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Naša univerzita zvyšuje svoju medzinárodnú akceptáciu
Od apríla 2016 sme plnými členmi Európskej asociácie univerzít EUA
a Európskej asociácie farmaceutických fakúlt EAFP
UVLF v Košiciach sa aktívne zapája a intenzívne rozvíja
medzinárodné aktivity v oblasti veterinárskeho vzdelávania z národného i medzinárodného hľadiska. Spolupráca
s inými vysokými školami bola doteraz realizovaná v rámci
aktívneho členstva univerzity v nasledovných svetových,
európskych a národných združeniach: Svetová organizácia
veterinárnych lekárov (WVA – World Veterinary Association),
Európske združenie inštitúcií pre veterinárne vzdelávanie
(EAEVE – European Association of Establishments for Veterinary Education), Európska výmenná sieť veterinárnych
študentov a zamestnancov (VetNEST – Veterinary Network
of Students Staff Transfer), Európsko-stredomorská spoločnosť pre ochranu voľne žijúcej fauny (WAVES – Wild
Animals Vigilance Euromediterranean Society), Združenie
univerzít vyšehradského regiónu (VUA – Visegrad University Assotiation), Združenie univerzít Karpatského regiónu
(ACRU – Association of Carpathian Region Universities) a
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC - Slovak Academic Association for International Cooperation).
Zámerom týchto združení je aj koordinácia rôznych
aktivít v oblasti medzinárodných vzťahov univerzít, v oblasti
prenosu informácií a poznatkov, a tiež výmena a podpora
kontaktov medzi členskými univerzitami a zainteresovanými
tretími stranami. Väčšina z týchto združení zastrešuje medzinárodné aktivity len v oblasti veterinárneho vzdelávania.
Naším cieľom bolo rozšíriť akceptáciu univerzity aj v širšom
európskom vzdelávacom priestore. Z toho dôvodu sme
začiatkom roku požiadali o členstvo v Európskej asociácii
univerzít.
Európska asociácia univerzít (EUA) je zástupcom
univerzít a národných konferencií rektorov, ktorá bola
založená v roku 2001 ako výsledok fúzie medzi Asociáciou
európskych univerzít (CRE) a Konfederácie Konferencií
rektorov Európskej únie. Táto asociácia je najväčšia a najkomplexnejšia organizácia zastupujúca univerzity v Európe, má
850 členov zo 47 krajín, pričom na členských univerzitách
EUA je zapísaných 17 miliónov študentov. EUA hrá kľúčovú
úlohu v Bolonskom procese a pri ovplyvňovaní politiky EÚ
v oblasti vyššieho vzdelávania, výskumu a inovácií. Vďaka
jej interakcii s radom ďalších európskych a medzinárodných organizácií EUA zaisťuje, že nezávislý hlas európskych
univerzít je počuť všade tam, kde sa prijímajú rozhodnutia,
ktoré budú mať vplyv na ich činnosť. EUA poskytuje bezkonkurenčné možnosti pre členov na zdieľanie osvedčených
postupov v rámci účasti na projektoch, akciách a vzájomného informovania zahŕňajúce široké spektrum vysokých
škôl. Umožňuje objektivizovať systém inštitucionálneho
hodnotenia škôl, podporuje organizáciu seminárov, konfe-

rencií a mobilít. EUA poskytuje svojim členom jedinečnú
príležitosť ovplyvniť a formovať budúcnosť európskej politiky a iniciatív, ktoré ovplyvňujú vysoké školstvo a výskum.
Svojou činnosťou a prostredníctvom kontaktov s Európskou
komisiou, Európskym parlamentom a ďalšími kľúčových
rozhodovacími orgánmi EUA zastrešuje záujmy európskeho
vysokého školstva tak, aby boli všetkými zainteresovanými
stranami rešpektované.
Individuálnymi plnými členmi je aj 15 významných slovenských vysokých škôl. UVLF v Košiciach požiadala o členstvo
v januári 2016. V žiadosti o členstvo bolo potrebné deklarovať rozsah a kvalitu poskytovaného vzdelávania, vedecko-výskumné výstupy, kvalitu pedagogických a vedeckých
pracovníkov. Súčasťou komplikovaného procesu našej
akceptácie bolo aj vyžiadanie odporúčacieho stanoviska
Slovenskej rektorskej konferencie. Po pozitívnom vyhodnotení všetkých vstupných dokumentov a hlasovaní v rade
EUA bolo našej univerzite dňa 6. apríla 2016 udelené plné
individuálne členstvo, a takto sa zaradila medzi popredné
európske vysoké školy, čím sa pre nás rozširujú možnosti
partnerstva a zapájania sa do sietí v oblasti vzdelávania,
výskumu a inovácií. Od toho dátumu môže naša univerzita
používať logo EUA member. Viac informácii nájdete na www.
eua.be.
Študijný program farmácia je neoddeliteľnou súčasťou
našej univerzity. S cieľom etablovať sa v európskom farmaceutickom školstve bola v tézach kandidátky na rektora a
následne v aktualizácii dlhodobého zámeru UVLF v Košiciach v roku 2015 uvedená úloha získať členstvo v Európskej
asociácii farmaceutických fakúlt.
Európska asociácia farmaceutických fakúlt (EAFP)
bola založená v roku 1992 v Paríži. Združuje farmaceutické fakulty a slúži ako platforma pre jej členské inštitúcie
s cieľom koordinovať farmaceutické vzdelávanie a výskum
tak, aby odrážali vývoj vo farmácii a potreby spoločnosti
v oblasti školstva, lekárnictva, klinickej farmácie a priemyselnej farmácie. O členstvo v EAFP naša univerzita požiadala
začiatkom tohto roka a v marci 2016 sme boli akceptovaní.
Členstvom v EAFP získavame priamy prístup k informáciám o najnovších trendoch vo farmaceutickom vzdelávaní
a výskume, konferenciách, seminároch a projektoch, ako aj
priamu možnosť partnerstva s inými farmaceutickými ustanovizňami. Viac informácii nájdete na www.eafponline.eu.
Získaním členstva v týchto dvoch významných európskych
asociáciách sa naša univerzita môže realizovať v celoeurópskom meradle, a to nie len v oblasti veterinárnej medicíny,
ale stáva sa aj aktívnym účastníkom celoeurópskeho vzdelávacieho a vedeckého procesu.
prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., rektorka
www.uvlf.sk

Vybrané z programu rektorky
prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD.
• Po prvýkrát sa dňa 3. 3. 2016 konalo spoločné zasadnutie
akademického senátu a akademickej obce spolu s
aktívom učiteľov tak, ako si to akademická obec vyžiadala, a to aj za účasti rektorky univerzity a celého vedenia.
• Tradíciou sa už stal prelomový ples farmaceutov, ktorého
6. ročník sa konal dňa 4. 3. 2016, a na ktorý prijala pozvanie
rektorka prof. Mojžišová, ďalší prorektori a učitelia.
• Účasť na zasadnutí Správnej rady Školského poľnohospodárskeho podniku, n. o., Zemplínska Teplica, dňa
8. 3. 2016.
• Účasť na stretnutí rektorov vedecko-technických
univerzít dňa 10. 3. 2016 v Žiline. Predstavitelia vedeckovýskumných univerzít (UK v Bratislave, STU v Bratislave,
Žilinská univerzita, TU vo Zvolene, SPU v Nitre, UVLF
v Košiciach, UPJŠ v Košiciach, TU v Košiciach) sa opätovne
stretli dňa 20. 4. 2016 na rokovaní s predsedom SAV
prof. Šajgalíkom. Cieľom stretnutí bolo riešenie otázok
financovania inštitucionálneho výskumu na vysokých
školách.
• Rektorka sa ako členka vedeckých rád ďalších univerzít
zúčastnila dňa 11. 3. 2016 na zasadnutí Vedeckej rady
Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, dňa 14. 3. 2016
na zasadnutí Vedeckej rady Veterinární a farmaceutické
univerzity v Brne a 21. 4. 2016 na zasadnutí Vedeckej rady
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.
• Správna rada UVLF v Košiciach sa konala dňa 21. 3. 2016 aj
za účasti rektorky prof. Mojžišovej, kvestora Ing.
Schrétera a prorektora J. Nagya.
• Slovenská rektorská konferencia sa zišla na svojom
75. zasadnutí dňa 29. 3. 2016 na Technickej univerzite
• Aj tento rok pod gesciou prorektorky pre výchovnovzdelávaciu činnosť UVLF organizuje pre uchádzačov
o štúdium prípravný kurz z chémie a biológie zameraný
na úspešné zvládnutie prijímacích skúšok. Je vedený
skúsenými pedagógmi z katedry chémie, biochémie a
biofyziky a z katedry biológie a genetiky. Kurz v rozsahu
64 hodín (32 hodín chémie a 32 hodín biológie) sa
realizoval v termíne 12. 3. – 7. 5. 2016. Na kurz sa prihlásilo
37 uchádzačov o štúdium.
• Študijné oddelenie eviduje 470 prihlášok na štúdium
v slovenskom jazyku na ak. r. 2016/17, z toho na ŠP VVL
254, ŠP HP 62, ŠP BKaP DF 11, ŠP K-DF 65, ŠP K-ExF 16,
ŠP CanHip DF 25, ŠP CanHip ExF 10 a na ŠP TaKP DF 27
prihlášok.
• Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytlo
informácie o počte evidovaných uchádzačov
o zamestnanie absolventov UVLF v Košiciach za rok 2015.
Bolo evidovaných spolu 17 absolventov, z toho zo ŠP VVL
3, ŠP HP 5, ŠP TaKP 2, ŠP BKaP 1, ŠP kynológia 5, ŠP CanHip
1 a z ŠP F 0.
• Dňa 31. marca zasadala Edičná a vydavateľská komisia
UVLF v Košiciach. Predsedníčka komisie prorektorka prof.
MVDr. Zita Faixová, PhD., predložila návrh plánu edičnej
a vydavateľskej činnosti na rok 2016 v jazyku slovenskom
a anglickom. Tento plán bol zostavený na základe návrhov
garantov študijných predmetov, ktoré boli schválené
vedúcim katedry alebo prednostom kliniky a zohľadňuje
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v Košiciach, a 20. 4. 2016 v Nitre na mimoriadnom
zasadnutí, kde vydala Stanoviska Slovenskej rektorskej
konferencie k Programovému vyhláseniu vlády. Na
oboch zasadnutiach mala v osobe rektorky zastúpenie aj
naša univerzita.
Rektorka sa zúčastnila 3. ročníka Dni pracovných
príležitostí dňa 4. 4. 2016, kde vystúpila s hodnotením
aktuálnych problémov farmácie a načrtnutím ďalšieho
smerovania študijného programu farmácia na UVLF.
Rektorka prof. Mojžišová a prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné styky prof. Pistl sa
zúčastnili na výročnej konferencii European University
Association 2016 v Galway v Írsku v dňoch 6. – 8. apríla
2016, o členstvo v ktorej požiadala aj naša univerzita a
kde padlo rozhodnutie o prijatí UVLF v Košiciach za člena
EUA – formou členstva individual full membership od
6. 4. 2016.
Účasť na pracovnom stretnutí zamestnancov kliniky
malých zvierat dňa 11. 4. 2016 za účelom riešenia
prevádzkových a personálnych problémov kliniky.
Dňa 12. 4. 2016 spolu s rektorom Univerzity P. J. Šafárika
prof. Sovákom za prítomnosti autorov a ďalších hostí
uvítala na pôde našej univerzity knihu Anatomický slovník autorov F. Šimon, J. Danko, J. Artimová, M. Zborovjan.
Účasť na jazdeckých podujatiach – drezúrne preteky
a voltížne preteky dňa 16. 4. 2016 v priestoroch
Jazdeckého areálu UVLF v Košiciach.
Rektorka prof. Mojžišová pozvala našich bývalých
kolegov a ďalších hostí do zasadacej miestnosti rektorátu
dňa 19. 4. 2016 na spoločenské stretnutie pedagógov
našej univerzity, ktorí pôsobili v minulosti ako experti
v rozvojových krajinách.
Ako novovymenovaná členka redakčnej rady časopisu
Lekárnik sa pani rektorka zúčastnila na zasadnutí
redakčnej rady dňa 21. 4. 2016 na Farmaceutickej fakulte
UK v Bratislave.

Z agendy prof. MVDr. Zity Faixovej, PhD.,
prorektorky pre výchovno-vzdelávaciu
činnosť
potreby študijných predmetov v jednotlivých študijných
programoch. Edičná a vydavateľská komisia prerokovala
a schválila predložený návrh plánu edičnej a vydavateľskej
činnosti v jazyku slovenskom a jazyku anglickom na rok
2016 a odporučila ho na rokovanie vedenia UVLF. Bolo
navrhnutých 15 učebných textov a 25 vysokoškolských
učebníc. Oproti minulému roku došlo k nárastu
navrhovaných titulov do edičného plánu o 6 titulov.
V minulom roku z plánovaného počtu 30 titulov
v slovenskom jazyku bolo realizovaných 12 titulov,
v anglickom jazyku zo štyroch titulov vyšli tri tituly.
Komisia sa ďalej zaoberala analýzou súčasného stavu
študijnej literatúry na pracoviskách univerzity. Navrhla,
aby vedúci pracovísk pripravili aktuálny stav
zabezpečenia
študijných
predmetov
študijnou
literatúrou. Na zasadnutí boli prerokované otázky týkajúce sa internetového obchodu, stanovenia pevného
termínu v študijnom poriadku odovzdávania záverečných prác pre študentov podľa študijných programov.
Pracovníčky edičného strediska poukázali na veľké
nedostatky a veľký počet chýb v záverečných prácach,
www.uvlf.sk

ktoré boli predkladané do tlače a následný veľký počet
vyžadovaných opráv často časovo náročných. Požiadali
preto o lepšiu spoluprácu medzi školiteľmi a študentmi
pri príprave záverečných prác. Členovia komisie riešili
aj otázky prípravy študijných poriadkov pre študentov
v slovenskom jazyku, študentov doktorandského štúdia
v slovenskom jazyku, zahraničných študentov a
študentov doktorandského štúdia v anglickom jazyku.
Navrhovaný plán edičnej a vydavateľskej činnosti
UVLF v Košiciach na rok 2016 bol schválený na zasadnutí
vedenia UVLF v Košiciach 5. apríla 2016. Za odovzdanie
rukopisu vysokoškolskej učebnice do konca augusta
bude autorskému kolektívu udelená prémia vo výške
300,00 € a za odovzdanie rukopisu učebných textov
suma 200, 00 €.
• Dňa 5. apríla sa uskutočnilo zasadnutie Pedagogickej
komisie UVLF v Košiciach. Predsedníčka komisie
prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., uviedla dôvody úpravy
učebných plánov po príslušných cykloch, ktoré závisia
od dĺžky jednotlivých študijných programov.
V súčasnosti je potrebné upraviť učebný plán v študijnom programe farmácia za účelom odstránenia
duplicity vo výučbe, zabezpečenia nadväznosti študijných predmetov, úpravy rozsahov predmetov
a zabezpečenia kompatibility študijných plánov s inými
farmaceutickými fakultami, smernicou Európskeho
parlamentu a Rady č. 2013/55/EÚ o uznávaní odborných
kvalifikácií a nariadením EÚ č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (IMI). Na prehodnotenie
učebného plánu v študijnom programe farmácia
bola navrhnutá pracovná skupina. Prof. Faixová ďalej
oboznámila členov komisie so súčasným stavom
študijnej literatúry a závermi zo zasadnutia Edičnej
a vydavateľskej komisie UVLF v Košiciach zo dňa 31. 3.
2016. Komisia navrhla pripraviť zoznam študijnej
literatúry na jednotlivých pracoviskách za všetky študijné predmety v štruktúre študijný program, študijný
predmet, rok vydania, autori a druh učebného textu.
Predsedníčka komisie potom oboznámila všetkých
členov komisie s požiadavkami evalvačnej komisie na
zhodnotenie pedagogického procesu a učiteľov študentmi a absolventmi univerzity a ich spätnej väzby. Na
základe vyššie uvedených skutočností je potrebné
pripraviť dotazníky, v ktorých by študenti a absolventi

Z agendy prof. MVDr. Juraja Pistla, PhD.,
prorektora pre vedecko-výskumnú
činnosť a zahraničné styky
• Mesiace marec a apríl sa niesli okrem iného v znamení
spracovania Výročnej správy o činnosti UVLF za rok
2015. V mojom prípade sa jednalo o časti týkajúce
sa doktorandského štúdia, vedy a výskumu, ÚVIK-u
a Edičného strediska a predajne literatúry UVLF ako aj
oblasti zahraničných stykov.
• Na pracovnom stretnutí garantov študijných programov
pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia ešte v januári
bolo rektorkou UVLF prof. MVDr. J. Mojžišovou, PhD.,
uložené garantom študijných odborov vypracovať správu o garančnej kontinuite ako aj analýzu stavu
www.uvlf.sk

mali možnosť sa vyjadriť ku kvalite pedagogického
procesu. Komisia navrhla vytvoriť pracovnú skupinu,
ktorá prehodnotí existujúce a vytvorí nové dotazníky na
hodnotenie kvality pedagogického procesu (hodnotenie učiteľa a predmetu študentom, zhodnotenie štúdia
na VŠ absolventmi univerzity, predstavy študentov
o budúcom povolaní v priebehu štúdia).
Na zasadnutí boli prerokované aj otázky a podnety
členov komisie, ako napr. zosúladiť počet strán
záverečných prác s metodickým pokynom MŠ, citovanie
literatúry v záverečných prácach podľa abecedy,
nie podľa prvého citovaného autora a aby univerzita
upustila od resumé pri záverečných prácach písaných
v cudzom jazyku, aby sa študenti aktívnejšie a vo
väčšom počte zúčastnili na ŠVOČ, kde by získali skúsenosti s vystupovaním a prezentovaním výsledkov svojej
práce, ďalej aby teória prípravy záverečnej práce bola
vyučovaná v rámci niektorých študijných predmetov
a iné.
• Prorektori pre štúdium v slovenskom a anglickom
jazyku pripravujú nový študijný poriadok pre študentov
1., spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa vysokoškolského
štúdia (vnútorný predpis č. 2).
• V dňoch 11. – 21. 4. 2016 som sa v rámci riešenia projektu
Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA European
Economic Area) Mobility project between higher
education institutions, č. SK06-IV-02-012, zúčastnila
na výmennej mobilite pre učiteľov na partnerskej Nord
University v Bodø, Nórsko. Počas pobytu absolvovala prednášky a viedla praktické cvičenia pre študentov
spoločného študijného programu náuka o živočíchoch.
Spolu so študentmi UVLF v Košiciach, ktorí boli v Bodø
na 14-dennom intenzívnom kurze organizovanom Nord
University takisto v rámci vyššie uvedeného mobilitného projektu sa zúčastnila aj na exkurzii na farme na
chov lososov.
• Študijné oddelenie UVLF v Košiciach poskytlo poslankyni
Európskeho parlamentu Jane Žitňanskej informácie
o študentoch so špecifickými potrebami. Študijné
oddelenie UVLF v Košiciach spolupracuje s Centrom
podpory študentov so špecifickými potrebami Univerzity Komenského v Bratislave a poskytlo mu informácie
o činnosti koordinátora, o konkrétnych podporných
službách a o opatreniach v súvislosti so štúdiom
študentov so špecifickými potrebami.
a úspešnosti doktorandov v tom ktorom študijnom
odbore vzhľadom na nízky počet doktorandov ukončených v minulom akademickom roku v riadnej dobe
štúdia. Osobitná pozornosť bola venovaná problematike
kompletizácie údajov v AIS, kde chýbali najmä informačné listy predmetov. Preto boli garanti študijných
odborov vyzvaní zabezpečiť doplnenie chýbajúcich
údajov a IL predmetov v AIS do konca februára. V marci
bolo možné konštatovať, že garanti študijných
programov pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia si svoju povinnosť v rôznom rozsahu splnili, čo však nie
je možné povedať o niektorých garantoch študijných
predmetov, keď pri kontrole v AIS v priebehu apríla sa
zistilo, že chýbajú IL 11 predmetov. Uvedení garanti boli
vyzvaní neodkladne si splniť svoju povinnosť.
• V mesiacoch marec a apríl s blížiacim sa termínom
odovzdania dizertačných prác sa vedenie UVLF zaobe3

ralo a individuálne posudzovalo viacero žiadostí,
týkajúcich sa predĺženia termínu odovzdania dizertačnej práce, nadštandardnej dĺžky štúdia, prerušenia
štúdia alebo zmeny formy štúdia z dennej na externú
ako aj žiadostí týkajúcich sa odpustenia poplatkov
za štúdium v nadštandardnej a externej forme štúdia.
V priebehu toho obdobia 3 doktorandky zanechali
štúdium a 2 doktorandky boli navrhnuté na vylúčenie zo
štúdia pre nesplnenie študijných povinností. Na základe
žiadostí školiteľov doktorandov bolo tiež v odôvodnených prípadoch schválených niekoľko žiadostí o ustanovenie školiteľa-špecialistu pre konkrétne témy dizertačných prác.
• Na základe požiadavky vedeckej komisie AS UVLF
bola vypracovaná analýza stavu vedecko-výskumných
pracovníkov UVLF. Z analýzy vyplynulo, že na UVLF je
zamestnaných 34 vedecko-výskumných pracovníkov a
takmer 2/3 z nich sú mladí zamestnanci s odpracovanou dobou ≤ 3 roky. To sa významne líši od vekovej
štruktúry vedecko-pedagogických pracovníkov (učiteľov), kde mladí učitelia tvoria približne len 1/4 z celkového počtu zamestnancov. Na 1 vedecko-výskumného
pracovníka pripadá viac ako 6 učiteľov. Len 2 vedeckí
pracovníci majú vek nad 60 rokov, zatiaľ čo u učiteľov je
to viac ako 10-násobok. Nepomer medzi kapacitou
vedecko-výskumných pracovníkov a učiteľov dokresľuje
aj to, že len 1 z nich má akademický titul profesor, ani
jeden z nich nie je docent. Vedúcim projektu je 6
vedecko-výskumných pracovníkov a 2 sú zástupcami
vedúceho projektu. Od toho sa odvíja aj publikačná
činnosť vedecko-výskumných pracovníkov, avšak 6 z
nich dosahuje štandardne výborné publikačné výsledky
(v 1 prípade 25, v dvoch prípadoch 15 a v troch prípadoch
10 publikácií v impaktovaných časopisoch/5 rokov).
• Koncom marca bolo vydané prvé číslo časopisu Folia
veterinaria 1/2016, symbolicky v roku 60. výročia jeho
založenia, v rámci vydavateľstva DeGruyter, v záujme
zvýšenia kvality časopisu. DeGruyter zabezpečuje širokú
distribúciu časopisu v mnohých databázach, čo určite
prispeje k zvýšeniu kvality publikácií a ich citovanosti.
Zároveň bola konštituovaná nová redakčná rada časopisu tak, aby bola dostatočne reálna, a to ako reprezentatívna, tak aj výkonná (bližšie informácie v osobitnom príspevku).
• Vzhľadom na rozšírenie portfólia medzinárodnej
kooperácie vedenie UVLF vypracovalo a zaslalo prihlášku univerzity do Asociácie európskych univerzít (EUA),
od apríla 2016 sa UVLF stala riadnym členom EUA. Treba

• Vedenie UVLF v Košiciach schválilo návrh na vyplatenie
doplatku za výučbu nadpočetných hodín za akademický
rok 2014/2015. V roku 2015 bola vzhľadom k potrebe
financovania investícií v súvislosti s medzinárodnou
evalváciou a akreditáciou vyplatená za výučbu nad
rámec hodín schválených systemizáciou iba polovičná
čiastka (42 925,- €). V roku 2016 bol zamestnancom
vyplatený zvyšok za odučené hodiny nad rámec
systemizácie za akademický rok 2014/2015 vo výške
43 396,80 €.
• V súvislosti so zapojením sa UVLF v Košiciach do súťaže
Národná cena za kvalitu 2016 v modeli CAF zorganizoval
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
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pripomenúť, že na riadne členstvo v EUA sa kladú vysoké
nároky ako v pedagogickej, tak aj vedeckej oblasti, najmä
čo sa týka vedeckých projektov, čo v prípade UVLF bolo
akceptované.
Vedenie UVLF schválilo finančnú výšku uhrádzania
poplatkov za publikácie v impaktových časopisoch
nasledovne: IF ≤ 0,8 – UVLF uhradí poplatok do výšky
500,0 €, IF > 0,8 – UVLF uhradí poplatok do výšky
1000,0 €.
Vedenie UVLF navrhlo ročný poplatok za štúdium pre
zahraničných doktorandov študujúcich v anglickom
jazyku v dennej a externej forme štúdia vo výške 5 tisíc €,
čo bolo postúpené na schválenie AS UVLF ako dodatok
k VP č. 38.
Vedenie UVLF schválilo zakúpenie 100 ks knižnej
publikácie Anatomický slovník autorov F. Šimon, J. Danko, J. Artimová, M. Zborovjan, ktorý vyšiel vo vydavateľstve Osveta v tomto roku z centrálnych prostriedkov
pre pracoviská ÚVIK (70 ks požičovňa) a ESAP (30 ks
predajňa) s cieľom podporiť vzdelávací proces ponukou
kvalitnej študijnej literatúry.
Dňa 14. 4. 2016 boli na webovom sídle univerzity
zverejnené témy dizertačných prác v slovenskom
a prvýkrát aj v anglickom jazyku na akademický rok
2016/17. Jednotlivé témy boli schválené garantmi
študijných odborov. Celkovo bolo vypísaných 50 tém,
z toho 29 z UVLF a 21 z externých vzdelávacích inštitúcií. 36 tém sa týka dennej a 14 externej formy štúdia.
V rámci zámerov rektorky UVLF prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD., v oblasti zefektívnenia vedecko-výskumnej
činnosti bol aktualizovaný Štatút internej grantovej
agentúry UVLF v Košiciach – vnútorný predpis č. 41, na
základe čoho bude určený termín vyhlásenia výzvy pre
predkladanie projektov. O grantové finančné prostriedky
sa majú právo uchádzať mladí vysokoškolskí učitelia
a vedecko-výskumní zamestnanci UVLF, ktorí v čase
podania žiadosti nedosiahli vek 35 rokov, kolektívy
zamestnancov UVLF (žiadny člen kolektívu nesmie
prekročiť hranicu 35 rokov v čase podania žiadosti), ako
aj doktorandi UVLF v dennej forme štúdia. Prípustné sú
i riešiteľské kolektívy, z ktorých jadro tvorí minimálne
80 % zamestnancov, resp. študentov UVLF. Členmi
riešiteľského kolektívu tak môžu byť aj zamestnanci
a doktorandi inštitúcií, s ktorými má univerzita uzatvorené zmluvy o spolupráci.
V marci bolo vedením UVLF schválených 35 zahraničných
služobných ciest, v mesiaci apríl to bolo 19 zahraničných
služobných ciest.

Z agendy
prof. MVDr. Jozefa Nagya, PhD.,
prorektora pre rozvoj školy
a hodnotenie kvality
SR v dňoch 7. – 8. apríla 2016 školenie o modeli CAF
a samohodnotení. Model CAF predstavuje nástroj
na komplexné zhodnotenie manažérskych prístupov
a výkonnosti organizácie a možnosť stanovenia tých
oblastí, kam je potrebné smerovať ďalšie zlepšovanie.
Školenia sa za našu univerzitu zúčastnili členovia tímu
pre prípravu samohodnotiacej správy PharmDr. Monika
www.uvlf.sk
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Fedorová, MVDr. Marián Prokeš, PhD., a Ing. Róbert
Schréter.
Technická univerzita v Košiciach zorganizovala dňa 14.
3. 2016 vedomostný kvíz „Študenti vs. učitelia“. Kvízu
sa zúčastnilo 16 tímov, študenti našej univerzity obsadili
7. miesto a učitelia 12. miesto. UVLF v Košiciach prispela
cenou „Poukaz pre výcvik jazdy na koni“.
V mesiaci apríl sa uskutočnili pracovné stretnutia
v súvislosti s projektom LIFE energia, zamerané na
potrebu konzultácie koordinácie činností chovnej
stanice (so sídlom na klinike vtákov, exotických a voľne
žijúcich zvierat) a rehabilitačnej stanice (so sídlom
na Účelovom zariadení pre chov a choroby zveri, rýb
a včiel v Rozhanovciach) so zástupcami Štátnej
ochrany prírody SR. Za týmto účelom sa uskutočnilo
stretnutie (13. 4. 2016) za účasti MVDr. Ladislava Molnára
PhD., MVDr. Kataríny Kuzyšinovej, PhD., MVDr. Jaroslava
Soroku, zástupcov Štátnej ochrany prírody SR (Brzotín
a Prešov) a zástupcu Okresného úradu, odboru
starostlivosti o životné prostredie Košice-okolie. Z diskusie vyplynulo, že pre zjednodušenie administratívnych
postupov UVLF v Košiciach požiada Okresný úrad,
odbor starostlivosti o životné prostredie Košice-okolie
a Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie
Košice-mesto, o vydanie nového rozhodnutia na prevádzku chovnej a rehabilitačnej stanice pod jedným
evidenčným číslom a po ukončení procesu bude
vypracovaná interná smernica upravujúca postupy
príjmu, manipulácie s chránenými živočíchmi, ich
vypúšťania do prírody, prípadne manipulácie s kadávermi uhynutých zvierat.
Vedenie UVLF v Košiciach sa zaoberalo problematikou
náletových drevín pozdĺž elektrického vedenia, ktoré
ohrozujú zásobovanie ÚZ v Rozhanovciach elektrickou
energiou a schválilo ich odstránenie.
V priestoroch Účelového zariadenia pre chov a choroby
zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach bola svojpomocne
odstránená konštrukcia bývalej králikárne. Vzniknutý
priestor bude využitý pre rozšírenie chovu včiel.
Dňa 18. 4. 2016 sa uskutočnila pracovná návšteva revírov,
ktoré sú súčasťou ÚZ pre chov a choroby zveri, rýb a včiel
v Rozhanovciach, so zameraním na stav a spracovanie
priority ich údržby vrátane chát, ktoré sú ich súčasťou.
Pracovného stretnutia sa zúčastnila rektorka, prorektor
pre rozvoj školy a hodnotenie kvality, kvestor, vedúci
oddelenia prevádzky a investícií a vedúci účelového
zariadenia. Účelom pracovnej návštevy bolo vypracovanie priorít nutnej údržby.
V súlade s odporúčaniami tímu expertov vykonávajúcich
medzinárodnú akreditáciu UVLF v Košiciach bol spracovaný a schválený návrh novely vnútorného pred-

• Dňa 8. marca 2016 sa v posluchárni chemického pavilónu
UVLF v Košiciach uskutočnilo stretnutie zahraničných
študentov so skupinou nórskych veterinárnych špecialistov a ich sponzorov z farmaceutických spoločností.
Stretnutie organizovala asociácia ANSA (Association of
Norwegian Students Abroad) a bolo určené predovšetkým pre študentov 5. a 6. ročníkov.
• Dňa 11. marca 2016 sa na referáte pre zahraničné
štúdium uskutočnilo stretnutie prorektorky pre
výchovno-vzdelávaciu činnosť prof. MVDr. Zity Faixovej, PhD., a prorektora pre zahraničné štúdium MVDr.
www.uvlf.sk
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pisu č. 57 – Vnútorný systém kvality na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Novela
vnútorného predpisu má na základe odporúčaní zabezpečiť vytvorenie samostatnej stratégie pre trvalé
zvyšovanie kvality a zdokumentovaných a zmysluplných opatrení rozhodovacích orgánov; stanoviť
merateľné ciele pre zlepšenie, ktoré môžu byť hodnotené na ročnej báze alebo v iných časových intervaloch,
ktoré sú vhodné na ich dosiahnutie; zabezpečiť, aby
všetky informačné toky a spätná väzba fungovali tak,
ako boli plánované; a zabezpečiť definovanie presnej
úlohy komisie pre hodnotenie kvality. Komisia pre
hodnotenie kvality bude na základe navrhnutej novely
zodpovedná za monitorovanie procesu, ktorým sa
prijímajú rozhodnutia, za definovanie postupov, ktoré
budú následne schválené príslušným zodpovedným
orgánom. Po vypracovaní PDCA cyklu hodnotenia kvality bude tento tvoriť prílohu uvedeného vnútorného
predpisu.
V dňoch 11. – 12. apríla 2016 sa zúčastnili pracovníci
Oddelenia informačných a komunikačných technológií
UVLF na pracovnom stretnutí CKM SYTS a zástupcov
vysokých škôl s témou „Preukaz ISIC na Slovensku a vo
svete dnes a zajtra“, ktoré sa uskutočnilo vo Vyhniach.
Podľa § 102 ods. 2 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a na základe
smernice č. 46/2011, ktorou sa určuje forma a termín
predkladania výročnej správy o činnosti vysokej
školy a výročnej správy o hospodárení vysokej školy bol
vypracovaný návrh Výročnej správy o činnosti Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za
rok 2015. Termín na predloženievýročnej správy o činnosti vysokej školy za rok 2015 Ministerstvu školstva,
vedy výskumu a športu SR je 20. máj 2016 v elektronickej
forme a do 31. mája 2016 sa predkladá výtlačok výročnej
správy o činnosti. Výročnú správu o činnosti schvaľuje
Akademický senát UVLF, berie na vedomie Vedecká rada
UVLF a k výročnej správe sa vyjadruje Správna rada UVLF.
Vedenie UVLF schválilo vyhodnotenie bodového
hodnotenia tvorivých pracovníkov UVLF v Košiciach
za rok 2015 s konštatovaním, že všetky úlohy tak, ako
boli stanovené v organizačno-technickom zabezpečení vykonania bodového hodnotenia tvorivých
pracovníkov UVLF v Košiciach, boli splnené.
Dňa 30. 4. 2016 bola vykonaná rekultivácia pôdy
na účely pestovania liečivých rastlín pre katedru
farmakognózie a botaniky. V tejto súvislosti je potrebné
vyjadriť poďakovanie Ing. Ivanovi Seňkovi, riaditeľovi
ŠPP v Zemplínskej Teplici a jeho zamestnancom.

Z agendy MVDr. Martina Tomka, PhD.,
prorektora pre zahraničné štúdium
Martin Tomka, PhD., k prediskutovaniu sťažností študentov všeobecného veterinárskeho lekárstva v slovenskom a anglickom jazyku adresovaných AS UVLF
v Košiciach. Sťažnosti sa týkali priebehu a vyhodnocovania výučbového procesu a boli postúpené na riešenie
5

vedúcim jednotlivých pracovísk.
• Prorektor pre zahraničné štúdium MVDr. Martin Tomko,
PhD., a kancelárka UVLF v Košiciach PhDr. Ľudmila
Kundríková sa na pozvanie veľvyslankyne Írskej republiky v SR pani Anne-Marie Callan zúčastnili dňa 17. marca
2016 osláv národného dňa Írskej Republiky St. Patric´s
Day, ktoré sa konali v Bratislave.
• V dňoch 29. 3. – 1. 4. 2016 navštívilo UVLF v Košiciach 26
študentov 1. ročníka spoločného študijného bakalárskeho programu náuka o živočíchoch z Nord University
v Bodø, Nórsko. Skupinu študentov dopĺňali aj 2 technickí pracovníci, jeden PhD. študent a doc. MVDr. Ioannis
Vatsos, PhD., ktorý sa stretol v priestoroch referátu pre
zahraničné štúdium so študentmi 2. ročníka spoločného študijného bakalárskeho programu náuka o živočíchoch. Cieľom ich stretnutia bolo oboznámiť sa
s adaptáciou študentov na štúdium u nás a zároveň boli
študentom ponúknuté témy bakalárskych prác, ktorých
školiteľmi budú učitelia z Nord University, Bodø.
• Dňa 23. 3. 2016 navštívil UVLF v Košiciach MVDr. Petr
Hawerland z Kimberley v Juhoafrickej republike s cieľom
nadviazania bližšej spolupráce v oblasti chovu voľne
žijúcej zveri so zameraním hlavne na parazitárne a infekčné ochorenia, hygienu spracovania mäsa a výskum
exotických zvierat. MVDr. Hawerland taktiež ponúkol
možnosť sprostredkovania spolupráce medzi UVLF
v Košiciach a Veterinárnou univerzitou v Pretórii.
• Prorektor pre zahraničné štúdium MVDr. Martin Tomko,
PhD., sa dňa 6. apríla 2016 zúčastnil pracovného stretnutia zástupcov zdravotníckych fakúlt, ktoré sa uskutočnilo
na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Stretnutie malo za cieľ prípravu podkladov pre prípravu metodického usmernenia v súvislosti s prijatím zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o
vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a s nadväzujúcim
sprísnením podmienok uznávania zdravotníckych
kvalifikácií, ktoré boli nadobudnuté na území tretieho
štátu.
• Dňa 8. 4. 2016 sa na referáte pre zahraničné štúdium
uskutočnilo prvé zasadnutie organizačného výboru
medzinárodnej konferencie „Vplyv globálnych zmien
na životné prostredie, zdravie ľudí a zvierat“. Hlavným
organizátorom konferencie bude UVLF v Košiciach v

•

•

•

•

spolupráci s našou partnerskou univerzitou v Bodø,
Nórsko. Konferencia predstavuje bilaterálny projekt
refundovaný Úradom vlády Slovenskej republiky
a hradený z grantov EHP a Nórskeho finančného
mechanizmu. Na organizačné zabezpečenie podujatia
bolo poskytnutých 25000 eur a termín konania
konferencie je naplánovaný na jar 2017.
Dňa 11. 4. 2016 v rámci mobilitného projektu s Nord
University, Bodø, Nórsko, pricestoval na UVLF v Košiciach
hosťujúci učiteľ prof. Jorge Fernandez. Profesora
Fernandeza v prvý deň jeho pobytu na našej univerzite
privítal prorektor pre zahraničné štúdium MVDr. Martin
Tomko, PhD.
Dňa 15. 4. 2016 sa na referáte pre zahraničné štúdium
uskutočnilo stretnutie vedúcich učiteľov ročníkov ZAŠ
pre AR 2016/2017. Vedúcimi učiteľmi ročníkov sa stali
doc. MVDr. K. Holovská, PhD. – 1. ročník GVM, MVDr. R.
Vlčková, PhD. – 3. ročník post BSc, MVDr. B. Vojtek, PhD. –
4. ročník post BSc JsP a MVDr. G. Gregová, PhD. – 2. ročník
JsP.
V dňoch 15. 4. až 17. 4. 2016 sa študenti z UVLF v Košiciach združení v ANSA (Association of Norwegian
Students Abroad) Slovakia zúčastnili veterinárneho
a lekárskeho seminára, ktorý sa konal v Prahe. Podujatie organizovali spoločne Česká a Slovenská organizácia
ANSA.
Mesiace marec a apríl priniesli aj veľa aktivít IVSA Slovakia:
º V dňoch 5. 3. 2016 – 12. 3. 2016 navštívilo UVLF v
Košiciach 10 fínskych študentov. Súčasťou ich pobytu
bola aj návšteva Vysokých Tatier. Pobyt a organizáciu
programu pre fínskych študentov zabezpečovali
členovia IVSA Slovakia.
º Recipročne v termíne 2. 4. až 9. 4. 2016 sa študenti
UVLF zastupujúci IVSA Slovakia zúčastnili výmenného pobytu na Univerzite v Helsinkách.
º V marci v spolupráci s klinikou koní zorganizovala
IVSA Slovakia prednášku Laminitída koní a jej
prevencia, ktorú predniesla MVDr. M. Karamanová
a v druhej polovici mesiaca apríl workshop na tému
Kineziotaping u koní.
º V dňoch 17. a 18. 4. 2016 v pavilóne P 39 zorganizovala IVSA Slovakia v spolupráci so spoločnosti ORION
PHARMA prednášky, ktorých sa zúčastnili slovenskí
aj zahraniční študenti.

Z agendy doc. MVDr. Oskara Nagya, PhD.,
prorektora pre klinickú činnosť a styk s praxou
• Na Školskom poľnohospodárskom podniku v Zemplínskej Teplici sa dňa 8. marca 2016 uskutočnilo
zasadnutie Správnej rady ŠPP, n., o., v Zemplínskej
Teplici, ktorej sa okrem členov správnej rady zúčastnila
aj rektorka UVLF v Košiciach, členovia vedenia UVLF,
vedenie ŠPP, n. o., a ďalší hostia. Okrem každoročného
prerokovania a schvaľovania návrhu rozpočtu na rok
2016 boli na tomto zasadnutí menovaní členovia
správnej rady na ďalšie funkčné obdobie. Následne boli
na ďalšie funkčné obdobie zvolení aj členovia dozornej
rady a riaditeľ ŠPP, n. o., v Zemplínskej Teplici. Boli
prerokované a schválené aj zakladateľom navrhnuté
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zmeny v Štatúte ŠPP, n. o., v Zemplínskej Teplici.
• Po ukončení pracovného pomeru Mgr. Grobárovej sa
v marci začala realizácia prevádzky Univerzitnej lekárne
UVLF s dočasným obsadením uvoľneného miesta
magistra. Bol uzatvorený pracovný pomer na dohodu
s Mgr. Radoslavom Suchovičom z katedry lekárenstva
a sociálnej farmácie do obdobia obsadenia tohto miesta
pracovníkom na plný pracovný úväzok.
• Opakovane boli konzultované otázky zo strany vedúceho stavby objektu klinických ustajňovacích priestorov
P 19 súvisiacich s technologickými a prevádzkovými
požiadavkami pri dokončovaní stavebných prác.
www.uvlf.sk

• Opakovane bol realizovaný predaj jahniat a kozliat
pre pracovníkov univerzity na základe ponuky z ŠPP
v Zemplínskej Teplici.
• Zabezpečila sa realizácia požiadavky ústavu hygieny
a technológie mäsa týkajúcej sa uskutočnenia praktického cvičenia na univerzitnom bitúnku so zameraním
na porážku malých prežúvavcov.
• Dokončilo sa zabezpečenie označenie postupov
vykonávania čistenia, dezinfekcie a dodržiavania zásad
ochrany a bezpečnosti pri práci na farme ŠPP
v Zemplínskej Teplici a na univerzitnom bitúnku v Zemplínskej Teplici v zmysle pripomienok a požiadaviek
medzinárodnej evalvačnej komisie.
• Uskutočnila sa prezentácia účelových zariadení UVLF
v Rozhanovciach, Zemplínskej Teplici a Jazdeckého
areálu UVLF pre nórskych študentov v rámci ich návštevy UVLF v Košiciach.
• Pod odbornou garanciou doc. MVDr. E. Čonkovej, PhD.,
sa stanovil spôsob zabezpečenia nákupu osobitných
tlačív na predpis veterinárnych liekov s obsahom
omamných a psychotropných látok II. skupiny na
klinických pracoviskách univerzity.
• Organizačne sa zabezpečilo stretnutie študentov 5. a

Z agendy Ing. Róberta Schrétera,
kvestora
• V marci sa začalo kolaudačné konanie pavilónu 19 a
pavilónu 40. Kolaudačné konanie pavilónu 19 prebehlo
úspešne a vydanie kolaudačného rozhodnutia sa očakáva v polovici mája. V mesiaci apríl sa začalo s prípravou
podkladov pre dokončenie vybavenia pavilónu 19
nábytkom. Kolaudačné konanie pavilónu 40 bolo
prerušené z dôvodu nekompletnosti dokladovej dokumentácie. Pokračovanie kolaudačného konania pavilónu 40 je naplánované tak, aby sa stihol termín
kolaudácie do konca mesiaca jún.
• Univerzita zasiela podklady pre nákup nábytku do P 40
na Výskumnú agentúru, aby sa v rámci projektu MediPark
stihol požadovaný termín jeho dodania.
• V marci sa ukončila príprava rozpočtu UVLF na rok 2016.
Univerzita plánuje výnosy na rok 2016 na úrovni 106,94 %
oproti roku 2015 a plánuje plusový výsledok
hospodárenia. Rozpočet univerzity na rok 2016 sa
predkladá v novej forme presnejšieho prepojenia
príjmov a výdavkov. Plánovanie nákladov a výnosov
vychádza zo skutočnosti roku 2015. V rozpočte univerzity
sa počíta s nákupom nového autobusu, multifunkčného
vozidla pre účely prevádzky (zdvih sena, prevoz ťažkých
predmetov, prevoz kadáverov veľkých zvierat a pod.),
osobného vozidla pre ÚZ Rozhanovce, nakoľko prevádzka
vozidla určeného do lesného terénu je naa cestných
komunikáciách neekonomická. Univerzita plánuje
aj nákup osobného motorového vozidla na dlhé cesty.
Novinkou v rozpočte je pridelenie finančných
prostriedkov na klinické služby, pridelenie jednotnej
sumy na bodové hodnotenie tvorivých pracov-
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6. ročníka ŠP VVL a HP s prezidentom Komory
veterinárnych lekárov SR a zástupcom Ministerstva obrany SR, na ktorom boli poskytnuté informácie
o možnostiach uplatnenia absolventov ŠP VVL a HP
v rezorte ministerstva obrany a pri výkone odbornej
veterinárskej činnosti ako súkromní veterinárni lekári
združení v KVL SR.
• Bolo pripravené stretnutie študentov 4. ročníka ŠP
farmácia a 5. a 6. ročníka ŠP VVL a HP so zástupcami
farmaceutických firiem Merial a Imuna Pharm, a. s.,
Šarišské Michaľany, za účelom získania informácií
o možnostiach uplatnenia sa absolventov, o zameraní
a výrobnej činnosti firiem, o vyrábaných produktoch
v oblasti diagnostických, preventívnych, terapeutických a iných prípravkov a pomôcok pre humánnu a
veterinárnu medicínu.
• Opakovane sa v spolupráci so študijným oddelením riešili s prednostami kliník možnosti realizácie rotácií
študentov 5. a 6. ročníka ŠP VVL, HP a ZAŠ v rámci
klinických praxí.
• Na základe žiadosti prednostu kliniky koní bola riešená
otázka výbehov pre kone v priestore za farmaceutickým pavilónom.

níkov, pridelenie finančných prostriedkov pre
Internú grantovú agentúru UVLF i finančné krytie
postdoktorandských miest. Rozpočet bol schválený
vedením univerzity 29. 3. 2016, následne sa predkladá
na schválenie Akademickému senátu UVLF a Správnej
rade UVLF.
• V priebehu mesiaca marec a apríl prebehla príprava
výročnej správy o hospodárení UVLF v Košiciach, ktorá
bola schválená vedením univerzity 26. 4. 2016, aby bola
potom predložená na schválenie Akademickému senátu
UVLF na jeho májovom zasadnutí a následne Správnej
rade UVLF. V hospodárení za rok 2015 treba zdôrazniť
pozitívny vplyv rozhodnutí vedenia, ktorý smeroval
k zníženiu nákladov najmä na spotrebu materiálu,
energie, ostatné služby a reprezentačné výdavky.
Univerzita hospodárila s kladným výsledkom hospodárenia, ktorý po zdanení dosiahol výšku 351.377,79
€. Výsledok hospodárenia odzrkadľuje realizáciu
konsolidačných opatrení, nemalou mierou prispelo
k výsledku hospodárenia aj získanie 530 tisíc eur na
kapitálové výdavky a 350 tisíc eur na bežné výdavky
formou dodatkov k dotačnej zmluve na rok 2015.
Podrobnejšie informácie o hospodárení univerzity bude
možné nájsť vo Výročnej správe o hospodárení UVLF
v Košiciach za rok 2015, ktorá bude zverejnená na
webovom sídle univerzity.
• Univerzite bol vo februári doručený statický posudok
stavu narušenia statiky pavilónu 34, aktuálne prebieha príprava projektovej dokumentácie na sanáciu tohto stavu. Univerzite sa podarilo získať z MŠVVaŠ SR
kapitálové finančné prostriedky na riešenie tejto situácie
vo výške 200 tisíc eur. Univerzita potrebuje riešiť tiež
stav jazdiarne na Jazdeckom areáli UVLF, čomu napomôže rovnako úspešné získanie účelových kapitálových finančných prostriedkov vo výške 250 tisíc eur.
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Zasadnutie akademického senátu
Dňa 3. 3. 2016 sa konalo riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach.
Akademický senát
a) schválil:
- Program zasadnutia AS UVLF v Košiciach
- Mandátovú a návrhovú a volebnú komisiu:
Predseda: doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.
Členovia: prof. MVDr. Igor Valocký, PhD.
MVDr. Michal Žilinčík
- Vyhodnotenie plnenia a aktualizáciu Dlhodobého
zámeru Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach na roky 2012 – 2017

- Andreja Alaksu, študenta 3. ročníka ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo UVLF v Košiciach, za člena Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na nasledujúce funkčné obdobie
b) potvrdil:
- Rozhodnutie rektorky o vylúčení zo štúdia študenta ŠP
kynológia: ID 18146
c) zobral na vedomie:
- Informáciu o činnosti predsedníctva AS UVLF v Košiciach za obdobie od ostatného zasadnutia AS UVLF
prof. MVDr. Peter Reichel, CSc.
predseda AS

Zasadnutie akademickej obce UVLF v Košiciach
Dňa 3. marca 2016 o 14.00 hod. sa v pavilóne morfologických disciplín uskutočnilo zasadnutie akademickej obce
UVLF v Košiciach. Akademickú obec ako základ akademickej samosprávy tvoria vysokoškolskí učitelia, výskumní
pracovníci, ktorí sú s UVLF v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas, a študenti univerzity. V súlade
so zákonom SR č. 131/2002 Z. z. a vnútorným predpisom č. 1
– Štatút Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach – Akademický senát UVLF v Košiciach v spolupráci
s vedením univerzity zvoláva akademickú obec minimálne
dvakrát do roka, i keď vo vysokoškolskom prostredí sme si už
zvykli, že akademický rok časove nekorešponduje s kalendárnym rokom. Aj v tomto prípade bolo tomu tak, nakoľko
prvým zasadnutím akademickej obce v akademickom
roku 2015/2016 bolo otvorenie nového akademického
roku v zimnom semestri dňa 18. 9. 2015, kým toto druhé,
marcové zasadnutie, bolo zvolané na začiatku letného
semestra v prebiehajúcom akademickom roku 2015/2016.
Program zasadnutia akademickej obce bol v samostatných
bodoch zameraný na bilanciu roka 2015 s dôrazom na zimný
semester; aktív učiteľov a študentov k letnému semestru
ak. r. 2015/2016 a správu vedeckej komisie Akademického
senátu UVLF v Košiciach.
Zasadnutie akademickej obce otvoril a v ďalšom priebehu viedol predseda Akademického senátu UVLF v Košiciach, ktorý po úvodnom privítaní rektorky UVLF v Košiciach
prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD., členov vedenia UVLF
v Košiciach a hostí v rámci prvého bodu programu – Bilancia
roku 2015 s dôrazom na zimný semester – oslovil vedenie
UVLF v Košiciach k vyhodnoteniu a zaujatiu stanoviska k
najzávažnejším činnostiam, a to k realizovanej pedagogickej
činnosti, k procesu medzinárodnej evalvácie a akreditácie
univerzity, ku komplexnej akreditácii univerzity, k investično-stavebným aktivitám v rámci rozvoja univerzity a k
stavu hospodárenia, resp. plnenia rozpočtových aktivít
univerzity za rok 2015.
V úvode tohto bodu programu pani rektorka i prorektori konštatovali, že náročné úlohy zimného semestra boli
splnené. Podrobnejšie bol hodnotený proces prípravy,
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priebehu i záverov medzinárodnej evalvácie a akreditácie UVLF v Košiciach a komplexnej akreditácie, o čom
bola akademická obec podrobne priebežne informovaná
aj prostredníctvom univerzitného časopisu Spravodajca
v číslach 3, 5, 6/2015, resp. 1/2016. Rektorka univerzity vo
svojom vystúpení k tejto téme predovšetkým kládla dôraz
na vytýčené úlohy pre rok 2016. V ďalšom vedenie informovalo o celom objeme rekonštrukčných prác učebných
priestorov univerzity a komplexnej rekonštrukcii pavilónu č.
19 – Klinické ustajňovacie priestory a experimentálny zverinec
a výstavbe pavilónu č. 40 – Chirurgia a PGA malých zvierat,
ako súčasť medicínskeho univerzitného vedeckého parku,
ktoré sú pripravené ku kolaudačnému procesu s perspektívou ich využitia v septembri v novom akademickom roku
2016/2017. Pozitívnou správou pre celú akademickú obec
bola aj informácia, že napriek rozsiahlym investíciám pri
realizácii úloh vo všetkých oblastiach činnosti UVLF ukončí
rok s pozitívnou hospodárskou bilanciou.
Aktív učiteľov a študentov k letnému semestru ak. r.
2015/2016 vstupnou informáciou otvoril prorektor pre zahraničné štúdium MVDr. M. Tomko, PhD., ktorý aj v zastúpení
študijnej prorektorky prof. MVDr. Z. Faixovej, PhD., podrobne
oboznámil akademickú obec o podmienkach realizácie
letného semestra vo všetkých študijných programoch
slovenského i zahraničného vzdelávania. Bohatá diskusia
prispela k ujasneniu plánovaných požiadaviek pedagogického procesu.
Správu vedeckej komisie Akademického senátu UVLF v Košiciach predložila jej predsedníčka prof. MVDr. Ševčíková, PhD.,
a konštatovala, že komisia vyzvala prorektora pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky prof. MVDr. J. Pistla,
PhD., aby podal aktuálnu správu k vybraným otázkam, a to
o súčasnom stave a činnosti vedeckých pracovníkov, činnosti
excelentných pracovísk UVLF, o stave III. stupňa vzdelávania a o stave prípravy Internej grantovej agentúry UVLF.
Prorektor vo veľmi podrobnej a vecnej správe informoval
o pomere zastúpenia počtu pedagogických a vedeckých
pracovníkov na jednotlivých katedrách, ústavoch a klinikách, menovite vyhodnotil zapojenie vedeckých pracovwww.uvlf.sk

níkov do grantov a vedeckých projektov ako aj ich súhrnné
výsledky publikačnej činnosti za posledných 5 rokov.
Záverom konštatoval, že neexistujú samostatné kritériá na
hodnotenie činnosti vedeckých pracovníkov a ich hodnotenie je iba súčasťou univerzitného bodového hodnotenia
tvorivých pracovníkov. Vyzdvihol existenciu 4 excelentných
pracovísk, ich prístrojovú vybavenosť i špecifickosť. Kriticky
sa vyjadril k výsledkom analýzy súčasnej situácie na III. stupni
vzdelávania a predložil návrhy a opatrenia na zlepšenie,
ktoré sa už aj postupne realizujú a súčasne prezentoval aj
filozofický zámer pripraveného návrhu Internej grantovej
agentúry UVLF, ktorá má napomôcť mladým vedeckým
pracovníkom a doktorandom UVLF v Košiciach v ich tvorivej
činnosti. Bohatá diskusia k jednotlivým bodom i samostatne k rôznym témam v závere zasadnutia akademickej
obce poskytla priestor k objasneniu i k obojstrannej spätnej
väzbe pri rôznych názorových postojoch k prerokovávaným
problematikám. Ukázalo sa, že zasadnutia akademickej obce

pred zahájením pedagogického procesu v oboch semestroch majú svoje opodstatnenie, čoho dôkazom je okrem
vysokej účasti aj veľký aktívny záujem širokej akademickej
obce. Výrazne dynamicky sa meniace požiadavky a materiálno-technické podmienky napĺňania pedagogického
a vedecko-výskumného procesu sú výzvou najmä mladšej
generácii tvorivých pracovníkov akademickej obce, ktorú
spájajú s realizáciou programových vízií vedenia UVLF
i svojich perspektív. Tento záujem a pozitívna skúsenosť
z organizovania zasadnutí akademickej obce v spojení
s aktívom pedagógov, vedeckých pracovníkov a študentov
na začiatku semestrov v aktuálnom akademickom roku
sú zaväzujúce pre AS i vedenie UVLF v Košiciach kontinuálne iniciovať a pripravovať tieto stretnutia aj v budúcom
období.
prof. MVDr. Peter Reichel, CSc.
predseda AS

Nová forma podpory
vedecko-výskumnej aktivity mladých vedcov na našej univerzite
Pri príprave téz kandidáta na rektora v roku 2014 som pri
analýze existujúceho stavu vo vedecko-výskumnej oblasti
konštatovala, že, okrem iných, je jednou zo slabých stránok
našej univerzity aj absencia systematickej podpory mladých
vedcov. Preto som ako jeden z cieľov, na ktorý by sa malo
zamerať vedenie univerzity, definovala potrebu aktívnej
podpory a motivácie mladých tvorivých pracovníkov aj
prostredníctvom internej grantovej agentúry. Pravdou je,
že štatút internej grantovej agentúry existoval od roku 2007,
nedochádzalo však k vyčleneniu finančných prostriedkov
z rozpočtu univerzity na tento účel a vyhlasovaniu výziev
na podávanie projektov. Preto sa súčasné vedenie univerzity
rozhodlo pripraviť nové pravidlá podpory inštitucionálneho
výskumu formou internej grantovej agentúry a z rozpočtových zdrojov vyčlenila sumu určenú na tento účel.
Interná grantová agentúra Univerzity veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach (ďalej IGA UVLF) je organizačné vedecké centrum pre stimuláciu a posilnenie vedeckej
práce na univerzite formou inštitucionálnej podpory kvalitných vedeckých krátkodobých projektov. Cieľom IGA UVLF
je podpora vedeckého výskumu, tvorba a realizácia vlastných vedeckých projektov s cieľom osvojiť si princípy grantovej súťaže začínajúcich akademických zamestnancov a
doktorandov v dennej forme štúdia.
O grantové finančné prostriedky sa majú právo uchádzať
mladí vysokoškolskí učitelia a vedecko-výskumní zamestnanci UVLF, ktorí v čase podania žiadosti nedosiahli vek 35
rokov, kolektívy zamestnancov UVLF (ani jeden člen kolektívu nesmie prekročiť hranicu 35 rokov v čase podania
žiadosti) ako aj doktorandi UVLF v dennej forme štúdia.
Prípustné sú i riešiteľské kolektívy, z ktorých jadro tvorí minimálne 80 % zamestnancov, resp. študentov UVLF. Členmi
riešiteľského kolektívu môžu byť aj zamestnanci a doktorandi inštitúcií, s ktorými má univerzita uzatvorené zmluvy o
spolupráci. Grantové finančné prostriedky sa prideľujú riešiteľským kolektívom na základe výsledkov vstupnej oponen-
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túry predložených žiadostí o interný grant a maximálna
výška podpory projektu môže byť 3000 €. Počet financovaných projektov je limitovaný finančnými prostriedkami na
činnosť IGA UVLF.
Hlavný riešiteľ kolektívu, ktorý sa uchádza o interný grant,
musí byť zamestnancom UVLF. Vedúci pracoviska UVLF
dáva súhlas na riešenie projektu na pracovisku, ktoré riadi,
a vytvára zodpovedajúce podmienky na úspešné riešenie
projektu. Výkonným orgánom IGA je Rada IGA. Doba
riešenia interného grantu je 12 mesiacov, v odôvodnených
prípadoch môže byť doba riešenia grantu predĺžená na 18
mesiacov. Projekty sú hodnotené na základe ich originality,
vedeckého prínosu pre odbor, kvality a úrovne spracovania
projektu a primeranosť rozpočtu. Ukončený IG projekt je
hodnotený podľa vydaných publikácií, publikácií zaslaných do tlače, aktívnej účasti na vedeckých konferenciách
a Seminári doktorandov UVLF, splnení vedeckých cieľov a
účelnosti využitia finančných prostriedkov. Vstupné i záverečné hodnotenie vykonajú ustanovení oponenti. Očakáva
sa, že s výsledkami získanými riešením tohto projektu sa
doktorand zúčastní Seminára doktorandov UVLF a získané
výsledky budú uplatnené ako výsledok vo forme publikácie
v impaktovanom vedeckom časopise tak, aby boli prijaté na
zverejnenie do 12 mesiacov od ukončenia riešenia projektu.
Všetky pravidlá podávania grantov, ich hodnotenia,
prideľovania a čerpania finančných prostriedkov sú uvedené
vo vnútornom predpise č. 41 - Štatút Internej grantovej
agentúry UVLF v Košiciach, ktorý bol schválený vedením
UVLF v Košiciach dňa 19. 4. 2016, prerokovaný Vedeckou
radou UVLF v Košiciach dňa 27. 4. 2016 a Akademickým
senátom UVLF v Košiciach dňa 4. 5. 2016. Výzva na predkladanie grantov bude vyhlásená v najbližších týždňoch a bude
len na mladých vedcoch, ako ju využijú.
prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
rektorka
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Zasadnutie Vedeckej rady UVLF
Prvé zasadnutie Vedeckej rady Univerzity veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach v roku 2016 sa uskutočnilo
dňa 27. 4. 2016. Zasadnutie otvorila a viedla predsedníčka
vedeckej rady rektorka UVLF prof. MVDr. Jana Mojžišová,
PhD., ktorá privítala prítomných členov Vedeckej rady
UVLF.
Zasadnutie vedeckej rady pokračovalo podľa
programu:
1. Odovzdanie dekrétov docenta: doc. RNDr. Lucii Bírošovej, PhD., v študijnom odbore 4.2.7. mikrobiológia,
doc. MVDr. Nadi Sasákovej, PhD., v študijnom odbore 6.3.11. hygiena chovu zvierat a životné prostredie
2. Návrh na menovanie za docentku MVDr. Dagmar
Mudroňovú, PhD., v študijnom odbore 4.2.15.
imunológia
3. Návrh na menovanie za docentku MVDr. Vieru
Almášiovú, PhD., v študijnom odbore 6.3.3.
veterinárna morfológia a fyziológia
4. Návrh na menovanie za docentku MVDr. Katarínu
Holovskú, PhD., v študijnom odbore 6.3.3.
veterinárna morfológia a fyziológia
5. Výročná správa o činnosti Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2015
6. Výsledok hlasovania per rollam k návrhu na
nominácie členov do komisie č. 8 VEGA
7. Návrh vnútorného predpisu č. 13 Rokovací poriadok Vedeckej rady UVLF v Košiciach
8. Návrh vnútorného predpisu č. 41 Štatút Internej grantovej agentúry UVLF v Košiciach
9. Návrh na začatie inauguračného konania: doc.
MVDr. Ján Venglovský, PhD., v študijnom odbore
6.3.11. hygiena chovu zvierat a životné prostredie
10. Diskusia
11. Rôzne (návrh na školiteľov na 3. stupni vysokoškolského štúdia: MVDr. Soňa Gancarčíková, PhD.,
UVLF, š. o. 4.2.7. mikrobiológia, MVDr. Ľubomíra
Grešáková, PhD., ÚFHZ SAV, š. o. 6.3.3. veterinárna
morfológia a fyziológia, MVDr. Eva Bazsalovicsová,
PhD., MVDr. Alžbeta Königová, PhD., PaÚ SAV, š. o.
6.3.7. infekčné a parazitárne choroby, návrh na
skončenie inauguračného konania doc. RNDr. Zuzany Vítkovej, CSc., v študijnom odbore 7.1.18.
toxikológia)
12. Uznesenia VR
13. Záver

Vedecká rada schválila:
Návrhy predložené:
a) v bode 2 na menovanie za docentku MVDr. Dagmar
Mudroňovú, PhD., v študijnom odbore 4.2.15. imunológia,
b) v bode 3 na menovanie za docentku MVDr. Vieru
Almášiovú, PhD., v študijnom odbore 6.3.3. veterinárna morfológia a fyziológia,
c) v bode 4 na menovanie za docentku MVDr. Katarínu Holovskú, PhD., v študijnom odbore 6.3.3. veterinárna morfológia a fyziológia,
c) v bode 6 výsledok hlasovania per rollam k návrhu na
nominácie členov do komisie č. 8 VEGA,
d) v bode 7 návrh vnútorného predpisu č. 13 – Rokovací
poriadok Vedeckej rady UVLF v Košiciach,
e) v bode 9 na začatie inauguračného konania doc.
MVDr. Jána Venglovského, PhD., v študijnom odbore
6.3.11. hygiena chovu zvierat a životné prostredie.
Návrhy predložené v bode rôzne:
a) na školiteľku MVDr. Soňu Gancarčíkovú, PhD., Ústav
mikrobiológie a gnotobiológie, UVLF v Košiciach, v
študijnom odbore 4.2.7. mikrobiológia,
b) na školiteľku MVDr. Ľubomíru Grešákovú, PhD., ÚFHZ
SAV Košice, v študijnom odbore 6.3.3. veterinárna
morfológia a fyziológia,
c) na školiteľku MVDr. Evu Bazsalovicsovú, PhD., PaÚ
SAV Košice, v študijnom odbore 6.3.7. infekčné a parazitárne choroby,
d) na školiteľku MVDr. Alžbetu Königovú, PhD., PaÚ SAV
Košice, v študijnom odbore 6.3.7. infekčné a parazitárne choroby,
e) na skončenie inauguračného konania doc. RNDr.
Zuzany Vítkovej, CSc., v študijnom odbore 7.1.18. toxikológia.
Vedecká rada zobrala na vedomie:
1. Výročnú správu o činnosti Univerzity veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2015.
2. Návrh vnútorného predpisu č. 41 – Štatút Internej
grantovej agentúry UVLF v Košiciach.
Predsedníčka vedeckej rady rektorka UVLF prof. MVDr.
Jana Mojžišová, PhD., poďakovala prítomným za aktívnu
účasť a ukončila zasadnutie vedeckej rady.
prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky

Zo zasadnutia Správnej rady UVLF v Košiciach
Dňa 21. 3. 2016 o 14. hod. sa v zasadacej miestnosti rektorátu našej univerzity uskutočnilo prvé tohtoročné zasadnutie Správnej rady UVLF v Košiciach (SpR). Zasadnutie
otvoril a viedol jej predseda Ing. Ján Király. Zasadnutie SpR
sa riadilo schváleným programom.
Rektorka UVLF prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., predstavila členom SpR Ing. Editu Krettovú, kontrolórku UVLF, ktorá
informovala členov SpR o výsledkoch kontroly dokladov
súvisiacich so združením právnických osôb ARDO a STIMUL,
n. f., a o zisteniach o verejných obstarávaniach, ktoré boli
vykonané v roku 2014. Následne rektorka univerzity infor10

movala, že dôjde k likvidácii ZPO ARDO. Prorektor univerzity prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., informoval SpR o tom, že
v decembri 2015 bola odvolaná z funkcie konateľky ZPO
ARDO JUDr. Silvia Rolfová a na jej miesto bola ustanovená
JUDr. Viera Jančíková. Ing. Krettová uviedla, že STIMUL,
n. f., dlhodobo nevykazoval žiadnu činnosť, má mať majetok,
finančnú čiastku na účte, finančnú čiastku v hotovosti
a pohľadávky voči UVLF. Kontrolou bolo zistené, že chýbajú
niektoré doklady o činnosti neziskovej organizácie, neexistovali návrhy rozpočtov a celkovo činnosť STIMUL-u, n. f.,
nebola v súlade so zákonom o neinvestičných fondoch.
www.uvlf.sk

Súčasné vedenie UVLF sfunkčnilo orgány neinvestičného
fondu a tieto postupujú v súlade so zákonom o neinvestičných fondoch. Ing. Király navrhol odpredať majetok STIMUL-u, n. f., univerzite za symbolickú cenu.
Kontrolórka univerzity Ing. Krettová v súvislosti s kontrolou správnosti postupov pri verejnom obstarávaní
uviedla, že všetky informácie sú k dispozícii členom SpR
UVLF v materiáli, ktorý im bol poskytnutý. Konštatovala, že
bolo zistených viacero pochybení, personálnych prepojení
medzi firmami realizujúcimi zákazky, ale najmä nebola vykonaná prvotná finančná kontrola a nebol dodržaný zákon
o verejnom obstarávaní. Z toho dôvodu bol podaný podnet
na Úrad pre verejné obstarávanie a Národný kontrolný úrad.
Rektorka univerzity prof. Mojžišová uviedla, že všetky také
zmluvy boli ukončené bez sankcií voči univerzite.
V ďalšom bode rektorka univerzity prof. Mojžišová informovala členov Správnej rady UVLF V Košiciach o výsledkoch
komplexnej akreditácie UVLF, v ktorej boli hodnotené 4
oblasti výskumu, z ktorých v dvoch UVLF nedosiahla hodnotenie potrebné pre zaradenie medzi univerzity. Súčasne
ozrejmila ďalší postup univerzity, prijaté opatrenia, ktoré
majú za cieľ odstrániť nedostatky uvádzané v hodnotiacej správe a zabezpečiť potrebnú úroveň vzdelávania vo
všetkých študijných programoch, najmä však farmácii. Ing.
Király uviedol, že SpR má záujem na akreditácii študijného
programu farmácia. Zároveň skonštatoval, že mu je ľúto, že
nie všetci zamestnanci a študenti univerzity sú stotožnení
s výučbou tohto študijného programu na UVLF.
Prorektor prof. Nagy informoval SpR o dôvodoch, ktoré
viedli k aktualizácii dlhodobého zámeru univerzity. Súvisí
to aj s výsledkom komplexnej akreditácie UVLF a s medzi-

národnou evalváciou a akreditáciou UVLF. V aktualizácii
sú jasne dané časové horizonty – míľniky, kedy musia byť
stanovené úlohy splnené.
O výsledku hospodárenia za rok 2015 informoval kvestor
UVLF Ing. Róbert Schréter. Poukázal na výraznú úsporu
v spotrebe materiálov a na vplyv dodatočne získaných
dotačných zdrojov na výsledok hospodárenia. Informoval aj
o naplnení rezervných fondov.
Rektorka univerzity prof. Mojžišová informovala členov SpR
o skutočnosti, že končí funkčné obdobie Jakuba Nemčeka,
zástupcu študentov v SpR. Na jeho miesto bol Akademickým
senátom UVLF schválený Andrej Alaksa, študent 3. ročníka
ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo.
Kvestor UVLF Ing. Schréter informoval o ukončení
stavebnej časti stavieb P 40 a P 19 a o skutočnosti, že bola
podaná žiadosť o kolaudačné konanie.
V diskusii k jednotlivým bodom programu postupne
vystúpili Ing. Ján Király, Dr. h. c. JUDr. Ing. Ján Bílek, MVDr.
Miroslav Martinček, prof. MVDr. Peter Reichel, CSc., doc.
MVDr. Peter Lazar, PhD., MVDr. Ladislav Stodola a MUDr.
Richard Raši, PhD., MPH.
V prípade bližšieho záujmu o činnosť SpR sa zamestnanci UVLF môžu oboznámiť so zápisnicami z jednotlivých
zasadnutí a s výročnými správami SpR na webovom sídle
UVLF na http://www.uvlf.sk/sk/zapisnica-zo-zasadnuti-spravnej-rady-uvlf-v-kosiciach a na http://www.uvlf.sk/sk/
spravy-o-cinnosti.
doc. MVDr. Peter Korim, CSc.
tajomník SpR

Zasadala Správna rada
Školského poľnohospodárskeho podniku, n. o., v Zemplínskej Teplici
Dňa 8. marca 2016 sa na ŠPP v Zemplínskej Teplici uskutočnilo zasadnutie Správnej rady ŠPP, n. o., v Zemplínskej Teplici.
Zasadnutia sa zúčastnili členovia správnej rady na čele s jej
predsedom doc. MVDr. Oskarom Nagyom, PhD., členovia
vedenia UVLF v Košiciach pod vedením rektorky UVLF prof.
MVDr. Jany Mojžišovej, PhD., a vedenie ŠPP, n. o., zastúpené
jej riaditeľom Ing. Ivanom Seňkom a Ing. Marekom Ferkom
s nasledovnými hlavnými bodmi rokovania:
1. Návrh dodatku č. 1 k Štatútu ŠPP, n. o., v Zemplínskej
Teplici
2. Odovzdanie menovacích dekrétov členom Správnej
rady ŠPP, n. o., v Zemplínskej Teplici
3. Voľba predsedu a podpredsedu Správnej rady ŠPP, n. o.,
v Zemplínskej Teplici
4. Voľba riaditeľa ŠPP, n. o., v Zemplínskej Teplici
5. Voľba predsedu a členov Dozornej rady ŠPP, n. o.,
v Zemplínskej Teplici
6. Návrh rozpočtu ŠPP, n. o., v Zemplínskej Teplici na rok
2016
7. Plán výroby a predaja ŠPP, n. o., v Zemplínskej Teplici na
rok 2016
Rokovanie Správnej rady ŠPP otvoril a viedol jej predseda
doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., ktorý na zasadnutí privítal
členov Správnej rady ŠPP, rektorku a členov vedenia UVLF
v Košiciach, riaditeľa ŠPP, n. o., Zemplínska Teplica a ostatných hostí. Predseda správnej rady oboznámil jej členov
s návrhom programu rokovania, v ktorom má správna rada
www.uvlf.sk

rozhodnúť o zmenách v Štatúte ŠPP v Zemplínskej Teplici
navrhnutých zakladateľom zastúpeným rektorkou UVLF
v Košiciach prof. MVDr. Janou Mojžišovou, PhD. Návrh zmien
vyplynul zo skutočnosti, že od založenia neziskovej organizácie a prijatia jej štatútu v roku 2002 neboli v ňom vykonané
doteraz žiadne zmeny. Bolo preto treba štatút zosúladiť so
zmenami, ktoré za uvedené obdobie nastali v oblasti legislatívy ako aj vo vnútorných predpisoch univerzity. Navrhované zmeny predstavujú pozitívny krok k plneniu úloh a pre
činnosť orgánov neziskovej organizácie v ďalšom období jej
pôsobenia. Po ukončení diskusie k danému bodu boli zakladateľom navrhnuté zmeny v štatúte členmi správnej rady
jednomyseľne schválené.
V ďalšom bode rokovania rektorka UVLF v Košiciach prof.
MVDr. Jana Mojžišová, PhD., na konci funkčného obdobia
správnej rady poďakovala jej doterajším členom za vykonanú prácu a za členov Správnej rady ŠPP v Zemplínskej
Teplici pre nasledujúce funkčné obdobie menovala Dr. h. c.
prof. MVDr. Dušana Magica, PhD., doc. MVDr. Petra Korima,
CSc., a doc. MVDr. Oskara Nagya, PhD. Novovymenovaným
členom správnej rady zároveň odovzdala menovacie dekréty
a popriala im veľa síl v ich ďalšej práci. Na návrh doc. MVDr.
Petra Korima, CSc., bol nadpolovičnou väčšinou členov
správnej rady za predsedu správnej rady na nové funkčné
obdobie zvolený doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD. Za podpredsedu správnej rady bol zvolený Dr. h. c. prof. MVDr. Dušan
Magic, PhD. Na návrh predsedu správnej rady bol na nové
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funkčné obdobie od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2020 za riaditeľa ŠPP
v Zemplínskej Teplici jednomyseľne zvolený Ing. Ivan Seňko
a na nové funkčné obdobie boli za členov dozornej rady ŠPP
v Zemplínskej Teplici jednomyseľne schválení Ing. Helena
Hadbavná, prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., a Ing. Vincent Bíroš.
Po voľbách orgánov ŠPP v Zemplínskej Teplici nasledovalo
prerokovanie návrhu rozpočtu a plánu výroby a predaja ŠPP
na rok 2016. Návrh rozpočtu uviedol riaditeľ ŠPP Ing. Ivan
Seňko, ktorý oboznámil prítomných s hlavnými východiskami tvorby rozpočtu, s prioritami v oblasti zabezpečovania
výrobného procesu, investícií, požiadaviek vykonávania
praktickej výchovno-vzdelávacej činnosti ako aj o plánoch
výroby a predaja na rok 2016. Zároveň poukázal aj na
niektoré problémy v oblasti živočíšnej a rastlinnej výroby
a možné riziká, ktoré so sebou poľnohospodárska výroba
v súčasných podmienkach jej realizácie prináša s možným
dopadom aj na plánovaný rozpočet. V rámci diskusie k predneseným materiálom členovia Správnej rady ŠPP, rektorka
a členovia vedenia UVLF zaujali stanovisko k predloženému
návrhu rozpočtu a vysoko ocenili aktivity podniku vo všetkých sférach jeho činnosti. Vyslovili spokojnosť s plnením
úloh pri zabezpečovaní praktickej výučby a presvedčenie, že

doterajšia činnosť podniku a jeho plánované aktivity dávajú
dobré predpoklady na splnenie navrhovaných zámerov
zabezpečenia požadovanej úrovne praktickej výučby
študentov aj v roku 2016.
Po bohatej diskusii a objasnení niektorých otázok
kladených na vedenie ŠPP zo strany členov správnej rady
a vedenia univerzity riaditeľom ŠPP v Zemplínskej Teplici
členovia správnej rady predložený Návrh rozpočtu ŠPP, n. o.,
v Zemplínskej Teplici na rok 2016 jednomyseľne schválili.
Po schválení rozpočtu sa rektorka univerzity prof. MVDr.
Jana Mojžišová, PhD., na záver rokovania zaujímala o realizáciu opatrení zo strany podniku vyplývajúcich z príkazného
listu rektorky č. 10/2015 a prorektor prof. MVDr. J. Nagy, PhD.,
sa poďakoval vedeniu podniku za prácu vykonanú v procese
príprav na medzinárodnú evalváciu a akreditáciu a za
pomoc pri riešení požiadavky na zabezpečovanie požadovaného počtu porážaných zvierat na univerzitnom bitúnku pre
potreby praktickej výučby v oblasti hygieny a technológie
mäsa.
doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD.
predseda Správnej rady ŠPP, n. o.

Stanovisko Slovenskej rektorskej konferencie k
Programovému vyhláseniu vlády SR
prijaté na mimoriadnom zasadnutí konanom 20. 4. 2016 v Nitre
Slovenská rektorská konferencia, orgán reprezentácie
vysokých škôl podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách, sa oboznámila s návrhom Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 – 2020 a oceňuje záujem vlády
SR o zvyšovanie kvality a rozvoj slovenského školstva a
vedy.
Slovenská rektorská konferencia potvrdzuje požiadavky
vysokých škôl vyjadrené v Deklarácii partnerských reprezentácií pôsobiacich v školstve na podporu skvalitňovania
podmienok a úrovne vzdelávania a vedy v SR zo dňa 17. 2.
2016.
Slovenská rektorská konferencia žiada zvyšovať financovanie vysokých škôl z verejných zdrojov každoročne o 60
mil. eur (mimo EŠIF, sociálnej podpory študentov a valorizácie miezd) tak, aby bola zabezpečená úroveň kvality
vzdelávania, vedeckovýskumnej, umeleckej a inej tvorivej

činnosti na vysokých školách.
Slovenská rektorská konferencia dôrazne žiada plnenie
záväzku SR v oblasti financovania výskumu a vývoja vyplývajúceho zo stratégie Európa 2020.
Slovenská rektorská konferencia podporuje úsilie o
reformu školstva, jeho lepšie financovanie a posilnenie
akademického výskumu na Slovensku. Vyjadrenie názorov
partnerských reprezentácií pôsobiacich v školstve preto
považuje za oprávnené a legitímne.
Slovenská rektorská konferencia je pripravená podieľať
sa na tvorbe strategických opatrení pre realizáciu Programového vyhlásenia vlády SR a riešení nahromadených
problémov.
V Nitre 20. 4. 2016
Za správnosť: Mgr. Mária Čikešová

59. ročník
Študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ
Dňa 6. apríla 2016 sa pod záštitou rektorky Univerzity
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach prof. MVDr.
Jany Mojžišovej, PhD., konal 59. ročník Študentskej vedeckej
konferencie ŠVOČ. Konferencia bola s medzinárodnou
účasťou, prezentovaných bolo 51 prác.
Rokovania 59. ročníka Študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ sa uskutočnili v piatich sekciách: predklinickej,
klinickej, hygieny potravín a prostredia, farmaceutickej
sekcii a sekcii bakalárskeho štúdia.
Konferenciu slávnostne otvorila v Aule UVLF v Košiciach
prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., prorektorka pre výchovno12

-vzdelávaciu činnosť. Po slávnostnom príhovore začalo rokovanie v sekciách. Práce hodnotili odborné komisie v zložení:
1. sekcia – predklinické disciplíny: predsedníčka prof. MVDr.
Zita Faixová, PhD., a členovia doc. MVDr. Natália Kovalkovičová, PhD., a MVDr. Dagmar Mudroňová, PhD.; 2. sekcia
– klinické disciplíny: predsedníčka prof. MVDr. Alexandra
Trbolová, PhD., a členovia doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., a
MVDr. Tatiana Weissová, PhD.; 3. sekcia – hygiena potravín
a prostredia: predsedníčka doc. MVDr. Ivona Kožárová, PhD.,
a členovia doc. MVDr. Daniela Takáčová, PhD., a MVDr. Miloš
Halán, PhD.; 4. farmaceutická sekcia: predseda prof. MVDr.
www.uvlf.sk

Jaroslav Legáth, CSc., a členovia doc. Ing. Jarmila Eftimová,
PhD., a MUDr. Anna Linková, CSc.; 5. sekcia – bakalárskeho
štúdia predseda doc. MVDr. Peter Lazar, PhD., členovia doc.
MVDr. Pavel Naď, PhD., a MVDr. Aladár Maďari, PhD.
Prof. Zita Faixová oboznámila prítomných s priebehom
a výsledkami súťaže na tvorbu loga Študentskej vedeckej
konferencie ŠVOČ, ktorú vyhlásila Univerzita veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach 20. januára 2016. Zo 14
návrhov doručených do uzávierky súťaže do 10. marca 2016
odborná porota vybrala návrh Jany Faith. Podľa autorky
víťazného loga farby vychádzajú zo základných farieb
prírody modrej a zelenej a logo obsahuje otvorenú knihu,
psa a dvojramenné váhy. Prorektorka Faixová zablahoželala
pani Faith k úspechu a odovzdala jej finančné ocenenie.
Prvé tri hlavné ceny v každej sekcii venovala rektorka UVLF
v Košiciach prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. Generálnym
sponzorom študentskej vedeckej konferencie bola firma
Zoetis, podujatie sponzorovali tiež Komora veterinárnych
lekárov SR a firmy Merial, Med-Art, Vetis, Pharmacopola,
Imuna Pharm, a. s., Siemens, firmy Delfín, s. r. o., a Gram
s. r. o., Dr. Max, Bioveta SK, Slovenská hipiatrická asociácia
a Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov
školstva a vedy pri UVLF v Košiciach.
Ocenenia – ceny rektorky UVLF v Košiciach:
Prehľad ocenených prác – predklinická sekcia:
1. miesto: Karolína Englerová, 5. ročník farmácia, UVLF v
Košiciach
Štúdium probiotického potenciálu prospešných baktérií izolovaných z kefírových
2. miesto: Rachel Elizabeth Muir, 5th Post BSc, UVMP in
Košice
The first haemolymph analysis of Nhandu chromatus taranlulas – biochemical parameters
3. miesto: Veronika Vargová, 6. ročník VVL, UVLF v Košiciach
Vplyv perorálnej suplementácie selénu a vitamínu E na antioxidačný status u poštových
holubov
Prehľad ocenených prác – klinická sekcia
1. miesto: Jakub Nemček, 6. ročník VVL, UVLF v Košiciach
Vzťah morganovej línie, distrakčného indexu
a ortolaniho testu pri röntgenologických vyšetreniach bedrových kĺbov u psov
2. miesto: Michelle Richards, 6th BSc, UVMP in Košice
www.uvlf.sk

Reference values for ophthalmic STT and IOP in
healthy chinchillas eyes
3. miesto: Denisa Urbanová, 6. ročník VVL, UVLF v Košiciach
Využitie ultrasonografickej diagnostiky u plazov
Prehľad ocenených prác – sekcia hygieny potravín a
prostredia
1. miesto: Katarína Řeháčková, 6. ročník VVL, UVLF v
Košiciach
Epizootologická štúdia výskytu babeziózy psov
na juhozápadnom Slovensku
2. miesto: Vinishaa Jeevanandan, 6th BSc, UVMP in
Košice
Total antibiotics – A new possible alternative
for the screening of coccidiostat residues in
poultry meat
3. miesto: Tatiana Orosová, 6. ročník VVL, UVLF v Košiciach
Parazitofauna medveďa hnedého (Ursus arctos)
v CHKO Poľana
Prehľad ocenených prác – farmaceutická sekcia
1. miesto: Ivana Šoltýsová, 4. ročník farmácia, UVLF v
Košiciach
Lipidové formulácie. BCS II trieda liečiv: stratégia, formulácie, metódy a saturácia
2. miesto Martina Mnichová, 5. ročník farmácia, UVLF v
Košiciach
Štúdium interakcie hydrofobizovaného hyaluronanu s vybranými biopolymérmi
3. miesto: Jakub Labaš, 5. ročník farmácia, UVLF v Košiciach
Farmaceutické a terapeutické využitie zamatu
amurského pri liečbe karcinómu pankreasu
Prehľad ocenených prác – sekcia bakalárskeho štúdia
1. miesto: Lucia Koritárová, 2. ročník vzťah človek –
zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii, UVLF v Košiciach
Hiporehabilitácia dieťaťa s Goldenharovým
syndrómom
2. miesto: Dominika Szotáková, 3. ročník kynológia,
UVLF v Košiciach
Pozitívna motivácia v športovej kynológii
3. miesto: Lucia Jelínková, 3. ročník vzťah človek – zviera
a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii, UVLF
v Košiciach
Etológia a kognitívne schopnosti potkana laboratórneho (Rattus norvegicus)
Generálny sponzor študentskej vedeckej konferencie
firma Zoetis v zastúpení MVDr. Gabrielom Vargom, prezidentom Nadácie svetovej veterinárnej asociácie malých
zvierat a riaditeľom pre severnú Európu firmy Zoetis so
sídlom v Bruseli a Amsterdame, venoval finančnú cenu vo
výške 150 € študentom: Ivana Maručšáková, Denisa Urbanová, Bruce-Miller Melanie, Mária Gáborová, Viktória Hanuštiaková a Martina Silvayová.
Člen prezídia Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky MVDr. Miroslav Baran udelil vecné ceny
študentom: Jana Kačírová, Jaroslava Kvetková, Kristína
Huňáková, Bohumil Bielik, Katarína Mikulášková a Noema
Kmecová.
Práce odmenené zástupcami ďalších sponzorujúcich
firiem:
Veterinársky reprezentant firmy Merial MVDr. Róbert Lein13

stein udelil hodnotné zahraničné knihy týmto študentom:
Terézia Cehlárová, Lucy Hamilton, Kristína Hrubá, Martina
Silvayová.
Ing. Renáta Markovichová, vedúca personálneho a mzdového úseku lekární Dr. Max, ocenila finančnou cenou 210 €
študenta 5. ročníka Martina Klátika vo farmaceutickej sekcii.
Zástupkyňa firmy Vetis MVDr. Erika Konrádyová odovzdala
hodnotné knihy študentom: Klaudia Vančová, Yan Yin Lau,
Jana Hudáková, Mária Banasová, Dominika Szotáková.
Ľudmila Takáčová, vedúca odboru ľudských zdrojov
Imuna Pharm, a. s., Šarišské Michaľany, odovzdala poukážky
na nákup odbornej literatúry v hodnote 30 € študentom:
Martina Živčicová, Miroslav Ferko, Marek Oriňák, Erika Hutníková.
MVDr. Milan Mazúr, zástupca spoločnosti PHARMACOPOLA, s. r. o., venoval zahraničnú literatúru študentom:
Anna Kaňuchová, Jakub Nemček, Šimon Kakuta, Veronika
Šofránková, Michal Barlík, Viera Ondovová.
Ing. MSc. Radoslav Kaminský, PhD., zástupca firmy
Siemens, venoval vecné dary študentom: Anna Kaňuchová,
Noema Kmecová, Kristian Aalberg, Marek Oriňák, Erik Nesje.
Prezident Slovenskej hipiatrickej asociácie MVDr. Martin
Mihály venoval poukážky na nákup odbornej literatúry Veronike Šofrankovej, Milote Mihálikovej, Lucii Koritárovej.
MVDr. Milada Martinčeková, konateľka firiem Delfín, s. r.
o., a Gram, s. r. o., so sídlom v Košiciach, venovala finančné
ceny vo výške 60 € študentom: Rachel Elizabeth Muir, Katarína Mikulášková, Kristína Mravcová, Veronika Pavlíková,
Patrícia Árvayová. Ocenila tiež Janu Faith za víťazné logo
Študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ sumou 100 €.
Na podpore organizačného zabezpečenia 59. študentskej
konferencie ŠVOČ sa podieľala aj firma Med-Art v zastúpení
MVDr. Rudolfom Andraškom, riaditeľom závodu 03 v Malom
Šariši, a Mgr. Danou Sučkovou.

Prof. MVDr. Michal Toropila, PhD., za Základnú organizáciu odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy
pri UVLF v Košiciach venoval poukážky na nákup odbornej
literatúry vo výške 10 € študentom: Karolína Englerová,
Jakub Nemček, Katarína Řeháčková, Ivana Šoltýsová, Lucia
Koritárová.
Záverom prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., prorektorka pre
výchovno-vzdelávaciu činnosť, oznámila prítomným, že
práce ocenené odbornými porotami budú uverejnené vo
vedeckom časopise Folia veterinaria. Okrem toho uviedla,
že odbornými porotami vybrané a ocenené príspevky
budú reprezentovať UVLF v Košiciach na 2. medzinárodnej
vedeckej konferencii študentov veterinárskej medicíny,
ktorú organizuje Univerzita prírodných vied vo Varšave
v dňoch 14. a 15. mája 2016. Poďakovala všetkým súťažiacim
študentom za vysokú kvalitu, aktuálnosť a dobrú úroveň
prezentácie svojich prác a divákom za plodné diskusie
v jednotlivých sekciách. Vyzdvihla úsilie školiteľov, ktorí
pripravili študentov na svoje prvé vedecké prezentácie.
Poďakovala tiež členom odborných porôt, sponzorom,
organizačnému výboru a všetkým účastníkom konferencie
popriala veľa osobných a pracovných úspechov.
Odborná garantka Študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ
prof. MVDr. Mária Goldová, PhD., poďakovala za podporu 59.
ročníka Študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ vedeniu
UVLF v Košiciach, sponzorom, Edičnému stredisku a predajni
literatúry UVLF v Košiciach za vydanie Zborníka abstraktov
ŠVOČ a svojim spolupracovníkom, ktorí sa podieľali na organizačnom zabezpečení študentskej konferencie.
prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť
prof. MVDr. Mária Goldová, PhD.
odborná a organizačná garantka ŠVOČ

Zemplínske poľovnícke dni
Slovenská poľovnícka komora prostredníctvom Obvodných
poľovníckych komôr Sobrance, Michalovce, Trebišov, Univerzity
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a Lesov SR Odštepný
závod Sobrance usporiadali v dňoch 15. – 17. apríla 2016 13. ročník
Zemplínskych poľovníckych dní v meste Sobrance. Na výstave boli
prezentované trofeje z chovateľských prehliadok za poľovnícku sezónu
2015/16 z okresov Sobrance, Michalovce a Trebišov. Na výstave bolo
predložených 109 jeleních, 65 danielích, 41 mufloních, 862 srnčích, 75
diviačích trofejí, 1 lebka vlka, 5 lebiek jazvecov, 3 lebky líšok, 2 lebky
šakala a 1 lebka psíka medvedikovitého. Prvý deň bola výstava otvorená
pre základné školy z okresu Sobrance, kde zároveň bola vyhodnotená
súťaž o najkrajšie vyrobené zvieratko rukami detí. Druhý deň sa konal
odborný seminár na tému Ako predchádzať chorobám zveri, ako
predchádzať škodám zverou a na zveri. Za spolupracujúcu UVLF sa
podujatia zúčastnil prorektor MVDr. Martin Tomko, PhD., a odborným
garantom tohto už 13. ročníka bol prof. Ing. Juraj Ciberej, CSc.
(jc)

Univerzita v médiách
Na našom webovom sídle v spodnej časti ľavej záložky nájdete odkaz Univerzita v médiách, ktorý má záujemcom
pomôcť dostať sa rýchlo a ľahko k informáciám, v ktorom médiu a kedy bol uverejnený príspevok o Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.
(lk)
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Silné univerzity pre Európu
Strong Universities for Europe

V írskom Galway hostila National University of Ireland
v dňoch 7. a 8. apríla 2016 výročnú konferenciu Európskej
asociácie univerzít (EUA) – Annual Conference 2016 European University Association. O význame tohto stretnutia
zástupcov univerzít z celej Európy, po prvýkrát organizovaného v Írsku, svedčila aj účasť írskeho prezidenta Michaela
D. Higginsa, ktorý mal otváraciu reč na tomto podujatí
nesúcom sa v duchu hesla Bricks and clicks for Europe: building a successful digital campus.
Slovensko bolo zastúpené okrem Univerzity Komenského
v Bratislave, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Žilinskej univerzity v Žiline a Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach aj
Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach,

ktorú na konferencii reprezentovali rektorka prof. MVDr. Jana
Mojžišová, PhD., a prorektor
pre vedecko-výskumnú činnosť
a zahraničné styky prof. MVDr.
Juraj Pistl, PhD. Naša účasť súvisela s uchádzaním sa o členstvo
v EUA, a práve v predvečer tejto
konferencie sme boli 6. apríla
2016 na zasadnutí Valného zhromaždenia prijatí za plnoprávneho individuálneho člena.
Výročná konferencia EUA
sa zaoberala novými výzvami
stojacimi pred vysokými školami
v Európe, ktoré sa musia zaoberať
sociálnymi, kultúrnymi a technologickými zmenami, ktoré sú
vyvolané najmä nástupom digitalizácie. Tá má výrazný vplyv na
spôsob, akým univerzity poskytujú vzdelávanie, akým sa riadi
veda a výskum a ako ovplyvňujú spoločnosť. Univerzity
takto musia prehodnotiť svoje
postupy a prispôsobiť svoje stratégie novým skutočnostiam, aby boli úspešné. Súčasťou tejto stratégie by malo byť
aj nájdenie ciest, ako podporiť a uľahčiť virtuálnu aj fyzickú
interakciu a spoluprácu medzi zamestnancami, študentmi
a širšou komunitou, čo má byť pridanou hodnotou univerzít
v budúcnosti. Výročná konferencia v Galway poskytla jedinečnú platformu na objasnenie komplexnej „bricks and
clicks“ stratégie, teda prehĺbenie prepojenia medzi tzv.
kamennými vs. digitálnymi formami poskytovania vzdelávania vrátane tej skutočnosti, ako tieto zmeny ovplyvnia
riadenie univerzít, manažovanie ľudských zdrojov a vzťah
s verejnosťou.
National University of Ireland v Galway, založená v roku
1845, jedna z
najvýznamnejších
univerzít
v Írsku, pripravila pre
účastníkov konferencie
okrem milého prijatia aj
prehliadku jej starobylého areálu. Univerzita
sídli v stredovekom meste
na západnom pobreží
krajiny a je domovom pre
2500- člennú komunitu
zamestnancov a 17 000
študentov vrátane 2000
zahraničných študentov
z 92 krajín sveta.
prof. MVDr. Jana
Mojžišová, PhD.
rektorka
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Na univerzite sme predstavili Anatomický slovník
Na rektoráte našej univerzity sa dňa 12. 4. 2016 uskutočnila veľmi príjemná akcia – predstavenie diela Anatomický
slovník kolektívu autorov František Šimon, Ján Danko, Jozefa
Artimová, Martin Zborovjan.

Autori zľava - doc. Šimon, prof. Danko a Mgr. Zborovjan

Rektorka UVLF a rektor UPJŠ pri krste knihy

Knihu „pokrstili“ poklepaním kosťou prof. MVDr. Jana
Mojžišová, PhD., rektorka UVLF v Košiciach, a prof. RNDr.
Pavol Sovák, CSc., rektor UPJŠ v Košiciach, za prítomnosti
pozvaných hostí, a to prof. PhDr. Jána Gbúra, CSc., prorektora UPJŠ v Košiciach, prof. PhDr. Oľgy Orosovej, CSc.,
dekanky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, Dr. h. c. prof.
PhDr. Jána Sabola, DrSc., popredného slovenského jazykovedca a vysokoškolského pedagóga na Filozofickej fakulte
UPJŠ v Košiciach, Ing. Jána Királyho, predsedu Správnej rady
UVLF v Košiciach, doc. MVDr. Emila Švického, PhD., a členov
vedenia UVLF v Košiciach.
K stretnutiu najvyšších reprezentantov našich dvoch
košických univerzít mohlo dôjsť práve preto, že pri tvorbe
Anatomického slovníka sa spojili filológovia i veterinárny
lekár týchto univerzít – doc. PhDr. František Šimon, CSc., z

Katedry romanistiky a klasickej filológie Filozofickej fakulty
UPJŠ v Košiciach, Mgr. Martin Zborovjan, PhD., z Ústavu
jazykov UVLF v Košiciach, a prof. MVDr. Ján Danko, PhD.,
z Ústavu anatómie UVLF v Košiciach. Treťou filologičkou v
autorskom kolektíve je Mgr. Jozefa Artimová, PhD., z Masarykovej univerzity v Brne, ktorá sa tohto uvítania knihy
nemohla zúčastniť, rovnako ako Ing. Martin Farkaš z Vydavateľstva Osveta v Martine, ktoré tento slovník vydalo.
Po uvítaní Anatomického slovníka do života prišiel čas
na slová živé. A boli to slová vyjadrujúce uznanie a poďakovanie, lebo zostavenie takéhoto slovníka je počin
mimoriadne náročný a zodpovedný, a boli to slová prajúce
slovníku úspešný štart na ceste k jeho používateľom. Takéto
a podobné slovná zneli bez ohľadu na to, z ktorej univerzity
bol ich pôvodca. Len keď prišiel rad na autorov a slova sa
ujal doc. Šimon, nasmeroval pozornosť prítomných ďalej,
k ďalšiemu vydaniu slovníka, lebo autori sa nechcú uspokojiť
s tým, čo je, ale chcú slovník zlepšovať. Nuž, držíme im palec!
Čo konkrétne Anatomický slovník obsahuje, čo je jeho prednosťou a komu je určený, je zrejmé z recenzie. Zakúpiť si ho
je možné nielen v kníhkupectvách, ale aj v našom edičnom
stredisku a predajni literatúry, prípadne si ho zapožičať
v univerzitnej knižnici.
PhDr. Ľudmila Kundríková, kancelárka

Recenzia
ŠIMON, František – DANKO, Ján – ARTIMOVÁ, Jozefa – ZBOROVJAN, Martin: ANATOMICKÝ SLOVNÍK
(Vydavateľstvo Osveta, Martin 2015, 360 s.)
Pod anatomickým slovníkom si dnešný používateľ lekárskej literatúry
predstaví hlavne známy
Feneisov
obrázkový
anatomický
slovník.
V prípade Anatomického
slovníka štvorice slovenských autorov ide o iný
typ slovníka. Už zloženie
autorov, jeden anatóm
a traja filológovia, naznačuje jeho
dôraz na filologickú stránku. Slovník obsahuje všetky možné
varianty termínov, ktoré sa v anatomickej terminológii
vyskytujú. Obsahuje základné informácie v troch hlavných
oblastiach. V terminologickej prináša súbor všetkých anatomických termínov súčasných medzinárodných nomenklatúr, humánnej anatómie, Terminologia Anatomica 1998,
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a rovnako veterinárskej anatómie, Nomina Anatomica Veterinaria 2005. Slovník obsahuje latinský termín, jeho slovenský
ekvivalent ako aj jeho vecný výklad. Podľa autorov slovník
obsahuje 2800 hesiel. V gramatickej časti obsahuje základné
gramatické údaje a jeho etymológiu. Novinkou v našej literatúre je historická časť, v ktorej sa u niektorých termínov
podávajú aj historické súvislosti vzniku termínu, dôvody,
ktoré viedli k zavedeniu jazykovej podoby príslušného
termínu, uvádza sa jeho autor, rok vzniku a dielo, v ktorom
sa prvýkrát príslušný termín vyskytol. Bežný používateľ
anatomickej nomenklatúry sa tak dozvie, že napr. jazylka, os
hyoideum, je podľa Grékov kosť, ktorá sa podobá na grécke
písmeno ypsilon, alebo prečo konečník, rectum, je v latinčine
doslova priame črevo. Veľmi užitočné sú odkazy na termíny
významovo príbuzné, buď synonymá, alebo antonymá, čo
umožňuje lepšie pochopiť systémovosť nomenklatúry. Tak
napr. pri hesle pelvis, panva, panvička, sa odkazuje na heslá
coxa, bedro (os coxae v slovenčine panvová kosť), ischium,
www.uvlf.sk

sedacia kosť, zadok a na acetabulum, panvička bedrového
kĺbu, pri latinských termínoch odkazuje na grécke, napr.
lingua a gloss-o-, a autori sa pokúsili aj špecifikovať niektoré latinské synonymá, napr. termíny pre otvor, apertura,
foramen, hiatus, ostium. Rozsiahly zoznam použitej literatúry
je rozdelený na primárnu literatúru, v ktorej sú historické
anatomické diela, nomenklatúry, slovníky a varia, ktoré
predstavujú sekundárnu literatúru k dejinám niektorých
anatomických termínov. Záver tvorí stručný prehľad gramatiky latinského jazyka potrebnej pre pochopenie latinskej

anatomickej nomenklatúry, ktorý je oprávnený vzhľadom
na slabé znalosti klasických jazykov v súčasnosti.
Anatomický slovník iste poslúži všetkým lekárom, humánnym a veterinárnym, študentom humánnej a veterinárskej medicíny, ale aj študentom farmácie a zdravotníckych
odborov na lekárskych fakultách a bakalárskych smerov na
veterinárskej univerzite, ako aj všetkým záujemcom o anatomickú terminológiu.
PhDr. Ľudmila Kundríková

Stretnutie pedagógov – expertov pôsobiacich v zahraničí

Rektorka univerzity prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.,
pozvala na stretnutie dvadsať našich bývalých i súčasných
pedagógov, ktorí ako veterinárni lekári pôsobili v minulosti viac či menej vzdialenej v zahraničí ako experti. Stretnutia na rektoráte dňa 19. 4. 2016 sa ich nakoniec mohlo
zúčastniť sedemnásť, ktorí absolvovali náročné pobyty v
Ugande, Mozambiku, Nigérii, Alžíri a Zambii. Hosťom stretnutia, ktorého programom bolo oficiálne predstavenie
publikácie Expertízy slovenských veterinárnych lekárov v
rozvojových krajinách sveta, bol aj vedúci autorského kolektívu MVDr. Ladislav Husár. Kniha vyšla minulý rok pri príležitosti 50. výročia ciest našich prvých expertov do vtedajších
rozvojových krajín, ktoré sa v tých časoch osamostatňovali.
Publikácia vznikla aj s podporou našej univerzity, Štátnej
veterinárnej a potravinovej správy SR a Komory veterinárnych lekárov SR na Inštitúte vzdelávania veterinárnych
lekárov a medzi hosťami bol aj jeho riaditeľ MVDr. Jozef
Pokorný.
Rektorka prof. Mojžišová spolu s prorektormi prof. Pistlom,
prof. Jozefom Nagyom, doc. Oskarom Nagyom a MVDr.
Tomkom, a kvestorom Ing. Schréterom najprv privítali
vzácnych hostí na pôde univerzity, kde viacerí z nich pôsobili už pred mnohými rokmi. Vo svojom príhovore rektorka
vyzdvihla erudovanosť a odvahu, s akou zvládali náročné
podmienky v krajinách tretieho sveta, spomenula tie časy,
keď ich študenti s nesmiernym záujmom a obdivom počúvali
na prednáškach, aby nakoniec vyjadrila slová hlbokej úcty
www.uvlf.sk

a vďaky jej i celej univerzity, v histórii ktorej ostanú zapísaní
ako jedni z tých takmer päťdesiatich slovenských veterinárnych expertov, ktorí šírili dobré meno našej školy v zahraničí.
O slovo sa prihlásili viacerí z pozvaných hostí, medzi nimi
MVDr. Ladislav Husár, ktorý vo svojich 89 rokoch dokázal
s kolektívom autorov zostaviť taký mimoriadny dokument
o histórii expertíz, akým je publikácia Expertízy slovenských
veterinárnych lekárov v rozvojových krajinách sveta, a ktorý
ju dokázal pútavo predstaviť aj na tomto stretnutí. Jeho
vystúpenie pre svoju výpovednú hodnotu stojí za publikovanie v plnom znení. Nech teda prehovorí MVDr. Ladislav
Husár:
Vaša Magnificencia, vážené akademické honorácie, vážené
kolegyne, kolegovia, ctení hostia!
Dnešný deň je pre 11-členný kolektív autorov, pre pánov
lektorov, pre vydavateľa, pre priamych účastníkov expertíz
a dúfajme, že aj pre širokú veterinársku obec SR, mimoriadne
významný. Dnešný deň je dňom oficiálneho zavŕšenia série
prezentácií, je dňom „krstu“ najnovšieho historiografického
diela, vydaného tlačou pri príležitosti 50. výročia expertíz
slovenských veterinárnych lekárov v rozvojových krajinách
sveta. Vydanie tohto skromného knižného titulu, ktorý je
v poradí 23. literárno-historiografickým produktom autorov
pracujúcich v Komisii histórie veterinárskej medicíny pri IVVL
v Košiciach, umožnila spoluúčasť ŠVPS SR, UVLF a Komory
veterinárnych lekárov SR, za čo im prináleží úprimné poďakovanie. Obdiv a uznanie za 15 ročnú vydavateľskú činnosť
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edície IVVL v Košiciach Historia medicinae veterinariae vyslovili aj pracovníci Bibliografického oddelenia Ústrednej knižnice
MS v Martine, kde som publikáciu koncom roka 2015 osobne
prezentoval.
Dnes predstavovaný spis je svojím rozsahom najobjemnejší,
313 stranový dokument. Mapuje a glosuje 50-ročnú činnosť
123 slovenských veterinárnych lekárov, odborníkov z rozličných
veterinárskych pracovísk v teréne, v štátnej správe, v klinických či laboratórnych inštitúciách, či na UVLF v pedagogickej
a vedecko-výskumnej oblasti v SR, prezentovanej v 12 rozvojových krajinách sveta 47 akademickými pracovníkmi vrátane
pomocného personálu. Považujem za dôležité a potrebné
akurát tu na pôde UVLF vyzdvihnúť a zdôrazniť významný
podiel univerzity na odbornej príprave prvých priekopníkov –
expertov na prácu na extrémnych pracoviskách, v extrémnych
podmienkach. V októbri 1969 bolo z iniciatívy UVLF ustanovené v rámci katedry parazitológie prvé oddelenie tropickej
veterinárskej medicíny. V úzkej spolupráci s IVVL v Košiciach
bol v novembri 1969 zavedený systém odbornej, jazykovej,
teoretickej i praktickej prípravy prvých 38 adeptov na expertízy vo forme trojsemestrálneho postgraduálneho štúdia. Táto
jedinečná iniciatíva školy a IVVL je v prezentovanej publikácii
podrobne spracovaná a zdokumentovaná.
Slovenskí veterinárski odborníci – experti odchádzali
do neznámych hospodársky i kultúrne zaostalých krajín
s poslaním vzdelanejších, múdrejších, skúsenejších kolegov
tak pripravení, aby boli schopní doslova a do písmena naplniť
Coméniusovu radu: „Keď môžeš človeku vo vzdelaní zaostávajúcemu pomôcť svojimi vedomosťami a schopnosťami,
učiň to s najväčšou radosťou a presvedčením, že tvoja pomoc
bude účinná.“ S nemalou dávkou stavovskej cti a hrdosti
môžeme konštatovať, že 50-ročná etapa mimoriadnej špecifickej činnosti slovenských veterinárnych lekárov bola ocenená
a najvyššími štátnymi radmi v niekoľkých krajinách vyznamenaná. Žiaľ, doma naši experti nestáli ani za pozvanie na organizovaný odborný seminár, kde by sa bolo dalo kde-čo hodnotiť.
V obsahu dnes predstavovaného historiografického dokumentu je III. časť venovaná expertom z UVLF. Textová časť
diela je bohato ilustrovaná príslušnou fotodokumentáciou.
Je obzvlášť potešiteľné, že zásluhou expertov sa podarilo
zachovať napríklad aj hodnoverné doklady o precedentnej
odbornej príprave slovenských veterinárnych lekárov na expertízy, doklady o postgraduálnom vzdelávaní, o začiatkoch
výučby tropickej veterinárskej medicíny v anglickom jazyku
a pod. Zachovali sa aj plány výučby, personálnej a materiálnej
zábezpeky expertov.
Keď ma kolektív autorov zvolil za koordinátora žánrovo,
obsahovo i štylisticky rôznorodých príspevkov, požiadal som
každého experta, aby popri popise svojej odbornej činnosti
venovali zopár riadkov aj beletristickému či reportážnemu
vylíčeniu zaujímavých osobných zážitkov, dojmov, poznatkov
v exotickej cudzine. Čitatelia nech láskavo posúdia, do akej
miery sa to podarilo realizovať. Pokiaľ som mohol, resp. pokiaľ
mi to licencia zverenej funkcie dovoľovala, zdôraznil som, že
to nebola iba túha po dobrodružstve, po finančnom efekte, po
poznávaní exotických krajín a civilizácií. U väčšiny expertov
to bolo o túhe a smäde po získaní nových poznatkov, skúseností, o prejave osobnej odvahy, rozhodnosti a statočnosti.
Využívam dnešnú príležitosť na to, aby som sa – aj keď nepatrím medzi kompetentné reprezentatívne osobnosti slovenského veterinárskeho stavu – ako zaslúžilý a čestný jeho člen
všetkým expertom a ich rodinným príslušníkom poďakoval za
ich jedinečnú činnosť a hlboko sa jej poklonil. Neviem vyjadriť
slovami vďaku všetkým autorom tohto diela a vydavateľovi
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IVVL vrátane členov Komisie histórie veterinárskej medicíny.
Historicky ubehlo ešte málo času od ukončenia expertíz,
takže prínos expertov na zvýšenie životnej úrovne obyvateľstva
rozvojových krajín z hľadiska štátneho, resp. národného ani
globálneho svetového nebol ešte (a kto vie, či vôbec niekedy
bude) vyhodnotený. Nevyhodnocovala sa ani odborná pomoc
expertov pri organizácii zábrany hrozby šíriacich sa nebezpečných nákaz ohrozujúcich výživu miliónov občanov. Nestalo
sa tak ani z hľadiska pomoci pri výchove vlastnej vedeckej,
vedecko-výskumnej i laboratórnej diagnostickej odbornej generácie v hospodársky zaostávajúcich krajinách. Dôvodov, prečo
sa tak nestalo, je viac. Jeden z nich je ľahostajnosť, s akou pristupujeme k tvorbe vlastných samostatných dejín nášho stavu.
Nedávno zosnulý slovenský historiograf, publicista a dokumentarista Drahoslav Machala to charakterizoval slovami:
„Ľahostajnosť je rakovina ľudskej duše.“ Ešte výstižnejšie sa
vyjadril Ján Čaplovič starší, slovenský národovec, publicista, vo
svojom etnografickom spise z r. 1830: „Nijaký národ v Uhorsku
nie je k svojim dejinám a k materinskej reči taký ľahostajný, ako
Slováci“. Nečudujme sa, že našu históriu si až do konca druhej
svetovej vojny prisvojovali naši susedia. Nedajme zahynúť
dejinám slovenského veterinárskeho lekárstva!
Želám knihe úspešné využitie, vari aj ako pomocnej literatúry
pri výučbe tropickej veterinárskej medicíny, čitateľom pekný
zážitok a vydavateľovi optimálne podmienky pri pokračovaní edície Historia medicinae veterinariae. K tomuto želaniu
pripájam aktuálne živé slová Karola Kuzmányho, prvého
podpredsedu Matice slovenskej, ktoré pred 150 rokmi napísal
do pamätníka svojmu priateľovi Samkovi Medveckému. Adresované sú najmä mládeži:
„Ak chcete ďalej prísť, ako my dôjdeme,
treba vám viac vedieť, ako čo my vieme,
treba vám vrúcnejšou vierou sa zapáliť
treba vám smelosťou väčšou sa presláviť,
treba vám viac práce, viac trpezlivosti,
viac čistoty srdca v svätej nevinnosti.
Lebo po čom túži človek, tomu slúži,
a ako mu slúži - tak sa v tom i stuží;
beží potom človek - alebo dobeží,
lebo i upadne - a potom len tak leží...“
Po tomto vystúpení a urobení spoločnej fotografie pokračovali hostia v rozprávaní spomienok a zážitkov. Viazali sa
k Alžírsku, kde z prítomných pôsobili doc. MVDr. Eva Michnová, CSc., prof. MVDr. Marián Kozák, CSc., prof. MVDr. Milan
Maretta, DrSc., RNDr. Alexander Šamo, CSc., prof. Ing. Viera
Lenártová, CSc., doc. MVDr. Judita Jantošovičová, CSc., doc.
MVDr. Róbert Ondrejka, PhD., a MVDr. Eva Beličková, PhD.
(doc. MVDr. Jaroslav Janda, CSc., sa nezúčastnil); k Ugande,
odkiaľ mali skúsenosti prof. MVDr. Dušan Magic, PhD., prof.
MVDr. Ivan Rosíval, CSc., prof. MVDr. Rudolf Cabadaj, PhD.,
a prof. MVDr. Martin Zibrín, PhD.; z Mozambiku, kde boli
doc. MVDr. Mária Demeterová, PhD., prof. MVDr. Ján Danko,
PhD., MVD. Katarína Hájovská, PhD. (a na stretnutí neprítomná doc. MVDr. Bibiána Hájovská, CSc.); z Nigérie doc.
MVDr. Juraj Halagan, PhD.; a ak by bol prítomný, o Zambii by
mohol hovoriť doc. MVDr. Jozef Marcaník, CSc. Ostáva veriť,
že toto stretnutie i táto publikácia boli i budú obohacujúce
pre všetkých prítomných hostí i všetkých budúcich čitateľov.
PhDr. Ľudmila Kundríková
kancelárka
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Horizont 2020 – výzvy na predkladanie projektových návrhov
Pilier/Oblasť

Názov a identifikačné číslo
výzvy

Excelentná
veda

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE
INDIVIDUAL FELLOWSHIPS
(H2020-MSCA-IF-2016)

Excelentná
veda

CO-FUNDING OF REGIONAL,
NATIONAL AND INTERNATIONAL PROGRAMMES
(MSCA-COFUND-2016)

Šírenie
excelentnosti
a rozširovanie
účasti

WIDESPREAD
(H2020WIDESPREAD-2016-2017)

Zameranie výzvy

Dátum
otvorenia

Individuálne štipendiá na vedecko-výskumné pobyty skúsených výskumných
pracovníkov (titul PhD. alebo min. 4 roky
výskumnej praxe), ktorí si chcú prácou v
zahraničí zlepšiť svoj kariérny rozvoj.
Európske štipendiá:
12.4.2016
- mobility do EÚ alebo v rámci EÚ, aj
reintegrácie do EÚ, resp. “reštart“ kariéry po
prestávke
Celosvetové štipendiá:
- vyslanie do krajiny mimo EÚ a povinný
návrat späť do EÚ
Spolufinancovanie nových alebo existujúcich regionálnych, národných alebo
medzinárodných programov na podporu
excelentnosti odborného vzdelávania
výskumných pracovníkov, mobility a kariér14.4.2016
neho rozvoja.
Podpora je určená pre organizácie, ktoré
financujú alebo vedú doktorandské alebo
štipendijné programy pre výskumných
pracovníkov.
TEAMING FÁZA 1
Cieľom je zmierniť veľké rozdiely medzi
krajinami EÚ prostredníctvom nástroja
„teaming“, t. j. spolupráce špičkových organizácií VaV s organizáciami zo zaostávajúcich členských štátov pri vytváraní nových,
resp. zlepšovaní už existujúcich centier
28.7.2016
excelentnosti.
Fáza 1 pozostáva z vypracovania biznis
plánu pre zriadenie alebo modernizáciu
centra excelentnosti.

Dátum
uzavretia

14.9.2016

29.9.2016

15.11.2016

(CSA – podporný a koordinačný projekt)
SC1-PM-02-2017:New concepts in
patient stratification
(RIA - výskumný a inovačný projekt)
SC1-PM-07-2017:Promoting mental
health and well-being in the young
(RIA - výskumný a inovačný projekt)
Spoločenské
výzvy

29.7.2016

4.10.2016
(1. fáza)
11.4.2017
(2. fáza)

29.7.2016

4.10.2016
(1. fáza)
11.4.2017
(2. fáza)

29.7.2016

4.10.2016
(1. fáza)
11.4.2017
(2. fáza)

PERSONALISED MEDICINE
(H2020-SC1-2016-2017)
SC1-PM-08-2017:New therapies for rare
diseases
(RIA - výskumný a inovačný projekt)
SC1-PM-10-2017:Comparing the effectiveness of existing healthcare interventions in the adult population
(RIA - výskumný a inovačný projekt)

www.uvlf.sk

29.7.2016

4.10.2016
(1. fáza)
11.4.2017
(2. fáza)
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Spoločenské
výzvy

Excelentná
veda

PERSONALISED MEDICINE
(H2020-SC1-2016-2017)

INNOVATIVE TRAINING
NETWORKS
H2020-MSCA-ITN-2017

SC1-HCO-07-2017:Global Alliance for
Chronic Diseases (GACD)
(RIA - výskumný a inovačný projekt)

29.7.2016

11.4.2017

SC1-HCO-08-2017:Actions to bridge the
divide in European health research and
innovation
CSA – koordinačný a podporný projekt

29.7.2016

11.4.2017

SC1-PM-03-2017:Diagnostic characterisation of rare diseases
29.7.2016
(RIA - výskumný a inovačný projekt)

11.4.2017

Podpora je zameraná na spoločné
výskumné (medzisektorové) siete pre
spoločnú odbornú prípravu mladých
výskumných pracovníkov a doktorandov
s cieľom pripraviť novú generáciu tvorivých a inovatívnych mladých výskumníkov
s podnikateľským cítením.
Projekty ITN môžu byť v 3 oblastiach:

15.9.2016

10.1.2017

1.12.2016

5.4.2017

1. Európske siete odbornej prípravy (ITNETN)
2. Európske doktoráty v priemyselných
odboroch (ITN-EID)
3. Spoločné európske doktoráty (ITN-EJD)

Excelentná
veda

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE
RESEARCH AND INNOVATION
STAFF EXCHANGE
H2020-MSCA-RISE-2017

Schéma RISE podporuje medzinárodnú
a medzisektorovú spoluprácu prostredníctvom krátkodobej výmeny vedecko-výskumných pracovníkov a riadiaceho a
admin. personálu

Všetky výzvy a bližšie informácie nájdete na portáli pre účastníkov programu Horizont 2020 (Participant Portal).
Spracovala: Mgr. Ivana Pahulyiová
Projektové oddelenie

Návšteva nórskych študentov
Tak ako po iné roky, aj tento rok v dňoch 29. 3. – 1. 4.
2016 našu univerzitu navštívilo 26 študentov 1. ročníka
spoločného študijného bakalárskeho programu náuka
o živočíchoch z Nord University v Bodø, v Nórsku, ako aj 2
technickí pracovníci a jeden PhD. študent z tej istej univerzity. Sprevádzaní boli nám už všetkým dobre známym doc.
Dr. Ioannisom Vatsosom, PhD. Títo študenti by k nám mali
prísť študovať do 3. semestra trojročného bakalárskeho
programu náuka o živočíchoch vo februári budúceho
akademického roku.
Počas pobytu v Košiciach študenti navštívili katedry,
ústavy a kliniky UVLF, experimentálne pracoviská a pracoviská na praktickú výučbu, a to Účelové zariadenie pre chov
a choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach, Školský poľnohospodársky podnik, n. o., Zemplínska Teplica, a Jazdecký
areál v Košiciach na Popradskej ulici. Významnou súčasťou
návštevy bolo oficiálne stretnutie nórskych študentov a doc.
Dr. Vatsosa, PhD., s členmi vedenia univerzity, kde boli priví20

taní prorektorom pre zahraničné štúdium MVDr. Martinom
Tomkom, PhD., za účasti ostatných členov vedenia a
učiteľov UVLF. Študenti získali informácie o ďalšom možnom
štúdiu na UVLF, možnostiach ubytovania a stravovania,
o záujmových krúžkoch i o Košiciach. Po oficiálnom prijatí
študenti z Bodø spolu s doc. Dr. Vatsosom a pracovníčkami referátu pre zahraničné štúdium navštívili vybrané
univerzitné pracoviská, konkrétne ústav anatómie, kde
ich sprevádzal MVDr. Maženský, PhD., ústav mikrobiológie
a gnotobiológie, kde sa im venovala MVDr. Koščová, PhD., a
ústav vedeckých informácií a knižnicu. Po krátkej prestávke
spojenej s fotením pri soche koňa Arda obhliadka školy
pokračovala návštevami kliník. Na klinických pracoviskách
ich privítali i sprevádzali prednostovia kliník, resp. učitelia
kliník. Nórski študenti mali to šťastie, že sa na klinikách stretli
so zahraničnými študentmi UVLF, ktorí v tom čase vykonávali klinickú prax, a teda využili to na podanie si správ a informácií z prvej ruky. Po spoločnom obede v školskej jedálni
www.uvlf.sk

nasledovala návšteva Študentských domovov na Podhradovej a Aqua Terra klubu, kde sa im nesmierne venovali
MVDr. Halán, PhD., a MVDr. Žilinčík, ako aj študenti – členovia
klubu. Nórskym študentom sa návšteva AT klubu veľmi
páčila, lebo mnohí z nich mali možnosť držať v rukách plazy
prvýkrát v živote. Významnou časťou návštevy bolo stretnutie so študentmi z vyšších ročníkov s doc. Dr. Vatsosom,
PhD. Po ňom mali voľný program, ktorý využili na návštevu
centra mesta.
Ďalší deň svojho pobytu študenti spolu s doc. Dr.
Vatsosom, PhD., prorektorom doc. MVDr. Oskarom Nagyom,
PhD., doc. MVDr. Demeterovou, PhD., a pracovníčkami referátu navštívili Účelové zariadenie pre chov a choroby zveri,
rýb a včiel v Rozhanovciach, kde boli sprevádzaní vedúcim
MVDr. Sorokom. Po tejto návšteve nasledovala návšteva
Školského poľnohospodárskeho podniku, n. o., v Zemplínskej Teplici. Riaditeľ ŠPP Ing. Seňko predstavil nórskym
študentom farmu, na ktorej v budúcnosti budú počas štúdia
u nás získavať praktické skúsenosti
a zručnosti. Rovnako bola študentom
ukázaná ubytovacia i výučbová časť
objektov vrátane nových laboratórií, ktoré sa študentom veľmi páčili.
Študenti ocenili možnosť vykonávania praxí priamo na farme. Návšteva
Zemplínskej Teplice bola zavŕšená
obedom priamo na farme, počas
ktorého prebiehala živá diskusia. Po
obede sa pokračovalo v prehliadke
účelových zariadení, a to návštevou
jazdeckého areálu, kde ich sprevádzal vedúci jazdeckého areálu MVDr.
Pavľak. Keďže mnohí zo študentov
sa venujú jazdeniu, dohodli si individuálne hodiny jazdenia na iný deň
počas ich pobytu na Slovensku. Po
príchode na univerzitu nasledovalo
www.uvlf.sk

oficiálne ukončenie návštevy za účasti prorektora pre zahraničné štúdium MVDr. Martina Tomka, PhD., prorektorky pre
výchovno-vzdelávaciu činnosť prof. MVDr. Zity Faixovej,
PhD., a pracovníčok referátu pre zahraničné štúdium.
Návštevu Košíc nórski študenti hodnotili pozitívne, lebo
bola vhodnou príležitosťou na zoznámenie sa s prostredím
školy, na ktorej budú pokračovať v štúdiu. Enormne kladne
boli hodnotené návštevy účelových zariadení, katedier
a kliník a priamy styk so zvieratami. V neposlednom rade
vysoko ocenili i stretnutia so študentmi z vyšších ročníkov,
ktorí už úspešne absolvovali bakalársky študijný program
náuka o živočíchoch a teraz študujú všeobecné veterinárske
lekárstvo. Poďakovanie patrilo všetkým tým, ktorí sa aktívne
podieľali na úspešnom priebehu návštevy z Nord University
Bodø. Nám ostáva dúfať, že sa s mnohými z nich opäť stretneme. Tak teda dovidenia vo februári 2017!
MVDr. Katarína Hájovská, PhD.

21

FOLIA
RIA
VETERINA

FOLIA VETERINARIA – 60-ročný jubilant

Od zriadenia Vysokej školy veterinárskej v Košiciach v roku 1949 sa
na VŠV začala koncentrovať vedecká
a odborná činnosť v oblasti veteri1
nárnej medicíny a s tým súvisiaca
L X • 2 016 organizácia vedeckých podujatí,
odborných seminárov a všetkých
podujatí týkajúcich sa veterinárnej medicíny
na Slovensku na pozadí spoločenského diania danej doby.
Okrem iného sa ukazovala tiež nevyhnutná potreba zrevidovať zaužívané nesprávne odborné názvoslovie a zaviesť
správnu slovenskú veterinárnu terminológiu. To všetko
viedlo k snahám založiť vlastný vedecký časopis a na VŠV
prebiehali tieto aktivity už od roku 1950. V roku 1951 sa síce
podarilo vydať 1. ročník časopisu s názvom Veterinársky
zborník, ktorého hlavným redaktorom bol rektor VŠV v Košiciach J. Hovorka, tento časopis sa však o rok na to premenoval na Veterinársky časopis SAV a celá táto aktivita prešla
pod SAV. Po štyroch rokoch aj redakcia časopisu prešla do
Bratislavy a hlavným redaktorom sa stal F. Nižňanský.
V roku 1956, období politického rozhodnutia o zvyšovaní úrovne vysokých škôl a ich ďalšom rozvoji, sa vedenie
školy (v tej dobe Veterinárska fakulta v Košiciach) rozhodlo
vydávať vlastný fakultný časopis s názvom Folia veterinaria
Facultatis Medicine veterinariae Cassoviensis. Prvý zväzok
časopisu vyšiel ako dvojčíslo vo februári 1957 a obsahoval
31 pôvodných prác a kroniku v celkovom rozsahu 363 strán.
Druhý zväzok vyšiel oneskorene v októbri 1958 tiež ako
dvojčíslo toho istého rozsahu s 27 pôvodnými vedeckými
prácami a kronikou. Redakčnú radu tvorili vedúci katedier
a hlavným redaktorom bol Dr. Hrudka. Už v prvých rokoch
sa časopis zasielal veterinárskym pracoviskám, poľnohospodárskym a lekárskym fakultám a vedeckým inštitúciám
doma aj v zahraničí. Tak sa Folia veterinaria stala významnou
výmennou publikáciou, čo umožnilo získavať v tej dobe
ťažko dostupnú zahraničnú literatúru a iný vedecký materiál ako zborníky, dizertačné práce a podobne. V priebehu
prvého desaťročia vydávania časopisu prebiehala táto
výmena už so 40 vysokoškolskými alebo vedeckými inštitúciami v zahraničí.
Postupom rokov sa Folia veterinaria vyprofilovala na
vedecký časopis umožňujúci publikovanie výsledkov
vedeckej práce učiteľov VŠV v Košiciach a iných vysokých škôl
z Československa ako aj publikovanie kvalitných študentských vedeckých prác. Až neskôr koncom šesťdesiatych
rokov sa uvoľnil priestor aj pre publikácie zo zahraničia, a to
hlavne pracovníkov z Veterinárnej fakulty Havanskej univerzity, Veterinárnej akadémie v Moskve, Humboldtovej univerzity v Berlíne a Veterinárskej fakulty v Sofii. Abstrakty článkov
sa uvádzali v anglickom, ruskom a nemeckom jazyku. Napriek
tomu, že sa jednalo o vedecké práce, časopis mal zborníkový
charakter, nakoľko sa tu publikovali aj príspevky o dianí na
škole, ako v oblasti pedagogickej a vedecko-výskumnej, tak
aj v celospoločenskej. O časopis bol v zahraničí záujem, mal
dobrú citovanosť a pre VŠV bol významným výmenným artiklom. V prvej polovici sedemdesiatych rokov získavala VŠV
výmenou 214 vedeckých časopisov z celého sveta.
Od roku 1971 sa stal hlavným redaktorom časopisu rektor
VŠV v Košiciach prof. O. J. Vrtiak a k obdobiu jeho vedenia
sa vzťahujú dôležité zmeny týkajúce sa formálnej stránky –
the
AND
c journal of
MEDICINE
The scientifi
OF VETER INARY
Republic
UNIVERSITY KOŠICE — The Slovak
IN
PHAR MACY

22

48
ISSN 0015-57
37
eISSN 2453-78

zmenila sa obálka a farba obálky časopisu, typ písma a úprava
rukopisu, ale čo je hlavné, Folia veterinaria postupne skončila
svoju úlohu zborníka a zmenila sa na periodický vedecký
časopis vychádzajúci štyrikrát do roka. Ďalším významným
medzníkom vo vydávaní časopisu bol rok 1982 (26. ročník),
keď časopis začal vychádzať v plnom rozsahu v angličtine.
Napriek zmene spoločenských pomerov v roku 1989 si
časopis dokázal zachovať svoju životaschopnosť a kráčal
s dobou. V roku 1993 (37. ročník) časopis prešiel na väčší
formát (A4) vo svete štandardný pre vedecké časopisy
a zaviedla sa jazyková revízia príspevkov zahraničnými
lektormi, ako sa to praktizuje aj v súčasnosti. Folia veterinaria
si našla svoje miesto vo svetovej vedeckej literatúre týkajúcej
sa veterinárnej medicíny, o čom svedčí aj vzájomná výmena
vyše 80 vedeckých a odborných časopisov a dizertačných
prác zo zahraničia. Od roku 2002 až do súčasnosti sú ročníky
časopisu dostupné aj v elektronickej verzii na webovom
sídle univerzity.
Napriek všetkým uvedeným skutočnostiam a 60-ročnej
histórii Folia veterinaria je okrem nespornému prínosu tohto
časopisu v jednotlivých etapách tej-ktorej doby spoločenského vývoja potrebné konštatovať, že jeho zriadenie
a ďalší osud nebol jednoduchý a bezproblémový. Boli roky,
keď vyšiel oneskorene, alebo so znížením počtu čísel, alebo
rozsahu strán a v posledných dvoch desaťročiach sa borí
najmä s nedostatkom kvalitných vedeckých prác. Nepatrí
medzi impaktované vedecké časopisy registrované v hlavných publikačných databázach, a tým preferované z pohľadu
kritérií hodnotenia vedeckej činnosti.
Vedenie UVLF v Košiciach však pokladá za jednu z priorít
zvýšenie kvality tohto univerzitného vedeckého časopisu
a jeho ďalší rozvoj. Preto jubilejný 60. ročník časopisu Folia
veterinaria sa zároveň stáva ďalším významným medzníkom v jeho histórii, a to vzhľadom na jeho vydávanie
vydavateľstvom DeGruyter ako „open acess“. Nie len, že to
umožní jeho zviditeľnenie v mnohých databázach, čo určite
prispeje k zvýšeniu jeho kvality a citovanosti, ale je to aj
v úzkej súčinnosti so zámermi Európskej asociácie univerzít,
ktorej sa UVLF v Košiciach tohto roku stala členom a ktorej
programom je „open acess“ a „open science“.
Záverom je potrebné poďakovať všetkým aj tu nemenovaným pracovníkom Vysokej školy veterinárskej a neskôr
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach,
ktorí sa zaslúžili o založenie, mnohoročné udržanie a priebežné zvyšovanie úrovne v jednotlivých obdobiach svojho
pôsobenia na škole, či už na poste hlavných redaktorov,
výkonných a technických redaktorov, členov redakčných
rád ako aj prispievateľov. Vďaka patrí aj všetkým súčasným
tvorivým pracovníkom univerzity a doktorandom, ktorí svoj
vzťah k časopisu prejavujú publikovaním výsledkov svojej
vedeckej činnosti. Jubilujúcemu časopisu Folia veterinaria
ostáva zaželať, aby sa mu darilo presadiť vo svete vedeckých
časopisov v oblasti veterinárnej medicíny, aby mal dostatok
kvalitných vedeckých publikácií s patričnou citovanosťou,
a aby si zachoval a ďalej budoval priazeň nielen tvorivých
pracovníkov, doktorandov a študentov UVLF v Košiciach, ale
aj širšej vedeckej komunity.
prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky
www.uvlf.sk

Folia veterinaria a vydavateľstvo De Gruyter Open
UVLF v Košiciach je jednou z mála univerzít, ktoré sa
môžu prezentovať 60-ročnou históriou vydávania univerzitného vedeckého časopisu v anglickom jazyku. Vedenie
univerzity tomu venuje zvýšenú pozornosť a vyvíja snahu
o zlepšenie kvality vedeckých publikácií, ich citovanosti
a celkového postavenia časopisu Folia veterinaria vo
svetovom písomníctve v oblasti veterinárnej medicíny.
Vzhľadom na to sa pristúpilo k niekoľkým zmenám, medzi
ktoré patria nasledovné:
- pre redakciu časopisu Folia veterinaria sa zrekonštruovali priestory v budove na Kostolianskej ceste (vchod
od parkoviska), kde sa autori môžu obrátiť na technickú redaktorku pani Ing. M. Vargovú, PhD.,
- na komunikáciu s redakciou a zasielanie rukopisov
bola určená e-mailová adresa: folia.veterinaria@uvlf.sk,
- kreovala sa nová redakčná rada časopisu Folia veterinaria (zloženie redakčnej rady je uvedené v prvom
tohtoročnom čísle 1/2016 zverejnenom na webovom
sídle UVLF ako aj na webovej stránke vydavateľstva De
Gruyter: http://www.degruyter.com/view/j/fv,
- od tohto roku Folia veterinaria vychádza v rámci vydavateľa De Gruyter v 4 číslach ročne s obsahom 10
vedeckých článkov/jedno číslo ako Open Access
časopis.
Vydavateľstvo De Gruyter vzniklo v roku 2001 a dnes
prezentuje vyše 400 časopisov z rôznych krajín a širokou
škálou odborného zamerania (http://www.degruyter.com/
page/dg-open).
Aké sú výhody pre Open Access časopisy vydávané u De
Gruyter Open:
- vyššia čítanosť a citovanosť vydaných článkov (vydavateľ spolupracuje s viac ako 300 databázami vrátane
SCOPUS, PubMed, CAS, ProQuest, Google Scholar,
RePEc),
- práca s profesionálnou technológiou elektronického

-

-

publikovania s funkciami ako automatický reference
linking, automatické doručovanie abstraktov a
metadát, automatické upozornenia, integrácia so sociálnymi sieťami a i. (viac informácií o technológii na:
http://www.pubfactory.com/platform/features.html),
celosvetová distribúcia (vydavateľstvo spolupracuje
s viac ako 100 distribútormi a tisíckami knižníc),
alokácia DOI jednotlivým článkom,
on line systém detekcie plagiátorstva (CrossCheck),
možnosť sledovať počet stiahnutí danej publikácie,
podpora pre Thomson Reuters a SCOPUS – poskytovanie asistencie a poradenstva pri prihlásení časopisu
do Thomson Reuters a SCOPUS a následné zvyšovanie
citačných indexov,
dlhodobá archivácia obsahu, ktorá chráni články pred
stratou a poškodením,
on line systém na predkladanie rukopisov zjednodušuje prácu redaktorom,
viacero ďalších vydavateľských služieb.

Ako z uvedeného vyplýva, cieľom týchto zmien je rozšíriť
distribúciu časopisu do rôznych svetových databáz (v súvislosti s tým si treba obzvlášť dať záležať na abstraktoch),
zvýšiť citovanosť aj odbornú úroveň časopisu Folia veterinaria a pokúsiť sa v horizonte 3 rokov začleniť časopis Folia
veterinaria do databáz na úrovni Thomson Reuters (Web of
Science) a Scopus.
Vedenie UVLF verí, že podporou nášho časopisu formou
vedeckých publikácií a vedeckých prehľadových článkov sa
podarí splniť uvedený cieľ na prospech všetkých tvorivých
pracovníkov UVLF a študentov.
prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky

Noví docenti
doc. MVDr. Viera Almášiová, PhD.
Vedecká rada UVLF v Košiciach vymenovala na svojom
zasadaní dňa 27. 4. 2016 za docentku MVDr. Vieru Almášiovú,
PhD., v odbore 6.3.3. veterinárna morfológia a fyziológia.
Doc. MVDr. Viera Almášiová, PhD., odborná asistentka na
UVLF v Košiciach, mala habilitačnú prednášku na tému Elektromagnetické žiarenie a jeho vplyv na organizmus a obhajobu
habilitačnej práce Vplyv vybraných rizikových environmentálnych faktorov na semenníky a obličky z morfologického
aspektu dňa 27. 1. 2016 na pôde našej univerzity.
Doc. Viera Almášiová ukončila Univerzitu veterinárskeho
lekárstva v Košiciach v roku 1998 v odbore všeobecné veterinárske lekárstvo. V roku 2007 na Univerzite veterinárskeho
lekárstva získala vedecko-akademickú hodnosť PhD. vo
vednom odbore 43-01-9 veterinárna morfológia. Od roku
2007 až doteraz pôsobí ako vysokoškolský učiteľ – odborný
asistent na Ústave histológie a embryológie Katedry
anatómie, histológie a fyziológie UVLF v Košiciach.
Doc. Almášiová je garantkou študijného predmetu
základy morfológie ŠO kynológia a v anglickej forme štúdia
garantkou predmetu Histology and Embryology 3rd year
www.uvlf.sk

post BSc study. Bola garantom predmetu histológia a embryológia v ŠO
hygiena potravín. Je spoluautorkou
jednej vysokoškolskej učebnice,
piatich skrípt a troch intranetových
záznamov. Doc. Viera Almášiová sa
na pedagogickom procese podieľala
aj ako školiteľka 6 diplomových a 3 bakalárskych prác
študentov UVLF v Košiciach.
Doc. MVDr. Viera Almášiová, PhD., pravidelne prezentuje
výsledky svojej vedecko-výskumnej práce ako prvý autor
alebo spoluautor v domácich a zahraničných časopisoch
alebo formou prednášok a posterov na rôznych domácich a zahraničných konferenciách. Doteraz publikovala 2
vedecké monografie, 3 kapitoly vo vedeckej monografii
vydanej v zahraničnom vydavateľstve, 19 vedeckých prác
v zahraničných karentovaných časopisoch, 2 vedecké práce
v ostatných zahraničných časopisoch, 17 vedeckých prác
v ostatných domácich časopisoch, 1 vedeckú prácu v zahraničnom recenzovanom vedeckom zborníku, 18 vedeckých
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prác v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, 2
abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných
časopisoch, 5 publikovaných príspevkov na zahraničných
vedeckých konferenciách, 43 publikovaných príspevkov na
domácich vedeckých konferenciách, 2 abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií, 5 abstraktov príspevkov
z domácich konferencií, 7 odborných prác v ostatných domá-

cich časopisoch, 26 citácií registrovaných SCI, 10 zahraničných citácií a 51 domácich citácií mimo SCI.
V rámci projektových úloh je vedúcou projektu KEGA a je
členkou riešiteľského kolektívu grantu VEGA. Bola členkou
riešiteľského kolektívu 3 grantov VEGA, ako aj 2 európskych
projektov.

doc. MVDr. Katarína Holovská, PhD.
MVDr. Katarína Holovská, PhD.,
bola dňa 27. 4. 2016 Vedeckou radou
UVLF v Košiciach vymenovaná za
docentku v študijnom odbore 6.3.3.
veterinárna morfológia a fyziológia. Habilitačná prednáška
na tému Morfológia pečene a jej zmeny vplyvom xenobiotík
a obhajoba habilitačnej práce Štúdium vplyvu xenobiotík
na štruktúru a ultraštruktúru pečene sa konali 27. 1. 2016 vo
farmaceutickom pavilóne UVLF v Košiciach.
Doc. MVDr. Katarína Holovská, PhD., po ukončení štúdia
na UVL v roku 1999 bola prijatá na internú formu doktorandského štúdia na Ústav fyziológie hospodárskych zvierat
SAV v Košiciach. V roku 2002 obhájila dizertačnú prácu v
odbore 43-11-9 veterinárna fyziológia na tému Mechanizmy
odstraňovania toxického účinku kontaminantov životného
prostredia. Od roku 2002 bola zamestnaná ako odborná asistentka na Katedre chémie, biológie a biochémie UVL v Košiciach a od roku 2003 na Ústave histológie a embryológie,
kde do roku 30. 9. 2005 pracovala ako vedecko-výskumná
pracovníčka a od 1. 10. 2005 ako odborný asistent.

V rámci pedagogickej činnosti sa doc. Holovská podieľa
na výučbe predmetu histológia a embryológia pre slovenských a zahraničných študentov, a to formou praktických
cvičení a prednášok. Je garantom predmetu Histology
and embryology pre študentov šesťročného štúdia GVM.
Je spoluautorka 5 skrípt v anglickom a slovenskom jazyku.
Na pedagogickom procese sa podieľa aj ako školiteľka
a oponentka diplomových prác.
Počas svojej doterajšej vedecko-výskumnej činnosti bola
členkou riešiteľského kolektívu 8 projektov VEGA, v 2 projektoch OPVV a v 1 edukačnom projekte KEGA.
Výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti publikuje v
domácich a zahraničných vedeckých a odborných časopisoch. Je autorkou alebo spoluautorkou v 7 monografiách,
22 vedeckých prác a 6 abstraktov v zahraničných a domácich karentovaných časopisoch, 23 publikácií vo vedeckých
a odborných časopisoch, 73 vedeckých prác v zborníkoch z
konferencií. Výsledky svojej práce prezentovala aj na konferenciách formou prednášok a posterov. Podľa ohlasov z
databázy WOS uvádza 36 SCI citácií a 45 citácií mimo SCI.

doc. MVDr. Dagmar Mudroňová, PhD.
Dňa 27. apríla 2016 Vedecká rada UVLF v Košiciach na
svojom zasadnutí vymenovala MVDr. Dagmar Mudroňovú,
PhD., za docentku v študijnom odbore 4.2.15. imunológia.
Habilitačná prednáška na tému Imunomodulátory naturálneho pôvodu vo veterinárnej medicíne a obhajoba habilitačnej práce na tému Modulácia imunitnej odpovede a
črevnej mikrobiocenózy prasiat pomocou bioaktívnych aditív
naturálneho pôvodu sa konali 25. januára 2016 na pôde našej
univerzity.
Doc. MVDr. Dagmar Mudroňová, PhD., sa narodila
v Liptovskom Mikuláši a tu absolvovala aj stredoškolské
štúdium. Vysokoškolské vzdelanie získala v roku 1997 na
Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach v odbore
všeobecné veterinárske lekárstvo. Doktorandské štúdium
ukončila v roku 2005 na UVLF v Košiciach v odbore veterinárna fyziológia. Do roku 2002 pracovala ako výskumný
pracovník na oddelení gnotobiológie a chorôb mláďat
Výskumného ústavu veterinárnej medicíny v Košiciach,
v rokoch 2002 – 2007 ako vedecký pracovník na Katedre
mikrobiológie a imunológie UVLF v Košiciach, kde sa venovala predovšetkým štúdiu vplyvu probiotických baktérií
a látok naturálneho pôvodu na črevnú mikroflóru a imunitnú
odpoveď zvierat. Od roku 2007 pracuje ako odborný asistent
na Ústave imunológie Katedry mikrobiológie a imunológie
UVLF v Košiciach, kde sa podieľa na výučbe predmetov
imunológia, Immunology, klinická mikrobiológia a imunológia, Clinical microbiology and immunology. Bola školiteľkou-konzultantkou jedného doktoranda, školiteľkou 16
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diplomantov a školiteľkou-konzultantkou 5 diplomantov. Je spoluautorkou troch vysokoškolských učebníc,
dvoch monografií vydaných v domácich vydavateľstvách
a dvoch kapitol v monografiách vydaných v zahraničných
vydavateľstvách. Od roku 2011 sa ako člen odbornej komisie
spolupodieľa na organizovaní Študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ na UVLF v Košiciach.
Vedecko-výskumná činnosť doc. Mudroňovej je dlhodobo zameraná na hľadanie možností náhrady syntetických
antimikrobík látkami naturálneho pôvodu a probiotikami
s cieľom zvýšiť kvalitu živočíšnych produktov, zlepšiť welfare
zvierat, znížiť zaťaženie životného prostredia a obmedziť
šírenie génov rezistencie na antimikrobiká. V rámci výskumu
v uvedenej oblasti bola zodpovednou riešiteľkou jedného
zahraničného projektu, zástupcom vedúceho v jednom
zahraničnom a jednom domácom projekte a spoluriešiteľkou ďalších 20 vedeckých projektov. V súčasnosti je
zodpovednou riešiteľkou domáceho vedeckého projektu. Zo
získaných výsledkov bolo publikovaných 26 prác v CC časopisoch, z ktorých v štyroch je prvou autorkou a v jednom
korešpondujúcou autorkou. Publikovala tiež 36 vedeckých
prác v odborných a vedeckých nekarentovaných časopisoch
a 94 konferenčných príspevkov. Na jej publikačnú činnosť
bolo zaznamenaných 180 SCI citácií a 32 citácií mimo SCI.
Všetkým novovymenovaným docentkám blahoželáme
a prajeme im veľa pracovných i osobných úspechov! (lk)
www.uvlf.sk

Deň narcisov 2016

Dňa 15. 4. 2016 sa naša univerzita po prvýkrát zapojila do
celoslovenskej finančnej zbierky na podporu onkologických
pacientov a ich rodín. Deň narcisov je verejno-prospešná
zbierka organizovaná Ligou proti rakovine a tento rok to bol
už jej dvadsiaty ročník.
Centrum pomoci Ligy proti rakovine zorganizovalo stretnutie koordinátorov zbierky s cieľom sprehľadniť a zjednodušiť systém organizácie zbierky a zabezpečiť potrebný
materiál (narcisy, pokladničky, identifikátory). Nasledovala

krátka porada na študijnom oddelení, rozdelenie úloh,
pokladničiek, zabezpečenie pekného počasia a „poď
ho na vec“. Našich pätnásť dobrovoľníkov z radov
študentov sa rozbehlo po areáli a jednotlivých pracoviskách univerzity. Pripnutím žltého kvietku sme
vyjadrili spolupatričnosť s onkologickými pacientmi
a finančným príspevkom zasa prispeli na konkrétnu
praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich
rodinám na celom Slovensku. Dobrovoľníci museli
prekonať mnoho prekážok – zavreté dvere, boľavé
nôžky, vyprahnuté ústa, hladné brušká, ale aj nepochopenie filozofie tejto zbierky, odmeraný postoj, odmietnutie, zamračené či nesúhlasné pohľady. No ale práca
dobrovoľníka je už raz taká. Úsmev strieda zamračenie, úspech neúspech, radosť.... Nie, tú nestrieda
nič. Radosť je a bude radosťou. Radosť, že môžeme
niekomu pomôcť, niekoho podporiť je pre dobrovoľníkov tou najväčšou odmenou.
Deň napredoval – rýchle stretnutie pri Ardovi, doplnenie narcisov, porada o tom, kde už kto bol, vzácna
fotka s pani rektorkou a ideme ďalej. Popoludní sme
sa všetci stretli v našej pomyselnej centrále. Poťažkali
pokladničky, vyjadrili odhady o výške vyzbieraných
príspevkov, porozprávali zážitky, zavlažili vyschnuté
hrdlá. Po odovzdaní pokladničiek v Centre pomoci
Ligy proti rakovine bola akcia ukončená. Nastalo obdobie
čakania na vyhlásenie výsledkov. No a tu sú výsledky – naši
dobrovoľníci rozdali spolu viac ako 630 narcisov a vyzbierali
úžasných 940,70 eur.
Výsledok dobrovoľníckej práce stojí za námahu a hlavne
má obrovský význam pre celú spoločnosť. Ďakujeme! Ďakujeme vám, milí dobrovoľníci! Ďakujeme vám, vzácni darcovia!
Mgr. Lenka Žuravlovová

Jarné upratovanie v škole? A ešte aké!
Univerzitný projekt Spoločník pre život v spolupráci s Košakt, o. z., uskutočnili dňa 28. 4. 2016
o 15. hodine čistenie a úpravu areálu Univerzity
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.
Čistenia sa zúčastnilo 13 odvážlivcov – 13 ľudí
odhodlaných niečím prispieť ku čistejšiemu okoliu
v našom areáli UVLF. Okrem členky Spoločníka
pre život prišli študentky študijných programov
všeobecné veterinárske lekárstvo a vzťah človek –
zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii,
pracovníci zo študijného oddelenia a z ústavu
aplikovanej etológie a profesijnej etiky, obyvatelia Košíc a taktiež svoju pomocnú ruku pridali aj
členovia Košakt, o. z.
Čistenie sa konalo pri oplotení v zadnej časti
areálu, kde bol neporiadok, na vzniku ktorého
sa podieľali niekoľko rokov obyvatelia a okoloidúci z
ulice Národná trieda ako aj stavbári. Vyzbieralo sa asi okolo
25 vriec odpadkov. Pracovníci z ústavu aplikovanej etológie
a profesijnej etiky sa pustili do čistenia okolia pavilónu č. 32.
Ďakujeme pánovi Kovalčíkovi z Košakt, o. z., za zapožičanie
rukavíc, za poskytnutie vriec a za spoluorganizáciu tejto
akcie. V rámci Košakt, o. z., robia v Košiciach naozaj záslužnú
www.uvlf.sk

prácu. My dúfame, že toto nebola prvá a posledná takáto
akcia a že sa nabudúce stretneme vo väčšom počte a vyčistíme ešte väčšiu časť nielen nášho areálu, ale aj ďalších častí
Košíc. Nabudúce by to mohol byť Bankov – aj s grilovačkou.
Michaela Martineková, 4. ročník VVL,
členka univerzitného projektu Spoločník pre život
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Stret generácií
Vernisáž súčasných výtvarníkov

Pod názvom Stret generácií sa dňa 7. 3. 2016 konala vernisáž
súčasných amatérskych nadšencov výtvarného umenia
vo výmenníku Wuppertálska na Titogradskej ulici sídliska
KVP. V tejto útulnej malej galérii, ktorá vytvára priestor pre
súčasné umenie, vystavovalo svoje diela celkovo 5 výtvarníkov – Mária Kavečanská, Mária Hricišinová, Bruno Pella,
Dagmar Sallárová a Eva Dudriková. Na výstave maliarov sa
prezentovalo celkovo 42 prác súčasných umelcov, ktorí mali
možnosť vystavovať svoje výtvarné diela pre milovníkov
umenia ako aj pre širokú verejnosť v termíne od 7. – 24.
marca 2016.
Naša kolegyňa doc. Eva Dudriková, PhD., z Ústavu hygieny

Pojazdná kaviareň
Príjemným spestrením
obrazu
nášho areálu je
pojazdná kaviarnička, ktorú u nás
prevádzkuje od
11. 4. 2016 spoločnosť Doraz cafe.
V štýlovom špeciálnom vozíčku,
vo svete známom
ako “coffee bike“,
ponúka na predaj
kávu
všetkým
milovníkom
tohto nápoja v
čase medzi 8.
a 15. hodinou,
najčastejšie
v
oddychovej zóne
pri soche Ardo,
v prípade nepriaznivého počasia v pavilóne 17 pri lekárni.
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a technológie mlieka UVLF v Košiciach, ktorú väčšina
z nás pozná len z pohľadu odborných profesijných
vedomostí, nám v rámci tejto vernisáže poodhalila
aj svoje kreatívne schopnosti. Autorka na výstave
predstavila kolekciu 12 výtvarných prác – olejomalieb. Námety pre jej tvorbu sú širokospektrálne, napr.
krajinná tvorba malebnej slovenskej prírody, kam
patria obrazy Krajina a Krajina sa prebúdza. Motivujú ju tiež aj prírodné úkazy, ktoré sú zachytené
v jej obrazoch Východ slnka, Západ slnka. Podnetom
na jej tvorbu je aj flóra, napr. obrazy Kvety – triptych,
Tulipány 1 a 2, Vianočná ruža, aj fauna v obraze –
Havran na červenom pozadí. Inšpiráciu našla tiež
aj v maľovaní zátišia – Zátišie s jablkami, či využíva
figurálnu maľbu ako sú obrazy Tanečnica a Nevesta.
Prezentácia výtvarných diel doc. Dudrikovej v rámci
výstavy Stret generácií nie je prvou expozíciou. Pani
doc. Dudriková našim čitateľom prezradila, že túto
záľubu rozvíja už od roku 2008. Umeleckú inšpiráciu
pre svoju tvorbu nachádza najmä v okolitej prírode.
Proces tvorby výtvarného diela až do finálnej podoby trvá
niekoľko týždňov až mesiacov a závisí od námetu ako aj
použitej výtvarnej techniky. Autorka z použitých výtvarných techník využíva vo svojej tvorbe olejomaľbu, akvarel,
ceruzkový akvarel a pastel. Z vystavovaných obrazov je interpretke najmilšie dielo Krajina.
Výstava Stret generácií vzbudila široký záujem návštevníkov, ktorí mohli obdivovať pôsobivé diela súčasných
slovenských výtvarníkov. Výstava bola obohatením kultúrneho života v Košiciach.
MVDr. Beáta Koréneková, PhD.

Blahoželáme
jubilantom...
...ktorí v mesiacoch marec a apríl oslávili svoje životné
jubileá. Prajeme im do ďalších rokov veľa pevného zdravia,
šťastia, pokoja a porozumenia, veľa drobných i väčších
radostí a splnených snov v osobnom i pracovnom živote!
Monika Csökölyová
Imrich Tormaši
MVDr. Alena Nagyová, PhD.
prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.
Mária Váradyová
prof. MVDr. Ľudovít Lenhardt, PhD.
MVDr. Miroslav Húska, PhD.
Magdaléna Benediková
prof. MVDr. Ján Danko, PhD.
doc. MVDr. Oto Dobšinský, CSc.
prof. Ing. Štefan Ivanko, DrSc.
www.uvlf.sk

Športové akcie organizované ústavom telesnej výchovy v letnom semestri

TRADIČNÁ LYŽOVAČKA V PORÁČI
Vzhľadom k snehovým podmienkam a záujmu našich
zamestnancov sa uskutočnila iba jedna lyžovačka do
obľúbeného
strediska.
15
zamestnancov a ich rodinných
príslušníkov si užilo krásny,
slnečný deň plný pohybu,
relaxu a hlavne spoločných
„nepracovných“ chvíľ.

SIVECKÉ JASKYNE – TURISTIKA
Teplá zima spôsobila, že ani tento rok
nebol priaznivý na ľadovú cencúľovú
výzdobu Siveckých jaskýň. Avšak
výlet to bol príjemný, sprevádzaný
zubatým slniečkom a výhľadom na
panorámu Vysokých Tatier.

VEĽKONOČNÉ TURNAJE
Počas jedného týždňa sa odohrali veľkonočné turnaje vo
frisbee, v basketbale, volejbale, futbale a odohral sa i priateľský zahraničný zápas v bedmintone.
FUTBAL
Potvrdilo
sa,
že
„zaškári“ vedia hrať,
keď sa im podarilo
poraziť obidve družstvá
slovenských
študentov. Aspoňže
najlepším
strelcom
turnaja bol Miroslav Špak (hygiena
potravín, 4. ročník).
FRISBEE
Náš nový šport si získava pravidelne zvedavých priaznivcov,
ktorí si to chceli vyskúšať aj na turnaji. Dve družstvá našich
a dve družstvá zahraničných študentov si vzájomne merali
sily. „Naši“ obsadili prvú a štvrtú priečku a „zaškárom“ sa
ušlo striebro a bronz.
VOLEJBAL
Vo volejbale zápolili 3 družstvá študentov a družstvo našich
zamestnancov, ktoré podľahlo vo finále mladému, zohratému tímu.
BASKETBAL
Pre doslova katastrofálnu streľbu vysokou prehrou skončil
zápas „našich“ slovenských študentov s „našimi“ zahraničnými študentmi (57:16).

OTVÁRANIE
HORNÁDU
J a r n é
otváranie
vodáckej
sezóny si ani
tento
rok
neodpustili študenti
našej univerzity. Napriek nepriaznivej prognóze o vývoji
počasia sa naplnili oba naše rafty, a tak plavba
z Malej Lodiny mohla začať. Tradičná „občerstvovacia stanica“ vo Veľkej Lodine bola netradične zatvorená, takže doplniť energiu bolo
možné až v Kysaku, kde už bol pripravený oheň
na grilovačku. Počas naberania síl sa už kuli
„pikle“ o výlete na Pieniny – rafting, bicykle,
výstup na Tri koruny. Potom nasledovala ďalšia
etapa plavby, ktorá bola prerušená prenášaním
raftov v Kostoľanoch cez hrádzu vodnej elektrárne a spríjemnená vlnami pod ťahanovským
mostom. A potom sa začalo počasie kaziť, ale to
už sme spokojní dorazili k lodenici.

BEH OKOLO INTERNÁTOV
11 bežcov otvorilo bežeckú
sezónu v okolí nášho internátu. Niektorí si vylepšovali
čas, iní si to prišli vyskúšať.
Trať merala pre ženy 1200
m, pre mužov 2400 m.
Ženy
1. miesto: Zuzana Durcová
2. miesto: Barbora Ongradyová
3. miesto: Natália Ondusková
Muži
1. miesto: Roman Gaľa
2. miesto: Matúš Várady
3. miesto: Radislav Lipka

PLÁNOVANÉ NAJBLIŽŠIE AKCIE:
Futbalový turnaj o pohár rektora
UCM v Trnave – máj
Splav Dunajca – máj
Plážový volejbal – jún

VOLEJBALOVÝ TURNAJ NA UPJŠ
V rámci univerzitných dní na UPJŠ sa konal aj volejbalový turnaj, na ktorý sme boli prizvaní aj my.
Našim veterinárom sa podarilo vyhrať tento turnaj
v konkurencii 10 družstiev. Gratulujeme!

PaedDr. Beata Gajdošová, foto: PaedDr. Anton Čižmárik
www.uvlf.sk
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Jazdecký areál UVLF a TJ Slávia UVLF – z našich aktivít
• Prvým tohtoročným podujatím domácej jazdeckej sezóny
boli voltížne a drezúrne preteky, ktoré sa konali v sobotu 16.
4. 2016. Podujatiu prialo počasie, čomu zodpovedal aj značný
divácky záujem. Presne o 9. hod. zvonec pod taktovkou
hlavnej rozhodkyne pani Pavly Krauspe odštartoval voltížne
súťaže. Na 14 koňoch pretekalo viac ako 80 voltižérov
z radov detí a mládeže. Divácky najzaujímavejšiu a športovo
aj umelecky najhodnotnejšiu súťaž skupín – juniori vyhralo
domáce 6-členné družstvo na koni Trouble Maker Z, ktorého
lonžoval Marián Pavľak. Rovnako dobre si počínali aj ich
mladšie rovesníčky z TJ Slávia UVLF na koni Chiara, ktoré
takisto vo svojej kategórii detských skupín pod vedením
trénerky Evy Pavľakovej obsadili 1. miesto. Najlepšou juniorkou v súťaži jednotlivcov sa stala domáca Sára Šoltészová
na koni Caspar G. V súťaži starších detí dominovala Katarína
Ambrózová na koni Grand z OZ Galaxia Poprad. Prvenstvo
v súťaži dvojíc si pod Tatry odniesla dvojica Pavlína Chudíková a Ema Kolesárová z OZ Galaxia Poprad na koni Benita.
O hodinu neskôr, teda presne o 10. hod. sa začali drezúrne
preteky v dolnej krytej oceľovej hale. Súťažilo sa v 4 súťažiach od najľahších až po najťažšiu. V prvej úlohe Z1 dominovala Barbora Vargová z JK Parkúr team Košice B.V.
V o niečo náročnejšej úlohe L4 – Cena Budo Sport –
najlepšie zajazdila Mária Stratilová na koni Jasmína z JMC
Lužany. Paraskevi Spišáková z JK Equipolis na koni Winners
Dream vyhrala obidve ďalšie súťaže, teda S2- Cena Siemens
a ST- Cena Budo Sport.
• Nasledujúcu sobotu počasie pretekárom i divákom opäť
prialo. V 4 súťažiach od 80 do 110 cm, v ktorých sa obťažnosť
postupne zvyšovala, mali diváci možnosť sledovať viac ako
100 štartov. Branka Komanová z JS Bechera Stropkov na koni
Sona Duvivier sa stala víťazkou 1. súťaže s výškou prekážok
80 cm. Cenu autoškoly Grendel vyhrala Lýdia Petruňáková
z domáceho klubu TJ Slávia UVLF Košice na koni Caspar G.
Výška prekážok v tejto súťaži bola 90 cm. Cenu Ortopro plus,
s. r. o. – 100 cm vyhrala takisto domáca pretekárka Barbora
Stehlíková na koni Caesar van der Helle. 4. súťaž 110 cm –
Cena Doprastav, a. s., sa stala trofejou Martiny Jackovej na
koni Letty z JK Horst Kysta.
• Zatiaľ čo väčšina pretekárov sa na sezónu ešte iba pripra-

vovala, na menších
prekážkach
Lucia
Tarabová z TJ Slávia
UVLF s koňom Ron
sa v dňoch 9. – 10.
4. 2016 a 22. – 24.
4. 2016 zúčastnila
pretekov v mestečku
Glinik Zaborowski
v Poľsku. Na prvom
z podujatí na výške
130 cm (S) obsadila 3. miesto a na
výške 125 cm/130
cm skončila štvrtá.
Na druhom podujatí CSN 1* si počínala opäť veľmi
dobre. V pretekoch
s výškou prekážok
Foto: Stanislav Jiroušek
135 cm (S+) vo finále
strednej rundy skončila na 4. mieste. Na rovnakom podujatí
ešte stihla dvakrát odštartovať a úspešne dokončiť parkúry
s výškou 140 cm (ST).
7. mája sa v Jazdeckom areáli UVLF konali skúšky základného
výcviku budúcich adeptov jazdeckého športu. Na skúšky
sa prihlásilo 6 detí, pričom všetci mladí jazdci si počínali
úspešne.
• Voltížna skupina sa zúčastnila 28. 4. – 1. 5. 2016 medzinárodných pretekov CVI v Budapešti. Sára Šoltészová na koni
Chiara pod vedením Mariána Pavľaka vyhrala súťaž detí
2* a takisto naša B skupina súťaž juniorských skupín 1* na
koni Alasca K, ktorého lonžoval Marián Pavľak. Bohužiaľ,
naše A družstvo sa nemohlo zúčastniť súťaže juniorských
skupín 2* pre zranenie Patrície Malegovej. Ďalšími pretekmi,
ktorých sa zúčastníme, budú medzinárodné preteky CVI vo
Frenštáte pod Radhoštem, ktoré už budú zároveň nominačnými pretekmi na Majstrovstvá Európy.
MVDr. Marián Pavľak

Otvorenie poľovníckej sezóny
Dňa 28. 4. 2016 sa na chate Pincatorka uskutočnilo už tradičné otvorenie novej poľovníckej sezóny. Zaužívaný názov tejto
akcie je 3S. Prvé „S“ – to je sluka, sťahovavý vták, posol jari.
Každý, kto mal možnosť zažiť jej jarný lov, si určite v pamäti
vybaví, ako po dlhej tuhej zime sa začala ohlasovať jar.
Spomenie si na chvíle, keď horizont začal tmavnúť, drozdy
stíchli a objavila sa prvá hviezda. V tých krátkych okamihoch
do zotmenia sa zrazu ozvalo pískanie, kvorkanie a typickým
kolísavým letom sa priblížila prvá sluka. Vtedy poľovník sňal
klobúk, pozdravil a privítal posla jari. Na prvú sluku sa nikdy

nestrieľalo...
Avšak – zimy už nie sú ani dlhé, ani tuhé.... A my tu máme
platné nariadenie EÚ, ktoré nám sluku na jarnom ťahu
loviť zakazuje. Ostali nám teda zvyšné dve „S“ – slivovica
a slaninka. Anonymné vzorky posúdili komisie a určili víťazov
– najlepšiu slivovicu a najchutnejšiu slaninku. Účastníci akcie
si počas čakania piekli pripravenú slaninku, klobásky a čiastočne sa rozptýlili náhradným „S“ – streľbou zo vzduchových
zbraní na terč.
S pozdravom Lovu zdar! MVDr. Jaroslav Soroka
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