V 
súvislosti s potrebou zvládnuť krízovú situ-
áciu spôsobenú pandémiou UVLF v Koši-
ciach od začiatku a nepretržite ponúkala 
pomoc veterinárnych lekárov, zároveň však 
pripomínala, že veterinárni lekári, ktorí 

zabezpečujú verejné zdravie kontrolou zdravotného stavu 
zvierat a zdravotnej bezpečnosti potravín z farmy na stôl, 
či bojom s chorobami prenosnými zo zvierat na ľudí, patria 
do rizikovej skupiny. V súvislosti s programom vakcinácie 
bolo jednoznačne deklarované, že si ako veterinárni lekári 
v žiadnom prípade nenárokujeme akékoľvek uprednost-
nenie pred zdravotníckymi pracovníkmi, ohrozenými skupi-
nami obyvateľov či zamestnancami kritickej infraštruktúry, 
ale ocenili by sme, ak by sa s našou vakcináciou rátalo ešte 
skôr, ako príde na rad posledná, tá najmenej riziková skupina 
obyvateľov. Považovala som za potrebné pripomenúť, že 
veterinárni lekári počas celej histórie existencie tohto povo-
lania zvládli mnoho iných, aj život ohrozujúcich epidémií. 
Zvládnu aj túto najnovšiu, ale ak by im bolo umožnené 
pomocou čo najskoršej vakcinácie sa včas chrániť, ich prínos 
k boju proti pandémii by bol iste menej rizikový. A to najmä 
s ohľadom na to, že od začiatku vypuknutia pandémie sú 
ambulancie veterinárnych lekárov neustále otvorené a 
liečba hospodárskych aj spoločenských zvierat znamená aj 
každodenný kontakt s početnými klientmi. 
 V prípade listov pre oboch príslušných ministrov bolo 
zdôraznené, že ako naša univerzita, tak aj ďalší veterinárni 
lekári zo štátnej správy i súkromnej sféry opakovane núkajú 
svoju odbornosť, skúsenosti a zručnosti, ktoré je isto možné 
využiť viac, ako tomu bolo doteraz. A to o to skôr, že prie-
niky humánnej a veterinárnej medicíny sú stále viac zrejmé 
a naša univerzita orientáciou svojich študijných programov 
úplne prirodzene napĺňa tento novodobý koncept Jeden 
svet – jedno zdravie – jedna medicína. A aj s ohľadom na 
tieto fakty som už skôr požiadala ministerstvo zdravotníctva, 
aby veterinárnym lekárom prinavrátilo status zdravotníc-
kych pracovníkov. 
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 COVID automat sa menil, menilo sa uprednostňovanie 
jednotlivých skupín obyvateľstva podľa veku a podľa povo-
lania. Istý čas to vyzeralo, že do skoršej fázy očkovania budú 
preradení aj veterinárni lekári, osobne som uvítala snahy 
ministerstva školstva o záujem očkovať aj vysokoškolských 
pedagógov. V tejto súvislosti univerzita na základe vyžia- 
dania ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
zaslala podklady na očkovanie našich zamestnancov. Nako-
niec bolo všetko inak a aktuálne je stav taký, že sa COVID 
automat vracia k priorite podľa veku. Kým sa opäť niečo 
nebude meniť...
 V súvislosti so začatím letného semestra akademického 
roku 2020/2021 sa neustále tisla do popredia otázka zabez-
pečenia praktickej výučby našich študentov. Od pondelka 
8. februára 2021 sa výučba vo všetkých študijných progra-
moch realizuje dištančnou formou prostredníctvom MS 
Teams a Moodle. Aj laikovi musí byť zrejmé, že absolventi 
študijných programov všeobecné veterinárske lekárstvo, 
hygiena potravín aj farmácia nezískajú potrebné zručnosti 
len sledovaním videí. Preto som v súvislosti s aktuálnymi 
protipandemickými opatreniami a uplatňovaným COVID 
automatom oslovila dňa 11. 2. 2021 ministra školstva so 
žiadosťou o udelenie výnimky, ktorá by umožnila reali-
zovať prezenčnú výučbu v študijnom odbore veterinárske 
lekárstvo a farmácia. Pre úspešné absolvovanie štúdia v 
týchto programoch je nevyhnutnou podmienkou praktická 
výučba, práca vo veterinárnych ambulanciách, laborató-
riách, či klinická a lekárenská prax. Navyše ide o regulované 
povolania riadiace sa smernicou Európskeho parlamentu a 
Rady EÚ, ktorá presne určuje rozsah klinickej a lekárenskej 
praxe pre študentov. Univerzita je tiež viazaná dokumentom 
Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (OIE), podľa ktorého 
je povinná zabezpečiť, aby študenti získali predpísané prak-
tické zručnosti. Len naplnením týchto podmienok je možné 
garantovať, že diplom absolventa bude akceptovaný doma i 
v zahraničí. V mimoriadne zložitej situácii sú hlavne študenti 
končiacich ročníkov, ktorí okrem klinickej praxe nemajú 
možnosť vykonať ani experimentálnu časť záverečnej práce, 
keďže už tretí semester sú vzdelávaní výlučne dištančne. 
Absolvovanie praktických predmetov je nevyhnutné k riad-
nemu ukončeniu štúdia. 
 Univerzita bola nakoniec úspešná vo svojej žiadosti o 
umožnenie vykonávať študentom končiacich ročníkov prak-
tickú výučbu prezenčnou formou. Na základe odporúčania 
hlavného hygienika SR zo dňa 16. 2. 2021 boli vypracované 
pokyny k ďalšiemu priebehu blokovej výučby na UVLF pre 
študentov 6. roč. ŠP VVL a GVM v ak. r. 2020/2021. Vzhľadom 
na súčasne prijaté bezpečnostné a preventívne opatrenia 
súvisiace so šírením infekcie COVID-19 boli stanovené prísne 
podmienky, za akých táto výučba bude prebiehať. Bolo 
rozhodnuté, že od 22. 2. 2021 bude pokračovať bloková 
výučba prezenčnou formou pre študentov 6. ročníka ŠP VVL 
a následne od 8. 3. 2021 pre študentov 6. ročníka ŠP GVM, a 
to v malých skupinách maximálne do 6 osôb vrátane učiteľa 
podľa rozpisu príslušnej kliniky. Dvojtýždňový posun v 
prípade zahraničných študentov bol určený na absolvovanie 
karantény po ich príchode na Slovensko. 
 Možnosť nastúpiť na prezenčnú blokovú výučbu na klini-
kách tak dostalo 118 slovenských študentov VVL a 47 zahra-
ničných študentov GVM. Opatrenia boli nastavené prísne. 
Nosenie respirátorov, rukavíc a ďalších osobných ochran-
ných pracovných prostriedkov je realizované v súlade s 
aktuálne platnými vyhláškami a opatreniami Úradu verej-
ného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia. Pri 

kontakte s osobami je akceptovaný výlučne respirátor typu 
FFP 2 alebo FFP 3. Nástup na ubytovanie v študentských 
domovoch je podmienený preukázaním sa negatívnym 
výsledkom antigénového alebo PCR testu nie staršieho ako 
48 hodín. Testovanie na COVID-19 počas blokovej výučby je 
možné realizovať priamo na MOM v areáli UVLF v Košiciach. 
Ubytovanie v študentských domovoch je pre študentov, ktorí 
nastupujú na prezenčnú výučbu, povolené. Počas blokovej 
výučby však nie je povolené cestovať domov. Počas pobytu 
v študentských domovoch je potrebné striktne dodržiavať 
zákaz stretávania sa. Študenti prichádzajúci zo zahraničia 
majú povolený nástup na blokovú výučbu až po splnení 
karanténnych povinností po vstupe na územie Slovenskej 
republiky v zmysle platnej vyhlášky ÚVZ SR. 
 Toto je stav platný v čas, kedy vznikal tento text. Či je 
platný aj v čase vydania tohto čísla Spravodajcu UVLF v Koši-
ciach, nie je isté...

 Hladiny nášho osobného i profesionálneho života nebúri 
len pandémia. O rozruch sa postarala aj pripravovaná novela 
vysokoškolského zákona z dielne ministerstva školstva. A 
rozruch to nebol veru malý. Naprieč celým Slovenskom i 
naprieč všetkými reprezentantmi vysokého školstva počnúc 
Slovenskou rektorskou konferenciou, cez Radu vysokých 
škôl, Študentskú radu vysokých škôl, Odborový zväz pracov-
níkov školstva a vedy na Slovensku až ku viacerým univer-
zitám či k ich akademickým senátom sa vyjadroval zásadný 
nesúhlas s viacerými návrhmi pripravovanej novely. Aj 
my sme sa pridali k tým, ktorí vyjadrili obavy z budúcnosti 
akademickej samosprávy na Slovensku, podporili sme snahy 
o uchovanie autonómie akademického prostredia a deklaro-
vali rozhodnutie urobiť všetko v záujme dosiahnutia efektív-
neho dialógu s vládou Slovenskej republiky. 
 Na UVLF v Košiciach, rovnako ako na mnohých ďalších 
slovenských univerzitách, považujeme autonómiu vysokých 
škôl a ich samosprávne riadenie nezávislé od politickej moci 
za základný pilier demokratickej plurality názorov. Princípy 
autonómie a samosprávy garantujú slobodu myslenia a 
slobodu vedeckého bádania, zaručujú výchovu a vzdelá-
vanie budúcich generácií v duchu ideí humanizmu, kritic-
kého myslenia a dôstojnosti človeka. Skôr, ako by mala byť 
novela predložená do legislatívneho procesu, je nevyhnuté 
obnoviť dialóg s tými, ktorých sa táto právna úprava bezpro-
stredne týka, a aj naša univerzita je pripravená podieľať sa 
na príprave takých návrhov, ktoré sú predpokladom zefek-
tívnenia a skvalitnenia všetkých činností univerzity. 

 Zima je na ústupe, pandémia koronavírusu, zdá sa, ešte 
nie a boju s ňou musíme podriadiť mnoho času a úsilia. Ale 
našťastie, nie je to to jediné, čo napĺňa naše životy či život 
našej univerzity. Stále je pred nami mnoho iných úloh, 
mnoho iných výziev, mnoho vízií, ktoré chceme naplniť. 
Okolnosti nás nútia často naše plány meniť, prispôsobovať 
sa okolnostiam, odriecť si najmä osobné, priateľské, spolo-
čenské kontakty. Ale tie isté okolnosti nás nútia aj osobnostne 
rásť a dokázať veci, ktoré by sme si ešte tak pred rokom ani 
nevedeli predstaviť, že zvládnuť dokážeme. Pevne verím, že 
už v tom ďalšom vydaní nášho univerzitného časopisu sa 
budeme môcť dočítať o rozpuku nielen jari, ale i nádejí na 
návrat k tak vytúženému „normálnemu“ životu!

Jana Mojžišová
rektorka
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• V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie šíre- 
 nia koronavírusovej infekcie tvorí významnú časť pro- 
 gramu rektorky riešenie problémov a úloh z toho 
 vyplývajúcich. Na základe prijatých uznesení vlády SR  
 zameraných na pokles ochorení COVID-19 vydala 
 rektorka prof. Mojžišová v priebehu prvých dvoch 
 mesiacov roka štyri príkazy rektorky. Príkazy rektorky č. 1 
 zo dňa 5. 1., č. 2 zo dňa 21. 1., č. 3 zo dňa 2. 2. a č. 4 zo dňa 
 5. 2. 2021. Vo všetkých príkazoch išlo najmä o opatre- 
 nia, ktoré prikazovali zamestnancom a doktorandom 
 pracovať z domu, ak to bolo možné, s výnimkou tých 
 zamestnancov, ktorí musia nevyhnutne zabezpečovať 
 neodkladné práce na pracovisku. Upravovali tiež pra- 
 covné podmienky a epidemiologické opatrenia za- 
 braňujúce šíreniu nákazy na klinikách, účelových za- 
 riadeniach a viacerých rektorátnych oddeleniach, na 
 ktorých nevyhnutná a nepretržitá prevádzka musela 
 ostať zabezpečovať svoje úlohy podľa rozpisu služieb. 
 Výučbu letného semestra, ktorá sa začala 8. 2., odkazova- 
 li do on-line priestoru.
• Vedenie univerzity sa naďalej stretávalo na svojich pra- 
 videlných utorkových stretnutiach, v týchto mesiacoch  
 ale prostredníctvom MS Teams. Rovnako on-line formou 
 sa realizovalo stretnutie Kooperačnej rady akademické- 
 ho sektora a inovačných subjektov v Rámci Rady 
 partnerstva Košického kraja, na ktorom sa zúčastnila 
 rektorka UVLF, ako o tom informovala členov vedenia na 
 zasadnutí dňa 12. 1. 
• Dňa 13. 1. bolo vydané vyhlásenie slovenských 
 vedeckých inštitúcií Dôverujme vedcom a vedkyniam! 
 UVLF sa osobou rektorky prof. Mojžišovej zapojilo do 
 tejto výzvy, ktorá v súvislosti so zvládnutím pandémie 
 COVID-19 upozorňuje na nebezpečenstvo podceňova- 
 nia vedeckých poznatkov a nepodložené vyhlásenia.  
 Podpísaní predstavitelia špičkových vedeckých inštitúcií 
 vo vyhlásení prezentovali svoju hrdosť na slovenské 
 vedkyne a vedcov, ktorí v náročných podmienkach 
 odvádzajú špičkovú prácu, ktorá celej spoločnosti pomá- 
 ha v boji s výzvami tejto doby. Naše vedecké pracoviská 
 produkujú výstupy porovnateľné s tými najlepšími  
 svetovými expertnými centrami – od hľadania lacných 
 alternatív k systémom pľúcnej ventilácie, cez vylepšova- 
 nie testov PCR, po sekvenovanie genetickej informácie 
 nového koronavírusu. Žiaľ, ľudia s minimálnymi zna- 
 losťami v určitej oblasti sa často cítia ako najväčší experti. 
 V časoch, keď sa okrem vírusu rýchlo šíria aj nebezpečné 
 dezinformácie, je potrebné viac než kedykoľvek doteraz 
 klásť dôraz na odbornú diskusiu, vecnú argumentáciu 
 a kritické myslenie. Signatári vyzvali všetkých, aby sa 
 v tejto náročnej dobe priklonili na stranu racionality 
 a verili tým, ktorí si svojimi skúsenosťami, odbornosťou, 
 dlhoročnou prácou, spoliehaním sa na empirické dôkazy  
 a disciplinovaným kritickým myslením zaslúžia status 
 expertov.
  Pod vyhlásenie sa okrem rektorky UVLF v Košiciach 
 podpísali rektori UK v Bratislave, STU v Bratislave, UPJŠ v 
 Košiciach, TU v Košiciach, ŽU v Žiline, SPU v Nitre, 
 predseda SAV prof. Šajgalík, predseda Učenej spoločnos- 

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

 ti Slovenska prof. Moczo, predseda APVV RNDr. Masarik 
 a predseda SAPV prof. Mihina. Vyhlásenie podporil aj 
 Klub 500. 
• Rektorka prof. Mojžišová sa podpísala pod spoločné 
 vyhlásenie Združenia výskumných a technických 
 univerzít Slovenskej republiky V7 a Slovenskej akadé- 
 mie vied vydané 20. 1. 2021, v ktorom toto združenie 
 vyjadrilo sklamanie z rozhodnutia Výskumnej agentú- 
 ry zrušiť výzvy DSV na podporu výskumu a inovácií 
 Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel a Priemysel 
 pre 21. storočie v celkovej alokácii 313 miliónov eur. 
  Upozornili na to, že nejde o prvé rozhodnutie 
 smerujúce k redukcii finančných prostriedkov určených 
 pôvodne pre vedu a výskum. Vnímajú tento krok 
 ako negatívny pre akademické a výskumné prostredie. 
 Absurdnosť tohto rozhodnutia ešte viac zvýrazňuje aj 
 fakt, že Slovensko patrí medzi najmenej úspešné krajiny 
 v čerpaní štrukturálnych fondov a hrozí nám vracanie 
 nemalých finančných prostriedkov do rozpočtu Únie. 
 Vyše polovica z predložených projektov (35 zo 63) tak 
 po takmer dvoch rokoch nebola vyhodnotená a 
 podporená. Boli zrušené. Slovenská veda a výskum 
 prišli o 313 miliónov eur. To najcennejšie, čo takýmito 
 rozhodnutiami strácame, je záujem mnohých ľudí, 
 partnerov, spoločne vytvorených konzorcií a ich vieru, 
 že podpora priemyslu, vedy, výskumu a spoločných 
 inovácií majú na Slovensku význam a podporu. 
• Dňa 20. 1. 2021 sa rektorka zúčastnila on-line stretnutia 
 zástupcov košických univerzít k rozvojovému projektu 
 Príprava uskutočniteľnosti integrácie výskumných 
 univerzít mesta Košice.
• Po tom, ako rektorka prof. Mojžišová podpísala zmluvu 
 o prenájme priestorov UVLF na zriadenie testovacieho 
 miesta so zdravotnou službou MEDISON, s. r. o. začalo 
 8. 2. 2021 v našom areáli svoju prevádzku mobilné 
 odberové miesto na testovanie osôb antigénovými 
 testami. 
• V dňoch 9. 2. a 19. 2. 2021 sa rektorka a ďalší zástupcovia 
 univerzity zúčastnili on-line spoločných konzultácií 
 k podávaniu žiadostí o udelenie akreditácie študijných 
 programov podľa § 30 zákona č. 269/2018 Z. z., ktoré 
 organizovala Slovenská akreditačná agentúra pre vyso- 
 ké školstvo. 
• Dňa 11. 2. viedla rektorka prof. Mojžišová on-line 
 stretnutie s prednostami kliník UVLF v Košiciach, s cie- 
 ľom nájsť riešenia, ako zabezpečiť klinickú činnosť za 
 časti študentov v rámci prípravy na štátne skúšky.
• Dňa 18. 2. sa rektorka UVLF stretla so zástupcom TUKE 
 v Košiciach, aby prerokovali možnosti partnerstva v rám- 
 ci EÚ projektov Open Science Cloud.
• V ten istý deň 18. 2. sa rektorka prof. Mojžišová zúčastni- 
 la on-line bilaterálneho mítingu Slovakia – DGRTD 
 v rámci európskeho partnerstva Global Health EDCTP3.
• Dňa 23. 2. 2021 sa rektorky a rektori slovenských vyso- 
 kých škôl vrátane rektorky prof. Mojžišovej zišli na 97. 
 zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie. Na za- 
 sadnutí konanom na Ekonomickej univerzite v Bratisla- 
 ve sa stretli s ministrom školstva Branislavom Gröhlin- 
 gom a štátnym tajomníkom Ľudovítom Paulisom, aby 
 prerokovali mimoriadne dôležité témy, medzi ktoré patril 
 návrh novely vysokoškolského zákona a prerozdelenie 
 prostriedkov v rámci Plánu obnovy, ako aj požiadavka na 
 vakcináciu vysokoškolských učiteľov. 
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    K Plánu obnovy členovia SRK prijali uznesenie, v ktorom 

 zásadne nesúhlasili s mediálne prezentovaným návrhom 
 MF SR na prerozdelenie prostriedkov v časti vzdelávanie. 
 Sumu, vyčlenenú na hĺbkové reformy vysokého školstva 
 v navrhovanom objeme približne 200 miliónov eur,  
 považuje SRK za kriticky nedostatočnú a demotivujúcu.  
 SRK vyzvala predsedu vlády a ministra školstva, aby  
 sa zasadili za významné navýšenie objemu financií  
 vyčlenených pre oblasť vysokého školstva. 
  Uznesenie k novele vysokoškolského zákona vy- 
 jadrovalo principiálny nesúhlas a SRK vyzvala ministers- 
 tvo školstva, aby materiál nezaradil do legislatívneho 
 procesu. SRK považuje princíp inštitucionálnej autonó- 
 mie vysokých škôl, princíp akademickej samosprávy a 
 z nich plynúci princíp legislatívnej deregulácie vnú- 
 torných mechanizmov vysokých škôl za základný 
 stavebný kameň akejkoľvek budúcej právnej úpravy.  
 Snahy o obmedzenie týchto princípov, ktoré sú jasne 
 badateľné v predloženej novele zákona o vysokých  

 školách, považuje SRK za neprijateľné. Sú v rozpore s 
 moderným definovaním „univerzity“ ako samospráv- 
 nej inštitúcie, ako to deklarujú Magna Charta Uni- 
 versitatum, odporúčania Európskej asociácie univerzít 
 a nedávne Rímske komuniké, v ktorom sa ministri 
 zodpovední za vysoké školstvo zaviazali podporovať 
 inštitucionálnu autonómiu, akademickú slobodu a in- 
 tegritu, účasť študentov a zamestnancov na riadení 
 vysokých škôl. SRK podporuje urgentné prijatie nové- 
 ho zákona o vysokých školách, ktorý by riešil zásadné 
 problémy vysokého školstva, ale predchádzať tomu mu- 
 sí efektívny dialóg rezortného ministerstva so zákonný- 
 mi reprezentáciami vysokých škôl a so širokou aka- 
 demickou obcou. 
  V záujme skorého návratu k prezenčnej výučbe na 
 vysokých školách SRK žiadala zaradiť vysokoškolských 
 pedagógov a ďalších zamestnancov do zoznamu osôb 
 kritickej infraštruktúry pre prednostné očkovanie proti  
 COVID-19.

Z agendy
MVDr. Martina Tomka, PhD.,
prorektora pre vzdelávanie

• Dňa 26. 1. 2021 pripravilo študijné oddelenie univerzity 
 prehliadku rozvrhov na letný semester AR 2020/2021.
• V dňoch od 21. do 28. 1. 2021 sa na UVLF v Košiciach 
 konali štátne skúšky študentov 5. ročníka študijného 
 programu všeobecné veterinárske lekárstvo a General 
 Veterinary Medicine a v dňoch od 25. do 27. 1. 2021 
 štátne skúšky študentov 5. ročníka ŠP farmácia. 
• Dňa 3. 2. 2021 sa uskutočnil on-line zápis študentov 
 druhého ročníka spoločného bakalárskeho študijného 
 programu náuka o živočíchoch. Študenti, ktorí budú 
 počas nasledujúcich troch semestrov pokračovať v štú- 
 diu na našej alma mater, však na Slovensko nepricestova- 
 li a ich výučba v letnom semestri bude z dôvodu súčasnej  
 nákazovej situácie realizovaná dištančnou formou. Na 
 štúdium sa zapísalo 30 nových študentov. 
• Dňa 5. 2. 2021 usporiadala UVLF v Košiciach už piaty roč- 
 ník Dňa otvorených dverí, ktorý sa ale tentokrát konal 
 v on-line priestore. Počas virtuálneho podujatia sme 
 zaznamenali viac ako 1 800 vzhliadnutí záujemcov 
 o štúdium a iných, a 31 z nich aktívne kontaktovalo 
 pracovníčky študijného oddelenia formou chatu na FB, 
 YouTube a Instagrame. Celkovo navštívilo webové síd- 
 lo univerzity a pozrelo si DOD na kanáli YouTube približ- 
 ne 2 600 divákov v priebehu 3 dní, k 4. 3. 2021 to bolo už 
 3 067 vzhliadnutí v celkovom rozsahu 993 hodín. Nakoľ- 
 ko podujatie bolo veľmi úspešné, vedenie UVLF v Ko- 
 šiciach rozhodlo o jeho opakovaní 12. 3. 2021. 
• Dňa 10. 2. 2021 sa na študijnom oddelení konala pracov- 
 ná porada k príprave a priebehu prípravného kurzu 
 z biológie a chémie pre záujemcov o štúdium na UVLF 
 v Košiciach od AR 2021/2022. Prípravný kurz sa bude po  
 prvýkrát konať on-line formou s využitím platforiem 
 MS Teams a MOODLE. Záujem uchádzačov o prípravný 
 kurz prevýšil naše očakávania a prekročil počty 
 prihlásených záujemcov za ostatných 5 rokov. Na 
 prípravný kurz sa zaregistrovalo 83 adeptov na štú- 
 dium. Kurz sa začal 20. 2. 2021 a bude prebiehať cez 
 víkendy v týždenných intervaloch 9 týždňov. 
• V mesiaci február 2021 študijné oddelenie pripravilo 
 pokyny študentom k odovzdávaniu záverečných prác 
 v AR 2020/2021 a následne pokyny k tlači záverečných 

 prác, ktorú bude pre všetkých študentov zabezpečovať 
 pracovisko UVLF – Univerzitná knižnica a edičné 
stredisko. 
• Pravidelne aktualizujeme harmonogram výučby blo- 
 kových rotácií študentov 6. ročníka študijného progra- 
 mu všeobecné veterinárske lekárstvo a General Veteri- 
 nary Medicine podľa vývoja epidemiologickej situácie.
• Pravidelne aktualizujeme pokyny pre študentov a čle- 
 nov štátnicových komisií k priebehu štátnych skúšok 
 podľa vývoja epidemiologickej situácie. 
• Počas troch týždňov vo februári 2021 sa UVLF v Košiciach 
 zúčastnila už tradičného Študentského vzdelávacieho 
 veľtrhu v Nórsku – Student Recruitment Fairs Norway, 
 ktorý bol tento rok z dôvodu epidemiologickej situá- 
 cie realizovaný on-line. Veľtrh bol rozdelený do niekoľ- 
 kých častí a pokrýval celé územie Nórska. UVLF v Koši- 
 ciach tak využila možnosť prezentovať sa nielen v 
 oblasti Osla (17. – 18. 2.), ale aj v oblasti stredného 
 (4. – 5. 2.) a severného Nórska (11. – 12. 2.). Veľ- 
 trh pozostával z textovej a video prezentácie UVLF a 
 aktívneho chatu medzi záujemcami o štúdium a 
 referátom pre štúdium v anglickom jazyku. O prezentá- 
 ciu UVLF prejavilo záujem 713 študentov a do aktívnej 
 komunikácie sa zapojilo 103 z nich. 
• Dňa 25. 2. 2021 sa na referáte pre štúdium v anglickom 
 jazyku uskutočnilo pracovné stretnutie prorektora pre 
 vzdelávanie MVDr. M. Tomka, PhD., garanta odbornej 
 praxe študentov študijného programu General Veteri- 
 nary Medicine MVDr. V. Vrabca a pracovníčky referátu 
 s cieľom zosúladiť evidenciu realizovaných extra- 
 murálnych praxí realizovaných v zahraničí a na Slovensku.
• Referát pre štúdium v anglickom jazyku začal pripravo- 
 vať kalkulácie príjmov a výdavkov v študijných 
 programoch General Veterinary Medicine a Animal 
 Science pre letný semester AR 2020/2021.
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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 23 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 pripravuje sa rozpis dizertačných skúšok v 
 mesiacoch marec – apríl. 
• 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 32 doktorandov, z to- 
 ho 15 externých.
• Na zasadnutí vedenia dňa 2. 2. 2021 bola predložená 
 a schválená Výročná správa rady IGA za rok 2020. 
 V minulom roku boli schválené a financované 4 nové 
 projekty IGA, vo všetkých štyroch sú vedúce projektov 
 doktorandky: PharmDr. Dominika Faixová, Mgr. Katarí- 
 na Peňazziová, Mgr. Martina Proškovcová a MVDr. 
 Simona Grelová. V správe bolo konštatované, že 4 projek- 
 ty so začiatkom riešenia v roku 2019 boli ukončené na 
 základe oponentských posudkov ako „splnil ciele“ (MVDr. 
 Viera Schwarzbacherová, PhD., MVDr. Bc. Zuzana Vikar- 
 tovská, MVDr. Tatiana Vataščinová, MVDr. Martina Kara- 
 sová) a v súčasnosti sú monitorované za účelom vyká- 
 zania požadovanej publikačnej činnosti. Tohto roku 
 nebola rektorkou UVLF vyhlásená výzva IGA na pred- 
 kladanie projektov pre mladých vedeckých pracovníkov 
 a doktorandov koncom januára, ako to už bolo zvykom 
 niekoľko rokov. 
• V priebehu februára prebiehali prípravné konzultačné 
 činnosti pre záverečné oponentúry 4 projektov KEGA, 
 ktoré sa uskutočnia v marci, nakoľko obdobie ukončenia 
 projektov bolo toho roku z dôvodu pandémie COVID-19 
 predĺžené do konca marca. 
• Obdobne v priebehu prvých mesiacov roka prebiehali 
 konzultačné činnosti týkajúce sa podkladov šiestich 
 habilitačných konaní, obhajoby ktorých sa budú konať 
 začiatkom apríla, ako aj konzultačné činnosti týkajúce sa 
 nových habilitácií a inaugurácií.
• Dňa 2. 2. 2021 sa uskutočnilo stretnutie komisie na UPJŠ  
 pre výber logotypu pre Cassovia New Industry Cluster – 
 CNIC (Košický klaster nového priemyslu), kde sú zapoje- 
 né všetky tri košické univerzity. V priebehu obidvoch 
 mesiacov sa riešili viaceré podkladové materiály vyplý- 
 vajúce z požiadaviek CNIC. 

• Riešila sa aktualizácia údajov člena siete UNIKO, t. j. úda- 
 jov kontaktnej osoby pre spoluprácu s NCP pre program 
 HORIZONT EUROPE. V rámci programu H2020 je 
 kontaktným bodom Mgr. Ivana Pahulyiová, ktorá bola 
 schválená ako kontaktný bod aj pre nový program HO- 
 RIZONT EURÓPA. 
• Dňa 22. 2. 2021 sa konalo stretnutie zástupcov Práv- 
 neho a personálneho oddelenia UVLF s nositeľmi paten- 
 tu č. 288782: Probiotický prípravok, spôsob jeho prípra- 
 vy a použitie probiotického prípravku (doc. R. Nemcová, 
 MVDr. S. Gancarčíková) za účelom prerokovania sta- 
 noviska k návrhu zmluvy o spolupráci s firmou Geokom- 
 plex.
• Koncom februára 2020 bola zverejnená výzva o nahlá- 
 senie tém dizertačných prác na akademický rok 2021/22. 
 Hlavnou podmienkou je, že všetky témy musia byť 
 schválené vedúcim katedry, garantmi študijných pro- 
 gramov a tiež koordinátormi pre vedu a výskum. Školiteľ 
 musí deklarovať zabezpečenie doktorandského štúdia 
 aktuálnym projektom. Témy budú zverejnené na we- 
 bovom sídle UVLF v slovenskom a anglickom jazyku za- 
 čiatkom apríla. 
• Ako každoročne, aj v tomto roku Štatistický úrad SR poža- 
 doval v priebehu februára vypracovať ročný výkaz eZbe- 
 ru údajov o vedecko výskumnej činnosti za rok 2020, 
 z ktorého okrem iného vyplýva, že celková vedecko- 
 -výskumná kapacita na UVLF v roku 2020 bola zabez- 
 pečovaná 261 tvorivými pracovníkmi, z ktorých 42 bolo 
 vedeckých pracovníkov a 219 vysokoškolských učite- 
 ľov. Na vede sa okrem toho na UVLF podieľalo 82 dokto- 
 randov v dennej forme štúdia. 
• 64. ročník časopisu Folia Veterinaria bol vydávaný pravi- 
 delne 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 dôvo- 
 du, že podobne ako v minulom roku, aj nasledujúcich 
 rokoch bude Folia Veterinaria vydávaná vydavateľstvom 
 DeGruyter ako Open Access. Už rok prebieha proces 
 hodnotenia v súvislosti so zaradením časopisu do data- 
 bázy Emerging Sources Citation Index (ESCI), ktorý je 
 zahrnutý vo WOS. Na základe výročnej správy (Annual 
 Review Report – Sciendo-DeGruyter) u vedeckého časo- 
 pisu Folia Veterinaria za rok 2020 je vidieť hlavne výraz- 
 ný nárast stiahnutí pdf verzií článkov, ktorých bolo vyše 
 21 tisíc (oproti roku 2019 je to dvojnásobný nárast!), 
 aj ďalšie hlavné ukazovatele sú viac ako dvojnásobne 
 vyššie. Časopis je indexovaný v 31 databázach, medzi 
 nimi aj celosvetových ako CABI, DOAJ, EBSCO, Google 
 Scholar alebo Proquest a ďalšie. V tejto dobe sa pripra- 
 vuje prvé číslo 65. ročníka časopisu Folia Veterinaria 
 k vydaniu (termín koniec marca). Na web sídle pod 
 záložkou Folia Veterinaria-výtlačky a pokyny sú umiest- 
 nené aktualizované pokyny pre autorov.

 
  
 
 

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

prorektora pre rozvoj školy
a hodnotenie kvality

• V mesiacoch január a február sa uskutočnili pracovné 
 stretnutia zamerané na riešenie rozvojového projektu 
 Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Koši- 
 ciach, Technickej univerzity v Košiciach a Univerzity Pav- 
 la Jozefa Šafárika v Košiciach “Príprava štúdie uskutoč- 
 niteľnosti integrácie výskumných univerzít mesta Košice”.
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• Vedenie UVLF v Košiciach prerokovalo a schválilo návrh  
 vedúceho Jazdeckého areálu UVLF o zaradenie dvoch 
 položiek do cenníka služieb UVLF (Jazdecký areál) v sú- 
 vislosti so zakúpením novej pračky na pranie konských 
 vecí vo výške 4,50 € a intenzívne pranie konských vecí 
 s predpierkou v hodnote 5,00 €.
• V priebehu mesiacov január a február sa uskutočnili 
 pracovné stretnutia so zástupcami spoločnosti Humac, 
 s. r. o., zamerané na zapojenie sa do výzvy na pred- 
 kladanie žiadostí o schválenie obsahových námetov 
 na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP, za- 
 meraných na produktivitu a udržateľnosť poľnohospo- 
 dárstva z program rozvoja vidieka 2014 – 2020. Výsled- 
 kom je projekt zameraný na vytvorenie silnej operačnej  
 skupiny, zloženej s výskumnej organizácie (UVLF), pro- 
 ducenta krmív (Humac, s. r. o., Košice) a chovateľa hydi- 
 ny (Hydinová farma Vidiščák – Chotča, okres Stropkov), 
 ktorej úlohou bude vypracovanie receptúr, testova- 
 nie a produkcia nových kŕmnych zmesí určených 
 pre hydinu s obsahom humínových látok, na zlepšenie 
 produkčných parametrov hydiny, zlepšenia zdravia 
 zvierat, zníženie mykotoxínov v krmivách a živočíšnych 
 produktoch hospodárskych zvierat (brojlerové kurčatá, 
 nosnice).
• Vedúcim katedier, prednostom kliník a vedúcim výskum- 
 ných centier a laboratórií UVLF bol zaslaný elektronický 
 formulár na vykonanie bodového hodnotenia tvorivých 
 pracovníkov UVLF v Košiciach za rok 2020 a pokyny na  
 vykonanie bodového hodnotenia. Uvedené materiály sú 
 umiestnené aj na intranete UVLF v Košiciach (intranet. 
 uvlf.sk).
• Vedenie UVLF prerokovalo stav realizácie aktivít vyplý- 
 vajúcich z Návrhu opatrení na štrukturálne zmeny v 
 poskytovaných študijných programoch pre prvý stupeň 
 vysokoškolského vzdelávania na UVLF v Košiciach v 
 rokoch 2019 – 2022.
• Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo 
 usporiadala dňa 9. 2. 2021 spoločnú on-line konzultáciu 
 v prostredníctvom MS Teams zameranú na podávanie 
 žiadostí o udelenie akreditácie nového študijného 
 program podľa §30 zákona č. 269/2018 Z. z.
• Na základe rokovaní so zástupcami spoločnosti Hydina 
 Slovensko zameraných na zhodnotenie bažantov z ÚZ 
 pre chov a choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach sa 
 v mesiacoch január a február uskutočnil predaj bažanta 
 poľovného pre zamestnancov UVLF.

• UVLF v Košiciach v rámci otvorenej výzvy Nórskych 
 grantov na predkladanie žiadostí o projekt zameraný na 
 zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobova- 
 ní sa zmene klímy vypracovala projekt s názvom Zvyšo- 
 vanie povedomia o zmierňovaní klímy a adaptácia na 
 ňu. Cieľom otvorenej výzvy je podpora systematických 
 a kompaktných aktivít zameraných na zvyšovanie po- 
 vedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klí- 
 my realizovaných so zohľadnením princípov informál- 
 neho učenia sa a určených pre široké spektrum cieľových 
 skupín. 
• Dňa 10. 2. 2021 sa uskutočnilo on-line zasadnutie 
 Riadiacej rady a Implementačnej rady AiS2 prostredníc- 
 tvom MS Teams. Program bol zameraný na vyhodno- 
 tenie plnenia dlhodobého a krátkodobých plánov vývo- 
 ja AiS2, zhodnotenie dopadu organizačných zmien a 
 zmien v komunikácii v roku 2020, návrh hlavných sme- 
 rov rozvoja na rok 2021, schválenie dlhodobého a krát- 
 kodobého plánu vývoja AiS2 a rozpočet na rok 2021.
• V súlade s vnútorným predpisom UVLF Zabezpečova- 
 nie kvality vysokoškolského vzdelávania na UVLF v Koši- 
 ciach sa dňa 10. 2. 2021 uskutočnilo úvodné zasadnutie 
 Akreditačnej komisie UVLF (AK UVLF). Členovia AK UVLF 
 zvolili za predsedníčku AK UVLF prof. MVDr. Zuzanu 
 Ševčíkovú, PhD.
• Komisie pre vytváranie, úpravu a periodické hodnote- 
 nie študijného program ukončili prípravu nových študij- 
 ných programov pre prvý stupeň vysokoškolského vzde- 
 lávania veterinárna sestra a rodinný farmár, a pre druhý 
 stupeň vysokoškolského vzdelávania pohoda a ochrana 
 zvierat. Novonavrhnuté študijné programy boli zaslané 
 rektorkou UVLF na schválenie Akreditačnej komisii UVLF.
• Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo 
 usporiadala dňa 19. 2. 2021 II. spoločnú on-line kon- 
 zultáciu prostredníctvom MS Teams k téme podávania 
 žiadostí o udelenie a akreditácie študijného program v 
 odbore a stupni, v ktorom uskutočňujú študijný pro- 
 gram podľa § 30 zákona č. 269/2018 Z. z. 
• Boli spracované a zaslané správy o prijatých opatreniach 
 v študijných programoch tretieho stupňa hygiena cho- 
 vu zvierat a životné prostredie, súdne a verejné vete- 
 rinárske lekárstvo, a veterinárna morfológia a fyzio- 
 lógia, a odboroch habilitačného konania a konania na 
 vymenúvanie profesorov hygiena chovu zvierat a život- 
 né prostredie, a veterinárna morfológia a fyziológia Mi- 
 nisterstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvis- 
 losti s časovým obmedzením ich akreditácie.

Z agendy prof. MVDr. Zity Faixovej, PhD.,
prorektorky pre medzinárodné vzťahy

a internacionalizáciu

• Na univerzite v letnom semestri akademického roku 
 2020/2021 študuje 10 študentov v rámci programu 
 Erasmus+. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu všet- 
 ci študenti študujú on-line formou. V sledovanom obdo- 
 bí 17 študentov univerzity študuje na zahraničných 
 univerzitách on-line formou a evidujeme 12 mobilít 
 študentov na prax (10 absolventov, z toho 8 absolven- 
 tov už mobilitu ukončilo, 2 absolventi v mobilite pokra- 
 čujú) a realizujú sa dve mobility učiteľov.
• V súvislosti s organizáciou mobilít v rámci programu 
 Erasmus+ bolo podaných 24 prihlášok študentov na 
 štúdium (23 študentov zo ŠP VVL a 1 študent zo ŠP F), 
 na stáž 54 študentov (38 študentov ŠP VVL a 15 
 študentov ŠP F a 1 doktorand). V prvom kole výberové- 
 ho konania posúdili tri komisie prihlášky a eseje uchá- 
 dzačov per rollam. V druhom kole komisie posúdia 

 kompatibilitu študijných plánov vysielanej a prijímajú- 
 cej inštitúcie v zahraničí. Pohovor sa uskutoční cez plat- 
 formu MS TEAMS.
• Veľvyslanectvo USA v Bratislave realizuje projekt mapy 
 slovensko-americkej akademickej a výskumnej spolu- 
 práce. Jeho cieľom je vytvoriť prehľadnú webovú strán- 
 ku s mapou Slovenska, ktorá bude znázorňovať slovens- 
 ké inštitúcie a pracoviská, ktoré majú spoluprácu s 
 partnerskou americkou inštitúciou v oblasti spoločné- 
 ho výskumu, publikácií, mobility alebo výmeny know- 
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 -how. UVLF poskytla informácie o existujúcej slovensko- 
 -americkej spolupráci, ktorú realizuje s Louisiana State 
 University, Agricultural Center od roku 2018 na základe 
 Memoranda o porozumení a štipendijného pobytu 
 vysokoškolského učiteľa prostredníctvom Národného 
 štipendijného programu v Centers for Disease Control 
 and Prevention v Atlante.
• V súvislosti s prípravou medzinárodnej konferencie 
 Summer University 2021, ktorá sa uskutoční 12. – 18. 7.  
 2021 na Slovensku, prorektorka Faixová 27. 1. 2021 ini- 
 ciovala pracovné on-line stretnutie so zástupcami Spol- 
 ku slovenských farmaceutov a Spolku košických štu- 
 dentov farmácie. Medzinárodné podujatie organizu- 
 jú študenti farmácie v rámci EPSA (Európska asociácia 
 študentov farmácie). 
• Na základe ponuky mesta Košice boli pripravené oblasti 
 a inštitúcie pre spoluprácu univerzity s partnermi v Sankt 
 Petersburgu v Ruskej federácii.
• Univerzita dostala ponuku na medzinárodnú spoluprácu 
 so vzdelávacími a výskumnými inštitúciami na Taiwane. 
• Vedenie Vinnickej národnej agrotechnickej univerzity sa 

 obrátilo na UVLF so žiadosťou o realizáciu odbornej stáže 
 pre vysokoškolských učiteľov pod názvom „Veterinárna 
 hygiena, sanitácia a expertíza“ na vopred stanovené té- 
 my z oblasti hygieny potravín, výživy, chovu zvierat a 
 chorôb farmových a exotických zvierat on-line formou.
• Spojené kráľovstvo vystúpilo z EÚ a z programu Erasmus+ 
 a v súčasnosti pripravuje nový mobilitný program pod 
 názvom Turing Scheme, ktorý by mal začať fungovať 
 od septembra 2021. Veľká Británia plánuje uzavrieť no- 
 vé medzinárodné zmluvy so vzdelávacími inštitúciami, 
 s ktorými by mohla nový projekt realizovať. Pri tejto prí- 
 ležitosti UVLF priebežne poskytuje potrebné informácie 
 britskému veľvyslanectvu v Bratislave. 
• Z dôvodu ďalšieho lockdownu, nemožnosti dokončiť 
 praktickú časť rigoróznych prác, zákazu vychádzania 
 z okresov a zatvorenia prevádzok bol predĺžený prvý 
 rok v rigoróznom štúdiu pre všetkých rigoróznych 
 študentov prijatých v ak. r. 2019/2020 do 31. 3. 2021.
• Bolo pripravené do tlače prvé číslo Folia Pharmaceutica 
 Cassoviensia v roku 2021. Vedecký časopis vstúpil už do 
 tretieho roku svojej existencie.

• V mesiaci január a február prebiehali finálne úpravy a 
 kompletizácia nového študijného bakalárskeho pro- 
 gramu veterinárne sestra. V tejto súvislosti boli usku- 
 točnené on-line stretnutia zodpovedných pracovníkov 
 za uvedený študijný program z UVLF v Košiciach (pro- 
 rektorka prof. MVDr. A. Trbolová, PhD., prorektor MVDr. 
 M. Tomko, PhD., prof. MVDr. M. Svoboda, CSc., doc. 
 MVDr. J. Toporčák, PhD., doc. MVDr. J. Bílek, PhD., MVDr. 
 T. Weissová, PhD., a MVDr. L. Molnár, PhD.) ako aj špecia- 
 listov z externého prostredia (MVDr. M. Kovalík, PhD., 
 Dip ECDV, MRCVS a MVDr. L. Stodola).
• V období mesiacov január a február prebiehali úpravy 
 študijného programu 3. stupňa veterinárna chirurgia,  
 ortopédia a röntgenológia. Tento program bol upravený 
 a koncipovaný na základe najnovších vedeckých po- 
 znatkov tak, aby spĺňal všetky náročné kritériá v danej 
 oblasti vedy a výskumu.
• Činnosť na klinikách v mesiacoch január a február prebie- 
 hala v obmedzenom režime pre opatrenia v súvislosti 
 s pandémiou COVID-19. Všetky ochranné prostriedky a 
 pomôcky na klinikách boli zabezpečené centrálne, 
 v dostatočnom množstve a na čas. Na KMZ sa vykoná- 
 vali ošetrenia prevažne akútnych prípadov, a to až do 
 20. februára. Po tomto dátume vzhľadom k nástupu 
 študentov 6. ročníka na blokový výučbu sa opätovne za- 
 čali vykonávať aj plánované úkony a operácie, samo- 
 zrejme s rešpektovaním všetkých protipandemických 
 opatrení. Aj napriek kontrole a prísnym opatreniam 
 museli ísť 5 pracovníci KMZ a dvaja študenti do karanté- 
 ny pre kontakt s pozitívnou osobou, ktorá túto skutoč- 
 nosť nahlásila dodatočne prednostke KMZ. V priebe- 
 hu mesiaca január a február bolo na KMZ ošetrených 
 spolu 3251 psov a mačiek, čo je v porovnaní s minulým 
 rokom mierny pokles. Na klinike vtákov, exotických a 
 voľne žijúcich zvierat prebiehali služby bez problémov, 
 službukonajúci lekári sa striedali v dvojdňových interva- 

 loch. V mesiacoch január a február zaznamenali na 
 KVEVŽZ mierny nárast pacientov a zvýšila sa aj nároč- 
 nosť prípadov a operačných zásahov, ako aj počet hos- 
 pitalizovaných zvierat. Na klinike koní prebiehali služby 
 podľa rozpisu veterinárnych lekárov a pomocného per- 
 sonálu. V januári bolo na klinike koní ošetrených 15 
 pacientov vrátane ôsmich akútnych a siedmich operácií. 
 Vo februári sa počet ošetrených pacientov zvýšil na 25; 
 boli uskutočnené aj nutné výjazdy mobilnou klinikou 
 k akútnym pacientom v teréne. Na klinike ošípaných 
 boli pohotovostné služby realizované bezproblémovo 
 podľa rozpisu. Z dôvodu zlej nákazovej situácie africké- 
 ho moru nebol na klinike ošípaných realizovaný žiadny 
 príjem pacientov ani výjazdy za pacientami. Zaznamena- 
 li však nárast zvierat v počte zvierat, a to za január – 
 február od 2 prasníc 9 a 11 ciciakov. Klinika prežúvavcov 
 poskytovala konzultácie a služby pre pacientov počas 
 celého januára a februára; prijala a následne hospitali- 
 zovala 10 pacientov. V tomto období bola hospitali- 
 zácia ukončená u 15 pacientov. Na klinike sú tiež ustaj- 
 nené klinické zvieratá v počte 19 kusov. Aktuálny počet 
 zvierat na klinike je 28. Klinikou prežúvavcov boli reali- 
 zované aj výjazdy k pacientom mobilnou klinikou v počte 
 55. Poskytované služby zahŕňali problematiku vnútor- 
 ných chorôb, ortopédie, chirurgie a reprodukcie pre- 
 žúvavcov na príslušných farmách (ŠPP Zemplínska 
 Teplica, PD Bystré). Na všetkých klinikách prebiehali v 
 obmedzenom režime klinické praxe študentov končia- 
 cich ročníkov v slovenskom a anglickom programe.
• Aj keď v centre klinických zručností neprebiehala pria- 
 ma výučba, boli na tomto pracovisku doplnené inštruk- 
 tážne príručky pre stanovištia základných klinických 
 vyšetrení, oftalmologických vyšetrení, sutúry a stano- 
 vište zobrazovacej diagnostiky – RTG a USG vyšetrení v 
 slovenskom aj anglickom jazyku.
• V univerzitnej lekárni aj napriek personálnym (výpadok 
 jedného pracovníka) a pandemickým obmedzeniam 
 denne obslúžili 45 – 49 klientov. Prostredníctvom lekár- 
 ne bolo najmä pre zamestnancov kliník a ostatných 
 pracovísk zabezpečené dostatočné množstvo respirá- 
 torov FFP2, ďalej dezinfekčných prostriedkov a rukavíc.

Z agendy
prof. MVDr. Alexandry Trbolovej, PhD.,

prorektorky pre klinickú činnosť a styk s praxou
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• Dňa 7. 11. 2019 sa prorektorka prof. Trbolová zúčastnila 
 zasadnutia EVERI komisie, ktoré sa uskutočnilo v Bruseli. 
 Na stretnutí sa rokovalo o otázkach vzdelávania 
 zameraného na stratégiu „Day – 1 kompetencií“, 
 podpory EAEVE implementácie do akreditačného 
 systému veterinárneho vzdelávania a podpory spoluprá- 
 ce s IVSA. Ďalej sa rokovalo o zámeroch vo vede a 
 priemysle v súvislosti s významom veterinárnej profesie.
• Začiatkom novembra bola riešená problematika 
 praktickej výučby na kadáveroch na klinike malých 
 zvierat a na katedre patologickej anatómie, nakoľko 
 pôvodná zmluva s asanačnou službou bola zrušená a 
 túto prebral nový štatutár. V priebehu mesiaca novem- 
 ber boli uskutočnené rokovania s novým štatutárom 
 asanačnej služby v Košiciach a bola podpísaná aj nová 
 zmluva o odbere vedľajších živočíšnych produktov.  
• Na základe informácie kliniky prežúvavcov o nefunkčnos- 
 ti acidobázického prístroja, ktorý je jediným prístrojom 
 pre všetky klinické pracoviská na UVLF, bol urgentne 
 riešený nákup nového prístroja na meranie acidobázy.  
 Prístroj bol zakúpený a je k dispozícii pre všetky klinické 
 pracoviská na klinike prežúvavcov. 
• V dňoch 18. 11. – 21. 11. 2019 našu univerzitu navštívili  
 zástupcovia z Poľnohospodárskej univerzity Bila 
 Tserkva, akad. prof. M. Rublenko, prof. S. Rublenko, doc. 
 M. Utechenko, doc. O. Eroshenko a doc. T. Tsarenko.  

 Účelom návštevy bola konzultačná a poradenská 
 činnosť súvisiaca s prípravou ich univerzity na akreditáciu 
 a evalváciu EAEVE komisiou.
• Na základe požadovaných odoslaných informácií od 
 prednostov kliník prorektorka Trbolová spracovala a 
 predložila na vedení Vyhodnotenie klinickej činnosti na 
 UVLF v Košiciach za akademický rok 2018/2019. Súčas- 
 ne bola spracovaná aj SWOT analýza z jednotlivých kliník.
• V dňoch 21. 11. – 23. 11. 2019 sa prorektorka prof. 
 Trbolová zúčastnila na Sneme KVL SR na Štrbskom ple- 
 se, kde informovala o spolupráci medzi UVLF v Košiciach 
 a KVL SR a tiež aj o možnostiach vykonávania odbor- 
 ných stáží SVL na klinických pracoviskách UVLF v 
 Košiciach.
• Koncom mesiaca november bola riešená požiadavka 
 o zmene v Štatúte Etickej komisie na UVLF v Košiciach.
• Dňa 2. 12. 2019 sa prorektorka Trbolová zúčastnila na 
 zasadnutí kliniky koní; na programe bolo riešenie slu- 
 žieb a systém preplácania pohotovostných služieb, 
 prednosta kliniky koní informoval o zrušení pod- 
 kúvačského seminára plánovaného na 22. a 23. 11. 2019 
 na UVLF v Košiciach; ďalšia informácia prednostu bola 
 o funkcii doc. MVDr. J. Bíleka, PhD., pri koordinácii klinic- 
 kej činnosti.
• Začiatkom decembra prebiehali rokovania k návrhu 
 o participácii UVLF/KMZ v systéme duálneho vzdelávania 
 určeného pre Strednú odbornú školu veterinárnu v Barci. 
 V súčasnom období nie je možné realizovať na uvede- 
 nom pracovisku systém duálneho vzdelávania; KMZ bu- 
 de však naďalej poskytovať praxe pre študentov zo 
 Strednej odbornej veterinárnej školy v Barci na základe  
 pôvodne podpísanej zmluvy.

Z agendy
prof. MVDr. Alexandry Trbolovej, PhD.,

prorektorky pre klinickú činnosť a styk s praxou

Z agendy Ing. Róberta Schrétera, PhD.,
kvestora

• V novembri a decembri naďalej pokračovali stavebné 
 práce na znížení energetickej náročnosti pavilónu 
 17 a 36. Pavilón 25 bol zhotoviteľom univerzite odovz- 
 daný a bude prebiehať kolaudačné konanie a 
 odstraňovanie prípadných nedostatkov. Realizácia 
 zníženia energetickej náročnosti pavilónu 35 sa posunu- 
 la do fázy dokončovacích prác. V decembri boli 
 spracované dodatky na stavby P 17 a P 35.
• Žiadosti o poskytnutie NFP na zníženie energetickej 
 náročnosti P 12 a P 14 sa stále nachádzajú v štádiu 
 administratívnej kontroly, rovnako ako aj všetky žiadosti 
 v rámci výziev na dlhodobý strategický výskum.
• Tretia etapa rekonštrukcie oplotenia na ulici Kostolianska  
 nebola úplne ukončená do konca roku vzhľadom na 
 počasie. Úplné ukončenie prác sa očakáva v apríli.
• V novembri získala univerzita dodatočných 50 tisíc eur  
 na realizáciu rekonštrukcie pavilónu P 39, kde práce stále 
 prebiehajú.

 predniesol Dr. h. c. prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD. Ďal- 
 šia prednáška bola venovaná histórii časopisu Lekárnické 
 listy od RNDr. Tatiany Kubovičovej a Mgr. Petra Krajčovi- 
 ča, PhD. O procese vývoja nových liekov hovoril 
 prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., a Moderné nástroje v 

 komunikácii s farmaceutmi priblížil vo svojej prednáške 
 PharmDr. Martin Dočkal. Odbornú časť uzavrel prezi- 
 dent SLeK PharmDr. Ondrej Sukeľ prednáškou o 
 publikačnej a osvetovej činnosti Slovenskej lekárnickej 
 komory.

• Realizovali sa aj ďalšie rekonštrukčné práce na 
 študentských domovoch z účelovo vyčlenených 
 finančných prostriedkov z MF SR. Univerzita sa podarilo 
 získať aj zvyšných 200 tisíc eur, čím boli univerzite 
 pridelené všetky účelovo vyčlenené finančné prostriedky 
 z MF SR.
• V decembri bola realizovaná aj úprava bežnej dotácie 
 rozdelením bežnej dotácie na dofinancovanie vzdeláva- 
 cej činnosti verejných vysokých škôl podľa per- 
 centuálneho podielu na výkone vo vzdelávaní.
• V decembri bola zverejnená metodika rozpisu dotácií 
 zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 
 2020. V porovnaní s rokom 2019 nastávajú pre rok 2020 
 v metodike rozpisu finančných prostriedkov menej 
 významné zmeny. (7) Metodika a rozpis vychádzajú 
 z vládneho návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 
 2020, pričom výdavky štátneho rozpočtu v rámci  
 programu 077 – Vysokoškolské vzdelávanie a veda, 
 sociálna podpora študentov vysokých škôl sú na 
 rok 2020 v sume 611 544 226 €. Na transfer vysokým 
 školám ministerstvo rozpočtuje sumu 602 965 667 €. 
 Za navýšením finančných prostriedkov oproti roku 2019 
 je najmä valorizácia platov. (8) Vplyv dopadov valorizácie 



8 www.uvlf.sk

Z agendy Ing. Róberta Schrétera, PhD.,
kvestora
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 prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., a Moderné nástroje v 

 komunikácii s farmaceutmi priblížil vo svojej prednáške 
 PharmDr. Martin Dočkal. Odbornú časť uzavrel prezi- 
 dent SLeK PharmDr. Ondrej Sukeľ prednáškou o 
 publikačnej a osvetovej činnosti Slovenskej lekárnickej 
 komory.

• Realizovali sa aj ďalšie rekonštrukčné práce na 
 študentských domovoch z účelovo vyčlenených 
 finančných prostriedkov z MF SR. Univerzita sa podarilo 
 získať aj zvyšných 200 tisíc eur, čím boli univerzite 
 pridelené všetky účelovo vyčlenené finančné prostriedky 
 z MF SR.
• V decembri bola realizovaná aj úprava bežnej dotácie 
 rozdelením bežnej dotácie na dofinancovanie vzdeláva- 
 cej činnosti verejných vysokých škôl podľa per- 
 centuálneho podielu na výkone vo vzdelávaní.
• V decembri bola zverejnená metodika rozpisu dotácií 
 zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 
 2020. V porovnaní s rokom 2019 nastávajú pre rok 2020 
 v metodike rozpisu finančných prostriedkov menej 
 významné zmeny. (7) Metodika a rozpis vychádzajú 
 z vládneho návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 
 2020, pričom výdavky štátneho rozpočtu v rámci  
 programu 077 – Vysokoškolské vzdelávanie a veda, 
 sociálna podpora študentov vysokých škôl sú na 
 rok 2020 v sume 611 544 226 €. Na transfer vysokým 
 školám ministerstvo rozpočtuje sumu 602 965 667 €. 
 Za navýšením finančných prostriedkov oproti roku 2019 
 je najmä valorizácia platov. (8) Vplyv dopadov valorizácie 

• V januári UVLF nasadila SSL wildcard certifikát od certifi- 
 kačnej autority Disig, a. s., na webové servery *.uvlf.sk.
• V januári a februári prebiehali stavebné práce v zadnej 
 časti P 17. Ide o adaptáciu priestorov pre katedru morfo- 
 logických disciplín a pre patologické disciplíny.
• V priebehu januára a februára prebiehali stavebné práce 
 na projekte na zníženie energetickej náročnosti pavilónu 
 č. 12.
• Úspešne dopadla aj kontrola verejného obstarávania na 
 stavebné práce na projekte na zníženie energetickej 
 náročnosti pavilónu č. 14. Koncom februára došlo aj k 
 odovzdaniu staveniska a práce sa začnú čoskoro reali- 
 zovať.
• Projekt zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 17 
 čaká na kolaudačné rozhodnutie.
• UVLF rozbehla prípravu projektových dokumentácií na 
 ďalšie znižovanie energetickej náročnosti budov. Aktu- 
 álne sa pripravuje dokumentácia na pavilón 4, 6 a spoje- 
 ný pavilón 8-9.
• Ministerstvo dopravy a výstavby pripravuje výzvy a 
 zásobník na obnovu národných kultúrnych pamiatok aj  
 historických budov v súčinnosti so znížením ich energe- 
 tickej náročnosti o minimálne 30 %, UVLF teda do zásob- 
 níka zaslala zoznam budov a stavebných prác v objeme 

 20 miliónov eur.
• UVLF uzavrela s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 
 a športu Slovenskej republiky zmluvu o poskytnutí 
 dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2021. UVLF si opro- 
 ti roku 2020 výrazne pohoršila a zníženie dotácie o 1,7 
 milióna eur sa stalo skutočnosťou. Znižovanie finanč- 
 ných prostriedkov pre verejné vysoké školy bude nateraz 
 pokračovať aj v roku 2022 o 45 miliónov a v roku 2023 o 
 74 miliónov.
• Na MŠVVaŠ SR bol zaslaný prehľad o ubytovacej kapaci- 
 te a počte ubytovaných študentov na ŠD, prehľad 
 výdavkov vynaložených v dôsledku pandémie COVID-19 
 a s opatreniami prijatými na zmiernenie jej dopadov, 
 monitoring výdavkov vynaložených na COVID opatre- 
 nia v roku 2021 s údajmi k 31. 1. 2021, prehľad o poskyt- 
 nutých kapitálových výdavkoch na stavby záverečne 
 vyhodnotené v roku 2020, prehľad o prijatých úveroch, 
 pôžičkách z predchádzajúcich rokov, ich splácaní v na- 
 sledujúcich rokoch a splácania úrokov a vyúčtovanie 
 špičkového tímu.
• Vo februári bola podaná žiadosť o pridelenie kapitálo- 
 vých finančných prostriedkov na MŠVVaŠ SR.
• Univerzita začala s prípravou rozpočtu na rok 2021.
• Koncom februára prebehlo on-line rokovanie Klubu 
 kvestorov VVŠ a ŠVŠ. Diskutovalo sa o frekvencii pred- 
 kladania tabuliek monitoringu COVID výdavkov na 
 rok 2021, rekreačných poukazoch, tehotenských štipen- 
 diách, kapitálových výdavkoch, zúčtovaniach, rozvojo- 
 vých projektoch a iných témach.

 Spravodajcu UVLF vám prinášame v pravidelných dvojmesačných intervaloch. Každé vydanie dokumentuje dianie 
uplynulých dvoch mesiacov. Robíme tak s vedomím, že toto periodikum môže slúžiť budúcim generáciám ako zdroj 
dôveryhodných informácií o dianí na univerzite. Aktuálne dianie v spoločnosti však prináša toľko mimoriadnych udalostí, 
že sme  už po uzávierke do prvého tohtoročného čísla (január/február) stihli ešte zaradiť aj informáciu z mimoriadneho 
marcového rokovania Akademického senátu UVLF a vedenia univerzity k návrhu novely vysokoškolského zákona a 
Plánu obnovy a odolnosti SR. Reakcia akademickej obce na tieto dokumenty je podľa nás natoľko dôležitá, že si vyža-
duje pozornosť vedcov, pedagógov, zamestnancov i študentov univerzity.

 Akademický senát a vedenie Univerzity veterinárskeho 
lekárstva a farmácie v Košiciach zásadne odmietajú zverej-
nený návrh novely zákona o vysokých školách a ohradzujú sa 
voči politizácii vysokého školstva, obmedzovaniu jeho auto-
nómie, ako aj proti okliešťovaniu akademickej samosprávy. 
Stanovisko k návrhu novely zákona o vysokých školách 
a k návrhu Plánu obnovy a odolnosti SR prijali na mimo- 
riadnom zasadnutí Akademického senátu UVLF v pondelok 
15. marca 2021. Implementácia novely v predloženej podobe 
predstavuje ohrozenie demokratických princípov riadenia 
vysokých škôl, ktoré sú predpokladom slobodného vzde-
lávania a tvorivej činnosti s prínosom pre celú spoločnosť. 
„Nespochybňujeme potrebu reformy vysokých škôl, ale bez 
zásadnej revízie navrhovanej novely vysokoškolského záko- 
na sme len pasívnymi prijímateľmi zmien bez akejkoľvek 
diskusie,“ zdôraznili členovia AS UVLF a vedenia univerzity.

UVLF odmieta návrh novely zákona
aj identický plán obnovy, žiada dialóg

 Volení predstavitelia najvyššieho samosprávneho zastu- 
piteľského orgánu univerzity vyjadrili aj hlboké znepokoje- 
nie z materiálu Plán obnovy a odolnosti SR, ktorý do medzi-
rezortného pripomienkového konania predložilo Minister-
stvo financií SR. Tento dokument totiž v žiadnom prípade 
nereflektuje oficiálne vyhlásenie ministra školstva o garan- 
tovaní zachovania akademických slobôd, autonómie a samo-
správy vysokých škôl. Je postavený na identických návrhoch, 
ako návrh novely zákona o VŠ.
 Akademický senát a vedenie UVLF dôrazne žiadajú, aby sa 
začal doteraz stále absentujúci konštruktívny dialóg medzi 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a repre-
zentáciami vysokých škôl (Radou vysokých škôl, Slovenskou 
rektorskou konferenciou a Študentskou radou vysokých 
škôl), ktorý povedie k efektívnym krokom ku skvalitneniu 
úrovne vzdelávania. Zároveň žiada o rešpektovanie vecných 
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návrhov a pripomienok k reforme riadenia a financovania 
vysokých škôl, ktoré predkladajú legitímne reprezentácie 
vysokých škôl, aby nedošlo k ekonomickému a politickému 
ovládnutiu verejných vysokých škôl. 
 „Návrh novely zákona síce prináša aj pozitíva, napríklad 
skrátenie externej formy štúdia, zmeny v obsadzovaní miest 
profesorov, oddelenie habilitačného a inauguračného kona- 
nia, posilnenie právomoci rektora na univerzitách s fakulta- 
mi. Tie však absolútne nevyvažujú hlavné negatívum – zámer 
ministra ovládnuť a kontrolovať vysoké školy prostredníc-
tvom správnych rád, ktoré majú mať politických nominantov,“ 
uviedla rektorka UVLF Jana Mojžišová. 
 „Obmedzenie právomocí akademických senátov na úkor 
správnych rád je neakceptovateľné. Akademické senáty, 
ktorých členov si volia zamestnanci a študenti, získali svoje 
právomoci po roku 1989. Aktuálny návrh vnímame ako návrat 
do predrevolučného obdobia. S niečím takým si nedovolil 
prísť minister ani v časoch najtvrdšieho mečiarizmu, pritom 
súčasná vláda sa definovala ako demokratická a proreformná,“ 
dodal predseda Akademického senátu UVLF Peter Lazár. 
 Obmedzenie autonómie a samosprávy vysokých škôl nie je 
len záležitosťou akademických slobôd, ale aj možným ohro-
zením ich ekonomickej stability. Univerzity majú vo svojom 
majetku rozsiahle areály škôl, študentských domovov, účelo-
vých zariadení, ktoré slúžia študentom, zamestnancom, 
vedcom, ale aj verejnosti. V prípade schválenia legislatív-
nych zmien, ktoré navrhlo ministerstvo školstva, sa do správ-
nych rád môžu dostať politicky nominovaní členovia, ktorí 
budú inak vnímať reálnu hodnotu majetku. „Správna rada 

bude rozhodovať o majetku. Minister a štátny tajomník argu-
mentujú, že je to model, ktorý existuje v západných krajinách. 
Áno, ale tam tvoria správnu radu donori, ktorí významne 
finančne prispievajú na chod vysokých škôl. U nás by to boli 
politickí nominanti. A na to pristúpiť nemôžeme. Aj tento 
rozmer si treba uvedomiť,“ vysvetľuje Jana Mojžišová obavu 
univerzít zo skrytej privatizácie verejných vysokých škôl. 
 Reprezentanti UVLF sa zhodli, že verejné vysoké školy 
utrpeli v posledných mesiacoch tvrdé údery, ktoré ich dostali 
do zlého svetla a negatívne ovplyvnili verejnú mienku. Či už 
išlo o kauzy plagiátorstva, konflikty pri odvolávaní dekana 
a rektora jednej z najväčších univerzít a ďalšie. Vytvorili vo 
verejnosti mienku, že vysoké školy nie sú schopné, aby sa 
samé riadili a napredovali. Súčasná nestabilná vnútropoli-
tická situácia a pandémia upriamujú pozornosť na otázky 
života a smrti. No ani za týchto okolností sa vysoké školy 
nesmú báť pomenovať veci jednoznačne. Na Slovensku 
existujú kvalitné a medzinárodne akceptované univerzity. 
Obraz, ktorý sa o nich vytvára na verejnosti, nie je pravdivý. 
 UVLF sa týmto stanoviskom pripája k vysokým školám, 
ktoré vyjadrili hlboké znepokojenie nad pokračujúcou 
nečinnosťou a ignorovaním doterajšej diskusie s akade-
mickou obcou o dôležitých otázkach budúcnosti vysokého 
školstva. Akademická obec a zamestnanci UVLF sú pripra-
vení aj na ráznejšie formy protestu nevylučujúc vyhlásenie 
štrajku. 

Mgr. Zuzana Bobriková

 Akademický senát a vedenie Univerzity veterinárskeho 
lekárstva a farmácie v Košiciach zásadne odmieta zverej-
nený návrh novely zákona o vysokých školách a ohrad-
zuje sa voči politizácii vysokého školstva a obmedzovaniu 
jeho autonómie, ako aj proti okliešťovaniu akademickej 
samosprávy. Implementácia novely v predloženej podo- 
be predstavuje ohrozenie demokratických princípov 
riadenia vysokých škôl, ktoré sú predpokladom slobod-
ného vzdelávania a tvorivej činnosti s prínosom pre celú 
spoločnosť. Nespochybňujeme potrebu reformy vyso-
kých škôl, ale bez zásadnej revízie navrhovanej novely 
vysokoškolského zákona sme len pasívnymi prijímateľmi 
zmien bez akejkoľvek diskusie.
 Akademický senát a vedenie Univerzity veterinárskeho 
lekárstva a farmácie v Košiciach vyjadruje hlboké znepo-
kojenie z materiálu Ministerstva financií Slovenskej re- 
publiky Plán obnovy a odolnosti SR, ktorý bol predložený 
do medzirezortného pripomienkového konania, keďže 
predložený materiál v žiadnom prípade nereflektuje ofi- 

Stanovisko
Akademického senátu a vedenia Univerzity veterinárskeho lekárstva

a farmácie v Košiciach
k návrhu novely zákona o vysokých školách a k návrhu Plánu obnovy a odolnosti SR, 

schválené na mimoriadnom zasadnutí AS UVLF dňa 15. marca 2021

ciálne vyhlásenie ministra školstva o garantovaní zacho-
vania akademických slobôd, autonómie a samosprávy 
vysokých škôl.  
 Akademický senát a vedenie Univerzity veterinárskeho 
lekárstva a farmácie v Košiciach žiada, aby sa začal dote- 
raz absentujúci konštruktívny dialóg medzi Ministerst- 
vom školstva, vedy, výskumu a športu SR a reprezen-
táciami vysokých škôl (Radou vysokých škôl, Slovens- 
kou rektorskou konferenciou a Študentskou radou 
vysokých škôl), ktorý by smeroval k efektívnym krokom 
vedúcim ku skvalitneniu úrovne vzdelávania. Zároveň 
žiada o rešpektovanie vecných návrhov a pripomienok 
k reforme riadenia a financovania vysokých škôl, pred- 
kladaných legitímnymi reprezentáciami vysokých škôl 
tak, aby nedošlo k ekonomickému a politickému ovlád-
nutiu verejných vysokých škôl. Akademická obec a 
zamestnanci univerzity sú pripravení aj na ráznejšie for- 
my protestunevylučujúc vyhlásenie štrajku.  
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Deň otvorených dverí
Ako sme otvárali virtuálne dvere

 Otvoriť dvere je ľahké. Stačí odomknúť, stlačiť kľučku, 
potlačiť a je to. Ako ale odomknúť dvere, ktoré sú len 
v predstavách? Budeme mať správny kľúč? Trafíme do 
zámky? Nájdu cestu ku dverám tí, čo chcú prísť? Ako to 
urobiť, aby sa to podarilo? Podobné otázky nás trápili, keď 
sme na prelome rokov začali pripravovať deň otvorených 
dverí univerzity v celkom nových a nepoznaných pod- 
mienkach. Doteraz sme vítali v našom areáli koncom januá- 
ra reálnych záujemcov o štúdium. Chlapcov a dievčatá, 
ktorí majú radi zvieratá, prírodu, svet, chcú pomáhať živým 
tvorom, prispieť k zdravému životu na našej planéte, zabez-
pečovať kvalitné potraviny, starať sa o bezpečnosť ľudí, 
uľahčovať život zdravotne znevýhodneným. Stredoškolá- 
ci, ich rodičia, učitelia či kariérni poradcovia prichádzali, 
aby si pozreli laboratóriá, kliniky, posluchárne, zoči-voči sa 
stretli s pedagógmi i študentmi. Veľký záujem bol vždy o 
ukážky práce kynológov, o prácu s dravcami, plazmi, ďalšími 
živými zvieratami. Vždy je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. 
 Pozrieť si univerzitu, niečo sa o nej dozvedieť – to sme 
chceli ponúknuť uchádzačom o štúdium aj v tomto roku. 
Opatrenia proti šíreniu koronavírusu neumožnili osobnú 
návštevu, preto sme pripravili stretnutie prostredníctvom 
internetu. Tak, ako to mladí ľudia zažívajú v posledných 
mesiacoch aj na stredných školách. Aj študenti UVLF mu- 
seli prejsť na dištančný spôsob vzdelávania. Získavanie 
vedomostí prostredníctvom internetu sa stalo každoden- 

nou praxou. Všetci však veríme, že už onedlho sa budeme 
môcť stretnúť v posluchárňach, cvičebniach, laboratóriách, 
na klinikách i v ordináciách. 
 Rozhodnutie zorganizovať ONLINE DEŇ OTVORENÝCH 
DVERÍ UVLF bolo preto celkom prirodzené. Vedenie univer-
zity vybralo termín piatok 5. februára 2021 od 15. do 18. 
hodiny. Úlohou bolo predstaviť študijné programy, orga-
nizáciu štúdia, život študentov aj pestré možnosti mimo-
školských aktivít. Informovať o tom, kedy treba podávať 
prihlášky, kto musí robiť prijímacie pohovory a kto nie, čo 
je ich obsahom, čo treba urobiť, aby uchádzač získal dosta- 
tok vedomostí. Vysvetliť, aké môže byť v budúcnosti uplat-
nenie absolventov, ich budúce povolanie, ale aj to, ako 
študenti trávia voľný čas, čo všetko môžu využívať, kde sú 
ubytovaní a kde sa chodia stravovať.
 Do prípravy sa pod vedením prorektora pre vzdelávanie 
MVDr. Martina Tomka, PhD., zapojilo celé študijné odde-
lenie: jeho vedúca Ing. Renáta Božíková a jej kolegyne 
Zuzana Szabová, Soňa Katreniaková a Mgr. Lenka Žu- 
ravlovová. Prípravu propagácie na sociálnych sieťach si na 
starosť zobrali pedagógovia MVDr. Monika Drážovská, 
PhD., a MVDr. Marián Prokeš, PhD. Scenár takmer trojho-
dinovej relácie, ktorej základ tvorili rozhovory s garantmi 
jednotlivých študijných programov a krátke filmy o nich, 
pripravila hovorkyňa univerzity Mgr. Zuzana Bobriková. 
Na televízne štúdio sa na dva dni premenila interaktívna 
miestnosť v Univerzitnej knižnici a edičnom stredisku UVLF. 
Najväčší kus roboty padol na plecia kvestora Ing. Róberta 
Schrétera, PhD. Stál za kamerou počas dvojdňového 
nakrúcania rozhovorov a ďalšie dva týždne strávil za počí-
tačom pri strihaní nahrávok, filmov o univerzite, o činnosti 
kliník či študentských klubov. V amatérskych podmienkach 
vznikla vďaka jeho šikovnosti profesionálna relácia, ktorú 
pri premiére v piatok 5. februára sledovalo postupne viac 
ako 2500 divákov. Ďalší pribúdajú, pretože záujemcom o 
štúdium je stále k dispozícii. 
 Relácia priniesla v úvode príhovor rektorky UVLF v Koši-
ciach Dr. h. c. prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD., a základ- 
né informácie o možnostiach štúdia z úst prorektora pre 

Rektorka UVLF v Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
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vzdelávanie MVDr. Martina Tomka, 
PhD. Študijný program všeobecné vete-
rinárne lekárstvo predstavila prorektorka 
pre klinickú činnosť a styk s praxou 
prof. MVDr. Alexandra Trbo-
lová, PhD., a ŠP hygiena potravín 
vedúci katedry hygieny, technológie 
a zdravotnej bezpečnosti potravín 
prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD. 
O štúdiu farmácie hovoril vedúci katedry 
farmakológie a toxikológie prof. MVDr. 
Jaroslav Legáth, CSc. Vedúci katedry 
chovu a chorôb zveri, rýb a včiel, ekológie 
a kynológie doc. MVDr. Peter Lazár, PhD., 
informoval o študijnom programe kyno-
lógia a prof. MVDr. Jana Kottferová, 
PhD., z katedry verejného veterinárskeho 
lekárstva a welfare zvierat o ŠP vzťah 
človek – zviera a jeho využitie v canisterapii 
a hipoterapii. Prof. MVDr. Peter Turek, 
PhD., z katedry hygieny, technológie 
a zdravotnej bezpečnosti potravín pred-
stavil študentom bakalársky program 
bezpečnosť krmív a potravín i ma- 
gisterský program trh a kvalita potravín. 
Všetky rozhovory sprevádzali krátke fil- 
my, v ktorých mohli uchádzači o štúdium 
na univerzite vidieť prácu na klinikách, v la- 
boratóriách, cvičebniach, prednáškových  
sálach. Pohľady do areálu univerzity strie-
dali zábery z Univerzitnej veterinárnej 
nemocnice, jednotlivých kliník, z účelo- 
vých zariadení v Zemplínskej Teplici, Roz- 
hanovciach či jazdeckého areálu. Dôležité 
a užitočné informácie študijného odde-
lenia k prihláškam a prijímacím pohovorom 
potom uchádzačom sprostredkovala ve- 
dúca študijného oddelenia Ing. Renáta 
Božíková. 
 Bohatý a zaujímavý študentský život 
dokumentovali videá všetkých klubov, 
ktoré pôsobia na univerzite. O niektorých 
z nich hovorili aj ich garanti, pedagógovia 
a zároveň absolventi univerzity – MVDr. 
Vladimír Petrilla, PhD., z katedry biológie 
a fyziológie, ktorý je garantom Aqua Terra 
klubu, a Ing. Renáta Karolová z katedry 
chovu a chorôb zveri, rýb a včiel, ekológie 
a kynológie, garantka kynologického 
klubu. Prednosta kliniky vtákov, exotických 
a voľne žijúcich zvierat MVDr. Ladislav 
Molnár, PhD., garant klubu sokoliarstva 
a rehabilitácie dravcov, spomenul aj svoju 
osobnú životnú skúsenosť, keď po skončení 
štúdia na UVLF dostal šancu pracovať vo 
svojom odbore na špičkovom pracovisku v 
Spojených arabských emirátoch. Vo video-
pozdravoch sa so svojimi skúsenosťami 
podelili aj dvaja absolventi – farmaceut 
PharmDr. Lukáš Jaroščiak a lekár MVDr. 
Viktor Paluš.
 Počas celej trojhodinovej relácie boli 
v priamom kontakte s divákmi prorektor 
prevzdelávanie Martin Tomko, kvestor 

Prorektor pre vzdelávanie MVDr. Martin Tomko, PhD., a Mgr. Zuzana Bobriková, hovorkyňa 

Ing. Róbert Schréter, PhD., kvestor

Vedúca študijného oddelenia Ing. Renáta Božíková



Našli sa aj otázky týkajúce sa 
ubytovania v študentských 
domovoch a stravovania. 
Viacerí sa zaujímali aj o to, či 
UVLF poskytuje zahraničné 
výmenné študentské pobyty.
 Po prvýkrát sme otvá-
rali virtuálne dvere na našej 
univerzite. Nevedeli sme, 
do čoho ideme, čo z našich 
plánov sa podarí zrealizovať a 
aký to bude mať ohlas. Praco-
vali sme vo veľmi skromných 
podmienkach, s amatérskym 
technickým vybavením, ale 
so snahou podať profesio-
nálny výkon a predovšetkým 
poskytnúť čo najviac infor-

mácií tým, ktorí o ne majú záujem. Vieme, že do budúcnosti 
budeme potrebovať veľa audiovizuálneho materiálu z 
kliník, laboratórií, z prednáškových sál i účelových zaria-
dení. Mladí ľudia chcú vidieť, ako vyzerá vzdelávanie i život 
na UVLF. Nestačia im slová. A my si musíme uvedomiť, že 
každý z nás by mal vedieť prezentovať svoju univerzitu, 
pracovisko, výsledky svojej práce aj prostredníctvom pohyb-
livých obrázkov. Budeme to potrebovať nielen v zložitých 
časoch pandémie a dištančného vzdelávania, ale aj v časoch 
normálnych, do ktorých sa tak veľmi túžime vrátiť. 

Mgr. Zuzana Bobriková

Róbert Schréter, pracovníčky študijného oddelenia i niektorí 
pedagógovia a študenti. Všetci odpovedali na otázky, ktoré 
mohli návštevníci on-line dňa otvorených dverí klásť na 
čete na facebookovej stránke univerzity i priamo na kanáli 
youtube, kde sledovali vysielanie. Zaujímalo ich napríklad to, 
či pri štúdiu kynológie musia mať psa, alebo ak ho majú, či 
môžu študovať s ním. Mnohí žiadali podrobnejšie informácie 
o prijímacom konaní, o obsahu prijímacích skúšok a ich 
aktuálnej forme, odporúčanej literatúre, zisťovali, čo všetko 
musí obsahovať prihláška a ako ju treba doručiť. Niekoľko 
absolventov príbuzných odborov na iných vysokých školách 
zisťovalo možnosť uznania predmetov. Ďalší sa zaujímali o 
možnosť nadviazať na bakalárske štúdium magisterským. 

Prof. MVDr. Peter Turek, PhD., 
z katedry hygieny, technológie 
a zdravotnej bezpečnosti po-
travín

Prof. MVDr. Jana Kottferová, PhD., 
z katedry verejného veterinárske-
ho lekárstva a welfare zvierat

PharmDr. Lukáš Jaroščiak MVDr. Viktor Paluš
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Prorektorka pre klinickú činnosť a 
styk s praxou prof. MVDr. Alexan-
dra Trbolová, PhD.

Vedúci katedry hygieny, techno-
lógie a zdravotnej bezpečnosti 
potravín prof. MVDr. Slavomír 
Marcinčák, PhD.

Vedúci katedry farmakológie a 
toxikológie prof. MVDr. Jaroslav 
Legáth, CSc. 

Ing. Renáta Karolová z kated-
ry chovu a chorôb zveri, rýb 
a včiel, ekológie a kynológie, 
garantka kynologického klubu

MVDr. Vladimír Petrilla, PhD., z ka-
tedry biológie a fyziológie, garant 
Aqua Terra klubu

MVDr. Ladislav Molnár, PhD., garant klubu sokoliarstva a rehabilitácie 
dravcov



Odišiel profesor veterinárnej medicíny
a atletický majster Jozef Kočiš

 Vo veku 92 rokov zomrel v 
sobotu 2. januára 2021 prof. 
MVDr. Jozef Kočiš, CSc. Rodák 
z Parchovian v okrese Trebišov 
(narodil sa 15. júla 1928) získal 
vysokoškolský diplom a titul 
doktora veterinárnej medi-
cíny na Vysokej škole veteri-
nárskej  v Košiciach. Od roku 
1968 bol vedúcim oddelenia 
rýb a včiel na katedre parazito-
lógie, chorôb rýb, včiel a voľne 
žijúcej zveri a súčasne v rokoch 
1968 – 70 riaditeľom Štátneho 
rybárstva v Michalovciach. 

V rokoch 1978 – 1993 bol vedúcim Účelového zariadenia 
pre chov a choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach. Titul 
profesora mu bol udelený v roku 1989.
 Spočiatku sa zaoberal chovom a produkciou rýb, ako 
riaditeľ štátneho rybárstva zabezpečoval obhospodarovanie 
vodných nádrží na chov rýb (Zemplínska Šírava), podieľal 
sa na výstavbe novej rybničnej sústavy pri Iňačovciach, 
neskôr sa zaoberal predovšetkým chorobami rýb a kontami-
náciou ich životného prostredia (najmä polychlórovanými 
bifenylmi a ťažkými kovmi) i obsahom cudzorodých látok v 
rybách, spolupodieľal sa na zavedení celoštátneho monito-
ringu poľovnej zveri a rýb (1995), ktoré sú jedným z hlavných 
bioindikátorov znečistenia životného prostredia, pretože 
predstavujú primárne konzumenty vo svojich ekosysté-
moch. Je spoluautor vysokoškolskej učebnice Biologické 
základy poľovnej zveri (1991), dvoch učebných textov a 83 
vedeckých a odborných prác v domácich a zahraničných 
odborných časopisoch. Bol členom viacerých komisií a 
zväzov, nositeľom viacerých ocenení.
 Športová verejnosť poznala Jozefa Kočiša ako výnimoč-
ného atléta. Bol najlepším slovenským štvorstovkárom 
druhej polovice 50. rokov 20. storočia, reprezentant Česko-
slovenska a desaťnásobný majster Slovenska v ľahkej atle-
tike. V období 1956 – 1960 si vybojoval na slovenskom 
šampionáte na 400 m päť zlatých v sérii, jeden titul na 400 

m prekážok, ďalšie v štafetách na 4 × 100 a 4 × 400 m. Jozef 
Kočiš bol opora Slávie Košice, ktorá ako nováčik skončila v  čs.  
I. lige 1960 štvrtá. Bol člen československej štafety (S. Jung-
wirth, Kočiš, Trousil, Jirásek), ktorá na Svetových športových 
hrách mládeže a študentstva v Moskve 1957 získala striebro. 
Na archívnej snímke je družstvo ČSR v behu na 4 x 400 m  
(sprava Jungwirth, Kočiš, Trousil, Jirásek), ktoré získalo 2. 
miesto. Jozef Kočiš utvoril štyri slovenské rekordy v behu na 
200 m a 400 m a na 100 m rekord vyrovnal. Neskôr ako tréner 

viedol Moniku Kropáčovú, 8-násobnú slovenskú šampiónku 
od 100 m po kros, ktorá sa v roku 1961 stala jeho manželkou. 
V roku 1958 pretekali spolu na medzištátnom stretnutí ČSR 
– Bielorusko v Minsku. Dokumentuje to fotografia, na ktorej 
je zľava Jozef Kočiš 400 m, Monika Kropáčová 800 m, Oľga 
Kuľhavá 800 m, Eugen Hrušovský 100 m a skok do diaľky.  
 O tom, ako sa dostal k atletike, spomínal v júli 2008 v 
denníku Korzár v článku redaktora Eugena Magdu s názvom 
Tajomná komnata jubilanta zaplnená vavrínmi:  
 Človek nikdy nevie, ktorý krok na ceste k úspechu je rozho-
dujúci. Vtedy ešte študent Kočiš býval na vysokoškolskom 
internáte F. Urbánka, pri ktorom v roku 1952 boli majstrov-
stvá kraja. „Kolega, výškar Rokošný, ma pozval ako diváka na 
preteky. Keď som prišiel, začal ma prehovárať, nech skúsim 
nejakú atletickú disciplínu. Nakoniec, vo vypožičaných tretrách 
som skončil v šprinte na 100 m piaty a v dvojstovke dokonca 
tretí!“ Nuž, to bola jedinečná príležitosť pre trénerov Slávie 
VŠT pozvať nádejného atléta na tréningy. Ujal sa ho jeden 
z vtedajších členov katedry telesnej výchovy Vlado Harant. 
V druhej polovici päťdesiatych rokov vzniklo v Košiciach 
výborné atletické družstvo mužov. Slávia VŠT sa prebojo-
vala do I. ligy, takže diváci mali jedinečnú možnosť vidieť čs. 
špičku. 
 Jozef Kočiš sa na atletických štadiónoch stretal s veľkými 
atletickými osobnosťami. So skvelým bežcom Emilom 
Zátopkom absolvoval aj tréning. „Preto viem, že nič na 
ňom nezľavil, splnil plán do litery a drel rovnako ako počas 
pretekov. Bol to skvelý a veľmi obľúbený človek, vynikajúci 
športovec. Aj preto bol oprávnene kapitánom družstva, ktorý 
výborne ovládal nemčinu. Na dráhe bojovník, v súkromí 
príjemný spoločník. Po medzištátnych stretnutiach zabával 
na banketoch celú spoločnosť.“ Spoločný tréning dokumen-
tuje aj archívna fotografia, na ktorej je Emil Zátopek v roku 

www.uvlf.sk 13



Na UVLF pribudlo verejné mobilné odberové miesto

1958 v Košiciach na tréningu s košickými atlétmi.  
 „Na to všetko spomínam veľmi rád, lebo v tejto partii vládlo 
priateľské ovzdušie na ihrisku i mimo neho, na ktoré so žijúcimi 
spomíname dodnes, lebo spolu sme prežili najkrajšie obdobie 
našej mladosti, aj keď sme športovali v amatérskych podm-
ienkach, veď sme nemali sprchy ani vlastné šatne.“ Kráľovnej 
športu sa doslova ukláňali. Pritom to robili s láskou a 
zadarmo. Aj Jozef Kočiš, veď  ako reprezentant dostával 
250 korún kalorické. „Všetko sme robili s láskou, zápalom a 
s veľkým fanatizmom. Preto sme dosahovali aj v skromných 
podmienkach úspechy.“ 
 Profesora Kočiša na poslednej ceste vyprevadili jeho 
najbližší 18. januára 2021. Česť jeho pamiatke!

Mgr. Zuzana Bobriková

Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom sme prijali správu,
že nás 9. februára 2021 vo veku 58 rokov 

navždy opustila naša kolegyňa z ústavu biochémie

MVDr. Ľuboslava Lohajová, PhD.

Posledná rozlúčka so zosnulou bola 25. februára 2021 v obradnej sieni Krematória v Košiciach.

◊◊◊◊◊◊

S hlbokým žiaľom sme prijali ďalšiu smutnú správu.
Dňa 21. februára 2021 vo veku 71 rokov navždy odišla

MVDr. Eva Čellárová, PhD.,

ktorá až do odchodu do dôchodku v roku 2014 bola našou kolegyňou z ústavu farmakológie.
Posledná rozlúčka so zosnulou bola 1. marca 2021 v obradnej sieni Krematória v Košiciach.

 Verejné mobilné odberové 
miesto na testovanie osôb 
antigénovými testami začalo 
od 8. februára 2021 fungovať 
v areáli UVLF v Košiciach. 
Škola poskytla na jeho prevá-
dzku priestory posluchárne na 
Kostolianskej ulici, do ktorej 
je prístup cez vchod oproti 
zimnému štadiónu Crow aréna. 
Mobilné odberové miesto 
(MOM) vzniklo v gescii Mini-
sterstva zdravotníctva SR na 
základe zmluvného vzťahu so 
spoločnosťou MEDISON,  s. r. o. 
Testovanie osôb je bezplatné, 
priebežné, bez objednáva-
cieho systému. Prevádzka 
MOM je sedem dní v týždni  od 
11.30  do 19.30 hod. „O zria-
dení mobilného odberového 
miesta sme začali uvažovať 
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už na jeseň, keď sa opäť začala zhoršovať epidemiologická 
situácia. Chceli sme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby 
sme udržali bezpečné fungovanie univerzitných pracovísk 
a umožnili našim študentom vykonávať klinickú a labora-
tórnu prax, ktorá je nevyhnutná pri ich štúdiu. Veríme, že pri 

postupnom uvoľňovaní protikovidových pravidiel budeme 
môcť vďaka pravidelnému testovaniu priamo v našom areáli 
začať s praktickou výučbou v malých skupinách. Umožníme 
tým hlavne študentom vyšších ročníkov absolvovať pred-
písaný počet hodín, aby mohli vykonať štátne záverečné 
skúšky,“ uviedla rektorka UVLF Jana Mojžišová. V tejto časti 
mesta zatiaľ nebolo k dispozícii mobilné odberové miesto, 
preto môže byť prínosom pre všetkých obyvateľov z okolia. 
Univerzita sa aj takýmto spôsobom snaží poskytovať verej-
nosti pomoc v boji s pandémiou, keďže iné formy jej platná 
legislatíva neumožňuje. 
 „Chcem sa poďakovať univerzite za ústretovosť, flexibilnosť 
a pomoc pri zriaďovaní tohto mobilného odberového miesta 
na testovanie osôb antigénovými testami. Verím, že zamest-
nanci a študenti privítajú možnosť testovania na pracovisku, 
priamo v areáli  UVLF a využijú naše služby, rovnako ako ďalší 
obyvatelia mesta i okolia. O aktuálnych počtoch čakajúcich 
na vyšetrenie sa budú môcť informovať telefonicky,“ povedala 
konateľka MEDISON, s. r. o., Soňa Kešeláková.   

Mgr. Zuzana Bobriková

 Aj napriek tomu, že študenti v tomto semestri nemohli 
vykonávať svoju obľúbenú aktivitu v telovýchovných zaria-
deniach, naďalej sme sa snažili ich motivovať k pravidelnej 
športovej činnosti. Všetci, uvedomujúc si nevyhnutnosť 
pohybu, sa potešili našej novinke. Cez aplikáciu STRAVA 
(sledovanie športových výkonov), posielali týždenné 
záznamy o individuálnej športovej aktivite, či už to bol beh, 
bicykel, turistika, kardio cvičenia, alebo prechádzka so štvor-
nohým miláčikom. Zároveň záznam mal aj súťaživý charakter, 
lebo obsahoval mapu cesty, informáciu o vzdialenosti, čase, 
priemernej rýchlosti, spálených kalóriách či stúpaní. Potvr-
dilo sa, že  silným aspektom aplikácie je aj socializácia a 
zdravá rivalita. 
 Nielen zaujímavé  záznamy aktivít, ale tiež  krásne  foto-
grafie zákutí, pobreží, hôr, fjordov a lesov sme dostávali aj od 
zahraničných študentov z rôznych kútov Európy.
Na konci semestra boli vyhodnotení študenti:
	 • s najvyšším počtom prejdených kilometrov (beh, turis- 
  tika, bicykel), 
	 • s najdlhšie stráveným časom pri ľubovoľnom cvičení.
 Akákoľvek forma výučby bude nasledovať, dôležité je si 
uvedomiť, že pravidelný pohyb a cvičenie sú elixírom zdravia. 
Fyzického aj psychického.

PaedDr. Beáta Gajdošová
pracovisko telesnej výchovy KVK

Pohyb ako zábava
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 Pandémia ochorenia COVID-19 zasiahla všetky sféry 
nášho každodenného života. Núti nás hľadať nové riešenia 
a postupy, pretože mnohé z tých, na ktoré sme boli zvyk-
nutí, nie je možné realizovať za súčasných podmienok. Takto 
pandémia zasiahla aj do propagácie štúdia na UVLF v Koši-
ciach. Tradične sme boli zvyknutí na to, že sme štúdium na 
našej univerzite v anglickom jazyku propagovali prostred-
níctvom organizácie „malých“ dní otvorených dverí pre 
návštevníkov, ktorí sa vopred ohlásili, zúčastňovali sme sa 
na medzinárodných vzdelávacích veľtrhoch v zahraničí a 
informácie o našej univerzite boli uverejňované na rôznych 
on-line vzdelávacích portáloch. Nástupom pandémie sa 
prvé dve aktivity zdali ako neuskutočniteľné, no riešenia sa 
nakoniec našli. 
 Pri prvej aktivite nám pomohli samotní študenti, ktorým 
záleží na budúcnosti univerzity v podobe nových študentov. 
Ešte v lete minulého roku študenti realizovali prezentáciu 
štúdia na UVLF na strednej škole v Nórsku a ďalší uskutoč-
nili virtuálnu prehliadku areálu UVLF pre uchádzačov z Fran- 
cúzska. Tieto prezentácie mali veľký ohlas a nielen študenti, 
ale aj my v nich plánujeme pokračovať.
 Pri druhej aktivite nám pomohli organizátori vzdelávacích 
veľtrhov, ktorí promptne zareagovali na epidemiologickú 
situáciu a preniesli svoje veľtrhy do virtuálneho priestoru, 
aby tak naďalej mohli poskytovať svoje služby a priniesli 
študentom ponuku kvalitného vysokoškolského vzdelá-
vania. Ako prvú prijala UVLF ponuku Delegácie Európskej 
únie, ktorá spolu so zastupiteľským úradom v Jakarte orga-
nizovala v septembri 2020 virtuálny veľtrh vysokoškolského 
vzdelávania Study in Europe v Singapure. Cieľom bolo zvidi-
teľniť Slovensko a jeho vzdelávacie inštitúcie. Následne sme 
zistili, že aj tradičný vzdelávací veľtrh Student Recruitment 
Fair v Nórsku, ktorého sa UVLF zúčastnila už šesťkrát, bude 
prebiehať on-line. Usporiadatelia veľtrhu chceli zachovať 
aktívnu účasť návštevníkov aj vystavovateľov, preto vytvo-
rili on-line platformu, na ktorej si návštevníci mohli nielen 

Propagácia štúdia na UVLF v Košiciach v anglickom jazyku

prezerať uverejnené informácie jednotlivých vystavova-
teľov, ale aj pozrieť propagačné videá a webináre, stiahnuť 
si doplňujúce materiály ako prihlášku alebo leták o štúdiu, 
či priamo sa vo vopred vyhradenom čase porozprávať s 
vystavovateľom prostredníctvom chatu alebo videohovoru 
a zaregistrovať svoju adresu pre získanie ďalších informácií. 
Tak sa UVLF vo februári 2021 počas troch týždňov zúčastnila 
na veľtrhu v Nórsku, ktorý pokrýval jeho strednú (4. – 5. 2.) 
a severnú časť (11. – 12. 2.) a oblasť Osla (17. – 18. 2.). Aby 
sme zaujali, museli sme riadne popracovať a pripraviť aktu-
álne, ale najmä zaujímavé propagačné videá, a vyplatilo sa. 
Náš virtuálny stánok navštívilo 713 účastníkov, 103 z nich 
sa zapojilo do aktívnej komunikácie a 88 si vyžiadalo ďalšie 
informácie. Návštevníci sa zaujímali najmä o požiadavky na 
prijatie, nakoľko nórsky vzdelávací systém je odlišný. Najväčší 
záujem o našu univerzitu prejavili návštevníci zo severného 
Nórska. 
 Osobná a virtuálna účasť na vzdelávacích veľtrhoch majú 
rovnaký cieľ, ale obe sú špecifické. Zatiaľ čo pri osobnej 
účasti máme možnosť osloviť aj tých návštevníkov, ktorí 
možno o štúdiu veterinárnej medicíny neuvažovali a okolo 
nášho stánku len prechádzajú, účasť návštevníkov virtu-
álneho stánku ovplyvniť nevieme, zato je však vedomejšia 
a návštevníci vnímajú obsah pozornejšie. V najbližšom 
čase nás čaká virtuálny vzdelávací veľtrh vo Švédsku Saco 
Studentmässa v marci 2021.
 Napriek všetkému dúfame, že čoskoro sa s uchádzačmi o 
štúdium budeme opäť môcť stretnúť osobne a privítať ich 
aj v krásnom prostredí areálu UVLF. Avšak v duchu príslovia 
„všetko zlé je na niečo dobré“ sme vďační za nové obzory, 
ktoré nám táto situácia otvorila, a riešenia a postupy, ktoré 
boli prínosné a v ktorých budeme pokračovať aj po skončení 
pandémie.

Ing. Michaela Paulíková
Referát pre štúdium v anglickom jazyku


