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SPRAVODAJCA
Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná

na návšteve našej univerzity

Otvorenie akademického roku 2016/2017

 Dňa 3. marca 2017 navštívila našu univerzitu ministerka 
pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR Gabriela 
Matečná, aby si pozrela novovzniknutú Univerzitnú vete-
rinárnu nemocnicu. Bolo to len pár dní po slávnostnom 
otvorení nemocnice, ktorého sa jej pre pracovné povinnosti 
nepodarilo zúčastniť, ale nemohla si nechať ujsť prehliadku 
tohto podľa nej unikátneho projektu zameraného na ošet-
rovanie i hospitalizáciu zvierat, ktorý je zároveň významným 
výskumným pracoviskom.
 Stretnutie začalo v zasadacej miestnosti rektorátu, kde 
najprv ministerku pôdohospodárstva v sprievode Ing. 
Michala Feika, štátneho radcu z odboru komunikácie a 
marketingu z kancelárie ministra, privítala rektorka prof. 
MVDr. Jana Mojžišová, PhD., aby jej predstavila univerzitu 
spolu s ďalšími členmi vedenia – prorektormi prof. MVDr. 
Zitou Faixovou, PhD., prof. MVDr. Jurajom Pistlom, PhD., prof. 
MVDr. Jozefom Nagyom, PhD., MVDr. Martinom Tomkom, 
PhD., doc. MVDr. Oskarom Nagyom, PhD., kvestorom Ing. 
Róbertom Schréterom, predsedom akademického senátu 
prof. MVDr. Petrom Reichelom, CSc., predsedom Rady OZ 
PŠVVaŠ prof. RNDr. Michalom Toropilom, CSc. Stretnutie 
bolo príležitosťou na výmenu informácií, keďže Univerzita 
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach patrí aj pod 
rezort ministerstva pôdohospodárstva a súčasnosť prináša 
veľa spoločných tém. Okrem samotnej Univerzitnej veteri-
nárnej nemocnice je to aj zameranie školy a jej študijných 
programov všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena 
potravín, či trh a kvalita potravín i bezpečnosť krmív a 
potravín, keďže práve v tomto období rezonuje vo verejnosti 

téma rozdielnej kvality tých istých výrobkov v jednotlivých 
krajinách Európskej únie.
 Nasledovala obhliadka UVN, kde pani ministerku a ostat-
ných zúčastnených previedla prednostka kliniky malých 
zvierat prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD. Keďže táto 
návšteva ministerky pôdohospodárstva na UVLF v Košiciach 
prebiehala za záujmu médií, sprevádzali návštevu aj novi-
nári, ktorí mali priamo v operačných sálach možnosť dostať 
odpovede na svoje otázky od pani ministerky a rektorky 
prof. Mojžišovej. Ako uviedla ministerka pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná, „osveta v zdravotnej 
starostlivosti o zvieratá je mimoriadne dôležitá. Sú to predsa 
živé bytosti, ktoré potrebujú, aby sa s nimi zaobchádzalo 
dôstojne.“ Podľa nej je potrebné, aby študenti veterinárneho 
lekárstva mali priestor pre systematické vzdelávanie aj v 
tejto oblasti. „Teším sa, že na Slovensku sa môžeme pochváliť 
týmto unikátnym projektom. Je odzrkadlením toho, že 
máme skutočne špičkových odborníkov, vyhľadávaných aj 
zahraničnými klientmi.“
 Rektorka prof. Mojžišová pri predstavovaní nemocnice 
zdôraznila, že „vysokošpecializovaná nemocnica je súčasťou 
Medicínskeho univerzitného vedeckého parku v Košiciach, 
pričom ide o špičkové národné a medzinárodné centrum 
pre aplikovaný výskum a vývoj a transfer jeho výsledkov do 
praxe v oblasti medicíny.“ 
 Opakovane bola verejnosti určená informácia prednostky 
prof. Trbolovej, že Univerzitná veterinárna nemocnica je 
určená pre zvieratá širokej verejnosti, a to nielen na regio-
nálnej, ale aj celoslovenskej úrovni. Poskytuje nové špičkovo 
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vybavené pracoviská ako napríklad chirurgické, oftalmolo-
gické či onkologické. Kliniky sa delia aj podľa druhov zvie-
racích pacientov. Ide o kliniku pre malé zvieratá, vtáky, 
prežúvavce a ošípané. Súčasťou nemocnice je aj priestor 
určený na hospitalizáciu zvierat. Unikátnou novinkou 
je vybavenie inkubátormi pre malé zvieratá či špeciálny 
laminárny box na prípravu liekov pre onkologických pa-
cientov. Nemocnica bude slúžiť aj ako referenčné praco-
visko. Súkromní veterinárni lekári do nej budú môcť posielať 
zvieracích pacientov, ktorí majú komplikácie alebo si vyža-
dujú špeciálne operačné zákroky s prípadnou následnou 
hospitalizáciou a monitoringom pacienta. 
 Návšteva ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
SR Gabriely Matečnej sa uzavrela na rektoráte, kde sa s ňou 
po zápise do pamätnej knihy a spoločnej fotografi i rozlúčila 
rektorka prof. Mojžišová so ďalšími členmi vedenia.

PhDr. Ľudmila Kundríková

kancelárka

 • 

• Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing.
 Gabriela Matečná navštívila dňa 3. 3. 2017 našu univer-
 zitu, aby si prezrela novootvorenú Univerzitnú veteri-
 nárnu nemocnicu. Pani ministerka vyzdvihla úroveň
 novej univerzitnej veterinárnej nemocnice a konštato-
 vala, že takéto zariadenie nemá na Slovensku obdobu.

Súčasťou jej návštevy 
bolo aj stretnutie s 
rektorkou univerzity a 
ďalšími členmi vedenia 
v zasadacej miestnosti 
rektorátu, kde rektorka 
prof. Mojžišová pred-
stavila univerzitu pani 
ministerke, keďže išlo 
o jej prvú návštevu na 
UVLF. 

• Pani rektorka sa zúčastnila dňa 3. 3. 2017 na Prelomovom
 plese farmaceutov 2017, čo je už tradičným podujatím
 študentov farmácie na našej škole.
• Dňa 6. 3. 2017 sa pod vedením rektorky prof. Mojžišovej
 konalo zasadnutie Kolégia farmácie UVLF v Košiciach
 za účelom riešenia ďalšieho zamerania farmaceutického
 výskumu na univerzite.
• S cieľom vyriešenia priestorového a organizačného
 zabezpečenia chodu Univerzitnej veterinárnej nemoc-
 nice sa dňa 6. 3. 2017 rektorka univerzity stretla s
 prednostkou kliniky malých zvierat prof. Trbolovou,
 vedúcou oddelenia vnútorných chorôb malých zvierat
 MVDr. Weissovou a prednostom kliniky vtákov, exotic-
 kých a voľne žijúcich zvierat MVDr. Molnárom.
• Zúčastnila sa zasadnutia Bezpečnostnej rady kraja Košice
 k plánu práce Bezpečnostnej rady kraja Košice na rok
 2017 dňa 7. 3. 2017 v Košiciach.
• V súvislosti s prípravou postgraduálnych rezidentských
 programov na UVLF v Košiciach sa spolu s prednostkou
 kliniky malých zvierat prof. Trbolovou stretla v dňoch
 9. – 11. 3. 2017 s dekanom fakulty Veterinárnej medicí-

Vybrané z programu rektorky

prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD.

 ny University of Edinburgh prof.
 Davidom J. Argyle a prednos-
 tom Kliniky spoločenských 
 zvierat Dr. Richardom Mellanby
 na University of Edinburgh. 
• Rektorka prof. Mojžišová sa
 zúčastnila v dňoch 19. – 27.
 3. 2017 v Mazatlane, Mexiko,
 na 18th International Congress 
 on Animal Hygiene – ISAH
 2017, kde vystúpila s

 prezentáciou edukačných a výskumných aktivít našej
 univerzity pred účastníkmi konferencie a najvyššími 
 zástupcami spoločenského a politického života Mexika. 

• Zúčastnila sa na zasadnutí Správnej rady Školského
 poľnohospodárskeho podniku v Zemplínskej Teplici dňa
 28. 3. 2017.
• Dňa 28. 3. 2017 sa zišla na pracovnom stretnutí s
 prezidentom KVL SR MVDr. Tiborom Braunerom a
 viceprezidentom MVDr. Pavlom Valaškom.
• Na jubilejnom 60. ročníku Študentskej vedeckej
 konferencie ŠVOČ, ktorý sa konal dňa 5. 4. 2017, vystúpila
 v aule pred prítomnými s príhovorom, v ktorom okrem
 zdôraznenia mimoriadneho významu tejto konferencie
 vyzdvihla aj prof. MVDr.
 Máriu Goldovú, PhD., 
 ktorá bola dlhé roky
 odbornou garantkou
 tohto podujatia a
 za potlesku všetkých
 účastníkov jej odovzdala
 kyticu kvetov a pamätný
 list ako výraz uznania a
 vďaky.
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• Spolu s prorektorom pre vedecko-výskumnú činnosť a
 zahraničné styky prof. Pistlom sa zúčastnila na EUA
 Annual Conference 2017 v dňoch 6. – 7. 4. 2017 v Bergene,
 Nórsko. 

• Rektorka prof. Mojžišová
 privítala dňa 12. 4. 2017 na
 pôde našej univerzity rektora
 České zemnědělské univerzity
 v Praze Dr. h. c. prof. Ing. Jiřího
 Balíka, CSc., a predstavila mu
 univerzitu, jej areál a vybrané
 pracoviská. Návšteva pána
 rektora bola pokračovaním
 nedávno nadviazaných kon-
 taktov zameraných na rozvoj
 spolupráce vo výskumnej i
 vzdelávacej oblasti. 

• Rektorka univerzity ako predsedníčka Vedeckej rady
 UVLF v Košiciach zvolala a viedla zasadnutie vedeckej
 rady, ktorá sa konala dňa 19. 4. 2017. 
• V študentských domovoch bola zavŕšená ďalšia etapa
 rekonštrukčných prác, ktoré majú prispieť ku skvalitne-
 niu poskytovaného ubytovania a študentom boli dňa
 20. 4. 2017 za účasti rektorky a ďalších členov vedenia
 odovzdané do užívania nové sociálne priestory, kúpeľne,
 toalety a kuchynky.
• Dňa 21. 4. 2017 sa na pozvanie rektorky prof. Mojžišovej

 zišli poľovníci na chate Pincatorka patriacej k Účelovému
 zariadeniu pre chov a choroby zveri, rýb a včiel v
 Rozhanovciach, aby podľa dlhoročnej tradície otvorili
 novú poľovnícku sezónu.
• Rektorka UVLF sa dňa 24. 4. 2017 zúčastnila na 81.
 zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie a 12.
 zasadnutí pléna Inštitútu SRK. Členovia SRK sa stretli
 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave, aby rokovali
 okrem iného o autorskom návrhu Národného programu
 rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“,
 návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
 131/2002 Z. z. o vysokých školách a návrhu zákona o
 zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania.
 SRK prijala ku všetkým trom návrhom stanovisko, ktoré je
 zverejnené aj na jej webovom sídle. 
 Svoje stanovisko k návrhu novely zákona o vysokých
 školách a návrhu zákona o zabezpečovaní kvality
 vysokoškolského vzdelávania zverejnilo aj 8 výskumných
 univerzít, medzi ktorými je aj UVLF. V stanovisku sa okrem
 iného uvádza, že zvýšiť kvalitu a otvorenosť 
 vysokoškolského systému, ako si stanovilo ministerstvo
 školstva, je správny cieľ. Kvalitu vysokej školy vytvára
 rozsiahly komplex procesov a premenných. Avšak v
 navrhovanej legislatívnej úprave sa ministerstvo
 sústredilo len na niekoľko z nich. Aj to bez väzby na zvyš-
 né okrajové podmienky, ktoré oslabia resp. až paralyzu-
 jú možný pozitívny efekt navrhovaných úprav.

Z agendy prof. MVDr. Zity Faixovej, PhD.,

prorektorky pre výchovno-vzdelávaciu 

činnosť

• Prijímacie skúšky v rámci prijímacieho konania na
 akademický rok 2017/18 pre študijné programy na
 spojenom stupni 1. a 2. vysokoškolského štúdia sa
 uskutočnia pre študijný program hygiena potravín 6. 6.
 2017, pre študijný program farmácia 6. a 7. 6. 2017 a pre
 študijný program všeobecné veterinárske lekárstvo 8. 6.
 2017. Náhradný termín prijímacieho konania je 12. 6.
 2017. Prijímacie konania sa uskutočnia v anatomickej
 posluchárni, v aule pavilónu morfologických disciplín
 a v posluchárni v pavilóne chemických disciplín vo
 forme písomného testu z chémie a biológie v intenciách
 Študijného poriadku Univerzity veterinárskeho lekárstva
 a farmácie v Košiciach, vnútorného predpisu č. 39. Test z
 obidvoch predmetov obsahuje 70 otázok.
 Poradie uchádzačov sa stanoví na základe hodnotenia
 prijímacej skúšky, aktívnej účasti na stredoškolských
 olympiádach, práce v organizáciách profesijne blízkych
 zvolenému študijnému programu a iných predpokladov,
 ktoré uchádzač musí písomne doložiť k prihláške na
 štúdium. 
 Poradie uchádzačov o študijné programy na prvom
 stupni vysokoškolského štúdia v študijných programoch
 kynológia, bezpečnosť krmív a potravín a vzťah človek –
 zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii sa
 stanoví na základe súčtu dosiahnutých bodov za priemer
 z maturitných skúšok a po zohľadnení aktívnej účasti
 na stredoškolských olympiádach, práce v organizáciách
 profesijne blízkych zvolenému študijnému programu a
 iných predpokladov, ktoré študent musí písomne doložiť
 k prihláške na štúdium.
 Poradie uchádzačov o študijný program na druhom
 stupni vysokoškolského vzdelávania trh a kvalita potravín
 sa stanoví na základe váženého študijného priemeru na
 prvom stupni vysokoškolského vzdelávania (bez štátnych
 skúšok).
• Z dôvodu zjednotenia úpravy všetkých záznamníkov

 pre všetky študijné programy bol pripravený Záznamník
 kynologickej a klinickej stáže študentov ŠP kynológia.
• Na pracoviskách UVLF v Košiciach sa 2. 3. 2017
 uskutočnila kontrola zo Slovenskej inšpekcie životného
 prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Banská
 Bystrica, zameraná na pôsobnosť pre oblasť prístupu ku
 genetickým zdrojom a využívanie prínosov vyplývajú-
 cich z ich používania v zmysle § 11 zákona č. 10/1996 Z. z.
 o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov
 a § 9 zákona č. 263/2015 Z. z.
• Dňa 11. 3. 2017 sa začala výučba v rámci prípravného
 kurzu pred prijímacími pohovormi, ktorý už tradične
 organizuje UVLF pre uchádzačov o štúdium. Na kurz sa
 prihlásilo 65 uchádzačov.
• Pracovníčky Študijného oddelenia UVLF v Košiciach
 sa dňa 12. 4. 2017 zúčastnili na videokonferencii v rámci
 Implementačnej rady AIS.
• V dňoch 12. – 16. 4. 2017 sa prorektorka prof. Faixová a
 Mgr. Katarína Hriczišonová zúčastnili na veľtrhu o
 vzdelávaní v Dubaji – Gulf Education and Training
 Exhibition, ktorý sa konal v Sheikh Saeed Halls 2 and 3,
 Dubai International Convention and Exhibition centre.
 Cieľom účasti na veľtrhu bola propagácia študijných
 programov na UVLF v Košiciach v anglickom jazyku.
• V dňoch 24. –  28. 4. 2017 prorektorka prof. Faixová
 navštívila Fakultu biologických vied a aquakultúry v Bodø,
 Nórsko, kde zabezpečovala výučbu (vybrané prednášky
 a praktické cvičenia) pre študentov spoločného
 študijného programu náuka o živočíchoch.
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Z agendy MVDr. Martina Tomka, PhD.,

prorektora pre zahraničné štúdium

• Dňa 3. 3. 2017 navštívil našu alma mater jej bývalý
 absolvent MVDr. Gabriel Varga, regionálny riaditeľ
 spoločnosti Zoetis pre Afriku. Na spoločnom stretnutí
 s prorektorom pre zahraničné štúdium MVDr. Martinom
 Tomkom, PhD., prediskutovali možnosti ďalšej
 spolupráce medzi našou univerzitou a spoločnosťou
 Zoetis ako z pohľadu pracovných príležitostí pre zá-
 ujemcov o prácu na africkom kontinente, tak aj
 sponzorskej účasti spoločnosti Zoetis na vedeckých a
 odborných podujatiach organizovaných UVLF v Košiciach.
• ANSA Slovakia pri UVLF v Košiciach zorganizovala
 dňa 9. 3. 2017 v popoludňajších hodinách v budove
 farmaceutického pavilónu P 36 debatu s nórskou
 kazateľkou na tému Euthanasia and death, diffi  cult
 conversations with the owners.
• Prorektor pre zahraničné štúdium MVDr. Martin Tomko,
 PhD., a kancelárka UVLF v Košiciach PhDr. Ľudmila
 Kundríková sa na pozvanie veľvyslankyne Írskej repub-
 liky v SR pani Anne-Marie Callan zúčastnili v Bratislave
 dňa 16. 3. 2017 osláv národného sviatku Írskej Republiky
 St. Patric´s Day. 
• 24. 3. 2017 navštívil referát
 pre zahraničné štúdium
 manažér spoločnosti Glo-
 bal Impact SRL Hermann
 Twilingiyimana. Spoloč-
 nosť so sídlom v Rumunsku
 od roku 2010 poskytuje
 záujemcom o štúdium v
 Európe poradenstvo v
 oblasti vzdelávania. Po
 oboznámení sa s UVLF
 a študijnými programami, 
 ktoré univerzita  ponúka,
 bol informovaný o výz-
 name statusov „approval“
 a „accrediattion“, ktoré škola získala. UVLF v Košiciach je
 zdarma uvedená na webovej stránke Medical study guide
 v sekcii Study medicine in Slovakia in English, kde informuje
 o 6-ročnom a 4-ročnom programe a ponúka pomoc pri
 prihlasovaní sa na štúdium.
• 30. 3. 2017 sa v priestoroch hotela Yasmín uskutočnilo
 stretnutie, ktoré organizoval veľvyslanec Spojeného
 kráľovstva v SR pán Andrew Garth a riaditeľka Britskej
 obchodnej komory pani Denisa Brighton, PhD. Na
 stretnutí našu univerzitu zastupoval prorektor pre
 zahraničné štúdium MVDr. Martin Tomko, PhD., a 
 kancelárka UVLF PhDr. Ľudmila Kundríková.
• 30. 3. 2017 vo večerných hodinách sa v budove pavilónu
 chemických disciplín P 35 konal kurz Nórskej veterinárs-
 kej asociácie pre študentov zo Škandinávie. Kurzu sa
 zúčastnilo 41 študentov.
• V spolupráci s ústavom biológie, zoológie a rádiobiológie,
 ústavom lekárskej chémie a ústavom biochémie boli na
 konci marca 2017 dané do tlače publikácie BIOLOGICAL
 SCIENCES - a set of questions and answers for entrance
 exams a Chemistry - a set of questions and answers
 for entrance exams, ktoré budú k dispozícii na prípravu
 uchádzačov o štúdium na UVLF v AR 2017/2018 zo
 zahraničia.

• Na prelome mesiacov marec – apríl 2017 sa v rámci
 výmenných pobytov organizácie IVSA zúčastnilo 8
 študentov UVLF v Košiciach výmenného pobytu v
 Ghente, Belgicko. 
• V dňoch 3. – 6. 4. 2017 navštívilo UVLF v Košiciach 34
 nórskych študentov 1. ročníka spoločného študijného
 bakalárskeho programu náuka o živočíchoch z NORD
 University v Bodø, Nórsko. Študentov sprevádzala trojica
 pedagógov NORD University Ioannis Vatsos, Margarita
 Novoa-Garrido a Terje Josefsen.  Bližšie informácie sú
 uvedené v osobitnom príspevku.
• Dňa 5. 4. 2017 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov UVLF
 v Košiciach – rektorky prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD.,
 a prorektora pre zahraničné štúdium MVDr. Martina
 Tomka, PhD., s garantom študijného programu náuka
 o živočíchoch z NORD University docentom Ioannisom
 Vatsosom, DVM, MSc, PhD, DipECAAH, na ktorom sa
 prerokovali možnosti rozšírenia spolupráce medzi obo-
 ma inštitúciami.
• V dňoch 2. – 9. 4. 2017 v rámci výmeny medzi členskými
 univerzitami IVSA navštívilo UVLF v Košiciach osem
 zahraničných študentov z Belgicka.
• Dňa 11. 4. 2017 zorganizovala IVSA Slovakia v spolupráci
 so spoločnosťou Orion Pharma seminár na tému
 Prvolíniová prax. Seminár bol určený je pre študentov
 študijného oboru VVL.
• V dňoch 13. – 15. 4. 2017 sa zástupcovia UVLF v Košiciach
 zúčastnili na najväčšej výstave vzdelávania v UAE, ktorá
 sa konala v Dubaji. Veľtrhu sa zúčastnili prorektorka pre
 výchovno-vzdelávaciu činnosť prof. MVDr. Zita Faixová,
 PhD., a pracovníčka referátu pre zahraničné štúdium Mgr.
 Katarína Hriczišonová.
• Dňa 21. 4. 2017 sa uskutočnila pracovná porada RZŠ a
 ŠD UVLF, ktorej cieľom bolo zlepšiť spoluprácu medzi
 RZŠ a vedením ŠD pri riešení podnetov, sťažností a
 požiadaviek ubytovaných zahraničných študentov. 
 Porady sa zúčastnili prorektor MVDr. M. Tomko, PhD.,
 riaditeľ ŠD Mgr. J. Hochmann, referentka pre zahraničné
 štúdium Mgr. K. Hriczišonová a Ing. Daniela Jacková.
• Študentky zahraničného štúdia Lyrinna Shannon
 Willmott, Sarah Harriet Watkins a Yvette Verena Jackson
 sa v dňoch 23. – 30. 4. 2017 zúčastnili v Dubrovníku,
 Chorvátsku „letnej školy“ zameranej na zoonózy.
 Študentky sa uvedenej akcie zúčastnili na vlastné
 náklady. 
• V mesiacoch marec a apríl spustil referát pre zahraničné
 štúdium facebookovú kampaň zameranú na získavanie
 záujemcov o štúdium na UVLF v Košiciach zo Škandinávie,
 Britských ostrovov a Írskej republiky. Kampaň prebiehala
 v dvoch etapách, pričom jej prvá časť oslovila v
 Škandinávii celkovo 22345 užívateľov, z ktorých 1612
 aktívne reagovalo na uverejnený príspevok. Druhá časť
 kampane bude vyhodnotená v mesiaci máj.
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Z agendy prof. MVDr. Juraja Pistla, PhD.,

prorektora pre vedecko-výskumnú

činnosť a zahraničné styky

• V mesiacoch marec, apríl, s blížiacim sa termínom
 dovzdania dizertačných prác, sa vedenie UVLF zaoberalo
 a individuálne posudzovalo viacero žiadostí týkajúcich
 sa predĺženia termínu odovzdania dizertačnej práce,
 prerušenia štúdia alebo zmeny formy štúdia ako aj
 žiadostí týkajúcich sa zmeny školiteľa alebo písania
 dizertačných prác v anglickom jazyku. 
• Mesiace marec a apríl, ako to už býva každý rok, sa niesli
 okrem iného v znamení spracovania Výročnej správy
 UVLF za rok 2016. Jednalo sa o časti týkajúce sa 
 doktorandského štúdia, vedy a výskumu, ÚVIK,

 edičného strediska a internetového obchodu ako aj
 oblasti zahraničných stykov. 
• Koncom marca bolo vydané prvé číslo časopisu Folia
 Veterinaria 1/2017 v rámci vydavateľstva DeGruyter.
 Toto vydavateľstvo zabezpečuje širokú distribúciu
 časopisu v mnohých databázach, najnovšie bol 
 v tomto roku časopis začlenený do databázy DOAJ
 (Directory of Open Access Journals), jednej z najväč-
 ších a najpopulárnejších databáz časopisov publikujú-
 cich v Open Access. Požiadavky vydavateľstva pre tento
 účel boli spracované a odoslané vydavateľovi v zmysle
 pokynov.
 Na základe štatistiky Folie Veterinarie spracovanej
 vydavateľstvom DeGruyter za minulý rok bolo
 zaznamenaných 406 stiahnutí celých textov, čo bolo
 pracovníkmi vydavateľstva hodnotené ako veľmi dobré
 pre časopis v 1. roku hodnotenia.
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Z agendy
prof. MVDr. Jozefa Nagya, PhD.,

prorektora pre rozvoj školy
a hodnotenie kvality

• Prorektor UVLF pre rozvoj školy a hodnotenie kvality sa
 zúčastnil (2. 3. 2017) na udeľovaní čestného titulu doctor
 honoris causa prof. Abrahimovi Habibullovi Khanovi,
 PhD., z Torontskej univerzity a in memoriam prof.
 Zdeňkovi Halusovi, DrSc., na Univerzite Konštantína
 Filozofa v Nitre.
• V súlade so zákonom č. č. 131/2002 Z. z. o vysokých ško-
 lách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a smerni-
 ce MŠVVaŠ č. 46/2011 bola spracovaná Výročná správa
 UVLF v Košiciach za rok 2016; Vedecká rada UVLF zobrala
 na vedomie výročnú správu (19. 4. 2017) a Akademický
 senát UVLF schválil výročnú správu (25. 4. 2017).
• Dňa 14. 3. 2017 sa uskutočnilo pracovné stretnutie
 vedené rektorkou UVLF v Košiciach prof. MVDr. Janou
 Mojžišovou, PhD., za účelom dohody postupov vykona-
 nia úprav areálu za farmaceutickým pavilónom. 
• Správna rada neinvestičného fondu Stimul na svojom
 zasadnutí (29. 3. 2017) schválila výročnú správu o
 činnosti, účtovnú závierku za rok 2016 a návrh rozpočtu
 na rok 2017.
• Prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality sa
 zúčastnil zasadnutia Rady pre rozvoj a fi nancovanie pri 
 Rade vysokých škôl, ktoré sa uskutočnilo dňa 12. 4. 2017
 na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave s programom
 zameraným na Národný program rozvoja výchovy a
 vzdelávania Učiace sa Slovensko, zákon o zabezpečení
 kvality vysokoškolského vzdelávania a zákon, ktorým
 sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 o vysokých školách. 
 Rada pre rozvoj a fi nancovanie pri Rade vysokých škôl 
 konštatovala, že dokument Učiace sa Slovensko
 nepokladá za dostatočne kvalifi kované a informáciami
 podložené východisko k realizácii tak potrebnej a 
 zásadnej reformy vzdelávania na Slovensku; prerokovala 
 návrh zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského
 vzdelávania a voči koncepcii zákona nemá námietky;
 prerokovala zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
 131/2002 Z. z. o vysokých školách.
• Dňa 30. 6. 2017 bola vykonaná rekultivácia priestoru za
 farmaceutickým pavilónom pracovníkmi a technikou
 ŠPP v Zemplínskej Teplici. Priestor bude využívaný pre
 pestovanie liečivých rastlín, oddychovú zónu a výbehy
 pre kone. 
• Príprava nového webového sídla UVLF pokračovala
 školením vybraných pracovníkov UVLF (6. 4. 2017)

 zameranom na predstavenie redakčného systému,
 ktorým sa budú uplatňovať údaje na webový portál.
• Dňa 7. 4. 2017 sa uskutočnilo pracovné stretnutie s
 predsedom predstavenstva VVS, a. s., Košice v súvislosti
 s prípravou projektovej dokumentácie pripojenia na
 dodávku pitnej vody pre ÚZ v Rozhanovciach.
• V súvislosti so začiatkom rekonštrukcie stavby (hala,
 maštaľ) v areáli Jazdeckého areálu UVLF sa uskutočnilo
 pracovné stretnutie, ktorého sa zúčastnili prorektor pre
 rozvoj školy a hodnotenie kvality, kvestor UVLF, Ing. O.
 Lengyel, Ing. E. Ráczová, Ing. M. Bartko, MVDr. M. Pavľak,
 R. Stehlík a zástupcovia stavebnej fi rmy Doming, s. r. o.,
 Košice.
• V súlade s organizačným zabezpečením bodového
 hodnotenia tvorivých pracovníkov vedením UVLF v
 Košiciach (24. 1. 2017) bol schválený materiál „Výsledky
 bodového hodnotenia tvorivých pracovníkov UVLF v
 Košiciach za rok 2016“. Výsledky bodového hodnotenia
 tvorivých pracovníkov za rok 2016 sú zverejnené na
 intranetovej stránke UVLF v Košiciach (intranet.uvlf.sk).
• V súlade s § 2 ods. 10 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
 školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 vysoká škola podrobnejšie upraví svoje poslanie a úlohy
 vo forme dlhodobého zámeru vysokej školy. Vedenie
 UVLF schválilo „Návrh na organizačné zabezpečenie
 prípravy Dlhodobého zámeru UVLF v Košiciach na roky
 2018 – 2023“.
• Jazdecký oddiel TJ Slávia UVLF a UVLF v Košiciach
 usporiadali Jarné drezúrne preteky – 5. ročník ceny
 BUDO SPORT (15. 4. 2017), Jarné halové preteky (22. 4.
 2017) a Slovenský voltížny pohár (29. 4. 2017).
• UVLF v Košiciach vypracovala a zaslala na MŠVVaŠ
 SR správy o odstránení nedostatkov zistených v rámci 
 komplexnej akreditácie (habilitačné konania a konania 
 na vymenúvanie profesorov) v študijných odboroch
 6.3.4 vnútorné choroby zvierat, 6.3.9 súdne a verejné
 veterinárske lekárstvo a 6.3.10 výživa zvierat a dietetika.
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  • Začiatkom apríla boli na webovom sídle univerzity
 zverejnené témy dizertačných prác v slovenskom a 
 anglickom jazyku na akademický rok 2017/18. Jednot-
 livé témy boli schválené garantmi študijných odborov.
 Celkovo bolo vypísaných 53 tém v 14 študijných
 programoch, z toho 30 z UVLF a 23 z externých
 vzdelávacích inštitúcií (EVI). 46 tém sa týka dennej a len
 7 externej formy štúdia, pričom EVI toho roku nevypísali
 ani 1 tému v externej forme štúdia.
• Dňa 28. 4. 2017 boli zverejnené výsledky hodnotenia
 projektov IGA UVLF s dobou riešenia 1. 5. 2017 – 30. 4.
 2018. Na základe výzvy z 31. 1. 2017 došlo na referát
 pre vedu výskum a zahraničné styky 10 projektov a všet-
 ky spĺňali požadované kritériá. Rektorka UVLF na základe
 návrhu Rady IGA odsúhlasila na fi nancovanie 4 projekty.
  Bližšie informácie sú uvedené v osobitnom príspevku.
• V dňoch 6. – 7. 4. 2017 sa v Bergene konala výročná
 konferencia EUA 2017, UVLF na konferencii reprezentova-
 li rektorka UVLF prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., a
 prorektor pre vedu, výskum a zahraničné styky prof.
 MVDr. Juraj Pistl, PhD. Významným momentom tejto
 konferencie pre nás bolo, že UVLF sa jej prvýkrát
 zúčastnila ako riadny plnohodnotný člen EUA.  Bližšie
 informácie sú uvedené v osobitnom príspevku.
• Na základe vyhlásenia súťaže o Cenu vedec roka SR boli 
 za UVLF nominovaní: Cena vedec roka: doc. MVDr.
 Mangesh Bhide, PhD., Cena vedkyňa roka: MVDr. Csilla 
 Tóthová, PhD., Cena mladý vedec roka: MVDr. Eva
 Bocková, PhD. 
• Na Cenu za vedeckú a odbornú literatúru v rámci
 Literárneho fondu bola vedením UVLF nominované
 dielo: Hygiena a technológia mäsa a mäsových výrobkov
 autorov Turek P. a kol. 1. vyd. Košice: UVLF, 2016. 335 s.,
 ISBN 978-80-8077-513-1.
• V polovici apríla bol zverejnený 1. cirkulár seminára
 doktorandov. Na základe rozhodnutia vedenia UVLF sa
 seminár uskutoční 6. – 7. 9. 2017 v aule morfologického

 pavilónu.
• Vedenie UVLF schválilo účasť na podujatí „Trans Tech
 Burza 2017“ v Bratislave 4 profi lov patentov autorov: doc.
 R. Nemcová, doc. D. Mudroňová, doc. M. Bhide, a doc. A.
 Ondrejková.
• Dňa 10. 4. 2017 sa konala habilitačná prednáška a
 obhajoba habilitačnej práce MVDr. A. Jackovej, PhD., v
 študijnom odbore 4.2.13. virológia. Z celkovo 15 členov
 vedeckej rady, habilitačnej komisie a oponentov bolo
 v tajnom hlasovaní odovzdaných 15 kladných hlasov s
 návrhom rektorke UVLF a Vedeckej rade UVLF udeliť
 MVDr. A. Jackovej vedecko-pedagogickú hodnosť
 docentka.
• Dňa 10. 4. 2017 sa konalo 1. zasadnutie Vedeckej rady UVLF
 v tomto roku, na jednanie boli pripravené a v stanove-
 nom termíne zaslané podklady v elektronickej a
 prezenčne aj v písomnej forme. O obsahu a priebehu
 zasadnutia vedeckej rady bol vypracovaný záznam. 
Bližšie informácie sú uvedené v osobitnom príspevku.
• Vzhľadom na plnenie merateľných ukazovateľov v 
 rámci riešenia štrukturálneho projektu EÚ – centrum
 excelentnosti Infektzoon bolo vedením UVLF schválené
 vydanie zborníka referátov Aktuálne problémy
 infekčných a parazitárnych chorôb zvierat. 
• Ako každoročne, len s niekoľko mesačným predstihom, 
 boli v priebehu apríla doručené 2 žiadosti MŠVVaŠ SR o 
 vypracovanie podkladov potrebných na prípravu rozpisu
 dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám
 na rok 2018 a vypracovanie elektronického výkazu
 výskumno-vývojového potenciálu na UVLF za rok 2016.
• Na základe požiadavky Národného koordinátora
 kontaktných bodov pre Horizont 2020 z CVTI SR bola
 vedením UVLF schválená kontaktná osoba pre program
 H2020 za UVLF MVDr. Dáša Čížková, DrSc.
• V priebehu dvoch jarných mesiacov bolo vedením UVLF
 schválených 47 zahraničných služobných ciest.

Z agendy doc. MVDr. Oskara Nagya, PhD.,

prorektora pre klinickú činnosť a styk s praxou

• Na základe uzatvorenej zmluvy medzi UVLF v Košiciach a
 MO SR bola zahájená realizácia odbornej praxe
 vojenského veterinárneho lekára na klinike malých
 zvierat.
• Boli odstránené dočasné prevádzkové problémy v
 ubytovacích priestoroch zariadenia pre študentov na ŠPP
 v Zemplínskej Teplici súvisiace so zabezpečením dodávky
 vody, čo umožnilo realizáciu praktických cvičení formou
 blokových pobytov študentov na ŠPP.
• V súvislosti so zmenou organizácie pohotovostných
 služieb na klinike malých zvierat formou 24 hodinových
 služieb na klinike bola vykonaná príprava nových tlačív
 na „Hlásenie o vykonaných pohotovostných službách“ 
 pre kliniku malých zvierat.
• Na základe záujmu pracovníkov univerzity o predaj 
 jahniat a kozliat v predchádzajúcich rokoch sa na základe
 ponuky ŠPP v Zemplínskej Teplici aj tohto roku zrealizoval
 predaj jahniat a kozliat pre pracovníkov univerzity. 
• Prorektor doc. Nagy sa zúčastnil slávnostného zasadnutia

 Vedeckej rady Akadémie ozbrojených síl generála M.R.
 Štefánika pri príležitosti udelenia čestného titulu doctor 
 honoris causa prof. Ing. Lazarovi Tobiášovi, DrSc.
• V súvislosti s prípravou zriadenia Centra klinických
 zručností UVLF bolo vykonané verejné obstarávanie
 prvých plánovaných modelov na výučbu na tomto
 pracovisku.
• V rámci návštevy nórskych študentov našej univerzity
 sa uskutočnila prezentácia účelových zariadení UVLF v
 Rozhanovciach, Zemplínskej Teplici a Jazdeckého areálu
 univerzity.  Bližšie informácie sú uvedené v osobitnom
 príspevku.
• Na klinike koní bol do prevádzky uvedený nový mobilný
 operačný stôl a zdvižné zariadenie, ktoré výraznou
 mierou prispejú k zlepšeniu výkonu operačných
 zákrokov u koní a k zvýšeniu bezpečnosti pracovníkov
 pri manipulácii s pacientmi počas celého procesu
 vykonávania diagnostických a terapeutických zákrokov. 
• V súvislosti s prípravou realizácie terénnych úprav v
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 priestoroch areálu za farmaceutickým pavilónom bol
 spracovaný klinikou koní nový návrh na výbehy pre kone,
 ktoré majú byť umiestnené v časti tohto priestoru.
• Dňa 28. 3. sa na ŠPP v Zemplínskej Teplici uskutočnilo 
 zasadnutie Správnej rady ŠPP n. o., v Zemplínskej
 Teplici, ktorej sa okrem členov správnej rady zúčastnili aj 
 členovia Dozornej rady ŠPP, n. o., rektorka UVLF v
 Košiciach, členovia vedenia UVLF, vedenie ŠPP, n. o., a
 ďalší hostia. Hlavnými bodmi programu zasadnutia bolo
 prerokovanie a schválenie Výročnej správy o činnosti
 a hospodárení ŠPP, n. o., Zemplínska Teplica za rok 2016
 a Návrh rozpočtu a plánu výroby a predaja ŠPP, n. o., pre
 rok 2017.  Bližšie informácie sú uvedené v osobitnom
 príspevku.

• V súvislosti so zmenami v priestorových podmienkach
 prevádzky kliniky malých zvierat bolo vedenie univerzity
 informované o požiadavkách kliniky na potrebu
 riešenia personálnych otázok súvisiacich s problémami
 pri realizácii zabezpečovania nepretržitej prevádzky v
 nových podmienkach organizácie práce na klinike.
• V súvislosti s potrebou riešenia realizácie ozdravovacieho
 programu na elimináciu IBR v chove hovädzieho dobytka
 na ŠPP v Zemplínskej Teplici sa vykonal monitoring
 výskytu tohto ochorenia v chove a na základe toho
 sa následne uskutočnilo stretnutie s vedením podniku,
 zástupcami RVPS Trebišov a súkromným veterinárnym
 lekárom vykonávajúcim odborné veterinárne úkony v
 chove za účelom stanovenia ďalších postupov a metód 
 pri ozdravovaní chovu od tohto ochorenia.

Z agendy Ing. Róberta Schrétera,

kvestora

• V mesiaci marec sa ukončilo sťahovanie kliniky malých
 zvierat z pôvodných priestorov oddelenia chirurgie
 do novovybudovanej budovy Univerzitnej veterinárnej
 nemocnice. V priebehu mesiaca marec a apríl bolo
 riešené ďalšie vybavovanie budovy tak, aby bola
 možná jej bezproblémová prevádzka. Univerzita naďalej
 vykonávala intenzívnu stavebnú údržbu, realizácia prác
 v študentských domovoch bola ukončená v priebehu
 apríla. V apríli boli uskutočnené aj prvé práce za
 pavilónom farmácie, kde vznikne nová oddychová zóna,
 výbehy pre kone a záhrada liečivých rastlín.
• V mesiaci marec boli organizované stretnutia s riaditeľom
 odboru riadenia operačných programov SIEA a s 
 generálnou riaditeľkou sekcie fi nancovania a rozpočtu
 MŠVVaŠ SR.
• V apríli bol schválený vedením univerzity rozpočet na
 rok 2017, ktorý bol následne predložený na schválenie
 Akademickému senátu UVLF. Rozpočet bol akademic-
 kým senátom schválený na jeho zasadnutí dňa 28. 4. 2017.
 Rovnako bola predložená aj výročná správa o hospodá-
 rení UVLF v Košiciach za rok 2016. Celkové náklady
 univerzity za rok 2016 dosiahli výšku 19 915 467,78 eur a
 celkové výnosy 20 269 128,18 eur. Univerzita tak dosiahla
 za rok 2016 kladný výsledok hospodárenia vo výške
 353 660,40 eur, resp. 331 314, 40 eur po zdanení. V hlav-

 nej činnosti index nárastu výnosov predstavuje hodnotu
 106,71 a u nákladov index rastu 106,91. V podnikateľskej
 činnosti bol zaznamenaný pokles výnosov – index 97,50
 a zároveň pokles nákladov – index 95,85. Na základe
 zákona č. 131/2002 Z. z. a metodického usmernenia k
 vedeniu účtovníctva pre verejné vysoké školy používajú-
 ce fi nančný informačný systém SOFIA vydaného MŠVVaŠ
 SR sa rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2016 
 uskutoční po schválení Správnou radou UVLF v Košiciach
 tak, že celý zisk bude použitý na krytie neuhradenej stra-
 ty minulých rokov, ktorá sa tak zníži na 557 627,12 eur.
• V mesiaci marec bola podpísaná zmluva o poskytnutí
 nenávratného fi nančného príspevku na realizáciu II. fázy
 projektu MediPark Košice. Univerzita predložila v polovici 
 mesiaca marec aj prvú žiadosť o platbu predfi nancova-
 ním. Vyriešený bola aj dodatok k zmluve o NFP, ktorý
 umožní podať aj poslednú žiadosť o platbu a ukončiť tak
 fi nančnú realizáciu projektu. 
• V mesiaci apríl bolo ukončené verejné obstarávanie na 
 dodávateľa stavebných prác na rekonštrukciu jazdeckej
 haly. S rekonštrukciou jazdeckej haly sa začína v máji.
 Univerzita rovnako ukončila verejné obstarávanie na
 poskytovanie stravovania zamestnancom a študentom
 univerzity. V prechodnom období boli zabezpečené 
 stravovacie služby formou náhradného stravovania na
 Technickej univerzite v Košiciach a od 18. 4. je poskyto-
 vané stravovanie na UVLF novým dodávateľom. V
 priebehu apríla bolo vypísané verejné obstarávanie 
 na rekonštrukciu a opravu striech na pavilónoch 8 a 9.
 Nasledovať budú pavilóny 4 a 10.

Zasadnutie vedeckej rady
 Zasadnutie Vedeckej rady Univerzity veterinárskeho 
lekárstva a farmácie v Košiciach v poradí prvé v roku 2017 sa 
uskutočnilo dňa 19. apríla 2017. 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. Návrh na menovanie za docentku MVDr. Annu Jackovú,
  PhD., v študijnom odbore 4.2.13. virológia 
 2. Výročná správa o činnosti Univerzity veterinárskeho
  lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2016 
 3. Diskusia
 4. Návrh na začatie habilitačného konania MVDr. Dáši

  Čížkovej, DrSc., v študijnom odbore 6.3.3. veterinárna
  morfológia a fyziológia
 5. Rôzne (návrh na školiteľa na 3. stupni vysokoškolského
  štúdia: MVDr. Zdeněk Žert, CSc., Dipl. ECVS, UVLF, š. o. 
  6.3.5. veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgeno-
  lógia; Mgr. Petronela Weisová, PhD., NIU SAV BA, š. o. 
  4.2.16. neurovedy a š. o. 4.2.15. imunológia; MUDr.
  Mgr. Tomáš Hromádka, PhD., NIU SAV BA, š. o. 4.2.16. 
  neurovedy a š. o. 4.2.15. imunológia; Ing. Jozefa Hane-
  sa, PhD., NIU SAV BA, š. o. 4.2.16. neurovedy a š. o. 4.2.15.
  imunológia)
 6. Uznesenia VR
 7. Záver
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Vedecká rada schválila:

 1. Návrhy predložené v:
  a) bode 1 na menovanie za docentku MVDr. Annu
   Jackovú, PhD., v študijnom odbore 4.2.13. virológia,
  b) bode 4 na začatie habilitačného konania MVDr. Dáši
   Čížkovej, DrSc., v študijnom odbore 6.3.3. veteri-
   nárna morfológia a fyziológia.
 2. Návrhy predložené v bode rôzne:
  a) návrh na školiteľa na 3. stupni vysokoškolského
   štúdia MVDr. Zdeňka Žerta, CSc., Dipl. ECVS, Klinika
   koní, UVLF v Košiciach, š. o.: 6.3.5. veterinárna
   chirurgia, ortopédia a röntgenológia,
  b) návrh na školiteľku na 3. stupni vysokoškolského
   štúdia Mgr. Petronely Weisovej, PhD., NIU SAV BA,
   š. o. 4.2.16. neurovedy a š. o. 4.2.15. imunológia,
  c) návrh na školiteľa na 3. stupni vysokoškolského
   štúdia MUDr. Mgr. Tomáša Hromádku, PhD., NIU SAV
   BA, š. o. 4.2.16. neurovedy a š. o. 4.2.15. imunológia,
  d) Návrh na školiteľa Ing. Jozefa Hanesa, PhD., NIU SAV
   BA, š. o. 4.2.16. neurovedy a š. o. 4.2.15. imunológia.
Vedecká rada zobrala na vedomie:

 1. Výročnú správu o činnosti Univerzity veterinárskeho
  lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2016.
 2. Informáciu rektorky UVLF prof. MVDr. Jany Mojžišovej,
  PhD., o prijatí ofi ciálneho rozhodnutia ministra škol-
  stva, vedy, výskumu a športu SR o začlenení UVLF v
  Košiciach medzi univerzitné vysoké školy. 

 Diskusia bola zameraná na jednotlivé predložené návrhy. 
V rámci konštruktívnej diskusie vystúpili: prof. J. Mojžišová, 
prof. V. Ledecký, prof. R. Kropil, prof. J. Legáth, prof. J. Kyse-

lovič, prof. P. Bielik, prof. J. Pistl, prof. Š. Vilček, prof. M. Novák, 
prof. P. Sovák, doc. M. Žemlička, prof. Š. Faix, prof. P. Turek a 
prof. I. Valocký.
V rámci diskusie k bodu č. 2 – Výročná správa o činnosti 
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za 
rok 2016, boli vysoko vyzdvihnuté nasledujúce body: 
  kvalita a komplexnosť výročnej správy, ktorá odzr-
  kadľuje vysokú úroveň univerzity pri zabezpečení
  kvalitného vzdelania a vedy;
  25. výročie začatia výučby v anglickom jazyku, vysoký 
  počet predmetov v anglickom jazyku ako aj zahranič-
  ných študentov;
  intenzívna partnerská spolupráca a podpora medzi
  univerzitami (najmä UPJŠ v Košiciach a SPU v Nitre);
  podpora mladých vedeckých pracovníkov – zavedenie
  internej grantovej agentúry a postdoktorandského
  štúdia;
  stabilizácia, rozvoj a prijatie efektívnych opatrení v
  študijnom programe farmácia:
  • zavedenie rigorózneho konania,
  • zvýšenie publikačnej a vedecko-výskumnej aktivity,
  • tvorba nového študijného programu v spolupráci s
   UPJŠ v Košiciach, 
  • zriadenie kolégia farmácie.
 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              

 Dňa 6. marca 2017 sa pod vedením rektorky prof. MVDr. 
Jany Mojžišovej, PhD., uskutočnilo zasadnutie Kolégia 
farmácie UVLF v Košiciach. Po kontrole uznesení z predchá-
dzajúceho zasadnutia kolégia farmácie podala rektorka prof.  
Mojžišová aktuálne informácie o rozhodnutí Akreditačnej 
komisie zaradiť UVLF v Košiciach medzi univerzitné vysoké 
školy. Dôraz na skvalitnenie vedecko-výskumnej činnosti 
a vzostup publikačnej aktivity v oblasti farmácie viedlo k 
preradeniu našej univerzity z kategórie C + do kategórie B -. 
 Prorektorka prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., informovala o 
stave realizácie spoločného študijného programu farmácia, 
ktorý pripravuje UVLF v Košiciach spolu s UPJŠ v Košiciach. 
Po prerokovaní vo vedeckej rade a akademickom senáte 
bude spis zaslaný Akreditačnej komisii v termíne do konca 
augusta 2017. Prorektorka tiež informovala o stave rigoróz-
nych konaní v ŠP farmácia. Najbližšie je plánovaná obha-
joba troch rigoróznych prác z oblasti toxikológia, ktorých 
abstrakty prác budú publikované v časopise  Česká a 
Slovenská farmácia.
 Prorektor prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., podal informáciu o 
schválených študijných programoch na treťom stupni vzde-
lávania. O opätovnom schválení ŠP toxikológia by sa malo 
rozhodnúť v najbližšom čase na zasadnutí Akreditačnej 
komisie. Prorektor Pistl zároveň skonštatoval, že publikačná 
aktivita vo farmaceutických odboroch oproti roku 2015 
stúpla, pričom počet publikácií v karentovaných časopisoch 
vzrástol zo 17 na 27 v roku 2016.  Pozitívom je tiež zapojenie 
kolektívov z katedier zabezpečujúcich farmaceutické vzde-

lávanie do grantov APVV, VEGA a KEGA. 
 Rektorka prof. Mojžišová otvorila tému využívania existu-
júcich špičkových prístrojov umiestnených na pracoviskách 
zabezpečujúcich výučbu v ŠP farmácia s cieľom ich efektív-
neho využitia na rozvoj vedeckej práce, resp. spolupráce 
jednotlivých vedeckých kolektívov na jednotlivých praco-
viskách. Z diskusie, v ktorej vystúpili doc. MVDr. Z. Kostecká, 
PhD., doc. RNDr. M. Žemlička, CSc., prof. MVDr. J. Legáth, 
CSc., a doc. PharmDr. Z. Pirnik, PhD., vyplynul návrh na 
uznesenie, ktorý obsahuje požiadavku na vykonanie súpisu 
a následnej osobnej revízie špičkových alebo unikátnych 
prístrojov využiteľných vo vedeckom výskume na praco-
viskách v chemickom a farmaceutickom pavilóne, resp. na 
iných pracoviskách zabezpečujúcich výučbu v ŠP farmácia. 
Zároveň na kolégiu farmácie bola prerokovaná požiadavka 
vzájomnej informovanosti o vedecko-výskumnom zameraní 
pracovísk zabezpečujúcich výučbu v ŠP farmácia, čo je dôle-
žité pri príprave dlhodobého zámeru rozvoja UVLF v Koši-
ciach a stanovení smerovania výskumu v oblasti farmácie, 
a tiež pri príprave nových národných i medzinárodných 
projektov. 
 Nasledovala diskusia, v ktorej vystúpili viacerí členovia 
kolégia farmácie s informáciami či otázkami a požiadavkami, 
na  ktoré bezprostredne reagovala rektorka prof. Mojžišová, 
ktorá potom na záver poďakovala všetkým za účasť.

prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.

     rektorka UVLF v Košiciach

Zasadnutie kolégia farmácie



Zasadnutie akademického senátu

 Dňa 25. 4. 2017 sa uskutočnilo riadne zasadnutie AS UVLF 
v Košiciach. V úvode zasadnutia predseda AS prof. MVDr. 
Peter Reichel, CSc., privítal členov senátu a vedenie UVLF v 
Košiciach, menovite rektorku prof. MVDr. Janu Mojžišovú, 
PhD., prorektorov prof. MVDr. Jozefa Nagya, PhD., doc. MVDr. 
Oskara Nagya, PhD., MVDr. Martina Tomka, PhD., kvestora 
Ing. Róberta Schrétera a vedúcu právneho a personálneho 
oddelenia JUDr. Vieru Jančíkovú. Program zasadnutia bol 
jednomyseľne schválený. V prvom bode programu rektorka 
prof. Mojžišová uviedla Výročnú správu o činnosti UVLF v 
Košiciach za rok 2016 a následne ju prorektor pre rozvoj školy 
a hodnotenie kvality prof. Nagy podrobne zdokumentoval. 
Po diskusii AS jednomyseľne túto výročnú správu schválil. 
 V nasledujúcom bode rokovania Ing. Róbert Schréter, 
kvestor UVLF, predložil správu o hospodárení UVLF v Koši-
ciach za rok 2016 a návrh na rozdelenie výsledku hospodá-
renia za rok 2016, v ktorej okrem iného informoval, že v roku 
2016 bola na obnovu a investičné aktivity MŠVVaŠ SR poskyt-
nutá aj účelová kapitálová dotácia vo výške 450 000 €. Medzi 
najväčšie investičné aktivity na úseku čerpania účelových 
kapitálových prostriedkov patrila plánovaná rekonštrukcia 
zázemí pre študentov a kuchyniek na študentskom domove. 
V priebehu roka bol zakúpený nový autobus, dve osobné 
autá a traktor na účelové zariadenie v Rozhanovciach. 
Náklady hlavnej činnosti v roku 2016 vzrástli oproti roku 
2015 o 1 314 650,51 €. Najvyšší podiel na náraste nákladov 
predstavujú náklady na odpisy hmotného majetku, mzdové 
náklady a odvody poistného, spotreba materiálu, preven-
tívne zdravotné prehliadky. Príčinou nárastu nákladov sú 
tiež investície do opráv a udržiavania zastaraných budov vo 
vlastníctve UVLF, v ktorých prebieha výučba jednotlivých 
študijných programov. Náklady na opravy a udržiavanie 
musí často univerzita kryť z vlastných zdrojov. V hospodárení 
Študentských domovov UVLF došlo v roku 2016 k nárastu 
celkových výnosov, čo sa výraznejšie prejavilo v hlavnej 
činnosti nedotačnej. Výsledok hospodárenia v podnika-
teľskej činnosti v roku 2016 v porovnaní s uplynulým rokom 
vykazuje nárast výnosov a pokles nákladov. UVLF mala 

v roku 2016 pridelené fi nančné prostriedky na realizáciu 
projektov spolufi nancovaných zo štrukturálnych fondov v 
celkovej výške 708 426,53 €. UVLF použila na spolufi nanco-
vanie vlastné fi nančné zdroje v celkovej výške 42 499,75 €.
Kvestor na základe zákona č. 131/2002 Z. z. a metodického 
usmernenia k vedeniu účtovníctva pre verejné vysoké školy 
používajúce fi nančný informačný systém SOFIA vydaného 
MŠVVaŠ SR navrhol uskutočniť rozdelenie výsledku hospo-
dárenia za rok 2016 tak, že celý zisk bude použitý na krytie 
neuhradenej straty minulých rokov. Strata minulých rokov 
ku dňu 31. 12. 2016 bola vo výške 888 941,52 €. Po rozdelení 
výsledku hospodárenia na základe tohto návrhu bude strata 
minulých rokov ku dňu 31. 12. 2017 znížená na 557 627,12 €.
K predloženému materiálu bola otvorená diskusia, po skon-
čení ktorej členovia AS jednomyseľne schválili Výročnú 
správu o hospodárení UVLF za rok 2016 a návrh na rozde-
lenie výsledku hospodárenia za rok 2016.
 Hlavným bodom rokovania aprílového zasadnutia AS 
bol návrh rozpočtu na rok 2017, ktorý predložil Ing. Róbert 
Schréter, kvestor UVLF, pričom konštatoval, že rozpočet je 
spracovaný v súlade s hlavnými cieľmi a zameraním aktivity 
univerzity. Principiálne kopíruje, s väčšími alebo menšími 
odchýlkami, rozpočet z predchádzajúceho roku, a to pláno-
vaný prebytok 306 tis. pri celkových výnosoch 21 061 tis. € 
(nárast oproti 2016 o 793 tis. €). Po odpovediach kvestora 
a členov vedenia na otázky členov senátu bolo predložené 
stanovisko za hospodársku komisiu AS, a to prijať plán 
fi nančného rozpočtu UVLF v Košiciach na rok 2017 v pred-
loženej podobe. Po ukončení diskusie akademický senát 
jednomyseľne schválil návrh rozpočtu UVLF na rok 2017 bez 
pripomienok.
 Nasledoval bod rôzne a po prerokovaní všetkých bodov 
programu AS UVLF v Košiciach schválil návrh uznesení a 
predseda AS ukončil riadne zasadanie.

prof. MVDr. Peter Reichel, CSc.

predseda AS UVLF

 Dňa 28. marca 2017 sa na ŠPP v Zemplínskej Teplici usku-
točnilo zasadnutie jej správnej rady. Zasadnutia sa zúčastnili 
aj členovia Dozornej rady ŠPP, n. o., rektorka UVLF v Koši-
ciach prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., vedenie ŠPP, n. o., 
Zemplínska Teplica a ďalší hostia. Hlavnými bodmi programu 
bolo prerokovanie Výročnej správy ŠPP, n. o., Zemplínska 
Teplica za rok 2016 a Návrh rozpočtu ŠPP na rok 2017. Roko-
vanie Správnej rady ŠPP, n. o., viedol jej predseda doc. MVDr. 
Oskar Nagy, PhD. Riaditeľ ŠPP, n. o., Zemplínska Teplica Ing. 
Ivan Seňko uviedol výročnú správu a informoval prítom-
ných o hlavných aktivitách podniku v roku 2016 a prezen-
toval niektoré dosiahnuté výsledky hospodárenia. Zdôraznil 
pokračujúce úsilie vedenia podniku o udržateľnosť jeho 
činnosti vo všetkých oblastiach aktivít a snahu o udržanie 
vyrovnaného hospodárenia aj v roku 2017. Zdôvodnil navý-
šenie nákladov podniku, ktoré bolo spôsobené aj navý-

Zasadala Správna rada ŠPP,  n. o., Zemplínska Teplica 

šením stavov zvierat na ŠPP. Spomenul pokračujúce aktivity 
v oblasti zabezpečovania požiadaviek na zlepšenie reali-
zácie praktických cvičení na hospodárskych dvoroch, ako 
aj v oblasti ubytovania, stravovania a zabezpečenia potrieb 
na ochranu a bezpečnosť pri práci v zmysle požiadaviek zo 
strany univerzity. Boli vykonané dodatočné úpravy a realizo-
vané všetky stanovené požiadavky na splnenie podmienok 
pre opätovnú návštevu medzinárodnej hodnotiacej komisie. 
Spomenul tiež niektoré problémy v oblasti rastlinnej výroby, 
pri obsadzovaní funkcie zootechnika na farme Čalovka, pri 
prenajímaní pôdy a s nákupom pôdy. Uviedol, že napriek 
nepriaznivým podmienkam a problémom v poľnohospo-
dárstve sa podniku podarilo dosiahnuť pozitívny hospo-
dársky výsledok a podarilo sa zabezpečiť stavy zvierat na 
požadovaných počtoch potrebných pre realizáciu praktic-
kého výučbového procesu. V rámci diskusie k správe rektorka 
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UVLF v Košiciach prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., poďako-
vala vedeniu podniku za vypracovanie podrobnej správy, 
vysoko ocenila podiel podniku na realizácii výchovno-vzde-
lávacej činnosti aj v súvislosti so zložitými podmienkami v 
poľnohospodárskej prvovýrobe a zdôraznila jeho nezastupi-
teľné miesto v oblasti praktickej klinickej výučby. Ocenila aj 
pripravenosť podniku ako účelového zariadenia univerzity 
na návštevu medzinárodnej hodnotiacej komisie a úsilie 
vynaložené na odstránenie nedostatkov pred opätovnou 
návštevou tejto komisie. Uviedla, že na úspechu, ktorý 
univerzita dosiahla v danom procese, mal podnik významný 
podiel.  Spomenula aj výsledok, ktorý univerzita dosiahla aj 
v procese komplexnej akreditácie, ktorého výsledkom  bolo  
udržanie statusu univerzitnej vysokej školy. Ďalší disku-
tujúci sa zoberali tiež otázkou fi nancovania vysokých škôl, 
metodikou delenia dotácií  so zameraním na časť rozpočtu 
týkajúcu sa oblasti špecifík. Z uvedeného dôvodu navrhli v 
rámci správy podrobnejšie uvádzať jednotlivé činnosti a akti-
vity vykonávané v rámci praktickej klinickej výučby na praco-
viskách podniku a doplniť aj informáciu o využívaní podniku 
na realizáciu záverečných prác študentov. Diskutujúci 
uviedli aj niektoré pohľady na aktivity ŠPP v uplynulom roku 
so zdôraznením praktickej výučby, ktorá bola vykonávaná v 
podobnom rozsahu ako predchádzajúci rok. Konštatovali, že 
podnik uspokojivo plní úlohy vo všetkých oblastiach svojej 
činnosti, vytvára dobré podmienky na realizáciu svojho 
poslania a ocenili akceptáciu návrhov a splnenie požiadaviek 
stanovených pre úspešné absolvovanie opätovnej návštevy 
medzinárodnej hodnotiacej komisie. Pozitívne hodnotili 
starostlivosť podniku o materiálno-technické zabezpečo-
vanie podmienok na realizáciu praktickej výučby. Na základe 
uvádzaných skutočností o podiele podniku aj na vedecko-
-výskumnej činnosti realizáciou niektorých záverečných 
prác študentov odporúčali v uvedenom trende pokračovať 
aj v ďalšom období. Ocenili pozitívny hospodársky výsledok 
podniku napriek problémom, ktoré v poľnohospodárstve a 
hlavne v živočíšnej výrobe aj v minulom období pretrvávali. 
Zaujímali sa o trendy vývoja výnosov podniku a o príčiny 

poklesu úžitkovosti dojníc a o prírastky prasiat za vykazo-
vaný rok. Na záver prerokovania Výročnej správy ŠPP, n. o., 
za rok 2016 člen Dozornej rady ŠPP, n. o., Zemplínska Teplica 
prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., oboznámil členov správnej rady 
so stanoviskom dozornej rady k výročnej správe. Dozorná 
rada skonštatovala, že ŠPP, n. o., v roku 2016 hospodáril 
dobre a odporučila Správnej rade ŠPP, n. o., schváliť pred-
loženú Výročnú správu ŠPP, n. o., ročnú účtovnú závierku 
ŠPP, n. o., a rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 
2016 ako tvorbu osobitného fondu organizácie za účelom 
využitia prostriedkov pri zabezpečovaní verejnopros-
pešných úloh spoločnosti a na fi nancovanie investičných 
aktivít v zmysle návrhu ŠPP, n. o. Všetky uvedené materiály 
následne prítomní členovia Správnej rady ŠPP, n. o., jedno-
myseľne schválili. V ďalšom bode programu návrh rozpočtu 
pre rok 2017 uviedol riaditeľ ŠPP, n. o., 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 2017. Informoval o plánovaných aktivitách 
v roku 2017 v oblasti zabezpečenia prevádzky podniku a 
rozširovania živočíšnej výroby, ktoré úzko súvisia aj s po-
žiadavkami vyplývajúcimi zo zabezpečovania praktickej 
výučby študentov. Prítomní členovia správnej rady následne 
predložený Návrh rozpočtu ŠPP, n. o., v Zemplínskej Teplici 
na rok 2017 jednomyseľne schválili. Na záver zasadnutia 
sa predseda správnej rady poďakoval všetkým prítomným 
za ich účasť na zasadnutí, námety a príspevky do diskusie, 
poďakoval členom Správnej a Dozornej rady ŠPP, n. o., za 
ich prácu ako aj rektorke UVLF v Košiciach za spoluprácu 
a podporu ŠPP v jeho činnosti. Poprial riaditeľovi podniku 
úspešné pokračovanie realizácie plánovaných aktivít a 
úspešné plnenie hospodárskych výsledkov v ďalšom období 
a ukončil zasadnutie správnej rady.

doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD.

predseda SpR ŠPP, n. o., Zemplínska Teplica

 Výročná konferencia EUA 2017 sa tentokrát konala v 
druhom najväčšom nórskom meste Bergene, situovanom 
medzi fj ordami, obklopenom siedmimi kopcami a nesúcom 
prívlastok dáždnik Európy, čo sa aj v dobe konania konfe-
rencie potvrdilo. Hostiteľom účastníkov konferencie, ktorá 
sa konala 6. – 7. apríla, bola University of Bergen, na ktorej 
študuje okolo 16 tisíc študentov a je známa tým, že má 
internacionálnu orientáciu, študuje tu mnoho zahraničných 
študentov a výučba aj komunikácia na univerzite bežne 
prebieha v anglickom jazyku. Na konferencii sa zúčastnilo 
vyše tristo reprezentantov univerzít z celej Európy vrátane 
viacerých slovenských univerzít, medzi ktorými bola aj UVLF 
v Košiciach, ktorú na konferencii reprezentovali rektorka 
UVLF prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., a prorektor pre 
vedu, výskum a zahraničné styky prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD. 
Významným momentom tejto konferencie pre nás bolo, že 
UVLF sa jej prvýkrát zúčastnila ako riadny plnohodnotný 
člen EUA, za ktorého bola prijatá v roku 2016 na Výročnej 
konferencii EUA v Galway, čo dokumentuje aj logo EUA na 
webovom sídle UVLF. Členstvo v EUA nie je podmienené len 

podaním príslušného dotazníka, ale pre plnohodnotné člen-
stvo musí univerzita spĺňať celý rad požiadaviek týkajúcich 
sa oblasti pedagogického procesu, výskumu ako aj medziná-
rodných aktivít. EUA združuje univerzity a národné rektorské 
konferencie a je najväčšou a najkomplexnejšou organizáciou 
reprezentujúcou európske univerzity, medzi nimi aj viaceré 
slovenské, a má viac ako 850 členov zo 47 krajín. EUA otvára 
pre členov významné možnosti týkajúce sa participácie 
na medzinárodných projektoch a výučbových aktivitách v 
širokom spektre európskych univerzít, poskytuje množstvo 
informácií z rôznych oblastí medzinárodnej spolupráce, 
vysokoškolského vzdelávania a výskumu ako aj o systéme 
hodnotenia univerzít a nových trendoch smerovania dokto-
randského štúdia. 
 Mottom tohtoročnej konferencie bolo „Autonomy and 
freedom: The future sustainability of universities. Na otvá-
racom ceremoniáli sa účastníkom prihovorili prezident EUA 
Rolf Tarrach, nórsky minister školstva Torbjorn Roe Isaksen 
a rektor Univerzity v Bergene Dag Rune Olsen. Jednotlivé 
príhovory a prednášky na výročnej konferencii EUA 2017 v 

Výročná konferencia Európskej asociácie univerzít (EUA)
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Bergene boli zamerané na inštitucionálnu autonómiu ako 
nevyhnutnú podmienku pre to, aby vysokoškolské vzde-
lávanie mohlo prebiehať v optimálnych podmienkach. V 
stále narastajúcom tlaku politických, ekonomických a so-
ciálnych výziev v Európe univerzity potrebujú mať stabilný a 
tvorivý rámec, ktorého základom je univerzitná autonómia. 
Plenárne prednášky ako aj prednášky v sekciách sa preto 
zaoberali problematikou štyroch dimenzií univerzitnej auto-
nómie, ako sú organizačná, fi nančná, personálna a akade-
mická autonómia. Na konferencii odznel celý rad prednášok, 
kde rečníci z rôznych európskych univerzít a organizácií ako 
je Magna Charta, Európska študentská únia a ďalšie prezen-
tovali svoje skúsenosti z pohľadu univerzitnej autonómie. V 
priamej súvislosti s ideou tejto konferencie bola účastníkmi 
prijatá deklarácia na podporu Stredoeurópskej univerzity v 
Budapešti, ktorej hrozí zánik práve z oklieštenia univerzitnej 
autonómie a slobody.
 Záver konferencie patril vystúpeniu Michaela Hengart-
nera, prezidenta University of Zurich, na ktorej študovalo 
viacero nositeľov Nobelových cien a ktorá bude hostiteľskou 
univerzitou Výročnej konferencie EUA 2018.        
 

 prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD. 

prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky

Profesorovi Michalovi Toropilovi bolo
udelené najvyššie rezortné vyznamenanie

 Desiatky pedagógov a osobností z oblasti školstva i spolo-
čenského života si z rúk ministra školstva, vedy, výskumu 
a športu SR Petra Plavčana prevzali Veľké a Malé medaily 
sv. Gorazda a ďakovné listy. Slávnostné podujatie, ktoré sa 
konalo 31. 3. 2017 pri príležitosti Dňa učiteľov, sa uskutoč-
nilo v priestoroch Hotela Bôrik v Bratislave. Ocenení boli 
pracovníci z celého spektra vzdelávacieho systému – od 
materskej školy až po univerzity. Medzi ocenenými bol aj 
prof. RNDr. Michal Toropila, CSc., ktorému za dlhoročnú 
úspešnú pedagogickú prácu a rozvoj vysokého školstva na 
Slovensku bolo udelené najvyššie rezortné vyznamenanie – 
Veľká medaila svätého Gorazda. Stal sa prvým pracovníkom 
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 
ktorému bolo takého vyznamenanie udelené.
   

Srdečne blahoželáme!
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60. ročník študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ

 Dňa 5. apríla 2017 sa pod záštitou rektorky Univerzity 
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach prof. MVDr. 
Jany Mojžišovej, PhD., konal 60. ročník Študentskej vedeckej 
konferencie ŠVOČ. Na konferencii obohatenej medziná-
rodnou účasťou, okrem zahraničných študentov UVLF v 
Košiciach aj štyroch hostí z Univerzity prírodných vied vo 
Varšave, bolo prezentovaných 61 prác. Rokovania 60. ročníka 
Študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ sa uskutočnili v 
piatich sekciách: predklinickej, klinickej, hygieny potravín a 
prostredia, farmaceutickej a sekcii bakalárskeho štúdia. 
 Konferenciu v aule pavilónu morfologických disciplín 
UVLF v Košiciach otvorila rektorka prof. MVDr. Jana Mojži-
šová, PhD. V slávnostnom príhovore vyzdvihla význam 
študentskej vedeckej a odbornej činnosti, ktorá vedie k stále 
sa zlepšujúcej úrovni prihlásených prác a prezentáciám. Pri 
príležitosti jubilejného, 60. ročníka študentskej vedeckej 
konferencie, ocenila pamätným listom a mimoriadne 

vyzdvihla výrazný podiel prof. MVDr. Márie Goldovej, PhD., 
na úspešnom organizovaní ŠVOČ v minulých rokoch. 
 V príhovore MVDr. Mariána Prokeša, PhD., bola zhrnutá 
história študentských vedeckých konferencií. Prvá sa konala 
už v roku 1955 a v rámci ostatných ročníkov bolo prezen-
tovaných množstvo prác študentov, ktorých práve prvé 
skúsenosti vo vedeckej činnosti boli spojené so ŠVOČ na 
akademickej pôde našej univerzity.
 Po tejto exkurzii do histórie študentských konferencií 
začalo rokovanie v jednotlivých sekciách. Práce hodnotili 
odborné komisie v zložení: predklinická sekcia – predsed-
níčka prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., a členovia doc. MVDr. 
Róbert Herich, PhD., a doc. MVDr. Dagmar Mudroňová, PhD.; 
klinická sekcia – predseda doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., a 
členovia MVDr. Tatiana Weissová, PhD., a doc. MVDr. Igor 
Capík, PhD.; sekcia hygiena potravín a prostredia – predsed-
níčka doc. MVDr. Ivona Kožárová, PhD., a členovia doc. MVDr. 
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Daniela Takáčová, PhD., a MVDr. Miloš Halán, PhD.; farmace-
utická sekcia – predseda prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc., 
a členovia doc. Ing. Jarmila Eftimová, PhD., a RNDr. Štefan 
Mazáň; sekcia bakalárskeho štúdia – predseda doc. MVDr. 
Peter Lazar, PhD., členovia doc. MVDr. Pavel Naď, PhD., a 
MVDr. Aladár Maďari, PhD.
 Prvé tri hlavné ceny v každej sekcii venovala rektorka 
UVLF v Košiciach prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. Gene-
rálnym sponzorom študentskej vedeckej konferencie bola 
fi rma Zoetis, podujatie podporili tiež Komora veterinár-
nych lekárov SR, Slovenská lekárnická komora a fi rmy Royal 
Canine, Med-Art, Merial, Vetis, Dr. Max, Siemens, Pharmaco-
pola, Imuna Pharm, a. s., Gram, s. r. o., Bioveta SK, a Základná 
organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy 
pri UVLF v Košiciach.

Ocenenia – ceny rektorky UVLF v Košiciach – prehľad:

Predklinická sekcia 
 1. cena: Tomáš Ďuríček, 6. ročník ŠP VVL, UVLF v Košiciach: 
  Odpoveď na poškodenie DNA v myšacom ranom
  embryu 
 2. cena: Lukasz Zdrojkowski, 5th WMW, WULS in Warsaw: 
  Expression of Ki67 and p53 in canine gastrointestinal
  stromal tumors (GIST) compared to unaff ected ileum
 3. cena: Štefan Beľuš, 6. ročník ŠP HP, UVLF v Košiciach: 
  Produkcia črevného mucínu po aplikácii glukánu a T-2
  toxínu u hydiny
Klinická sekcia 

 1. miesto: Anthony Lam, 6th GVM, UVMP in Košice: Mo-
  nitoring of physiological changes of uric acid concent-
  ration in the blood of snakes 
 2. miesto: Veronika Kulinová, 6. ročník, ŠP VVL, UVLF v
  Košiciach: Ultrasonografi cké vyšetrenie niektorých
  ciev a charakteristika prietoku v nich u psa 
 3. miesto: Katarína Zelenayová, 6. ročník ŠP VVL, UVLF v
  Košiciach: Výsledky terapie pri ruptúre ligamentum
  cruciatum craniale metódou TTA rapid a porovnanie
  s extraartikulárnou metódou terapie v kolennom kĺbe
  psa

Sekcia hygiena potravín a prostredia 

 1. miesto: Hannah McFall, 6th postBSc, UVMP in Košice: 
  Detection and analysis of porcine enteric viruses by 
  molecular-genetic methods. 
 2. miesto: Petra Poliaková, 6. ročník ŠP VVL, UVLF v Koši-
  ciach: Prevalencia endoparazitov psov v okrese Martin.
 3. miesto: Daniela Juščáková, 6. ročník ŠP HP, UVLF v Koši-
  ciach: Stanovenie rezíduí antibiotík v mlieku použitím 
  rýchlych screeningových metód.

Farmaceutická sekcia

 1. miesto: Miriama Balážová, 5. ročník ŠP farmácia, UVLF
  v Košiciach: Biosyntéza a mechanochemická stabili-
  zácia nanočastíc striebra 
 2. miesto: Petra Čubáková, 5. ročník ŠP farmácia, UVLF v
  Košiciach: Vplyv starnutia na hemidesmozomálne
  proteíny 
 3. miesto: Denis Dostal, 5. ročník ŠP farmácia, UVLF v
  Košiciach: Bunku penetrujúce peptidy – test modelu 

Sekcia bakalárskeho štúdia 

 1. miesto: Solheim Trine Nilsen, 3rd JSP, UVMP in Košice: 
  Infl uence of diff rent types of boots on the equine distal 

  limb temperature
 2. miesto: Diana Vargová, 3. ročník ŠP kynológia, UVLF v 
  Košiciach: Súčasné trendy úpravy exteriéru spoločen-
  ských plemien psov
 3. miesto: Martin Florian, 3. ročník ŠP kynológia, UVLF v
  Košiciach: Behaviorálne rozdiely medzi českosloven-
  ským vlčiakom a nemeckým ovčiakom

 Generálny sponzor študentskej vedeckej konferencie 
fi rma Zoetis v zastúpení MVDr. Gabrielom Vargom, prezi-
dentom Nadácie svetovej veterinárnej asociácie malých 
zvierat a riaditeľom pre severnú Európu fi rmy Zoetis so 
sídlom v Bruseli a Amsterdame, venoval fi nančnú cenu vo 
výške 200 € týmto študentom: Peter Horváth, 4. ročník ŠP 
farmácia, Katarína Zelenayová, 6. ročník ŠP VVL, Zuzana 
Mojžišová, 5. ročník ŠP VVL, UVLF v Košiciach.
 Prezident Komory veterinárnych lekárov Slovenskej 

republiky MVDr. Tibor Brauner udelil vecné ceny študentom: 
Gabriel Bóna, Katarína Zelenayová, Miloslav Kanta, Natália 
Malá, Solheim Trine Nilsen.
 Prezident Slovenskej lekárnickej komory PharmDr. 
Ondrej Sukeľ venoval odbornú literatúru študentom: 
Martina Grajciarová, Mária Vargová, Antónia Rozkošná.
 Práce odmenené zástupcami ďalších sponzorujúcich 

fi riem:

 Obchodná zástupkyňa fi rmy Royal Canine MVDr. Domi-
nika Kališová udelila dve vecné ceny študentom: Gabriel 
Bóna, Veronika Kulinová a zabezpečila konferenčné mate-
riály pre aktívnych účastníkov študentskej konferencie. 
Riaditeľ závodu 03 Med-Art v Malom Šariši MVDr. Rudolf 
Andraško udelil vecné ceny a poukážky na nákup odbornej 
literatúry v hodnote 50 €: Lara Coles, Lau Yan Yin, Ivana 
Šoltýsová a Gabriela Gašperíková. MVDr. Rudolf Andraško 
a Mgr. Dana Sučková sa podieľali aj na podpore organizač-
ného zabezpečenia 60. študentskej vedeckej konferencie 
ŠVOČ. Veterinársky reprezentant fi rmy Merial MVDr. Peter 
Lehocký daroval zahraničné knižné publikácie študentom: 
Paul McEvilly, Filip Pukalovič, Anna Fričeková. Zástupkyňa 
fi rmy Vetis MVDr. Erika Konrádyová odovzdala hodnotné 
knihy študentom: Blanka Lutomirska, Marta Klimczak, Anna 
Michalska, Aikaterini Geromichalou, Patrícia Pavurová, Kris-
tína Ferencvá, Erika Hutníková. Mgr. Eva Čepanová. Zástup-
kyňa siete lekární Dr. Max ocenila fi nančnou cenou 400 € 
študentku 5. ročníka ŠP farmácia Valentínu Jankovú vo farma-
ceutickej sekcii. Ing. MSc. Radoslav Kaminský, PhD., zástupca 
fi rmy Siemens, udelil vecné ceny študentom: Katarína 
Hlubeňová, Anthony Lam, Patrícia Danielová, Matúš Slota, 
Audun Kreyberg Husby. MVDr. Martina Klauser, zástupkyňa 
Imuna Pharm, a. s., Šarišské Michaľany, odovzdala poukážky 
na nákup odbornej literatúry v hodnote 30 € študentom: 
Natália Jurčová, Lenka Petríková, Lívia Handrová, Valentína 
Janková, Gabriela Gašperíková. MVDr. Lukáš Weiss, konateľ 
spoločnosti PHARMACOPOLA, s. r. o., venoval zahraničnú 
literatúru študentom: Anna Madliak, Sam Morgan, Kristína 
Mravcová, Miroslav Ferko, Barbora Ritóková, Lucia Koritá-
rová. MVDr. Milada Martinčeková, konateľka fi rmy Gram, 

s. r. o., so sídlom v Košiciach venovala fi nančné ceny vo 
výške 50 € študentom: Mária Fukasová, Lara Coles, Fran-
tiška Dorová, Magdaléna Polláková. Výkonný riaditeľ fi rmy 
Bioveta SK MVDr. Peter Supuka, PhD., venoval vecné ceny 
a poukážky na nákup odbornej literatúry študentom: Martin 
Praslička, Lenka Petríková, Petra Poliaková, Mária Lapšanská, 
Andrea Vargová. Do ohodnotenia študentov v sekcii hygiena 
potravín a prostredia prispeli vecnými cenami plnými vône 
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údenárskych mäsových výrobkov 
fi rmy Staromestská mäsiareň, 

Dalton, Košice (ocenení študenti 
Kristína Mravcová, Miroslav Ferko), 
TATRAKON, Poprad (študentka 
Lívia Handrová), Tatranská mlie-

kareň, Kežmarok (študentka 
Daniela Juščáková), BRUTUS, 

Trebišov (študentka Gabriela 
Némethová), BRUTUS, Trebišov 

(študentka Františka Dorová). 
Prof. MVDr. Michal Toropila, PhD., 

venoval za Základnú organizáciu 

odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy UVLF v 

Košiciach poukážky na nákup odbornej literatúry vo výške 
15 € študentom: Filip Korim, Filip Pukalovič, Zuzana Mojži-
šová, Kristína Ferencová, Diana Vargová.

 V záverečnom príhovore prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., 
prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, oznámila 
prítomným, že práce ocenené odbornými porotami budú 
uverejnené vo vedeckom časopise Folia Veterinaria. 
Ďalej uviedla, že odbornými porotami vybrané a ocenené 
príspevky budú reprezentovať UVLF v Košiciach na 3. 
medzinárodnej vedeckej konferencii študentov veterinár-
skej medicíny, ktorú organizuje Univerzita prírodných vied 
vo Varšave v dňoch 13. a 14. mája 2017. Poďakovala všetkým 
študentom za kvalitu, aktuálnosť a výbornú úroveň ich 

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 za 
spoluprácu a všetkým účastníkom konferencie popriala veľa 
osobných a pracovných úspechov.
Odborná a organizačná garantka Študentskej vedeckej 
konferencie ŠVOČ prof. MVDr. Mária Goldová, PhD., poďa-
kovala za podporu 60. ročníka študentskej vedeckej konfe-
rencie vedeniu UVLF v Košiciach, sponzorom, Edičnému 
stredisku UVLF v Košiciach za vydanie Zborníka abstraktov 
ŠVOČ a svojim spolupracovníkom, ktorí sa podieľali na orga-
nizačnom zabezpečení konferencie.

prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.,

prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť

prof. MVDr. Mária Goldová, PhD.,        

odborná a organizačná garantka ŠVOČ

Košice 5. apríla 2017

Z histórie študentskej vedeckej konferencie – ŠVOČ  

 Tradíciu si treba ctiť. Zachovávanie dobrého by malo byť 
výzvou pre generácie. Platí to aj na pôde našej univerzity, 
ktorá si zachovala dobrý zvyk organizovania študentských 
vedeckých konferencií, za čo jej právom patrí uznanie. 
 Prvá študentská vedecká konferencia sa konala 26. 
mája 1955. Bolo prednesených 11 pôvodných prác poslu-
cháčov 3., 4. a 5. ročníka vtedajšej Veterinárskej fakulty v 
Košiciach Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre. Histo-
rické pramene zachytili skutočnosť, že „prednesené práce 
mali vcelku dobrú úroveň a recenzná komisia sa uzniesla 
odmeniť knižne všetkých účastníkov konferencie, aby boli 
povzbudením pre ostatných študentov k aktívnej účasti 
na vedeckej práci v krúžkoch a na budúcich študentských 
konferenciách.“ V druhom ročníku, ktorý sa konal v roku 
1957, hodnotila recenzná komisia zložená z radov učiteľov 
a študentov prednesené práce z rozličných stránok ako 
význam pre prax, časovú a metodickú náročnosť, formu 
prednesu a vystúpenie referenta. V decembri 1958 bolo 
počas 3. ročníka konferencie prednesených 18 referátov, za 
ktoré boli všetci aktívni účastníci odmenení knižnou publi-
káciou. 
 V ostatných desiatich rokoch sa konali konferencie aj s 
početnou účasťou domácich a zahraničných hostí z Lipska, 
Budapešti, Varšavy, Brna, Prahy či Nitry. Z domácich účast-
níkov sa úspešne prezentovali študenti, ktorí neskôr pôsobili 
v oblasti veterinárskej vedy alebo sa stali súčasťou pedago-
gického zboru ako Pavol Dubinský, Imrich Maraček, Michal 
Novák, Milan Maretta, Martin Zibrín, Viera Rajtová, Rudolf 
Cabadaj a František Lešník. Základnou formou vedeckej 
práce študentov, do ktorej sa zapájali pomocné vedecké sily, 
demonštrátori a voluntéri, bola práca v študentských vedec-

kých krúžkoch, ktoré viedli pedagógovia. 
 V sedemdesiatych rokoch došlo k postupnému zvyšo-
vaniu počtu referátov na konferenciách z 15 prednesených 
v roku 1970 na 58 prezentovaných v roku 1974 pri príleži-
tosti 25. výročia vzniku vysokej školy, až na rekordných 135 
referátov v roku 1978. Toto číslo znamenalo v prepočte vyše 
27 percent zapojených študentov. Študentské príspevky 
boli postupne rozdeľované do tematických sekcií ako spolo-
čensko-vedná, sekcia základné vedné disciplíny, výživa a 
hygiena, a sekcia aplikované poznatky. V roku 1975 bola 
študentská vedecká konferencia usporiadaná pri príležitosti 
30. výročia oslobodenia Československa a vyhlásenia Košic-
kého vládneho programu. 
 Cieľom konferencií, citujem článok v časopise Folia Vete-
rinaria z roku 1974: „...je získať a zapojiť čo najširší okruh 
študentov do tvorivej vedeckej a odbornej práce. Táto činnosť 
úzko súvisí a organicky dopĺňala pedagogicko-výchovný 
proces, prehlbuje ho, postupne vychováva študentov pre 
samostatnú tvorivú prácu, zoznamuje ich s metodológiou, 
vštepuje im presnosť, zodpovednosť za zverené úlohy a 
ochotu venovať sa spoločensky užitočnej činnosti, a to často 
na úkor vlastného voľného času. Táto činnosť je aj súčasťou 
modernizácie pedagogicko-výchovného procesu, pretože 
tvorí prechod od pasívneho prijímania faktov k aktívnej 
účasti na získavaní a vytváraní nových poznatkov.“ 
 V sedemdesiatych rokoch bola konštatovaná vysoká 
úroveň prednesených príspevkov, čo sa prejavilo aj na 
dobrom umiestnení študentov našej školy na celoštátnych 
konferenciách, ktoré sa konali striedavo v Košiciach a Brne, 
často s medzinárodnou účasťou študentov z Nemecka, 
Maďarska, Poľska, Juhoslávie, Talianska, Fínska, Švédska, 



www.uvlf.sk 15

Dánska a ďalších krajín. Medzi prednášajúcich v sedem-
desiatych rokoch patrili aj študenti Pavol Bálent, Gabriel 
Kováč, Vladimír Vajda a Jaroslav Legáth, ktorý v roku 1978 
v sekcii základné poznatky obsadil 3. miesto. 20. konfe-
rencia ŠVOČ bola úspešná aj pre pani prof. MVDr. Máriu 
Goldovú, PhD., ktorá v sekcii aplikované poznatky obsadila 
2. miesto. Pani prof. Goldová sa neskôr ujala, už ako vyso-
koškolský pedagóg, organizačného vedenia študentských 
konferencií a výraznou mierou prispela k ich popularizácii. 
V ďalších rokoch pokračuje už tradične organizácia ŠVOČ s 
ustáleným záujmom študentov prezentovať svoju vedeckú 
činnosť. Medzi úspešné aktívne účastníčky konferencií tohto 
obdobia patrili aj prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., rektorka 
UVLF v Košiciach, prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., prorektorka 
pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, a doc. MVDr. Alica Koči-
šová, PhD., vedúca Ústavu parazitológie UVLF v Košiciach.
 Spoločenské a politické zmeny sa počas celého obdobia 
konania konferencií podpisovali na vnímaní a popularite 
ŠVOČ u študentov. Tieto skutočnosti sa mohli odzrkadliť 
v absenciách konferencií ako v roku 1990 i v znížení počtu 
prihlásených prác v nasledujúcom období. A to aj napriek 
fi nančnými oceneniam, ktoré sa v roku 1991 pohybovali v 
rozmedzí od 240 do 800 Kčs. O päť rokov neskôr bola cena 
pre víťaza 10 000 Sk spolu s cestou do Anglicka alebo až 

1 000 dolárov pre víťaza 40. konfe-
rencie, k čomu samozrejme výraznou 
mierou prispeli štedrí sponzori. V 
uvedenom období i po roku 2000 
úspešne prezentovali svoje práce 
mnohí súčasní učitelia našej univer-
zity. 
   V ostatných dvadsiatich rokoch prešla 
vývojom aj organizácia príspevkov 
do sekcií. K dvom základným, pred-
klinické a klinické disciplíny, pribudla 
v roku 2001 sekcia histórie veteri-
nárnej medicíny. Práce 52. študent-
skej vedeckej konferencie v roku 
2009 boli rozdelené do 4 okruhov: 
sekcia predklinická, klinická, hygieny 
potravín a prostredia, a mladí vedeckí 
pracovníci – doktorandi. So začiatkom 
výučby bakalárskeho študijného 
programu kynológia v akademickom 
roku 2004/2005 a magisterského 
študijného programu farmácia v 
akademickom roku 2006/2007 sa na 
54. konferencii v roku 2011 vytvoril 
priestor pre prezentáciu príspevkov 

z oblasti farmácie vznikom spoločnej farmaceutickej a 
predklinickej sekcie. S pribúdajúcim záujmom študentov 
študijného programu farmácia a bakalárskych študijných 
programov prezentovať svoje práce boli v roku 2013 vytvo-
rené sekcie farmaceutická a bakalárskeho štúdia. 
 Významné míľniky pre univerzitu či pre veterinársku obec 
sme si pripomenuli aj na konferenciách v roku 2009 – 60. 
výročie vzniku Vysokej školy veterinárskej v Košiciach, a v 
roku 2011 oslavu Svetového roka veterinárskej medicíny. 
Mimoriadne si vážime účasť zahraničných hostí, ale aj našich 
študentov, ktorí svoje práce prezentujú v anglickom jazyku 
a sú trvalou, prirodzenou a aktívnou súčasťou konferencií. 
K zachovaniu tradície organizácie študentských vedeckých 
konferencií prispievala veľmi významná podpora všetkých 
vedení univerzity počas celej histórie ich organizácie. Bez 
podpory vedení univerzity, partnerov, sponzorov a najmä 
aktívnej zainteresovanosti našich učiteľov by bola reali-
zácia konferencií nemožná. Verím, že dobrá tradícia pretrvá 
naďalej. Prajem všetkým budúcim účastníkom konferencií, 
študentom aj pedagógom – školiteľom entuziazmus pre 
vedeckú a odbornú činnosť. 

MVDr. Marián Prokeš, PhD.

Záver Študentskej vedeckej konferencie na Veterinárskej fakulte VŠP v Košiciach v máji roku 1961. 
Zľava: Víťazi a ocenení študenti Michal Bajo, Oľga Jamrichová a Branislav Buša (s cenami v rukách), 
vedenie študentských krúžkov Pavol Bartko – predseda a Štefan Švrček – tajomník
Autor: prof. MVDr. Štefan Švrček, PhD.

XVIII. medzinárodný kongres ISAH 2017

 V dňoch 19. – 23. marca 2017 sa konal na univerzite v 
Mazatláne v Mexiku kongres ISAH – ANIMAL HYGIENE 2017. 
Za Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 
sa kongresu zúčastnili rektorka prof. MVDr. Jana Mojžišová, 
PhD., člen vedeckého výboru ISAH doc. MVDr. Ján Veng-
lovský, PhD., členky ISAH doc. MVDr. Naďa Sasáková, PhD., 
a MVDr. Gabriela Gregová, PhD., z Ústavu hygieny zvierat a 
životného prostredia UVLF v Košiciach.
 ISAH (International Society of Animal Hygiene) je medzi-
národná spoločnosť pre hygienu zvierat, ktorej činnosť 

je venovaná výmene informácií a vedeckej spolupráci v 
oblasti zdravia zvierat a welfare, biologickej bezpečnosti, 
ochrany životného prostredia a udržateľnosti živočíšnej 
výroby. Hlavným cieľom je organizovanie spolupráce medzi 
odborníkmi v oblasti hygieny zvierat, ktoré slúžia na urých-
lenie šírenia vedeckých informácií, pomáhajú pri vytváraní 
jednotného chápania hygieny zvierat z hľadiska veterinár-
neho, pomáhajú s využívaním nových vedeckých úspechov 
pri riešení problémov v živočíšnej výrobe, a zároveň podpo-
rujú aj ekonomickú produkciu potravín živočíšneho pôvodu 
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s cieľom zlepšenia kvality výrobkov.
 Hlavnou témou kongresu bolo International Co-opera-
tion and Solidarity in Animal Hygiene towards One Health, 
čiže Medzinárodnou spoluprácou a solidaritou v hygiene 
zvierat k jednotnému zdraviu. Kongresu sa zúčastnilo viac 
ako 3500 nielen členov ISAH a prihlásených účastníkov z 35 
krajín sveta a 5 kontinentov, ale aj vysoký počet pedagógov 
a študentov domovskej univerzity. 
 Kongres otvoril rektor univerzity Juan Eulogio Guerra 
Lier, ktorý privítal účastníkov v priestoroch Autonómnej 
univerzity Sinaloa (UAS). „Je to už druhýkrát, kedy Mexico 
usporadúva tento kongres, prvýkrát to bola Metropolitná 
autonómna univerzita pred 14 rokmi. Dnešný hostiteľ 
– Univerzita UAS Sinaloa – bola založená v roku 1873 a je 
treťou najväčšou verejnou vysokou školou v Mexiku, ktorá 
poskytuje vzdelanie pre viac ako 152 000 študentov v 
štyroch hlavných areáloch; na treťom mieste je z hľadiska 
akademickej kvality, a to vďaka svojej intenzívnej vedeckej 
a výskumnej práci, projektom založeným na spolupráci so 
súkromnými spoločnosťami a vládnymi agentúrami. Jej 
vzdelávacie ponuky pokrývajú všetky oblasti vedomostí, 
predovšetkým v súlade s výrobným profi lom štátu, zame-
rané na oblasť poľnohospodárskych vied ako je agronómia, 
veterinárne vedy, biológia a námorné vedy.“
 Rektor privítal účastníkov kongresu na nádhernom mieste 
sprevádzaným krásou mora a vlnobitia vĺn s najdlhším 
mólom na svete, s množstvom historických a kultúrnych 
pamiatok a modernými priestormi, kde všetci prítomní mali 
možnosť zažiť jedinečný zážitok, že sú súčasťou spoločného 
rokovania o hygiene zvierat v rámci krajín sveta. Kongres 
pozdravil aj guvernér Sinaloa Quirino Ordaz Coppel, ktorý 
poskytol vysokú podporu a záštitu nad jeho zdarným prie-
behom. Prezident ISAH Prof. Jörg Hartung (Germany) poprial 
úspešný priebeh kongresu a otvoril vedeckú časť kongresu, 
ktorý pokračoval plenárnymi prednáškami. 
 V prvej sekcii boli plenárne prednášky zamerané na zdra-
votné aspekty ľudí a zvierat. Dr. Joaquin Braulio Delgadillo zo 
SAGARPA (Mexico) vystúpil s témou zdravia zvierat v Mexiku 
a medzinárodného obchodu živočíšnych produktov. Dr. 
Deyanra Barrero z FAO informoval o dôležitosti jednotného 
zdravia z pohľadu udržateľného rozvoja, ako aj podpore 
bezpečnosti potravín a výživy. Z univerzity v Cordobe svojím 
príspevkom o zdraví populácie divých zvierat pozdravil 
kongres Ignacio Garcia Bocanegra. Veľmi pútavou a zaují-
mavou prednáškou prispel Donald M. Broom z University of 
Cambridge s názvom Animal welfare and sustainability.
 Program pokračoval Inauguration Ceremony, počas 
ktorej boli vyznamenaní významní členovia organizač-
ného výboru, ako aj predstavitelia vlády Mexika. Osobitne 
ocenený bol významný pedagóg Univerzity v Mexiku Héctor 
Melesio Cuén Ojeda v oblasti vzdelávania, ktorý ako riaditeľ 
Autonómnej univerzity Sinaloa v rokoch 2005 – 2009 dosia-
-hol úspechy v oblasti preventívnej veterinárnej medicíny. 
Ocenenie získal aj prezident ISAH Prof. Jörg Hartung z 
Nemecka ako zakladateľ, dlhoročný člen a vedúca osobnosť 
spoločnosti.
  Druhú časť plenárnych prednášok otvoril minister zdravot-
níctva Mexika Dr. José Narro Robles, ktorý vo svojej pred-
náške vysoko ocenil spoluprácu medzi jeho úradom a touto 
alma mater. Vyjadril, že jedným z najväčších sociálnych devíz 
je zdravie, dôsledná zdravotná starostlivosť a vzdelávanie 
ako dva najdôležitejšie nástroje; navyše zdravie je základnou 
požiadavkou v oblastiach rozvoja, pokroku, ekonomiky a 
produktivity. Ochrana zdravia a dobrých životných pod-

mienok zvierat, dôsledné veterinárne služby môžu prispieť k 
zlepšeniu aj zdravia ľudí, ako aj bezpečnosti potravín. Preto 
je nutné mať k dispozícii primerané prostriedky, ktoré zabez-
pečia prevenciu a kontrolu chorôb zvierat, aby bolo možné v 
úzkej spolupráci s mnohými činiteľmi jednať koordinovane. 
Podľa Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (OIE) pojem 
„jedného zdravia“ bol známy na začiatku nového tisícročia, 
pretože ľudské zdravie a zdravie zvierat sú navzájom prepo-
jené a od seba závislé. Podľa OIE až 60 % infekčných ochorení 
sú zoonotické, a práve človek môže byť citlivejší na niektoré 
z nich, ako sú vtáčia chrípka, horúčka údolia Rift, brucelóza a 
iné. Nezanedbateľným problémom je, že až 80 % patogénov 
môže byť využitých na účely bioterorizmu.
 Anthony Wilson z Pirbright Institute hovoril vo svojej pred-
náške o jednotnom zdraví a vektormi prenosných ochore-
niach z hľadiska humánnych a veterinárnych spojitostí. V 
prvý deň kongresu bolo prednesených spolu 8 plenárnych 
prednášok.
 Prvý deň konania kongresu účastníci ukončili koncertným 
prestavením Symfonického orchestra Autonómnej univer-
zity Sinaloa v priestoroch divadla Angela Peralta. Na svojich 
počiatkoch bolo známe ako Rubio divadlo založené v roku 
1874, ale dokončené bolo v roku 1881. Počas rokov 1940 
– 1963 bolo divadlo pomenované po talianskej opernej 
speváčke Angely Peralta. Znovuotvorené bolo až v roku 
1992 po piatich rokoch rekonštrukcie, kedy vznikli presné 
reprodukcie podľa pôvodného návrhu.
 Na druhý deň pokračoval program v troch paralelných 
sekciách na rôznych miestach, v Isla de Parajos, University 
Theatre a Lobby, kde bolo prednesených celkovo 18 pred-
nášok s témou Zdravie zvierat, welfare a správanie.
 Tretí deň konania kongresu bolo v doobedňajšej sekcii 
prednesených 6 prednášok s témou Zdravie zvierat, kvalita 
a bezpečnosť potravín. 
 Poobedňajšiu sekciu viedol doc. MVDr. Ján Venglovský, 
PhD., kde s prvou plenárnou prednáškou vystúpila rektorka 
UVLF v Košiciach prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., s témou 
Vzdelávacie a výskumné aktivity na UVLF v Košiciach. Vo 
svojej takmer hodinovej prednáške hovorila nielen o vzniku 
univerzity, ale predovšetkým o vzdelávacích programoch a 
aktivitách realizovaných v slovenskom a anglickom jazyku, 
ako aj o vedecko-výskumných zameraniach a medziná-
rodnej spolupráci s veterinárskymi asociáciami, predo-
všetkým s nórskou NORD University v Bodø. Potvrdením 
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vysokej kvality vedeckých, výskumných a vzdelávacích 
aktivít univerzity je aj získanie statusu evalvovaná a akredi-
tovaná univerzita v rámci Európskeho združenia inštitúcií 
pre veterinárske vzdelávanie, ktoré získala univerzita v roku 
2016, čím bola zaradená k doteraz len 11-tim inštitúciám v 
Európe z celkového počtu 96.
 Lokalitu Slovenska, mesta Košice a univerzity, ako aj život 
na univerzite priblížila poslucháčom krátkym videom, ktoré 
veľmi aktuálne a reálne podalo obraz nielen o vzdelávaní, ale 
aj aktivitách študentov. V tejto sekcii bolo prednesených 7 
prednášok. 
 V stredu si účastníci mohli vypočuť 11 prednášok s témami 
Zoonózy a nebezpečné nákazy, Biosecurity, a Environmen-
tálne znečistenie živočíšnou výrobou, kde aj ostatní naši 
účastníci doc. MVDr. Ján Venglovský, PhD., doc. MVDr. Naďa 
Sasáková, PhD., a MVDr. Gabriela Gregová, PhD., z Ústavu 
hygieny zvierat a životného prostredia UVLF v Košiciach 
prispeli svojimi tromi prezentáciami. Posledný deň konfe-
rencie boli účastníkom podľa výberu zabezpečené exkurzie 
na 4 miestach: ekologická farma, chov ošípaných v tropic-
kých klimatických podmienkach, chov dobytka v tropickom 
počasí a farma chovu kreviet, ktorej sme sa zúčastnili aj my. 
Na kongrese bolo prezentovaných viac ako 130 vedeckých 
prác, ktorých nositelia pochádzali zo 40 krajín sveta. Všetky 
práce boli vydané na USB kľúči a zároveň aj v písomnej 
forme v zborníku. 
 V záverečnom poďakovaní konštatoval rektor univerzity, 
že dopad tohto stretnutia bol veľmi významný aj pre ich 
krajinu, pretože boli otvorené témy týkajúce sa zdravia ľudí 

a zvierat vo vzťahu k rastlinnej výrobe, ako aj strategických 
oblastí pre rôzne výrobné odvetvia oblasti Sinaloa a aj v 
celom Mexiku. Tento kongres prevýšil očakávania a výzvy 
uložené na predchádzajúcich rokovaniach a kongresoch 
konaných v Poľsku (2005), v Estónsku (2007), v Nemecku 
(2009), v Rakúsku (2011), Číne (2013) a na Slovensku (2015), 
ktorého organizátorom bola UVLF v Košiciach pod vedením 
doc. MVDr. Jána Venglovského, PhD., ako predsedu organi-
začného výboru.
 Na spoločnom zasadnutí členov ISAH EXECUTIVE BOARD, 
ktorého členom je aj doc. MVDr. Ján Venglovský, PhD., bolo 
navrhnuté a odhlasované miesto stretnutia nasledujúcej 
konferencie ISAH 2019 v poľskom Vroclave v termíne 1. – 5. 
septembra 2019.

doc. MVDr. Naďa Sasáková, PhD.

doc. MVDr. Ján Venglovský, PhD.

  Vedecká rada UVLF v Košiciach 
vymenovala na svojom zasadaní 
dňa 19. 4. 2017 MVDr. Annu Jackovú, 
PhD., za docentku v študijnom 
odbore 4.2.13. virológia. Habilitačná 
prednáška na tému Význam gene-
tickej variability vírusov pre základný 
a aplikovaný výskum a obhajoba 

habilitačnej práce Genetická identifi kácia a charakterizácia 
vybraných vírusov sa konali dňa 10. 4. 2017 na UVLF v Koši-
ciach. 
 Doc. MVDr. Anna Jacková, PhD. po ukončení vysokoškol-
ského štúdia na Vysokej škole veterinárskej v Košiciach (VŠV) 
v roku 1985 nastúpila na Ústav experimentálnej veterinárnej 
medicíny v Košiciach, kde v roku 1992 získala vedeckú 
hodnosť CSc. v odbore 43-08-9 veterinárna hygiena a od 
1999 pôsobila ako samostatný vedecký pracovník II. a. Od 
roku 2002 pracuje na UVLF najprv ako vedecký pracovník 
a od roku 2009 doteraz ako odborný asistent na Ústave 
epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny UVLF v 
Košiciach. 
 V rámci pedagogickej činnosti sa podieľa na výučbe 
predmetov epizootológia, preventívna veterinárna medi-
cína, infekčné a parazitárne choroby prežúvavcov, nákazy 
zvierat, ochrana životného prostredia a veterinárna legisla-
tíva, infekčné choroby psov a infekčné a parazitárne 
choroby potravinových zvierat. Do pedagogického procesu 
implementuje nové vedecké poznatky získané pri riešení 
mnohých vedeckých projektov. Je spoluautorkou 9 vyso-

Nová docentka
doc. MVDr. Anna Jacková, PhD.

koškolských učebníc a 5 učebných textov. Bola školiteľkou 
7 úspešne ukončených diplomantov a v súčasnosti je školi-
teľkou 3 diplomantov. Na pedagogickom procese sa podieľa 
aj ako oponentka diplomových prác.
 Od svojho nástupu na Ústav epizootológie a preven-
tívnej veterinárskej medicíny UVLF v Košiciach samostatne 
rieši výskumné úlohy zamerané na pôvodcov vírusových 
chorôb zvierat ako sú vírus hnačky hovädzieho dobytka, 
vírus porcinného reprodukčného a respiračného syndrómu, 
cirkovírus prasiat, venuje sa aj štúdiu doteraz málo známych 
vírusov (kobuvírus, bokavírus). Jej vedecká aktivita sa odzr-
kadľuje v zapojení do vedeckých projektov ako spolurie-
šiteľka alebo zástupca vedúceho projektu 17 domácich 
grantov (2 APVV, 11 VEGA, 3 KEGA, 1 štrukturálny projekt EÚ) 
a 4 zahraničných projektov. Podieľala sa tiež na etablovaní 
Centra excelentnosti INFEKTZOON na UVLF zameraného 
na významné infekčné choroby zvierat a zoonózy, kde je 
vedúcou sekcie molekulovej epizootológie a molekulovej 
diagnostiky. Táto činnosť sa prejavuje aj v jej publikačnej 
aktivite, keď je autorkou a spoluautorkou 21 karentovaných 
publikácií a desiatok vedeckých prác publikovaných vo 
vedeckých a odborných časopisoch a zborníkoch, spolu 259 
výstupov. V databázach WOS a Scopus má uvedených 96 SCI 
citácií, celkovo má 137 citácií. V rokoch 2006 a 2011 absolvo-
vala krátkodobé odborné stáže na veterinárnej fakulte Szent 
István University v Budapešti a v IZSLER Brescii v rámci Trai-
ning School COST Action FA0902. Je členkou European Asso-
ciation of Veterinary Laboratory Diagnosticians (EAVLD).
Srdečne blahoželáme!

(lk)



18 www.uvlf.sk

Výsledky hodnotenia projektov IGA UVLF s dobou riešenia 1. 5. 2017 – 30. 4. 2018

 Dňa 31. 1. 2017 bola zverejnená  výzva na podávanie 
žiadostí o dotáciu na projekty Internej grantovej agentúry 
UVLF v Košiciach (ďalej IGA) so začiatkom riešenia v roku 
2017 v zmysle Štatútu IGA UVLF, vnútorný predpis č. 41. 
Predpokladá sa, že aj v ďalších rokoch bude tento termín pre 
vyhlásenie výzvy na podávanie projektov IGA stabilný.
 Rada IGA menovaná rektorkou UVLF v auguste 2016 
v zmysle štatútu IGA zasadala 16. 3. 2017 a zhodnotila 
splnenie formálnych kritérií jednotlivých projektov. Do 
uzávierky došlo na referát pre vedu, výskum a zahraničné 
styky 10 projektov a všetky spĺňali požadované parametre. 
Pre jednotlivé projekty boli navrhnutí 2 oponenti, 1 z UVLF a 
1 z externého prostredia, v prípade opakovaných projektov 
z minulého roku bol oslovený ďalší oponent.

MVDr. Ivana Regecová, PhD. Identifi kácia toxinogénnych druhov mikromycét
 izolovaných z vajec 3000,0 €
MVDr. Martina Galdíková, PhD. Detekcia poškodení DNA lymfocytov po expozícii pesticídmi 3000,0 €
RNDr. Peter Očenáš, PhD. Biochemický profi l moču pri nádorových ochoreniach
 s potenciálom diagnostického využitia v praxi 3000,0 €
RNDr. Lucia Ungvarská-Maľučká, PhD. Vplyv zmien rastových podmienok na obsah biologicky
 aktívnych látok s antioxidačným účinkom v hubách
 rodu Cordyceps (Fr.) Link 3000,0 €

Členovia Rady IGA UVLF želajú riešiteľom veľa úspechov pri ich vedecko-výskumnej činnosti s odporúčaním, aby v priebehu 
riešenia projektov striktne postupovali podľa štatútu IGA UVLF (vnútorný predpis č. 41).

prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD. 

prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky

 Druhé zasadnutie Rady IGA sa uskutočnilo 21. 4. 2016. 
Členovia rady IGA  konštatovali, že na jednotlivé projekty 
prišli do stanoveného času posudky posudzovateľov 
projektov. Členovia rady IGA zhodnotili 10 predložených 
projektov z hľadiska hodnotenia posudzovateľov ako aj 
z hľadiska hodnotenia členmi Rady IGA. Pri hodnotení 
podaných projektov sa zameriavali na ich kvalitu, vedecko-
-výskumný zámer, primeranosť a opodstatnenosť fi nanč-
ných požiadaviek vzhľadom na vytýčené ciele a úlohy, 
metodológiu a charakter projektu. 
 Na základe vyhodnotenia posudkov posudzovateľov a 
hodnotenia členov rady IGA, rada IGA navrhla fi nancovať 
v roku 2017 nasledovné projekty IGA, ktoré boli následne 
odsúhlasené rektorkou UVLF v Košiciach:

Nový operačný stôl a zdvíhací žeriav na klinike koní

 Anesteziológia a chirurgická terapia na ležiacom pacientovi pred-
stavuje v hipiatrickej praxi obrovskú výzvu pre všetok zainteresovaný 
personál a kladie vysoké nároky na priestorové a prístrojové vyba-
venie. Donedávna boli všetky závažnejšie chirurgické zákroky na 
ležiacom pacientovi vykonávané na pevne ukotvenom hydraulickom 
stole, ktorý bolo možné vyklápať a sklápať do jednej strany a povaľo-
vanie a polohovanie pacienta bolo prevádzané manuálne, pomocou 
popruhov. Týmto archaický spôsobom bolo možné dostať v priemere 
500 kg pacienta na stôl iba s vynaložením maxima síl všetkého prítom-
ného personálu, pričom bolo nevyhnutné pri tejto procedúre kombi-
novať a aplikovať aj znalosti hydrauliky, fyziky, matematiky, riadenia 
ľudských zdrojov a občas aj Murphyho zákonov. So zvyšujúcim sa 
počtom chirurgických zákrokov na ležiacom pacientovi sa situácia 
stávala neúnosnou a bolo potrebné od základov zmeniť pokladanie 
koní pred chirurgickým zákrokom, ako aj spôsob manipulácie s tak 
obrovským zvieraťom v celkovej anestézii, aby bolo na operačný stôl 
premiestnené v rámci zachovania bezpečnosti a zdravia všetkých 
zúčastnených. 
 Zmeny začali naozaj od podlahy, z ktorej boli odstránené proti-
šmykové gumené dielce až na priestor o rozmeroch 3 x 3 metre, ktorý 
jediný je teraz určený na medikamentózne pokladanie koní pred 
operačným zákrokom. Po hladkej podlahe je možné ľahko pohybovať 
zdvíhací žeriav Schilling s nosnosťou 1500 kg. Zdvíhanie a manipulácia 
s pacientom je teraz záležitosťou stláčania gombíkov a navlečenia 
popruhov fi xovaných na končatinách koňa na hák zdvíhacieho zaria-
denia. Nový operačný stôl Haico PRO 3 je na obsluhu ešte jednoduch-
ší a pohodlnejší. Je pohyblivý a obsluhovať ho dokáže jeden človek. 
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Vyberateľné a polohovateľné bočné dielce a rôzne funkčné 
násadce umožňujú bezpečnú fi xáciu koňa v chrbtovej 
polohe, vyviazanie končatín smerom nahor i do strán, lepší 
prístup operatérov, perioperačnú zmenu polohy pacienta. 
Jednoduchým stlačením gombíka je možné perioperačne 
polohovať aj samotný stôl. Prebúdzanie pacienta a zotavenie 
sa z celkovej anestézie je zatiaľ stále prevádzané v boxe, 
ktorý sa nachádza mimo operačného traktu, pacient je tam 
dopravovaný pomocou vozíka a opäť za pomoci ľudských 
síl, no pohyblivý operačný stôl a žeriav umožňujú hladké a 
bezpečné premiestnenie pacienta na prepravný vozík. 
 Prostredníctvom tohto príspevku by sme chceli vyjadriť 
obrovskú vďaku pani rektorke prof. MVDr. Jane Mojžišovej, 
PhD., pánovi kvestorovi Ing. Róbertovi Schréterovi ako aj 
vedeniu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v 
Košiciach, ktorí nám umožnili opäť napredovať, zvýšiť množ-
stvo a rozsah operačných zákrokov a zvyšovať kvalitu posky-
tovanej veterinárnej starostlivosti. Spomínané inovácie sú 
pre celý tím Kliniky koní UVLF v Košiciach, jej klientov a pa-
cientov neoceniteľným prínosom. 

Kolektív kliniky koní 

Univerzita organizovala medzinárodnú vedeckú konferenciu o globálnych zmenách

 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 
a Nord University z  nórskeho Bodø spolu pripravili prvú 
medzinárodnú vedeckú konferenciu nazvanú Vplyv globál-
nych zmien na životné prostredie, zdravie ľudí a zvierat. Toto 
podujatie, podporené z grantov z Nórska, Islandu a Lichten-
štajnska, sa uskutočnilo v Košiciach od 2. do 6. mája 2017 za 
účasti 120 odborníkov z 13 krajín štyroch kontinentov sveta.
Cieľom konferencie bolo poskytnúť platformu pre diskusiu 
o výskume, ktorý prispieva k šíreniu najnovších  teoretic-
kých, metodologických a empirických poznatkov a lepšiemu 
pochopeniu súčasných globálnych a klimatických zmien. 

Diskutovalo sa o vysoko aktuálnych témach podpory trvalo 
udržateľného rozvoja, environmentálnych, epidemiologic-
kých a epizootologických problémoch, ktoré ovplyvňujú 
zdravie humánnej a animálnej populácie a majú vplyv na 
ekonomiky krajín.
 Medzi účastníkmi  konferencie boli rešpektované vedecké 
osobnosti, výskumní pracovníci,  ale aj mladí doktorandi a 
študenti z oblasti veterinárnej medicíny, biológie, klima-
tológie, hydrológie, akvakultúry, poľnohospodárstva, 
lesníctva, ale aj sociálnych vied.

 Aktivita bola podporená z grantov z Nórska, Islandu a 
Lichtenštajnska (Granty EHP a Nórska 2009 – 2014 v Sloven-
skej republike)

 O priebehu a záveroch konferencie sa viac dočítate v Spra-
vodajcovi UVLF v Košiciach za  máj – jún 2017, keďže sa konfe-
rencia konala v čase uzávierky tohto vydania.
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Účasť UVLF v Košiciach na záverečnej konferencii Štipendijného programu EHP

The EEA Scholarships Program – a plus in education

 V dňoch 23. – 24. 3. 2017 sa v rumunskej Bukurešti usku-
točnila záverečná konferencia Štipendijného programu 
EHP pod názvom The EEA Scholarships Program – a plus in 
education, ktorej organizátorom  bola rumunská Národná 
agentúra pre komunitné programy pre vzdelávanie a 
odbornú prípravu (ANPCDEFP). Pozvanie na konferenciu za 
UVLF prijali prorektorka UVLF v Košiciach prof. MVDr. Zita 
Faixová, PhD., pracovníčky projektového oddelenia Mgr. 
Bianka Shymanska a Mgr. Ivana Pahulyiová, a doktorandka 
Mgr. Adriána Fečkaninová. Podujatie bolo zamerané na 
vyhodnotenie výsledkov Štipendijného programu EHP v 
práve ukončenom programovom období 2009 – 2014. Počas 
prezentácií vybraných projektov z celej Európy vystúpila 
prorektorka UVLF prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., a predsta-

vila projekt „Posilnenie spolupráce medzi UVLF v Košiciach 
a UiN v Bodø“ implementovaný v spolupráci s partnerskou 
Nord Universitet v Nórsku. Doktorandka Mgr. Adriána Fečka-
ninová sa počas „Mobility Gala“ podelila o svoje skúsenosti 
s pobytom na Nord Universitet, ktorý absolvovala v rámci 
mobilitného projektu realizovaného s touto univerzitou a za 
svoj mobilitný príbeh získala ocenenie. Všetky účastníčky z 
UVLF sa zapojili do diskusií zameraných na zdieľanie skúse-
ností s implementáciou projektov s ostatnými účastníkmi 
konferencie. UVLF v Košiciach bola v rámci konferencie 
prezentovaná aj počas partnerskej burzy.  

prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.

prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť

 Už po 4-krát sa na pôde Univerzity veterinárskeho 
lekárstva a farmácie v Košiciach konala akcia Farmaceuti 
pre farmaceutov – Dni pracovných príležitostí. V pondelok 

Farmaceuti pre farmaceutov – Dni pracovných príležitostí

27. 3. 2017 už tradičné podujatie zahájil hlavný organizátor, 
ktorý všetkých privítal, a prorektorka pre výchovno-vzdelá-
vaciu činnosť prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., ktorá sa ujala 
slova a predostrela vývoj farmácie na UVLF, štatistiku úspeš-
nosti študentov končiacich na našej alma mater a uviedla 
možnosti postgraduálneho vzdelávania pre absolventov 
študijného programu farmácia. Prítomným prezentovala 
základné informácie o organizácii rigorózneho konania 
v študijnom odbore farmácia a doktorandského štúdium 
vo viacerých študijných odboroch, ktoré sú vhodné aj pre 
farmaceutov na UVLF v Košiciach. Po pani prorektorke nám 
prezident SLeK PharmDr. Ondrej Sukeľ predstavil Slovenskú 
lekárnickú komoru ako modernú inštitúciu s tradíciou. 
Taktiež načrtol príležitosti pre budúcich absolventov, ktorí 
by sa mohli zamestnať práve v komore. Pozvanie ozrejmiť 
študentom život v pracovnom prostredí prijala aj Mgr. Nikola 
Wolaschková. Jej témou bola pracovná postupnosť z medi-
cínskeho reprezentanta až k produktovej manažérke. Vysvet-
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lila, ako prebiehali pohovory a čo tvorilo jej pracovnú náplň. 
Do prestávky sme si ešte stihli vypočuť informácie o jednej 
z rýdzo slovenských farmaceutických spoločností Imuna-
Pharm so sídlom v Šarišských Michaľanoch, ktorú predsta-
vila pani Takáčová. Po krátkej prestávke, kde mali zúčastnení 
možnosť bohatého občerstvenia, sme pokračovali užitoč-
nými informáciami do života. So zaujímavou prednáškou 
týkajúcou sa etikety na internete a taktiež správnou tech-
nikou telefonovania sa predstavila Mgr. Zuzana Kožárová 
zo SAV. Ako posledný sa predstavil zástupca SKŠF Dominik 
Grega, ktorý študentom predostrel možnosti zapojenia sa 
do aktivít EPSA. 
 Aj keď účasť v prvý deň nebola nadpriemerná, myslíme si, 
že tí, ktorí prišli a vypočuli si všetky prednášky, sú zase o krok 
ďalej od tých, ktorí tam neboli. Získali poznatky o tom, čo ich 
čaká po ukončení štúdia a kde by mohli viesť ich kroky hneď 
po absolvovaní posledných štátnic. 
 Druhý deň, teda 28. 3., sme zase privítali rôzne farma-
ceutické spoločnosti zo SR a ČR. Už od skorého rána sme 
očakávali prvých účastníkov a postupne sme chystali 
všetko potrebné. Ako už býva zvykom, aj v tento deň sme 
dali študentom možnosť rozvíjať svoju osobnosť, čo by v 
konečnom dôsledku malo uľahčiť rozhodovanie a nájdenie 
správneho uplatnenia sa. Počet miest na workshop s 
názvom Progress road kariéry a života bol obmedzený, aby 
poslucháči mali možnosť lepšej interakcie s lektorom Mgr. 
Matúšom Draganovským zo SUVko coaching. 
 Workshopom sme tak odštartovali aj prezentácie spoloč-
ností, s ktorými mali študenti možnosť komunikovať 
aj osobne v priestoroch foyeru. Výber mali z viacerých 
fi riem: Lekárne Dr. Max, Servier, Lékárny L95, Pilulka, Benu, 
Unipharma, Apotheke, SLeK, Zdravie do lekárne. Partnerom 
podujatia bola taktiež spoločnosť NEOX, ktorá sa venuje 

klinickému skúšaniu liekov. Všetci, ktorí sa prišli pozrieť na 
túto akciu, mali počas celého dňa k dispozícii občerstvenie, 
o ktoré sa postarala spoločnosť PEPE‘S Sueño de Cuba. 
 Veríme, že mnohí z návštevníkov si našli zaujímavé 
pracovné pozície, prípadne prax alebo brigádu, a tiež, že 
spoločnosti našli tých pravých ľudí, aby vyplnili prázdne 
medzery v ich pracovných miestach. Dúfame, že sa takto 
stretneme aj o rok, s ďalšími vylepšeniami a hlavne s väčším 
počtom záujemcov o nové poznatky. Nabudúce nás čaká už 
5. ročník, čo môžeme považovať za malé jubileum.
Tešíme sa na Vás opäť o rok!

Tím SKŠF 

Študenti UVLF ako darcovia krvi 2016/2017

 „Nech si, aký si, potrebujeme aj tvoju krv!“ 
 „Radosť a šťastie sa dávaním znásobuje. A viete, že šťastie 
máme aj v krvi? Podeľte sa s ním!“ 
 Tak takto zneli mottá akcií organizovaných Červeným 
krížom v novembri 2016 a februári 2017, ktorej sa zúčast-
nili aj naši študenti z UVLF v Košiciach pod záštitou Červe-
ného kríža zastúpeného pani Evou Grácovou a v spolupráci 
s Mgr. Jaroslavom Hochmannom, riaditeľom študentských 
domovov UVLF v Košiciach. Počas tohto obdobia sa študenti 
rozhodli ísť darovať krv, aby sa tak isto podelili s ľuďmi, ktorí 
v budúcnosti budú potrebovať pomoc v podobe 450 ml 
„šťastia“, takže v mene Červeného kríža aj pána riaditeľa by 
som sa chcel poďakovať týmto študentom: Natália Vranová, 
Henrieta Macková, Tomáš Husovský, Katarína Gerhárdtová, 
Petra Toporčáková, Simona Onderčinová, Aneta Šišková, 
Veronika Glembová, Matúš Džima, Matej Košian, Ivan 
Ziman, Zuzana Králiková, Dajana Kunovská, Jakub Minida, 
Patrik Papík, Sonja Ivašková, Matej Poláčik, Katarína Miszéri, 
Lukáš Sádovský, Peter Nagy, Dominika Surmanková, Ivana 
Průšová, Lucy Spencer, Miroslava Vargová, Mária Gajdošová, 
Natália Sendrejová, Peter Horváth, Adriána Šidlovská, Kata-
rína Horváthová, Simona Livovská, Valentína Junková, Jana 
Rohaľová, Dávid Mihalik, Stanislav Zalibera, Radoslav Tkáč, 
Andrej Bočkay. 

Július Gogola

zdravotník študentských domov,
organizátor akcií odberov krvi na UVLF

Blahoželáme jubilantom...
...ktorí v mesiacoch marec a apríl oslávili svoje 
životné jubileum a prajeme im do ďalších rokov 
veľa pevného zdravia, šťastia, spokojnosti, 
porozumenia, veľa drobných i väčších radostí a 
splnených snov v osobnom i pracovnom živote!

Natália Gregová

prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.

doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD.

RNDr. Imrich Strapáč, CSc.

Alžbeta Kiktová

prof. MVDr. et JUDr. Andrej Bugarský, PhD.

prof. MVDr. Ivan Mikula, DrSc.
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Deň narcisov 2017

 Dobrovoľníctvo sprevádza človeka už od nepamäti. Táto 
forma pomoci je charakteristická znakmi ako samozrej-
mosť, spontánnosť, a to bez nároku na odmenu či vďačnosť. 
Dobrovoľníctvo nie je obeť, ale prirodzený prejav občianskej 
zrelosti.
 Aj tento rok sa naša univerzita zapojila do jedinečnej 
akcie – Deň narcisov, ktorá sa konala 7. apríla 2017. Deň 
narcisov je verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a 
tento rok sa konala už po 21-krát. Každý, kto si narcis pripol 
na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupa-
tričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobro-
voľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa 
narcisov zároveň pomohol naakumulovať fi nančné pros-
triedky na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pa-
cientom a ich rodinám na celom Slovensku. Centrum pomoci 
Ligy proti rakovine zorganizovalo pred konaním samotnej 
zbierky stretnutie koordinátorov, na ktorom boli poskytnuté 

základné informácie, zodpovedané viaceré 
otázky, ozrejmené nejasnosti a poskytnuté 
materiály potrebné k výkonu zbierky. V 
radoch našich dobrovoľníkov sme priví-
tali aj pár nováčikov a pridŕžajúc sa hesla 
„Dobrovoľníkom sa človek nerodí, dobro-
voľníkom sa stáva“ sme ich rýchlo zaškolili 
a akcia mohla začať. Tohtoročné počasie 
bolo mimoriadne nepriaznivé a dôkladne 
preverilo oduševnenosť našich dvanástich 
dobrovoľníkov. Dážď, zima a vietor ich ale 
neodradili, stali sa pre nich nie prekážkou, 
ale výzvou! Dobrovoľníci sa pohybovali po 

areáli univerzity, študentských domovov a priľahlých oblas-
tiach v štyroch skupinách. Navštívili jednotlivé pracoviská 
a okrem narcisov rozdávali aj úsmev, dobrú náladu, radosť. 
Napriek mnohým negatívnym reakciám boli v prevahe 
záujem, ochota pomôcť, prispieť a podporiť dobrú vec. Naši 
dobrovoľníci sa zhostili svojej úlohy na výbornú. Napriek 
tomu, že ešte nemáme ofi ciálne výsledky zbierky, poťažkané 
pokladničky a skoro presné odhady nám dovoľujú veriť, že 
zbierka bola minimálne tak úspešná, ako tá minuloročná.
 Na záver celého podujatia Deň narcisov 2017 chceme 
poďakovať všetkým dobrovoľníkom, spoluorganizátorom, 
verejnosti, všetkým tým, ktorým nie je ľahostajné utrpenie 
iných a ktorí neváhajú pomôcť a podporiť onkologických 
pacientov a ich rodiny. 

Mgr. Lenka Žuravlovová

Návšteva ďalšieho ročníka nórskych študentov na našej univerzite

 V dňoch 3. – 6. apríla 2017 navštívili Univerzitu veterinár-
skeho lekárstva a farmácie študenti prvého ročníka spoloč-
ného študijného programu náuka o živočíchoch. 
34 študentov Nord University spolu s ich profesormi 
Ioannisom Vatsosom, Margaritou Novoa-Garrido a Terjem 
Josefsenom bolo po ofi ciálnom uvítaní na Rektoráte UVLF 
sprevádzaných  v rámci programu pracovníčkou referátu 
pre zahraničné štúdium Mgr. Katarínou Hriczišonovou. Pre 

návštevníkov bol pripravený program zahŕňajúci sprievod 
jednotlivými klinikami a katedrami UVLF v Košiciach, počas 
ktorého si nórska návšteva mohla prezrieť univerzitný areál 
a oboznámiť sa s prostredím, v ktorom budú od letného 
semestra budúceho akademického roka študovať. Súčasťou 
prehliadky bola aj návšteva novootvorenej Univerzitnej vete-
rinárnej nemocnice, ktorá slúži ako zvieracím pacientom, tak 
aj študentom, ktorým zlepšuje kvalitu výučby a prispieva k 
získavaniu praktických skúseností.
 Nórska návšteva si v rámci programu prezrela aj inter-
nátne priestory, Aqua Terra klub, Účelové zariadenie pre 
chov a choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach za sprie-
vodu MVDr.  Jaroslava Soroku a Školský poľnohospodársky 
podnik v Zemplínskej Teplici, kde bol pre nich prichystaný 
slávnostný obed. Budúci študenti UVLF mali radosť zo 
zistenia, že budú mať možnosť starať sa o zvieratá, ktoré sú 
súčasťou daných špecializovaných univerzitných zariadení. 
Počas návštevy Jazdeckého areálu UVLF v Košiciach uvítali 
z úst MVDr. Mariána Pavľaka ponuku jazdeckých hodín  v 
tomto zariadení. Na záverečnom stretnutí nórskej návštevy 
a prorektora pre zahraničné štúdium MVDr. Martina Tomka, 
PhD., študenti vyjadrili vďaku za čas strávený na UVLF a pozi-
tívne očakávania z budúcich štúdií na UVLF v Košiciach.

Mgr. Katarína Hriczišonová
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Univerzita na veľtrhu vzdelávania v Dubaji

 UVLF v Košiciach sa v rámci propagačných aktivít podpo-
rujúcich nábor zahraničných študentov zúčastnila veľtrhu 
Gulf Education and Training Exihibition v Dubaji, Spojené 
arabské emiráty. V dňoch 13. – 15. apríla 2017 prorektorka 
pre výchovno-vzdelávaciu činnosť prof. MVDr. Zita Faixová, 
PhD., a pracovníčka referátu pre zahraničné štúdium Mgr. 
Katarína Hriczišonová reprezentovali UVLF na v najväčšej 
výstave vzdelávania v regióne v Convention and Exhibition 
Centre, Sheikh Zayed Road, Dubaj. Usporiadateľom tejto 
exhibície boli International Conferences and Exhibitions a 
konala sa pod patronátom Ministerstva školstva Spojených 
arabských emirátov. Veľtrhu, ktorý je usporadúvaný dvakrát 
ročne a má takmer 30 ročnú tradíciu, sa zúčastnilo vyše 157 
vystavovateľov a približne 

 23 110 návštevníkov so vstupom zdarma. Okrem jednot-
livých univerzít z celého sveta boli súčasťou exhibície profe-
sionálni náboroví konzultanti, ktorých kontakty získala 
aj UVLF. Záujem o štúdium všeobecného veterinárskeho 
lekárstva v angličtine sa prejavil v získaní viac než 50-tich 
kontaktov študentov, ktorým boli zaslané informácie o 
študijnom programe, podmienkach štúdia, o klinikách a 
špeciálnych zariadeniach univerzity. Na zaslané informácie 
už UVLF získala spätnú väzbu a počas výstavy bolo zo strany 
dubajských návštevníkov vyslovené potešenie, že súčasťou 
GETEX veľtrhu bola aj univerzita vychovávajúca budúcich 
veterinárnych lekárov.

Mgr. Katarína Hriczišonová

 Výber uchádzačov na mobility Erasmus+ na akademický 
rok 2017/18 sa uskutočnil v troch kolách na základe prihlášky 
a vypracovanej eseje na vybranú tému. Študenti si mohli 
vybrať jednu z troch tém, na ktorú vypracovali esej: 
 1. Prečo som si vybral(a) štúdium na UVLF v Košiciach, ako
  si predstavujem svoju profesiu po skončení: bude pre mňa
  štúdium v zahraničí výzvou či motiváciou?
 2. Prioritou Európskej únie je podpora vzdelávania
  študentov na vysokých školách, vieš nájsť svoje miesto
  ako Erasmus študent/stážista/absolvent?
 3. Prišli sme o lásku k vzdelávaniu, stratili sme zvedavosť a
  schopnosť kriticky myslieť. Ako to zmeniť?
 Na prvom kole konanom 24. 2. 2017 sa zúčastnili všetci 
študenti, ktorí podali prihlášku 2017/18, ale aj tí, ktorí 
majú záujem zúčastniť sa výmenných, študijných pobytov. 
Prítomní získali informácie o podmienkach udelenia grantu, 
o cieľoch, požiadavkách a administrácii programu – mobilita 
štúdium, mobilita stáž a mobilita absolventská prax.
 Prihlásení študenti postúpili do druhého kola výberového 

Výberové konanie Erasmus+ 2017  18

konania, ktoré sa uskutočnilo osobným pohovorom pred 
výberovou, mobilitnou komisiou v troch termínoch. Študenti 
deklarovali svoj záujem o štúdium v zahraničí obhajobou 
eseje a jazykové schopnosti. Prvý termín bol 7. 3. 2017, 
druhý 8. 3. 2017 a tretí 10. 3. 2017 o 14.00 hod. v študovni 
ÚVIK s predsedami prof. MVDr. Zuzanou Ševčíkovou, PhD., 
prof. MVDr. Máriou Goldovou, PhD., a prof. MVDr. Pavolom 
Mudroňom, PhD., DipECBHM, členovia Ing. Renáta Boží-
ková, MVDr. Gabriela Gregová, PhD., MVDr. Monika Garčá-
rová, MVDr. Libuša Bodnárová, Mario Benito Segurado a 
študentka Júlia Švagerková. Druhého kola sa zúčastnilo 
celkom 69 študentov, z toho 31 študentov mobilita štúdium 
a 38 študentov mobilita stáž a absolventská prax.
 Výsledky 3. kola výberových konaní boli vyhlásené v 
dvoch termínoch – 30. 3. 2017 o 14.00 hod. študovňa ÚVIK 
– mobilita štúdium a 6. 4. 2017 o 14.00 hod študovňa ÚVIK 
– mobilita stáž a absolventská prax. Mobilita štúdium bola 
pridelená 27 študentom, 4 náhradníci. 



24 www.uvlf.sk

Prehľad pridelených mobilít 2017/18:

Študijný program  univerzita Počet 

mobilit

Všeobecné veterinárske lekárstvo Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně 5

Všeobecné veterinárske lekárstvo Szkola Glovna Gospodarstwa Wiejskiego we Warszawe 2

Všeobecné veterinárske lekárstvo Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu 2

Všeobecné veterinárske lekárstvo Universiteit Gent 3

Všeobecné veterinárske lekárstvo Ankara Üniversitesi  Veteriner Fakültesi 2

Všeobecné veterinárske lekárstvo Universidad Complutense de Madrid 2

Všeobecné veterinárske lekárstvo Sveučilište u Zagrebu 2

Farmácia Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně 6

Farmácia Universidade do Porto  3

 Mobilita stáž bola pridelená 37 študentom, 1 mobilita 
bola zrušená. Z prostriedkov univerzity bude realizovaných 
22 mobilít vo všetkých ŠP v krajinách EÚ v trvaní 3 mesiace/
1mobilita. V rámci konzorcia WorkSpace bude realizovaných 
15 mobilít absolventov UVLF.
 V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi u študentov stúpa 
záujem o praxe a stáže a klesá záujem o štúdium.

Výberové konanie na mobilitu zamestnancov univerzity v 
akademickom roku 2017/18 je plánované na nasledujúce 
zasadnutie mobilitnej komisie.
                                  

prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.

MVDr. Libuša Bodnárová

Výstava fotografi í ZO ŽIVOTA BOCIANOV

 Pri príležitostí 60. výročia Študentskej vedeckej konfe-
rencie ŠVOČ na UVLF začala výstava fotografi í Štefana Vilčeka 
Bociany už prileteli! Cyklus 35 fotografi í zachytáva scény zo 
života bocianov: prílet na naše územie, stavanie hniezd, 
párenie, starostlivosť o mláďatá, hľadanie potravy, prvé lety, 
zhromažďovanie pred odletom a let do Afriky. Výstava bola 
sprístupnená od 5. 4. do 5. 5. 2017 v chemickom pavilóne 
UVLF. Pri tejto príležitosti sme položili pár otázok autorovi 
výstavy:

Prečo práve bociany?
Bociany ma fascinovali už v detstve, keď v mojej rodnej 
dedine mali dve hniezda. Klepotanie ich zobákov neodmys-
liteľne patrilo k jari a k letu. Keď som zvládol fotografi ckú 
techniku a získal dobré teleobjektívy, vrátil som sa k bo-

cianom znovu, aby som 
zachytil ich život na 
fotografi ách. 

Kde boli robené fotogra-
fi cké zábery?
Časť fotografi í vzni-
kala v Buzici, iné v 
okolí Svidníka vrátane 
mojej rodnej dediny, 
ďalšie  v Bocianopolise 
(Zemplínske Hradište). 
Bociany s hniezdami na 
stromoch boli fotogra-
fované v Marcheggu, v 
Rakúsku.

Ako vznikali fotografi cké zábery?
Časť záberov vznikla ad hoc, keď som mal šťastie na zaují-
mavý záber. Ale väčšinou zábery vznikali čakaním na vhodnú 
chvíľu. Sériu fotografi í som robil počas troch hniezdnych 
období. Pri fotografovaní boli použite teleobjektívy Canon 
70-200 a 100-400 rady L kombinované s telom Canon 700D, 
neskôr Canon 7D, Mark II. 

Aké sú Vaše ďalšie fotografi cké plány?
Fascinujú ma volavky, ale aj lysky a potápky chochlaté. A tak 
možno vznikne ďalší cyklus fotografi i s touto tematikou.

(lk)

BOCIANY 
UŽ PRILETELI! 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 
Vás pozýva na výstavu fotografií 

Štefan Vilček 

Cyklus fotografií zo života bocianov 

 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 
Chemický pavilón 
5. 4. – 5. 5. 2017 
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SUMMER SCHOOL – ZOONOSES

 V dňoch 23. – 30. apríla 2017 sa konala v chorvátskom 
Dubrovníku letná škola s témou zoonózy. Hlavným organi-
zátorom bola Veterinárska fakulta Univerzity v Záhrebe. Za 
Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 
sa jej zúčastnili MVDr. Monika Drážovská, PhD., a študentky 
Harriet Sarah Watkins a Shannon Lyrinna Willmott. Ďalšími 
účastníkmi boli študenti z Veterinárskej fakulty, Univerzity 
vo Viedni, z Veterinárskej fakulty, Univerzity v Skopje a z 
Veterinárskej fakulty, Univerzity v Záhrebe, ktorí pochádzali 
z Kanady, Izraela, Francúzska, Grécka a Maďarska.
 dborný program bol rozdelený do piatich dní. Dopo-
ludnia sme absolvovali prednášky a popoludnie bolo 
venované workshopom, získaniu a osvojeniu si praktic-
kých zručností či riešeniu modelových situácií a diskusiám. 
Prvý deň bol zameraný na voľne žijúce zvieratá. Najvý-
znamnejšie zoonózy predstavil prof. Alen Slavica, DVM, 
MCs, PhD (Faculty of Veterinary Medicine, University of 
Zagreb, Croatia) a s konzervatívnou medicínou vybraných 
ochorení voľne žijúcich zvierat nás oboznámil assist. prof. 
Dean Konjević, DVM, PhD, dipl. ECZM (Faculty of Veteri-
nary Medicine, University of Zagreb, Croatia). Prednáškami 
a diskusiou o veterinárnej etike a welfare domácich, resp. 

farmových zvierat v spojitosti so zoonózami nás druhý deň 
viedli prof. Dr. Herwig Grimm (Messerli Research Institute, 
University of Vienna, Austria) a prof. Vlatko Ilieski, DVM, MCs, 
PhD (Faculty of Veterinary Medicine, University of Skopje, 
Macedonia). Tretí deň bol venovaný ľudským aspektom 
zoonóz. Tzv. „emerging“ a „re-emerging“ zoonózy nám pred-
niesla assist. prof. Tatjana Vilibić-Čavlek, MD, PhD, specialist 
in Medical Microbiology (Croatia National Institute of Public 
Health; School of Medicine University of Zagreb, Croatia). Do 
problematiky surveillance, prevencie a kontroly komármi 
prenášaných ochorení nás voviedol Pavle Jeličić, MD, MSc, 
Specialist in Epidemiology (Croatia National Institute of 
Public Health, Zagreb, Croatia). Veľmi zaujímavú prednášku 
o infekčných a parazitárnych chorobách turistov po návrate 
z exotických krajín mala Ljiljana Betica-Radić, MD, MSc, 
Specialist in Infectious Disease (General Hospital Dubrovnik, 
Croatia). Štvrtý deň bol venovaný bakteriálnym zoonózam, 
pričom o tejto problematike nám prišiel prednášať prof. 
Nenad Turk, DVM, MSc, PhD (Faculty of Veterinary Medicine, 
University of Zagreb, Croatia). Vírusové zoonózy a prístup 
„One health“ boli témou prednášky assoc. prof. Ljubo Barbić, 
DVM, PhD (Faculty of Veterinary Medicine, University of 

Historické centrum Dubrovníka Oblečenie pri more Nádvorie inštitútu

Práca v tímoch Praktický výjazd
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Dobrovoľná brigáda v dnešnej dobe? Áno, podarila sa!

 Po minuloročnej iniciatíve skupiny občanov obce Čižatice, 
ktorí  pod vedením starostu obce Ing. Stanislava Mattu zorga-
nizovali dobrovoľnú brigádu s cieľom upratať les smerom od 
Samostatnej bažantnice Rozhanovce, patriacej k Účelovému 
zariadeniu pre chov a choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanov-
ciach, až k našej obci, sa táto iniciatíva stáva tradičnou. Po 
úspechu čistenia lesa minulý rok, keď sa vyzbieralo niekoľko 
desiatok vriec odpadu, sa dobrovoľníci rozhodli svoje okolie 
vyčistiť aj tento rok. Jediné, čo si bolo potrebné vziať so 

sebou, bolo pracovné oblečenie, obuv, dobrá nálada a chuť 
pracovať. Tohtoročná brigáda sa konala v sobotu 8. apríla 
2017 so začiatkom o 9. hod. 
 Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a Univerzite 
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za fi nančnú 
podporu.

Mgr. Marek  Matta 

Foto: Ing. Stanislav Matta

Zagreb, Croatia).
 Podľa slov organizátorov bol Dubrovník zvolený ako 
miesto konania letnej školy – zoonózy kvôli zaujímavému 
historickému faktu zapísanému v archívoch mesta. Keďže 
už v stredoveku bol Dubrovník významným prístavným 
mestom, čelil nepretržitej hrozbe vypuknutia epidémie. 
Rozhodnutie o pozastavení obchodu s inými regiónmi by 
teda bolo pre ekonomiku mesta fatálne. Najdôležitejším 
cieľom bolo zabrániť šíreniu moru. Preto 27. júla 1377 
rozhodli členovia veľkej rady mesta, že všetky prichádzajúce 
lode budú musieť pred vstupom do Dubrovníka stráviť 
mesiac na blízkych ostrovoch Mrkan, Bobara a Supetar. Ak 
sa po 30 dňoch neobjavili príznaky ochorenia, návštevníci 
mohli vstúpiť do mesta. Neskôr bola táto doba predĺžená na 
40 dní (karanténa). Osoba zodpovedná za rozšírenie moru v 
mesta bola odsúdená na smrť. 
 Posledný deň sme spoločne strávili v meste diskusiou o 
nových získaných informáciách, vedomostiach a prínosoch 
letnej školy. Môžem konštatovať, že to bol veľmi dobre a 
efektívne strávený čas a som vďačná, že som sa jej mohla 
zúčastniť. Účasť na podobných akciách odporúčam ako 
študentom a doktorandom, tak aj výskumným pracovníkom 
a pedagógom. 

 Čo priniesla letná škola Harriet a Shannon sa dozviete z ich 
vlastných slov:
Overall, we found the Summer School extremely informa-
tive and useful for both current and future study. Given 
the range of topics and scope of the topics mentioned, we 
were given a new perspective where we explored our role 
as future veterinarians in the wider context of world disease 
progression. 
 During our free time, we socialised with other students 
and explored the delights of Dubrovnik including delving 
into its cultural history by walking the ancient City Walls, 
visiting educational museums including the Pharmacy 
museum. We also fulfi lled our own whims by undertaking a 
Game of Thrones Walking Tour and taking a boat ride on the 
Adriatic Sea.
 Overall, we thoroughly enjoyed our experience and would 
recommend all to take advantage of similar summer schools 
in the future as we felt this was a once in a lifetime opportu-
nity.

MVDr. Monika Drážovská, PhD.,

Harriet Sarah Watkins, Shannon Lyrinna Willmott

Prednáška Spoločná fotka
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Foto: PaedDr. Anton Čižmárik

Otvorenie vodáckej sezóny na Hornáde

 Prvá vodácka akcia študentov v letnom semestri je „otvá-
ranie“ Hornádu. Začiatok plavby posunulo lepenie diery na 
rafte. Ale platí porekadlo, že  „zlý začiatok, všetko ostatné 
dobré“. Výborné počasie, dobrá voda, zábavná partia, 
príjemná občerstovačka vo Veľkej Lodine, chutné opekačky 
v Kysaku,  predveľkonočné kúpačky – pozri foto =  neza-
budnuteľné zážitky. V máji bude pre študentov tradičná 
dvojdňová akcia v Červenom Kláštore, kde na splav na 
raftoch nadviaže cykloturistika, večer grilovanie a akciu 
zakončí výstup na Tri koruny.

VEĽKONOČNÉ TURNAJE

Aj tohto roku sa rozdávali veľkonočné vajíčka a zajačiky 
úspešným športovcom vo frisbee, volejbale, futbale. 
Študijné povinnosti a voľné sviatočné dni ovplyvnili nižšiu 
účasť  na jednotlivých športoch. Vo frisbee a vo futbale mali 
svoje zastúpenie aj zahraniční študenti.

FRISBEE

1. miesto KYSLÉ UHORKY
2. miesto VIKINGS
(ZAŠ)
3. miesto ZULU (ZAŠ)

FUTBAL

1. miesto DRINK TEAM
2. miesto ZAŠ
3. miesto GALAKTICOS
Najlepší strelec turnaj: 
Radislav Lipka 5 gólov

VOLEJBAL

1. miesto „69“ (mix
učitelia, absolventi)
2. miesto SAGAN TEAM
3. miesto POPOKOKO-
PETL

PaedDr. Beáta Gajdošová, PaedDr. Anton Čižmárik

6. ročník JARNÉHO BEHU OKOLO INTERNÁTOV

 Predposledný týždeň tohto semestra sa nám podarilo 
zorganizovať tradičný jarný beh okolo internátov. Ne-
priaznivé a vrtkavé počasie zasiahlo do našich plánov 
uskutočniť túto akciu začiatkom apríla. Tentokrát počasie 
vyšlo a bežci si to mohli vychutnať.

Ženy:
1. miesto Zuzana DURCOVÁ
2. miesto MVDr. Eva HOLOTOVÁ (doktorandka)
3. miesto Ivana HUSÁROVÁ

Muži:
1. miesto Šimon SALANCI
2. miesto Samuel VERBOVSKÝ

Medzinárodné frisbee

Spoločné foto z volejbalu

Víťazne družstvo futbalového turnaja
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Slovenský voltížny pohár

 Posledná aprílová sobota 29. 4. 2017 odštartovala seriál 
pretekov Slovenského voltížneho pohára 2017. Prvé kolo 
už tradične zorganizovali TJ Slávia UVLF a UVLF v Košiciach. 
Jazdecký areál UVLF privítal súťažiacich z klubov JK Lángov 
Dvor, JK Králiky, Národný žrebčín Topoľčianky, OZ Galaxia 
Poprad a OZ Apolonia Lieskovany. Za rozhodcovské stoly 
zasadli Denisa Beláková ako hlavná rozhodkyňa, Julianna 
Eschwig-Hajtsová a Diana Lovašová.
 Prvé zvonenie odštartovalo súťaž mladších detí, ktoré po 
povinnej zostave predviedli hneď aj svoje voľné zostavy. 
Spomedzi 20 dievčat súčet bodového hodnotenia oboch 
zostáv prinieslo prvé miesto Hrivňákovej Nikole, druhé 
miesto Sopkovej Nine (obe z klubu JO TJ Slávia UVLF 
Košice, kobyla Chiara, lonžér Pavľaková Eva) a tretie miesto 
Ganovskej Stele (OZ Galaxia Poprad, Grand 9, Fogašová 
Mária). Víťazom kategórie mladšie deti muži bol jeho jediný 
zástupca Solčianský Matúš (NŽ Topoľčianky, Camelia, 
Kodak Boris).
 Ďalšou 20-člennou kategóriou boli staršie deti ženy. 
Najlepší štart do novej sezóny s najlepším bodovým ohod-
notením povinnej aj voľnej zostavy predviedla Cigáňová 
Ivana (NŽ Topoľčianky, Leon, Kodak Boris) pred druhou 
Sýkorovou Emou (JK Lángov Dvor, Ejfél Pluto, Lenčéšová 
Vladimíra) a domácou súťažiacou Malegovou Patríciou (JO 
TJ Slávia UVLF Košice, Good Luck, Posilná Martina).
 Traja zástupcovia kategórie starších detí muži si rozdelili 
pódiové umiestnenie v poradí prvý Meňhert Andrej (NŽ 
Topoľčianky, Camelia, Kodak Boris), s tesným rozdielom sa 
na druhom mieste umiestnil Sýkora Teo (JK Lángov Dvor, 
Ejfél Pluto, Lenčéšová Vladimíra) a tretiu priečku obsadil 
Kodak Sebastián (Topoľčianky, Leon, Kodak Boris).
 Juniorskú súťaž žien z celkového počtu 9 pretekárok ovládli 
domáce dievčatá a na prvé štyri miesta nikoho nepustili. 
Víťazkou sa stala Šoltészová Sára pred druhou Majsnia-
rovou Zuzanou a treťou Orinčákovou Zuzanou (všetky JO 
TJ Slávia UVLF Košice, Good Luck, Posilná Martina).
 Súťaž skupín zaplnila hľadisko, ktoré tlieskalo výkonom vo 
voľných zostavách. Tie len potvrdili poradie po povinných 
zostavách, keď v súťaži skupín deti na prvom mieste skončila 
skupina JO TJ Slávia UVLF Košice C (Chiara, Pavľaková Eva) 
pred JO TJ Slávia UVLF Košice D (Zeus, Posilná Martina). V 
skupinách junior zvíťazila skupina JO TJ Slávia UVLF Košice 
A (Trouble Maker Z, Pavľak Marián) pred OZ Galaxia Poprad 
(Benita, Fogašová Mária).
 Záver pretekov patril dvojiciam. Z 8 dvojíc predstavili 
voľnú zostavu tri dvojice v cvale a z nich sa na obrovskú 
radosť trénerky na prvom mieste umiestnila dvojica Dudo-
nová Ema, Sýkorová Ema (JK Lángov Dvor, Ejfél Pluto, 
Lenčéšová Vladimíra). 
 Podujatie svojou prítomnosťou poctila aj pani rektorka 
prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. Obedňajšiu prestávku 
divákom i súťažiacim spestrila svojím vystúpením známa 
košická hudobná skupina Peter Bič projekt. Vyhodnotenia 
výsledkov počas slávnostnej dekorácie sa zhostili prorektor 

prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., MVDr. Štefan Karahuta, čestný 
predseda JO TJ Slávia UVLF, a zbor rozhodcov.
 Úvod patril bielemu žrebcovi ZEUS – Przedswit Odorínsky, 
ktorý sa v nedeľu 30. 4. 2017 dožil 24 rokov. Voltížnym 
jazdcom slúži už 17 rokov a na jeho chrbte sa vystriedalo 
už niekoľko generácií z TJ Slávia UVLF. V súčasnosti na ňom 
trénujú aj pretekajú najmenší adepti jazdeckého športu 
v disciplíne voltíž, a to 5 – 6-ročné deti. S jeho menom je 
spojený aj doteraz najlepší výsledok voltížnych jazdcov TJ 
Slávia UVLF v súťaži skupín na ME, a to 4. miesto v roku 2005 
v talianskej Brescii. „Veľa šťastia, Zeus,“ znelo z úst všetkých 
prítomných ako poďakovanie za jeho služby na voltížnom 
kruhu. 
 Našich voltižérov v mesiacoch máj a jún postupne 
čakajú 3 nominačné medzinárodné preteky – v Rakúsku, 
na Slovensku a v Čechách. Na základe výsledkov z týchto 3 
podujatí sa zostaví reprezentácia SR na letné juniorské MS 
vo voltíži v rakúskom mega areáli Magna Racino v mestečku 
Ebreichsdorf asi 60 km od Bratislavy. V reprezentačnom 
kádri nechcú chýbať ani naše mladé veterinárky. Držme im 
palce!
 Poďakovanie patrí okrem organizátorov aj všetkým účast-
níkom za predvedené výkony, tiež rozhodcom a všetkým, 
ktorí preteky podporili fi nančne, materiálne alebo vlastnou 
prácou.

MVDr. Marián Pavľak
Foto: Rastislav Malega


