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Univerzita otvorila unikátne Centrum klinických zručností
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo štvrtok 12. apríla 2018 otvorila nové, unikátne pracovisko – Centrum klinických
zručností. Toto centrum je skutočne jedinečné pracovisko, akých je na európskych veterinárskych vysokých školách len pár. Jeho úlohou je
poskytnúť študentom širšie možnosti získavať praktické zručnosti s použitím makiet a modelových pacientov ešte pred tým, ako sú v priamej
výučbe použité živé zvieratá.

Slávnostné otvorenie CKZ sa začalo v aule univerzity, kde
rektorka Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., predstavila hlavné myšlienky projektu od vzniku samotnej idey po
realizáciu pred pozvanými hosťami – členmi akademického
senátu, správnej rady, vedeckej rady, vedúcimi katedier a
kliník i slovenskými a zahraničnými študentmi. Rektorka
na začiatku svojho vystúpenia pripomenula, že univerzita
v roku 2016 získala status „evalvovaná a akreditovaná“ na

základe medzinárodného hodnotenia Európskeho združenia inštitúcií pre veterinárske vzdelávanie (EAEVE), čo ju
zaradilo k dovtedy jedenástim najlepším univerzitám poskytujúcim veterinárne vzdelávanie v Európe. Keďže jednou zo
základných podmienok OIE a EAEVE pre regulované povolanie veterinárny lekár je nadobudnutie praktických zručností tak, aby mal absolvent tzv. day-one skills, bol v roku
2015 prezentovaný jeden z hlavných strategických cieľov
nového vedenia univerzity. Ten vyplýval z téz kandidáta na
rektora z roku 2014, medzi ktorými bolo aj zriadenie laboratória klinických zručností, ktoré umožní študentom všeobecného veterinárskeho lekárstva nácvik základných klinických
úkonov ešte pred začatím výučby klinických predmetov.
V nasledujúcom roku bola pripravená prvá koncepcia Centra
klinických zručností, bol podaný rozvojový projekt, ktorý vo
februári 2017 bol akceptovaný zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ďalšie mesiace sa realizovalo verejné obstarávanie modelov a nábytku, adaptácia
priestorov a ich vybavenie, aby v tento aprílový deň mohlo
byť CKZ otvorené. Vybavenie centra modelmi umožní nácvik
viacerých metód, ako anestéziológia, aseptická manipulácia so základným materiálom, aseptická príprava – chirurgická, injekcie, infúzie, zavedenie intravenózneho katétra,
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obväzová technika, oftalmologické vyšetrenie pomocou
prístrojov, sutúry, RTG a USG vyšetrenie, zubné ošetrenie –
zubná ambulancia, evidencia pacientov, liekov a materiálu.
Študentom budú nateraz k dispozícii modely na výučbu
obväzovej techniky, modely na výučbu starostlivosti o pacienta, simulátory na výučbu metód auskultácie, modely psov
a mačiek na vykonávanie intubácie, modely na výučbu techniky ošetrenia a šitia rôznych typov rán, na precvičovanie
kardiopulmonálnej resuscitácie a intravenóznej aplikácie
liečiv u malých zvierat či modely na simuláciu vykonávania
chirurgických zákrokov na pohlavných orgánoch samíc
a samcov.
Rektorka prof. Mojžišová ako autorka myšlienky zriadiť
toto špecializované pracovisko na našej univerzite po
vzore takých prestížnych
veterinárskych univerzít,
akými sú školy v Hanoveri a Viedni, predstavila
úlohy centra, medzi ktoré
patrí rozšírenie možností
získavať praktické zručnosti
s použitím makiet a modelových pacientov ešte
pred tým, ako sú v priamej
výučbe použité živé zvieratá, minimalizácia bolesti
ošetrovaných zvierat vďaka
zručnostiam získaných na
maketách a modelových pacientoch, precvičovanie praktických klinických schopností a zručností, ktoré sú nevyhnutné
v ich budúcej profesii, znižovanie stresu zvieraťa zo zákroku
či znižovanie stresu študenta z nedostatočnej zručnosti.
S ďalšou prezentáciou vystúpila MVDr. Mária Kuricová, PhD., odborná pracovníčka centra, ktorá vysvetlila
prítomným pozvaným hosťom, zamestnancom a študentom význam projektu
pre prípravu budúcich veterinárnych lekárov a náplň
práce CKZ.
MUDr. Kuricová objasnila, že vzhľadom na počty
študentov
a
potrebu
zníženia počtu živých
zvierat v priamej výučbe a
tiež ako odpoveď na požiadavky z praxe ohľadne
kompetencií nových absolventov bolo potrebné zriadiť špecializované pracovisko –
Centrum klinických zručností, kde môže študent bez stresu
v relatívne bezpečnom prostredí opakovať jednotlivé úkony
a zručnosti, a zdokonaľovať sa na základe vlastných potrieb
a včasnej spätnej väzby. Požiadavkou akreditačnej a evalvačnej komisie EAEVE rovnako bolo zvýšiť počet povinných
hands-on, t. j. praktických klinických hodín pre študentov
a zaistiť možnosť študentom získavať tzv. day-one skills,
zručnosti potrebné pre vykonávanie profesie od prvého dňa
z novom zamestnaní, a tiež je cieľom dodať čo najviac objektivity hodnoteniu študentov.
Na základe týchto skutočností prechádza i UVLF prerodom
a modernizuje proces výučby. Cieľom CKZ má byť výučba a
tréning zručností očakávaných od nového absolventa na
úrovni, z ktorej je možno čerpať v neskoršej dobe v nových
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situáciách. Výučba klinických zručností pomôže študentom
získať kompetencie potrebné pre profesionálnu starostlivosť
o pacienta vo veterinárskej praxi, ktoré budú používať celý
profesionálny život. Študent v CKZ získa psychomotorické,
praktické, kognitívne a komunikačné zručnosti, ktoré sú
požadované v priebehu štúdia, pri štátnej skúške a následne
počas veterinárnej kariéry. Priestor je pri tom čo najviac
podobný skutočnému pracovisku. Osvojenie si zručností
v známom prostredí bez možnosti poškodenia reálneho
pacienta dáva študentom možnosť vykonávať úkony opakovane a bez stresu vznikajúceho v rušnom klinickom prostredí.
V dôsledku toho sú študenti lepšie pripravení a schopní optimalizovať svoje vzdelávanie v klinických podmienkach.
Vo svete a v Európe na veterinárskych fakultách existuje
zatiaľ len niekoľko podobných centier, ktoré majú rôzne
pomenovania. Nami navštívené Laboratóriá klinických
zručností v Hannoveri a vo Viedni fungujú od roku 2013 a
prvé výsledky ukazujú, že tieto centrá pomáhajú udržiavať motiváciu študentov výučbou praktických zručností
v ranom štádiu na základe teoretických vedomosti získaných
štúdiom. To umožňuje študentom pripraviť sa na ich prvé
vyšetrenie a ošetrenie živých pacientov spôsobom, ktorý
je kompatibilný s dobrými životnými podmienkami zvierat
– welfare. Takéto centrum navyše zodpovedá podmienkam
EAEVE v zmysle naplnenia definície day-one-skill a hands-on-study. Všeobecné, základné zručnosti majú možnosť praktizovať študenti od prvého semestra, kedykoľvek vo svojom
voľnom čase. Špecifické zručnosti sa začínajú praktikovať od
4. semestra, na záver si študenti overia svoje kompetencie
z jednotlivých zručností prostredníctvom testov a check-listov. Profesionálne zručnosti navštevujú od 7. semestra
a niektoré z nich sú povinné a viazané na sylaby v danom
semestri. ( viac informácií v samostatnom príspevku)
Po tejto prezentácii sa následne všetci presunuli do
pavilónu 17, kde rektorka univerzity prestrihla pásku pred
vchodom do CKZ spolu s doc. MVDr. Oskarom Nagyom, PhD.,
prorektorom pre klinickú činnosť a styk s praxou, prof. MVDr.
Valentom Ledeckým, CSc., vedúcim centra, a MVDr. Máriou
Kuricovou, PhD., aby si potom všetci vrátane zástupcov médií
mohli prezrieť priestory centra, kde im vybraní študenti na
modeloch zvierat názorne predviedli ich využitie. Pedagogickí i vedeckí pracovníci a študenti sa rozptýlili do jednotlivých miestností, kde si mohli aj sami prakticky vyskúšať, čo
jednotlivé modely ponúkajú na rozvoj klinických zručností
a ich reakcie sa niesli v duchu uznania až nadšenia či hrdosti
na to, že Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach medzi prvými veterinárnymi školami zachytila
súčasné trendy v príprave budúcich veterinárnych lekárov.
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Vedúci centra prof. Ledecký pre médiá uviedol, že „veterinárna medicína v oblasti malých zvierat sa dnes mení na
vysoko špecializovanú oblasť. Keďže je to jediná takáto klinika
na Slovensku a rarita v rámci Európy, prinesie to aj vyššiu atraktívnosť univerzity pre zahraničných študentov.“
O financovaní tohto projektu sa rektorka prof. Mojžišová
vyjadrila pre médiá: „Zdroje na vytvorenie kliniky získala
univerzita cez projektovú dotáciu ministerstva školstva vo

výške 60-tisíc eur. Ďalších 60-tisíc eur zafinancovala z vlastných
zdrojov.“ Rektorka univerzity tiež zdôraznila, že v budúcnosti
plánujeme rozšírenie centra aj na veľké zvieratá, teda
hovädzí dobytok a kone.
PhDr. Ľudmila Kundríková
kancelárka
Foto: Lukáš Rudňanský

Centrum klinických zručností – nové trendy a nové metódy
výučby klinických predmetov
MVDr. Mária Kuricová, PhD., prof. MVDr. Valent Ledecký, CSc.
Úvodná prednáška zo slávnostného otvorenia Centra klinických zručností (CKZ)
Obsah prednášky sme rozdelili na dve časti, prvá bola
venovaná dôležitosti a potrebe zriadenia Centra klinických zručnosti (CKZ) na UVLF v Košiciach a porovnaniu so
súčasným stavom vo svete, druhá časť prednášky bola zameraná na nové trendy a metódy výučby a skúšania klinických
predmetov, ktoré vyplývajú z konceptu tzv. Graz konferencií
v humánnej medicíne, ktoré sú plne aplikovateľné aj vo veterinárnom vzdelávaní. Tieto konferencie konané každoročne
za ostatných 25 rokov sú navštevované aj učiteľmi z veterinárskych fakúlt pre podobnosť problematiky.
Naša univerzita mala a má pedagogický proces založený
na tzv. Viedenskej škole, len proces socializácie poľnohospodárstva začiatkom 70. rokov zmenil základ poľnohospodárstva a zaviedla sa živočíšna veľkovýroba, kedy sa začala
aplikovať takzvaná stádová diagnostika chorôb. Dnes sa v
rámci štúdia na našej univerzite vo vyšších ročníkoch výučba
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klinických predmetov zabezpečuje formou prednášok alebo
formou výjazdových cvičení na farmy vrátane univerzitnej,
ktoré sú organizované pre väčší počet študentov, alebo
formou praktických cvičení realizovaných na pôde univerzity v menších skupinách. Výučba na Klinike malých zvierat
v rámci novej Univerzitnej veterinárnej nemocnice prebieha
na troch oddeleniach vo forme denných a nočných stáží pre
študentov piateho a šiesteho ročníka.
Pri výučbe klinických predmetov je stále väčší záujem
riešiť túto výučbu iným spôsobom, nielen trend zvyšujúceho
sa počtu študentov, ale najmä po prijatí zákona na ochranu
zvierat pre pedagogické a vedecké účely. Toto platí nielen
pre malé a exotické zvieratá, ale rovnako pre hospodárske
zvieratá ako kone, hovädzí dobytok a ošípané. Navyše sa
čoraz častejšie stretávame s odmietavým postojom majiteľov zvierat, ktorí si neželajú, aby boli i základné neinva3

zívne metódy klinických vyšetrení a ošetrení vykonávané na
ich domácich zvieratách študentmi. Tieto skutočnosti a nový
model špecializácií nás vedie k potrebe stále vyššej úrovne
výučby klinických zručností a vytvára potrebu precíznejšieho prístupu ku študentom a čo najvyššej kompetencie
študentov voči pacientom.
K zníženiu počtu živých zvierat používaných v pedagogickom procese došlo zavedením výučby s použitím kadáverov. Dnes už je však z pohľadu ich použitia veľká polemika
o ich vhodnosti. Tak, ako v humánnej medicíne sa väčšina
pacientov digitalizuje, tak aj vo veterinárnej medicíne existuje snaha o modernizáciu výučby smerom k zníženiu počtu
živých zvierat v priamej výučbe a k zvýšeniu počtu praktických tzv. hands-on study hodín. Trendom dnešného pedagogického procesu je rozvíjať praktické klinické zručnosti s
vysoko detailizovanou teoretickou prípravou. Pre budúceho
absolventa je dôležité nielen konkrétnu zručnosť vyko-

priamo v procese vykonávania zručností je najlepším didaktickým prostriedkom. Sebareflexia študentov prebieha na
základe videí a dotazníkov, v ktorých študent na záver praktickej výučby ohodnotí sám seba, ako sám cíti, akú úroveň
dosiahol v určitých oblastiach v rámci vedomostí a praktických zručností.
Nový systém výučby aplikovaný aj na základe poznatkov
z Graz konferencií sa môže javiť náročný – vyžaduje osobnú
iniciatívu, kreatívnosť učiteľa a celé kolektívy s cieľom formulovať filozofiu študijného predmetu a jeho nadväznosť na
ostatné predmety a na komplex predmetov. Žiadaná je
spolupráca predovšetkým medzi klinickými pracoviskami
a rovnako vítaná je spolupráca aj s paraklinickými a teoretickými študijnými predmetmi. Výsledkom má byť unifikácia klinických zručností podľa druhov zvierat. Preto aj
touto cestou vyzývame aj garantov študijných predmetov o
poskytnutie unifikácie klinických a laboratórnych zručností.

návať, ale osvojiť si komplex získavania a rozvoja zručností,
ktorý vyplýva z kontinuálneho a riadeného vzdelávacieho
procesu. Tieto skutočnosti nás vedú k potrebe poskytnúť
všetkým študentom individuálnu možnosť viacnásobného
opakovania a tréningu klinických zručností. Každý študent
navyše potrebuje rôzne dlhý čas na osvojenie si základných
a pokročilých klinických zručností, každý študent je individuálny a možnosť opakovania a spätnej väzby je základom
dnešného didaktického procesu.
Niektoré klinické zručnosti sú koncipované ako
samoštúdium, iné vyžadujú pôsobenie študenta z vyššieho
ročníka prípadne inštruktora a najmä profesionálne zručnosti prebiehajú pod dohľadom skúseného veterinárneho
lekára formou workshopov. Spätná väzba od pedagóga

Chceme tiež umožniť študentom, aby si vo svojom voľnom
čase mohli plánovať čas na výučbu a svoje návštevy centra
aj v odpoludňajších hodinách. Do práce v centre budú
zapojení doktorandi, ktorí si ako inštruktori môžu naplniť
svoj pedagogický úväzok. V rámci metódy peer teaching
budú zapojení študenti vyšších ročníkov ako inštruktori, tiež
je možné simulovať výučbu študijným skupinám v rámci
semestrálnych cvičení.
Poslaním CKZ je slúžiť študentom na dennej báze a
umožniť im organizovať si svoj čas zmysluplne. Zo strany
študentov predpokladáme prejav osobného záujmu a individuálne aktivity. Návšteva centra okrem povinných semestrálnych cvičení je pre všetkých študentov na dobrovoľnej báze
a je založená na individuálnom prístupe každého študenta.
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Prioritou je v spolupráci so všetkými klinikami stanoviť určitý
zoznam klinických zručností, ktoré musí absolvent zvládnuť,
aby bol schopný dynamicky zvládnuť každodenný rytmus
na klinickom alebo hospodárskom pracovisku, a aby jeho
kompetencie (vedomosti, skúsenosti a zručnosti) boli na čo
najvyššej úrovni.
Dnešným dňom máme zriadených 12 miestností pre
výkon základných zručností, centrum v dnešnom stave je
krásnym začiatkom a je cestou do budúcnosti, ktorá bude
stáť hlavne na finančných možnostiach doplnenia centra o
makety veľkých zvierat a niektoré ďalšie klinické zručnosti.
Dnes máme pripravené priestory a výbavu pre: evidenciu
pacientov s možnosťou tvorby klinických záznamov pacientov, klinické vyšetrenie a nácvik znehybnenia malých
zvierat, infúzie, injekcie, kanylácie a tiež na štúdium základného oftalmologického vyšetrenia, nácvik šijacích techník,
obväzové techniky, úkony laboratórnej diagnostiky a simuláciu zobrazovacích vyšetrení, simuláciu anestéziologických
techník, endoskopického vyšetrenia a stomatologického
ošetrenia, nácvik operačných postupov vrátane prípravy
operačného tímu, prípravy pacienta, manipulácie s inštrumentami. V neskoršom období plánujeme rozširovanie
o niektoré ďalšie makety, napr. veľkých zvierat.
NOVÉ TRENDY DIDAKTIKY
Je dôležité nahradiť tradičnú výučbu v zmysle prednáška –
kniha (lecture-book-based) za iné, študentov viac motivujúce
metódy a stratégie výučby. Pre správnu motiváciu študentov
už v predklinických ročníkoch a v zmysle poskytnúť jednotlivcom možnosť rozhodnúť sa pre určitú špecializáciu v
ranom štádiu je potrebné zaradiť do klinických zručností tiež
niektoré zručnosti, ktoré sú náplňou predklinických ročníkov
už od prvých ročníkov (patológia, hygiena potravín, parazitológia...). Oproti minulosti, kedy študent na klinike stál pri
učiteľovi a pozorovaním sa učil, dnes pripravujeme študenta
na kompetencie, ktoré mu pod vedením pedagóga umožnia
pristupovať priamo k pacientovi. Keďže pedagogický proces
sa mení a transformuje modernizáciou výučbových metód
a zriaďovaním podobných sofistikovaných centier klinických zručností v humánnej i veterinárnej medicíne, je dnes
zameraný v podstatnej miere na výučbu klinických zručností
a kompetencií vrátane tímovej práce a klinického rozhodovania.
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Okrem modernizácie výučby ako takej dnes je cieľom tiež
objektivizácia hodnotenia študentov, hodnotenie teoretických vedomostí je realizované na základe testov alebo
ústneho skúšania študentov, hodnotenie klinických zručností by malo prebiehať formou tzv. objektívneho štruktúrovaného klinického hodnotenia (OSCE). Jedná sa o protokol,
presný zoznam klinických krokov potrebných k vykonaniu
určitej zručnosti, napr. odber krvi od dezinfekcie po odhodenie odpadu, takže na základe daného protokolu každý
učiteľ ohodnotí výkon študenta rovnako a objektívne. Pri
povinných zručnostiach budú študenti hodnotení známkou
na základe OSCE. Tieto povinné zručnosti musia študenti
absolvovať pred tým, ako budú praktizované na živých
zvieratách. Takýto prístup znižuje traumatizáciu zvierat
a výrazne skracuje dobu potrebnú na vykonanie úkonov
na živých zvieratách. Na výučbu praktických zručností sa
využíva tiež rôzne modifikovaná PEYTONova metóda, ktorej
podstatou sú 4 kroky:
1. Tichá demonštrácia v normálnej rýchlosti – napr.
		 aplikácia injekcie. Vyučujúci daný úkon vykoná
		 a študenti sa pozerajú.
2. Učiteľ zopakuje demonštráciu tejto zručnosti s plným
		 vysvetlením jednotlivých krokov metodiky od dezin		 fekcie miesta vpichu až po odhodenie odpadu, štu		 denti majú možnosť sa v tomto kroku pýtať.
3. Zopakuje vyučujúci tretíkrát daný úkon, ale v tomto
		 čase študent vysvetľuje jednotlivé kroky a vyučujúci
		 môže klásť otázky.
4. Študent prakticky vykoná daný úkon s tým, že pred
		 každým jednotlivým krokom vysvetlí, čo ide presne
		 vykonať.
Ďalšou efektívnou metódou výučby je, keď študenti učia
študentov (peer teaching) – jedni hrajú úlohy lekárov, asistentov a druhí majiteľov zvierat – študenti majú možnosť
sa na takýchto hraných situáciách naučiť komunikačné
schopnosti, tiež kritické myslenie v zmysle dôveryhodných profesionálnych rozhodnutí ohľadne diagnostických
metód, nasimulovať konfliktné situácie, emocionálne situácie. Inštruktori z radov študentov sú motiváciou pre ďalších
študentov, nepociťujú toľko trémy a stresu ako v prostredí
kliniky, odpadá stres pre študentov a tiež určitý stres aj pre
vyučujúceho. Jednou z metód, ako motivovať a rozvíjať
študentov, je formatívne skúšanie na prednáškach alebo po
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ukončení určitej tematiky, kedy si študenti včas overia, akú
úroveň vedomostí dosiahli a majú možnosť zlepšiť svoje
nedostatky. Veľkou motiváciou sa javia videonahrávky simulovaných situácií a hraných scén, na základe ktorých študenti
vedia zhodnotiť svoje chyby v získavaní anamnézy, rozhodovaní, komunikácii. Dobrou pomôckou sú aj jednoduché
kontrolné zoznamy, ktoré obsahujú kritické body jednotlivých úloh alebo zručností, ktoré sú ľahko zapamätateľné a
použiteľné v praxi.
Záverom zopakujeme niektoré zásadné ciele pôsobenia
Centra klinických zručností:
Väčší dôraz je potrebné venovať klinickým a komunikačným schopnostiam a výučbe s dôrazom nielen na
špecializácie, ale na osobnostný rozvoj študenta, rozvoj
komunikačných a rozhodovacích schopností, interdisciplinárnej tímovej práce, celoživotného vzdelávania, organizačných schopností v oblasti prevencie, diagnostiky,
terapie, rehabilitácie. Cieľom je, aby náš študent sa mohol

bez problémov transformovať zo študenta na veterinárneho
lekára, ktorý je kompetentný, dôveryhodný, má zodpovednosť, a môže bez dohľadu vykonávať základné klinické
úkony.
ZÁVER
Centrum klinických zručnosti je realitou. Poďakovanie
patrí rektorke našej univerzity Dr. h. c. prof. MVDr. Jane Mojžišovej, PhD., ktorá získala finančné prostriedky a rozhodla o
jeho zriadení.
T ým, že naša univerzita patrí medzi evalvované a akreditované veterinárske inštitúcie v Európe, očakáva sa od nás
všetkých, aby sme prichádzali s takými projektami, ktoré
sa stanú vyhľadávanými pre ostatných študentov a doktorandov v zahraničí. Už nemôžeme len preberať, ale musíme
realizovať inovované programy vzdelávania a postaviť sa do
čela vzdelávacích inštitúcií.

Vybrané z programu rektorky
prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD.

•
•

•
•
• Dňa 12. 3. 2018 sa najvyšší predstavitelia veterinárneho
stavu z Českej republiky a Slovenska zišli v juhomoravskom meste Lednice a diskutovali o spoločných zámeroch.
Hovorilo sa o budúcnosti veterinárneho stavu a
veterinárnej profesie, o veterinárnom vzdelávaní i o tom,
čo je treba urobiť pre jeho zlepšenie. Na pozvanie MVDr.
Karla Daniela, prezidenta Komory veterinárnych lekárov
ČR, sa stretnutia zúčastnili za UVLF v Košiciach rektorka
Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., a prorektor pre
klinickú činnosť a styk s praxou doc. MVDr. Oskar Nagy,
PhD., za Veterinárnu a farmaceutickú univerzitu Brno
jej rektor prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, a dekani
doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D, a doc. MVDr. Michal
Crha, Ph.D. Komoru veterinárnych lekárov SR zastupovali
MVDr. Silvia Štefáková, prezidentka komory, viceprezident
MVDr. Ladislav Stodola a predseda dozornej komisie
JUDr. MVDr. Ivan Riečan. Štátnu správu reprezentovali
jej ústrední riaditelia – prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.,
Štátna veterinárna a potravinová správa SR, a MVDr.
Zbyněk Semerád, Státní veterinární správa ČR. Dohodli
sa na zásadných témach, ktorými je veterinárne
vzdelávanie základné i postgraduálne, náplň odborných praxí i spoločný postup pri tvorbe, poprípade
6
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pripomienkovaní novej legislatívy. Rektori oboch
univerzít privítali možnú súčinnosť vo všetkých
preberaných témach. Prezidenti slovenskej a českej
komory i ústrední riaditelia štátnej správy konštatovali
zhodnosť problémov, ktorým musia čeliť. Všetci
zúčastnení sa dohodli na ďalšom stretnutí, na ktorom
sa budú riešiť už konkrétne návrhy v jednotlivých
oblastiach.
Ako členka redakčnej rady časopisu Lekárnik sa zúčastnila
dňa 14. 3. 2018 v Bratislave na zasadnutí veľkej redakčnej
rady.
Pri príležitosti národného sviatku Írskej republiky Dňa
sv. Patrika (St. Patric‘s Day) sa na pozvanie veľvyslankyne
Írskej republiky v SR pani Hildy Ó Riain zúčastnila dňa
15. 3. 2018 v Bratislave osláv spolu s prorektorom pre
zahraničné štúdium MVDr. Tomkom a kancelárkou PhDr.
Ľ. Kundríkovou.
Dňa 16. 3. 2018 sa zúčastnila zasadnutia Vedeckej rady
UPJŠ v Košiciach.
Ako predsedníčka Vedeckej rady UVLF v Košiciach zvolala
a viedla dňa 28. 3. 2018 jej zasadnutie. ( bližšie
informácie v osobitnom príspevku)
V Zürichu sa v dňoch 4. – 6. 4. 2018 konalo 20th General
Assembly European University Association (Európska
asociácia univerzít). Výročnej konferencie sa zúčastnila
rektorka prof. Mojžišová spolu s prorektorom pre
vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky prof.
Pistlom. ( bližšie informácie v osobitnom príspevku)

www.uvlf.sk

• Na zasadnutí vedia univerzity 10. 4. 2018 informovala
členov vedenia o aktivitách súvisiacich s pripomienkovaním návrhu novely zákona č. 131/2002 Z.
z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia
niektoré zákony, a s pripomienkovaním návrhu zákona
o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania.

• V dňoch 15. 4. – 22. 4. 2018 navštívila rektorka prof.
Mojžišová a prorektori prof. Pistl a MVDr. Tomko Louisiana
• Dňa 2. 3. 2018 som sa zúčastnila na 8. prelomovom plese
farmaceutov v Dome umenia v Košiciach.
• Dňa 10. 3. 2018 sa začal prípravný kurz pred prijímacími
pohovormi pre uchádzačov o štúdium v posluchárni
P – 1, počet prihlásených uchádzačov je 48.
• Dňa 19. 3. 2018 som predniesla úvodnú prednášku
Informácie o štúdiu, uplatnení absolventov a možnostiach postgraduálneho vzdelávania študentov v
študijnom programe farmácia na UVLF v Košiciach na
podujatí „Farmaceuti pre farmaceutov – Dni pracovných
príležitostí“ v aule UVLF v Košiciach.
• Dňa 26. 3. 2018 sa uskutočnilo 3. kolo výberového konania uchádzačov o mobilitu štúdium, mobilitu absolventská prax a mobilitu stáž v rámci programu ERASMUS+.
• Dňa 6. 4. 2018 sa uskutočnilo pracovné stretnutie s
riaditeľom ŠD UVLF v Košiciach Mgr. J. Hochmannom
a Ing. V. Švihrovou. Predmetom stretnutia bolo otvorenie
AIS od 15. 4. do 15. 5. 2018 pre podávanie žiadostí o
pridelenie internátu na akademický rok 2018/2019.
Na schôdzi boli prerokované aj ďalšie otázky týkajúce sa
ubytovania študentov na ŠD.
• Dňa 9. 4. 2018 sa uskutočnilo pracovné stretnutie s
prof. PharmDr. J. Kyselovičom ohľadom publikovania
rigoróznych prác vo vedeckom časopise.
• Dňa 9. 4. 2018 sa uskutočnilo zasadnutie Edičnej a
vydavateľskej komisie UVLF v Košiciach. Na programe
zasadnutia bolo posúdenie edičného plánu na rok
2018. Edičný plán bude schválený na ďalšom zasadnutí
po predložení doplňujúcich údajov zo strany niektorých
autorov navrhovaných titulov.
• V rámci výmenného programu ERASMUS+ absolvovali
učiteľskú stáž na UVLF v Košiciach traja učitelia z
Užhorodskej národnej univerzity. Počas ich pobytu na
univerzite bolo zorganizovaných niekoľko pracovných
stretnutí, na ktorých boli prerokovaný program ich
pobytu a možnosti spolupráce v pedagogickej aj
vedeckej oblasti.
• Dňa 13. 4. 2018 sa na UVLF v Košiciach uskutočnila akcia
Deň narcisov. Zástupcovia z radov študentov (13) rozdali
www.uvlf.sk

State University Agricultural Center v rámci Visegrad
University Association Rectors Symposium. Jeho súčasťou bol aj podpis memoranda o spolupráci, a stretnutie
na Veľvyslanectve Maďarskej republiky vo Washingtone
v rámci V4. ( bližšie informácie v osobitnom príspevku)
• Na zasadnutí vedenia dňa 24. 4. 2018 informovala rektorka
prof. Mojžišová ako členka Executive Committee EAEVE
(The European Association of Establishments for
Veterinary Education – Európske združenie inštitúcií
poskytujúcich veterinárne vzdelávanie) o rozhodnutí
komisie ENQA (The European Association for Quality
Assurance in Higher Education – Európske združenie pre
zabezpečenie kvality vo vysokoškolskom vzdelávaní) zo
dňa 19. apríla 2018 o prijatí EAEVE za člena na obdobie
piatich rokov. ENQA je zastrešujúca organizácia, ktorá
zastupuje organizácie zabezpečujúce kvalitu z členských
štátov Európskeho priestoru vyššieho vzdelávania
(EHEA). ENQA podporuje európsku spoluprácu v oblasti
zabezpečovania kvality vo vysokoškolskom vzdelávaní
a šíri informácie a odborné poznatky medzi svojimi
členmi a zainteresovanými stranami s cieľom rozvíjať
a zdieľať osvedčené postupy a podporovať európsky
rozmer zabezpečenia kvality.

Z agendy prof. MVDr. Zity Faixovej, PhD.,
prorektorky pre výchovno-vzdelávaciu
činnosť
na univerzite 420 narcisov.
• Dňa 16. 4. 2018 som sa zúčastnila na slávnostnom
zasadnutí Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty UPJŠ
pri príležitosti 55. výročia založenia fakulty v Štátnom
divadle v Košiciach.
• V dňoch 23 4. – 27. 4. 2018 som bola na pracovnej ceste
Nord Universitet, Bodø v Nórsku, za účelom výučby.
• Bol vyhodnotený dotazník z podujatia Deň otvorených
dverí na UVLF v Košiciach 2018. Vyhodnotených bolo
223 dotazníkov, ktoré vyplnili návštevníci. Z výsledkov
dotazníka vyplýva, že návštevníci DOD na UVLF v
Košiciach 2018 pochádzali najmä z prešovského,
košického a žilinského kraja. O organizovaní DOD sa
dozvedeli z webového sídla UVLF v Košiciach a od
učiteľa v škole. DOD výrazne ovplyvnilo rozhodnutie
potenciálnych uchádzačov študovať na UVLF v Košiciach.
Niektorí návštevníci by uprednostnili voľný pohyb po
univerzite (nie organizovanú prehliadku).
• Bola vypracovaná smernica o základných pravidlách a
princípoch projektu KA1- vysokoškolského vzdelávania v
rámci programu ERASMUS+ na Univerzite veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach (vnútorný predpis č. 71)
v zmysle záverov auditu vykonanom audítorskou firmou
AUDIT CENTRE, s. r. o.
• Bol zaslaný list ústrednému riaditeľovi ŠVPS SR prof.
MVDr. Jozefovi Bírešovi, DrSc., ohľadom organizácie praxí
študentov na RVPS a ŠVPÚ.
• Na MŠ VVaŠ SR boli zaslané vzorovo vyplnené dodatky
k diplomu pre každý z troch stupňov vysokoškolského
vzdelávania.
• Na posúdenie viceprezidentovi KVL SR boli zaslané
materiály „Zloženie štátnicových komisií“ a „Záznamník
klinickej a odbornej praxe študentov študijného
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programu VVL a študijného programu HP“.
• Bol vyplnený on-line dotazník EUA o zamestnanosti
absolventov univerzity.
• Bola pripravená pomôcka na vyhodnocovanie študentských dotazníkov.
• Boli pripravené dotazníky na hodnotenie praxí a stáží
študentov na UVLF v Košiciach.

• Bol pripravený Harmonogram zápisov a harmonogram
štúdia na akademický rok 2018/2019 na UVLF v Košiciach
v slovenskom jazyku.
• Na štúdium na UVLF v Košiciach na všetky študijné
programy na akademický rok 2018/2019 je prihlásených
spolu 852 uchádzačov, čo je o 27 prihlášok viac oproti
predchádzajúcemu akademickému roku.

		

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

• V mesiacoch marec a apríl s blížiacim sa termínom
odovzdania dizertačných prác sa vedenie UVLF zaoberalo
a individuálne posudzovalo viacero žiadostí týkajúcich
sa predĺženia termínu odovzdania dizertačnej práce,
prerušenia štúdia, možnosti písania dizertačných prác
v anglickom jazyku, ako aj žiadostí týkajúcich sa
ustanovenia školiteľa konzultanta.
• V priebehu marca boli organizačne zabezpečené
dizertačné skúšky 22 doktorandov dennej formy štúdia.
• Mesiac marec, ako to už býva každý rok, sa niesol okrem
iného v znamení spracovania Výročnej správy UVLF za
rok 2017. Jednalo sa o časti týkajúce sa doktorandského
štúdia, vedy a výskumu, zahraničných stykov, ÚVIK-u,
edičného strediska a internetového obchodu.
• Koncom marca bolo vydané prvé číslo časopisu Folia
Veterinaria 1/2018 v rámci vydavateľstva DeGruyter.
Toto vydavateľstvo zabezpečuje širokú distribúciu
časopisu v mnohých databázach, najnovšie bol v tomto
roku časopis začlenený do databázy KUDOS ako aj DOAJ
(Directory of Open Access Journals), jednej z najväčších
a najpopulárnejších databáz časopisov publikujúcich
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 981 stiahnutí celých textov (406 v
minulom roku).
• Začiatkom apríla boli na webovom sídle univerzity
zverejnené témy dizertačných prác v slovenskom a
anglickom jazyku na akademický rok 2018/19. Jednotlivé témy boli schválené garantmi študijných odborov.
Celkovo bolo vypísaných 51 tém v 14 študijných
programoch, z toho 30 z UVLF a 21 z externých
vzdelávacích inštitúcií (15 tém NIÚ SAV Bratislava, 2 témy
ÚFHZ SAV Košice a 3 témy PaÚ SAV Košice). 48 tém sa
týka dennej a len 3 externej formy štúdia, pričom EVI
ani toho roku nevypísali žiadnu tému v externej forme
štúdia, z čoho je vidieť trend každoročného poklesu
záujmu o externú formu štúdia zo strany školiteľov.
• V dňoch 4. – 6. 4. 2018 sa v Zürichu konala výročná
konferencia Európskej asociácie univerzít (EUA) 2018.
UVLF na konferencii reprezentovali rektorka Dr. h. c.
prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., a prorektor pre
vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky prof.
MVDr. Juraj Pistl, PhD. Hlavnou témou konferencie bola
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otázka vplyvu univerzít na prostredie regiónov, v ktorých
pôsobia, a tiež problematika týkajúca sa Open Science.
( bližšie informácie v osobitnom príspevku)
V polovici apríla bol zverejnený 1. cirkulár seminára
doktorandov. Na základe rozhodnutia vedenia UVLF sa
seminár uskutoční 5. – 6. 9. 2017 v posluchárni č. 2
(Ústav parazitológie).
Dňa 26. 4. 2018 sa konala habilitačná prednáška a
obhajoba habilitačnej práce MVDr. M. Falisa, PhD., v
študijnom odbore 6.3.11. hygiena chovu zvierat a
životné prostredie. 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. M. Falisovi, PhD.,
vedecko-pedagogickú hodnosť docent.
Dňa 28. 3. 2018 sa konalo 1. zasadnutie Vedeckej
rady UVLF v tomto roku, na jednanie boli pripravené
a v stanovenom termíne zaslané podklady v elektronickej
a prezenčne aj v písomnej forme. V rámci zasadnutia
vedeckej rady odznela inauguračná prednáška doc. MVDr.
Norberta Žilku, DrSc., v š. o. 4.2.15. imunológia. O obsahu
a priebehu zasadnutia vedeckej rady bol vypracovaný
záznam. ( bližšie informácie v osobitnom príspevku)
Začiatkom apríla bola akceptovaná žiadosť UVLF
koncilom Observatory Magna Charta v Paríži. Rektorka
UVLF podpíše Magna Charta Universitatum v Salamanke
pri príležitosti 30. výročia Magna Charta Universitatum.
V dňoch 15. – 19. apríla 2018 sa na Štátnej
poľnohospodárskej univerzite v Baton Rouge, Louisiana,
uskutočnila II. konferencia Vyšehradskej asociácie
univerzít (VUA). V rámci návštevy bolo podpísané
Memorandum o spolupráci aj v súvislosti s možnosťou
štúdia zahraničných študentov na UVLF. VUA konferencie
sa zúčastnili: rektorka UVLF Dr. h. c. prof. MVDr. Jana
Mojžišová, PhD., a prorektori prof. MVDr. Juraj Pistl,
PhD., a MVDr. Martin Tomko, PhD. ( bližšie informácie
v osobitnom príspevku)
Dňa 26.4. 2018 sa uskutočnili zasadnutie rady Internej
grantovej agentúry za účelom hodnotenia projektov IGA
UVLF s dobou riešenia 1. 5. 2018 – 30. 4. 2019. Na základe
výzvy z 31. 1. 2018 došlo na referát pre vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné styky 7 projektov a
všetky spĺňali požadované kritériá. Rektorkou UVLF boli
na základe návrhu rady IGA odsúhlasené na financovanie
4 projekty. ( bližšie informácie v osobitnom príspevku)
Ako každoročne bola v priebehu apríla doručená
žiadosť MŠVVaŠ SR o vypracovanie elektronického
výkazu výskumno-vývojového potenciálu na UVLF za rok
2017.
V priebehu dvoch jarných mesiacov bolo vedením UVLF
schválených 49 zahraničných služobných ciest.

www.uvlf.sk

• Referát pre zahraničné štúdium pripravil kalkulácie
príjmov a výdavkov v študijných programoch General
Veterinary Medicine a Animal Science pre letný semester
akademického roka 2017/2018.
• Dňa 7. 3. 2018 sa na rektoráte UVLF v Košiciach
uskutočnilo stretnutie rektorky univerzity Dr. h. c. prof.
MVDr. J. Mojžišovej, PhD., a prorektora pre zahraničné
štúdium MVDr. M. Tomka, PhD., so zástupcami študentov
5. ročníka študijného programu post BSc. GVM, ktorého
iniciátormi boli študenti. Cieľom stretnutia bola informácia
o nadmernom pedagogickom zaťažení študentov
uvedeného ročníka a z neho vyplývajúcich obmedzených
možnostiach na absolvovanie klinických praxí.
• Dňa 15. 3. 2018 sa na pozvanie veľvyslankyne Írskej
republiky v SR pani Hildy Ó Riain osláv národného
sviatku Írskej republiky St. Patric‘s Day v Bratislave
zúčastnili rektorka Dr. h. c. prof. MVDr. J. Mojžišová, PhD.,
prorektor pre zahraničné štúdium MVDr. M. Tomko, PhD.,
a kancelárka PhDr. Ľ. Kundríková.
• Prorektor pre zahraničné štúdium MVDr. M. Tomko,
PhD., a pracovníčka referátu pre zahraničné štúdium
Mgr. K. Hriczišonová sa dňa 17. 3. 2018 zúčastnili
študentského veľtrhu Student World Fair, London 2018.
Na veľtrhu sa zúčastnilo 68 vystavovateľov z celého sveta.
• V dňoch 19. – 23. 3. 2018 navštívilo UVLF v Košiciach
21 nórskych študentov 1. ročníka spoločného študijného
bakalárskeho programu Animal Science z NORD
University v Bodø, Nórsko. Študentov sprevádzala trojica
pedagógov NORD University a koordinátor programu
Animal Science docent Ioannis Vatsos, DVM, MSc, PhD,
DipECAAH.
• Súčasťou vyššie uvedenej návštevy bolo aj stretnutie
rektorky UVLF v Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr. J. Mojžišovej,
PhD., a prorektora pre zahraničné štúdium MVDr. M.
Tomka, PhD., s koordinátorom JSP programu docentom
Ioannisom Vatsosom, DVM, MSc, PhD, DipECAAH.
Stretnutie sa uskutočnilo 20. 3. 2018 a jeho témami boli
druhý ročník spoločnej konferencie The Impact of Global
Change on the Environment, Human and Animal Health,
možnosti pokračovania v štúdiu veterinárnej medicíny
pre absolventov nového bakalárskeho programu Animal
Nursing a prijímanie študentov z iných ako škandinávskych krajín na štúdium spoločného študijného
programu Animal Science.
• V budove farmaceutického pavilónu sa dňa 22. 3. 2018
konal seminár na tému Šitie rán. Seminár organizovala
• Prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality sa
zúčastnil pracovných porád (26. 3. a 27. 3. 2018) s
poľovníckymi hospodármi (doc. P. Lazar, prorektor MVDr.
M. Tomko, MVDr. J. Soroka) so zameraním na prípravu
plánov lovu a chovu a plánov starostlivosti o zver za
poľovné revíri UVLF na poľovnícku sezónu 2018/2019.
• Dňa 28. 3. 2018 sa uskutočnila pracovná porada so
zástupcami chovnej (MVDr. L. Molnár) a rehabilitačnej
(MVDr. J. Soroka) stanice chránených živočíchov UVLF
v Košiciach, ktorá bola zameraná na zosúladenie vedenej
dokumentácie s platnou právnou úpravou.
• Dňa 9. 4. 2018 sa na UVLF v Košiciach uskutočnilo
stretnutie zástupcov UVLF v Košiciach (prorektor prof.
J. Nagy, prorektor doc. O. Nagy, doc. P. Naď), ŠPP, n. o.,
Zemplínska Teplica (Ing. I. Seňko, MVDr. Š. Onda, Ing. M.
Ferko) a zástupcu spoločnosti Syráreň Bel, a. s., Michalovce
www.uvlf.sk

Z agendy MVDr. Martina Tomka, PhD.,
prorektora pre zahraničné štúdium

•

•

•

•
•

•

pobočka ANSA Slovakia pri UVLF v Košiciach a zúčastnilo
sa ho okolo 40 nórskych študentov.
Dňa 7. 3. 2018 sa za prítomnosti rektorky UVLF v Košiciach
Dr. h. c. prof. MVDr. J. Mojžišovej, PhD., a prorektora pre
zahraničné štúdium MVDr. M. Tomka, PhD., uskutočnila
telekonferencia so zástupcom Tel-Hai College, Tel-Aviv,
Izrael, ktorá sa týkala budúcej spolupráce oboch
inštitúcií na príprave spoločného študijného programu
a možnosti štúdia absolventov − bakalárov Tel-Hai
College v štvorročnom programe post BSc. GVM.
V rámci výmenných pobytov pedagógov navštívil našu
univerzitu v dňoch 9. – 13. 4. 2018 koordinátor programu CEEPUS a VetNEST Zoran Vrbanac, DVM, PhD.,
z Veterinárnej fakulty univerzity v Záhrebe, Chorvátsko.
Súčasťou jeho pobytu boli prednášky a praktické ukážky
z rehabilitácie malých zvierat.
Dňa 11. 4. 2018 zorganizovala IVSA Slovakia nultý
ročník vedomostnej súťaže Veterinár roka 2018. Cieľom
súťaže bolo preveriť a zmerať vedomosti študentov
4., 5. a 6. ročníka v oblasti teoretickej prípravy, praktických skúseností, moderných medicínskych trendov a
kritického rozmýšľania.
V dňoch 15. – 22. 4. 2018 sa konalo v meste Baton Rouge,
Louisiana, USA, rektorské sympózium VUA. ( bližšie
informácie v osobitnom príspevku)
Dňa 16. 4. 2018 zorganizovala IVSA Slovakia prednášky z
dermatológie a endokrinológie malých zvierat.
Prednášajúci boli prof. MVDr. Miroslav Svoboda, CSc.,
a MVDr. Libor Borkovec (zástupca spoločnosti Zoetis).
Prednášky boli určené nielen študentom, ale aj
pedagógom.
V mesiacoch marec a apríl inicioval referát pre zahraničné
štúdium internetovú kampaň zameranú na získavanie
záujemcov o štúdium na UVLF v Košiciach zo Škandinávie, Britských ostrovov a Írskej republiky. Kampaň
prebiehala na dvoch študijných portáloch – Keystone AS
Masterstudies a Study Portals. Cieľom kampane je osloviť
potenciálnych záujemcov o štúdium veterinárnej
medicíny.

Z agendy
prof. MVDr. Jozefa Nagya, PhD.,
prorektora pre rozvoj školy
a hodnotenie kvality
(Ing. G. Sarossy), ktoré bolo zamerané hlavne na základné princípy projektu Farming for future.
• Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Slovenskej republiky vyhlásil 19. ročník súťaže Národná
cena Slovenskej republiky za kvalitu. UVLF v Košiciach
zaslala prihlášku do súťaže Národná cena Slovenskej
republiky za kvalitu 2018 podľa modelu CAF. V súvislosti
so zapojením do súťaže sa v dňoch 12. – 13. 4. 2018
na UVLF v Košiciach uskutočnilo školenie členov tímu
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organizované Úradom pre normalizáciu, metrológiu a
skúšobníctvo SR, ktoré bolo zamerané na metodiku
písania samohodnotiacej správy.
• Dňa 11. 4. 2018 sa uskutočnilo zasadnutie Hospodárskej
ň komisie UVLF. Hospodárska komisia zhodnotila plnenie
prioritných úloh schválených pre rok 2017, prerokovala
výsledok hospodárenia za rok 2017, rozpočet UVLF v
Košiciach na rok 2018 a navrhla prioritné úlohy v rámci
stavebnej údržby pre rok 2018.
• Prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality a kvestor
UVLF sa zúčastnili pracovného stretnutia (19. 4. 2018) na
Účelovom zariadení pre chov a choroby zveri, rýb a včiel
v Rozhanovciach v súvislosti s potrebou opráv oplotenia
v poľovnom revíri Zvernica Obora, výstavby oplotenia
lúk a pasienkov, rekultivácie lúk a pasienkov, opráv
odchytových zariadení a drobných stavebných úprav v

areáli účelového zariadenia.
• Prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality sa zúčastnil
(21. 4. 2018) na 15. ročníku Zemplínskych poľovníckych
dní v Trebišove.
• V súlade s vnútorným predpisom č. 57 Vnútorný systém
kvality na UVLF v Košiciach vedenie UVLF oslovilo vedúcich zamestnancov o zabezpečenie vykonania
dotazníkových prieskumov (názory zamestnancov UVLF
v Košiciach; úroveň využívania IKT zamestnancami,
účasť a úspešnosť vo vzdelávaní zamestnancov,
frekvencia odmeňovania jednotlivcov a tímov)
a vykonanie hodnotenie zamestnanca vedúcim
zamestnancom za rok 2017.
• V mesiaci apríl pokračovali práce na univerzitnej záhrade
liečivých rastlín.

Z agendy doc. MVDr. Oskara Nagya, PhD.,
prorektora pre klinickú činnosť a styk s praxou
• Vedenie ŠPP, n. o., v Zemplínskej Teplici spracovalo a
zaslalo predsedovi Správnej rady ŠPP, n .o., prorektorovi
doc. Nagyovi Výročnú správu o činnosti a hospodárení
ŠPP, n. o., Zemplínska Teplica za rok 2017 a správu
audítora na prerokovanie v Správnej rade ŠPP, n. o.
Uvedené materiály spolu so správou dozornej rady budú
predmetom programu najbližšieho rokovania Správnej
rady ŠPP.
• V súvislosti so zabezpečovaním nepretržitej prevádzky a
pohotovostí na oddeleniach kliniky malých zvierat v rámci Univerzitnej veterinárnej nemocnice pri realizácii
klinickej činnosti boli opakovane riešené návrhy a
požiadavky prednostky KMZ súvisiace so vzniknutými
prevádzkovými problémami kliniky.
• Boli poskytnuté informácie o účasti na zasadnutí komisie
č. 8 VEGA v Bratislave, ktoré sa zaoberalo hodnotením
záverečných správ ukončených projektov v roku 2017 a
záveroch vyplývajúcich z neho pre UVLF v Košiciach.
• Dňa 12. 3. 2018 sa v Ledniciach v Českej republike
uskutočnilo stretnutie zástupcov českej a slovenskej
Komory veterinárnych lekárov, ŠVPS SR, ŠVS ČR,
Veterinárnej a farmaceutickej univerzity v Brne a UVLF
v Košiciach zastúpených rektorkou univerzity Dr. h.
c. prof. MVDr. Janou Mojžišovou, PhD., a prorektorom
univerzity doc. MVDr. Oskarom Nagyom, PhD. Po
spoločnom obede sa v priateľskej a neformálnej diskusii
hovorilo o budúcnosti veterinárneho vzdelávania a
budúcnosti veterinárnej profesie v obidvoch krajinách
v zmysle aktuálne aj medzinárodne diskutovanej
problematiky o víziách budúcnosti veterinárnej profesie.
Témami diskusie boli otázky praktického vzdelávania
študentov, financovania vzdelávania, požiadaviek na
počty absolventov vzdelávacích inštitúcií pre prax,
výchovy niektorých špecialistov vo vzťahu k vývoju
aktuálnej nákazovej situácii u zvierat, celoživotného
vzdelávania a jeho organizácia, nízkeho záujmu mladých
absolventov o niektoré oblasti veterinárnej profesie s
následným zvýšeným dopytom po absolventoch napr.
v štátnej správe, laboratórnej diagnostike, uplatniteľnosti absolventov v praxi, legislatívy súvisiacej s
10

•

•

•

•

•

•

veterinárnou činnosťou a pod. Prediskutovali sa tiež
názory na ďalšiu možnú spoluprácu medzi
zainteresovanými organizáciami a na zabránenie straty
pôsobenia veterinárnej profesie s hľadaním ďalších
možností rozšírenia činnosti veterinárnej profesie v
budúcnosti.
Na základe ponuky firiem ATS Danubius a Vetis sa riešila
možnosť účasti študentov a zástupcov našej univerzity,
ktorí za zaoberajú chovom a zdravotnou problematikou
druhov zvierat prezentovaných v rámci expozície
živočíšnej výroby aj tohto roku na VII. ročníku
poľnohospodárskej výstavy Celoslovenské dni poľa v
Dvoroch nad Žitavou.
Realizovalo sa pravidelné každoročné stretnutie
študentov 6. ročníka ŠP VVL a HP s viceprezidentom KVL
SR, ktoré bolo zamerané na oboznámenie sa študentov
s organizáciou tejto stavovskej organizácie, jej úlohami,
podmienkami vstupu a členstva v nej, ako aj povinnosťami vyplývajúcimi pre súkromných veterinárnych
lekárov z členstva v KVL SR. Následne sa uskutočnilo aj
stretnutie so zástupcami firiem Agrocontract Mikuláš,
a. s., a Imuna Pharm Šarišské Michaľany, ktorí prezentovali zameranie ich činnosti a možnosti uplatnenia sa pre
absolventov našej univerzity.
V priestoroch určených na činnosť Centra klinických
zručností v pavilóne boli ukončené všetky práce súvisiace
s prípravou slávnostného otvorenia pracoviska a riešilo
sa personálne zabezpečenie jeho prevádzky po jeho
otvorení, ktoré sa uskutočnilo 12. 4. 2018.
V súvislosti s riešením realizácie ozdravovacieho
programu na elimináciu IBR v chove hovädzieho
dobytka na ŠPP v Zemplínskej Teplici sa opätovne
vykonal monitoring výskytu tohto ochorenia v chove.
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.
V rámci návštevy nórskych študentov našej univerzity
sa uskutočnila prezentácia klinických pracovísk univerzity
a účelových zariadení UVLF v Rozhanovciach, ŠPP v
www.uvlf.sk

Zemplínskej Teplici a jazdeckého areálu univerzity.
• Na klinických pracoviskách sa realizovala inštalácia novej verzie programu pre evidenciu klinickej činnosti
ProVet v slovenskom aj anglickom jazyku so zlepšením
kapacity a výkonov počítačov, na ktorých sa tieto
programy používajú.

Z agendy Ing. Róberta Schrétera, PhD.,
kvestora
• V marci sa uskutočnilo stretnutie klubu kvestorov
verejných vysokých škôl a štátnych vysokých škôl za
účasti zástupcov MŠVVaŠ SR - poverenej generálnej
riaditeľky sekcie financovania a účtovníctva Ing. Jany
Sládečkovej, PhD., generálneho riaditeľa sekcie vysokých
škôl Mgr. Jozefa Jurkoviča a zástupcov sekcie financovania a účtovníctva (Ing. Beáta Gondárová, Ing. Gabriela
Hlinická a doc. Ing. Peter Viesta, CSc.). Témou zasadnutia
boli výročné správy za rok 2017, metodické usmernenie
k účtovníctvu a nové výzvy na predkladanie žiadostí
o NFP v roku 2018, ktoré prezentoval generálny riaditeľ
Výskumnej agentúry Ing. Stanislav Sipko.
• V apríli sa uskutočnil na Výskumnej agentúre okrúhly
stôl ku konceptu výziev na podporu dlhodobého
strategického výskumu a vývoja v piatich doménach
inteligentnej špecializácie z operačného programu
Výskum a inovácie, na ktorý boli prizvaný aj zástupcovia
Združenia výskumných a technických univerzít SR. V rámci okrúhleho stola boli poskytnuté informácie o koncepte
výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu
a vývoja v piatich doménach inteligentnej špecializácie,
o základných podmienkach pre predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok a o aktuálnom stave
prípravy výziev v rámci operačného programu Výskum
a inovácie.

• V spolupráci s prorektorkou prof. MVDr. Zitou Faixovou,
PhD., a študijným oddelením univerzity sa pripravovali
dotazníky pre hodnotenie absolvovaných odborných
praxí študentmi.

• V mesiaci apríl bol schválený prvý projekt podaný na
SIEA v rámci vyhlásenej výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19
na znižovanie energetickej náročnosti verejných budov,
v ktorej sú podané už celkovo štyri projekty. Schválený
bol projekt na zníženie energetickej náročnosti pavilónu
25. Naďalej prebieha odborné hodnotenie projektu na
zníženie energetickej náročnosti pavilónu 17. Projekty na
riešenie zníženia energetickej náročnosti pavilónov 35
a 36 sú v štádiu administratívnej kontroly.
• V marci bola zhotoviteľom odovzdaná stavba „Obnova
jazdeckej haly na Jazdeckom areáli“.
• V marci a apríli bola ukončená príprava priestorov
pre centrum klinických zručností v pavilóne 17 vrátane
vybavenia priestorov nábytkom a modelmi.
• V marci boli ukončené práce na oprave toaliet v pavilóne
39.
• V apríli sa ukončila rekonštrukcia výťahov na ŠD1 a ŠD2
a začalo sa s rekonštrukciou výťahu v pavilóne farmácie a
pavilóne chémie.
• V apríli sa začalo s rekonštrukciou centrálnej kotolne v
areáli univerzity.
• V marci boli MŠVVaŠ predložené údaje o čerpaní účelovo
určenej dotácie k 31. 12. 2017.
• V apríli bol sfinalizovaný rozpočet na rok 2018, plán
príjmov a výdavkov, plán výnosov a nákladov v hlavnej
činnosti a VHČ, a plán nákladov a výnosov v podnikateľskej činnosti. Rovnako bola pripravená výročná
správa o hospodárení UVLF v Košiciach za rok 2017. Oba
dokumenty budú predložené Akademickému senátu
UVLF a Správnej rade UVLF na ich májových zasadnutiach.
• V apríli sa začal výkon auditu účtovníctva za rok 2017.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
bola prijatá za pridruženého člena Asociácie amerických veterinárnych škôl
Univerzita veterinárskeho lekárstva a
farmácie v Košiciach zaslala v októbri
2017 prihlášku za pridruženého člena
Asociácie Amerických Veterinárnych
škôl (Association of American
Veterinary Medical Colleges – AAVMC).
Rektorke UVLF v Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr. Jane
Mojžišovej, PhD., bolo listom z 9. 3. 2018 oznámené,
že zhromaždenie AAVMC rozhodlo o prijatí Univerzity
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za
pridruženého člena Asociácie amerických veterinárnych
vysokých škôl.
Pridružené členstvo prináša so sebou množstvo cenných
nástrojov a zdrojov, ako aj príležitosti účasti UVLF v Košiciach
zúčastňovať sa programov AAVMC. Niektoré z výhod, ktoré
členstvo v AAVMC prinesie, zahŕňajú:
• Účasť na zhromaždení AAVMC (univerzita ako pridružený
člen má právo zúčastňovať sa, ale neprináleží jej však
právo hlasovať).
www.uvlf.sk

• Účasť vo výboroch a pracovných skupinách AAVMC.
Prorektori univerzity pre študijné záležitosti a vedu
a výskum sú automaticky členmi výborov pre študijné
záležitosti, prijímacie pohovory, nábor a výskum. Výbory
pre diverzitu a one health sú otvorené pre všetkých členov.
Členstvo v ostatných výboroch je na základe menovania
predsedom výboru.
• Príležitosť pre akademických predstaviteľov zúčastňovať
sa na stretnutiach a programoch AAVMC, ako sú výročná
konferencia, spolupráca vo veterinárnom vzdelávaní
a akadémia vedúcich pracovníkov.
• Päť bezplatných kópií každého vydania časopisu Journal
of Veterinary Medical Education (JVME) vydávaného
štvrťročne, ako aj voľný prístup k jeho online verzii.
• Zverejnenie v publikácii Požiadavky na prijatie na štúdium
veterinárskeho lekárstva (Veterinary Medical Admission
Requirements – VMSAR). Táto publikácia, ktorá je
každoročne aktualizovaná, uvádza požiadavky na prijatie
na štúdium pre všetky členské a pridružené vysoké školy
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AAVMC.
• Prístup k AAVMC odborným skúsenostiam personálu,
produktom a službám v rôznych oblastiach, ako je
organizácia
prijímacích
pohovorov,
akademický
veterinárny výskum, klinické programy a školenia, otázky
učebných osnov a diverzita, inštitucionálne údaje a
analýzy a mnohým ďalším.

Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že členstvo našej
univerzity v AAVMC posilní jej medzinárodné postavenie v
americkom vzdelávacom priestore a uľahčí spoluprácu s
veterinárnymi fakultami v USA.
prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.
prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality

Voľby do Akademického senátu UVLF v Košiciach
pre funkčné obdobie 2018 – 2022
		 9. prof. MVDr. Zuzana Ševčíková, PhD. (113 hlasov)
		 10. MVDr. Ľubica Horňáková, PhD. (110 hlasov)
		 11. MVDr. Vladimír Petrilla, PhD. (109 hlasov)
		 12. prof. MVDr. Igor Valocký, PhD. (104 hlasov)
		 13. doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD. (101 hlasov)
		 14. MVDr. Boris Vojtek, PhD. (87 hlasov)
- v komore študentov
		 1. MVDr. Mária Lapšanská, doktorand (17 hlasov)
		 2. Matěj Beránek, 3. ročník ŠP VVL (89 hlasov)
		 3. Patrik Bilský, 4. ročník ŠP VVL (78 hlasov)
		 4. Dávid Orčík, 2. ročník ŠP VVL (76 hlasov)
		 5. Jaroslav Bučan, 3. ročník ŠP VVL (74 hlasov)
		 6. Pavlína Palušová, 3. ročník ŠP F (38 hlasov)
		 7. Štefan Matyi, 1. ročník ŠP F (35 hlasov)

Predseda Akademického senátu UVLF v Košiciach prof.
MVDr. Peter Reichel, CSc., na základe čl. 2 vnútorného
predpisu č. 5 UVLF v Košiciach (Zásady volieb do
Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach) vypísal voľby členov Akademického
senátu UVLF v Košiciach pre nasledujúce funkčné obdobie
(2018 – 2022), ktoré sa uskutočnili dňa 24. 4. 2018 (8.00 –
16.00 hod.) v posluchárni pavilónu morfologických disciplín.
Na základe uvedeného vnútorného predpisu menoval
predseda AS UVLF v Košiciach volebnú komisiu v zložení:
doc. MVDr. Katarína Beňová, PhD. (predseda), MVDr Ľubomír
Šmiga, PhD. (podpredseda), prof. MVDr. Mária Goldová,
PhD., PharmDr. Monika Fedorová, MVDr. Filip Koľvek, Matěj
Beránek a Pavlína Palušová.
Z celkového počtu oprávnených voličov 1742 (komora
zamestnancov – 245, komora študentov – 1497) sa
volieb zúčastnilo 440 voličov (25,26 %), z toho v komore
zamestnancov 212 (86,53 %) a v komore študentov 228
(15,23 %).
Za členov Akademického senátu UVLF v Košiciach boli
zvolení:
-		v komore zamestnancov
		 1. prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc. (134 hlasov)
		 2. MVDr. Jana Koščová, PhD. (129 hlasov)
		 3. doc. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD. (127 hlasov)
		 4. doc. MVDr. Peter Lazar, PhD. (125 hlasov)
		 5. prof. MVDr. Peter Reichel, CSc. (122 hlasov)
		 6. doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD. (120 hlasov)
		 7. prof. MVDr. Pavol Mudroň, PhD., Dip. ECBHM
			 (120 hlasov)
		 8. doc. MVDr. Peter Korim, CSc. (115 hlasov)
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Predseda volebnej komisie pre voľby do AS UVLF v
Košiciach oznámil konanie volieb predsedu, podpredsedov
a tajomníka AS UVLF v Košiciach na deň 2. mája 2018 v
posluchárni pavilónu morfologických disciplín (13.00 hod.).
Voľby organizovala a vykonala volebná komisia v zložení:
doc. MVDr. Katarína Beňová, PhD. (predseda), MVDr Ľubomír
Šmiga, PhD., prof. MVDr. Mária Goldová, PhD., PharmDr.
Monika Fedorová, MVDr. Filip Koľvek. Volieb sa zúčastnili
všetci novozvolení členovia AS UVLF v Košiciach. Predsedom
AS UVLF v Košiciach pre nasledujúce funkčné obdobie
(2018 – 2022) sa stal doc. MVDr. Peter Lazar, PhD. (počet
hlasov 17). Za predsedu zamestnaneckej komory a zároveň
podpredsedu AS UVLF v Košiciach bola zvolená MVDr. Jana
Koščová, PhD. (počet hlasov 8). Za predsedu študentskej
komory a zároveň podpredsedu AS UVLF v Košiciach bol
zvolený Dávid Orčík s počtom hlasov 7. Za tajomníka AS
UVLF v Košiciach bola zvolená doc. MVDr. Zuzana Kostecká,
PhD. (18 hlasov).
Volebná komisia pre voľby do AS UVLF v Košiciach
Foto: Šimon Halás

www.uvlf.sk

Zasadnutie vedeckej rady
Zasadnutie Vedeckej rady UVLF v Košiciach v poradí prvé
v roku 2018 sa uskutočnilo dňa 28. marca 2018. Zasadnutie
otvorila a viedla predsedníčka vedeckej rady, rektorka UVLF
Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., ktorá privítala
prítomných členov Vedeckej rady UVLF.
Zasadnutie vedeckej rady pokračovalo podľa programu:
1. Inauguračná prednáška doc. MVDr. Norberta Žilku,
		 DrSc., v aule pavilónu morfologických disciplín
		 (poslucháreň 34)
2. Vymenúvacie (inauguračné) pokračovanie doc. MVDr.
		 Norberta Žilku, DrSc., v študijnom odbore 4.2.15.
		 imunológia
3. Návrh na menovanie za docentku MVDr. Drahomíru
		 Sopkovú, PhD., v študijnom odbore 6.3.3. veterinárna
		 morfológia a fyziológia
4. Návrh na menovanie za docenta MVDr. Jána Pošiváka,
		 PhD., v študijnom odbore 6.3.6. veterinárne
		 pôrodníctvo a gynekológia
5. Výročná správa o činnosti Univerzity veterinárskeho
		 lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2017
6. Diskusia
7. Rôzne (návrh na školiteľa na 3. stupni vysokoškolského
		 štúdia: MUDr. Petra Nováka, PhD., NIU SAV Bratislava,
		 š. o. 4.2.16. neurovedy a š. o. 4.2.15. imunológia,
		 prof. MVDr. Miroslava Svobodu, CSc., v š. o. 6.3.4.
		 vnútorné choroby zvierat, doc. MVDr. Evy Čonkovej,
		 PhD., v š. o. 4.2.7. mikrobiológia z UVLF v Košiciach)
8. Uznesenia VR
9. Záver
Vedecká rada schválila:
1. Návrhy predložené v:
		 a) bode 2 návrh na menovanie za profesora doc.
			 MVDr. Norberta Žilku, DrSc., v š. o. 4.2.15. imunológia,
		 b) bode 3 návrh na menovanie za docentku MVDr.
			 Drahomíru Sopkovú, PhD., v študijnom odbore
			 6.3.3. veterinárna morfológia a fyziológia,
		 c) bode 4 návrh na menovanie za docenta MVDr.
			 Jána Pošiváka, PhD., v študijnom odbore 6.3.6.
			 veterinárne pôrodníctvo a gynekológia.
2. Návrhy predložené v bode rôzne:
		 a) návrh na školiteľa na 3. stupni vysokoškolského
			 štúdia MUDr. Petra Nováka, PhD., v š. o. 4.2.15.
			 imunológia a 4.2.16. neurovedy,
		 b) návrh na školiteľa na 3. stupni vysokoškolského
			 štúdia prof. MVDr. Miroslava Svobodu, CSc., v š. o.
			 6.3.4. vnútorné choroby zvierat,
		 c) návrh na školiteľa na 3. stupni vysokoškolského

			 štúdia doc. MVDr. Evy Čonkovej, PhD., v š. o. 4.2.7.
			 mikrobiológia,
		 d) návrh garanta š. o. 6.3.2. hygiena potravín na
			 doplnenie povinných a povinne voliteľných
			 študijných predmetov na 3. stupni vysokoškolského
			 štúdia v š. o. 6.3.2. hygiena potravín.
Vedecká rada zobrala na vedomie:
1. Výročnú správu o činnosti Univerzity veterinárskeho
		 lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2017.
Diskusia bola zameraná k jednotlivým predloženým
návrhom. V rámci konštruktívnej diskusie vystúpili: prof.
V. Ledecký, prof. Š. Vilček, prof. Š. Faix, prof. P. Turek, prof. P.
Mudroň, prof. J. Nagy, prof. M. Novák, prof. J. Mojžišová, prof.
P. Sovák.
V rámci diskusie k bodu č. 5 – Výročná správa o činnosti
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za
rok 2017 – boli vyzdvihnuté nasledujúce body:
– UVLF požiadalo o členstvo v Asociácii amerických
		 veterinárnych fakúlt (Association of American
		 Veterinary Medical Colleges – AAVMC), ktoré bolo
		 schválené;
– členstvo univerzity v AAVMC posilní medzinárodné
		 postavenie univerzity v americkom vzdelávacom
		 priestore a uľahčí spoluprácu s veterinárnymi fakulta		 mi v USA;
– aktivita pri odstraňovaní nedostatkov týkajúcich sa
		 študijných programov (s časovým obmedzením do
		 31. 8. 2018);
– snaha o zabezpečenie garančnej kontinuity v
		 študijných odboroch 3. stupňa vzdelávania, dôležitý
		 je živý a aktívny výskum a rozvoj študijných progra		 mov predovšetkým (veková limitácia garanta a
		 spolugarantov) a kvalita (publikačná aktivita);
– potreba konkretizácie podmienok pre garantov
		 študijných programov pre naplnenie podmienok zo
		 strany AK, prípadne stanovenia vnútorných limitov,
		 aby nedošlo k ohrozeniu študijného programu.
Predsedníčka vedeckej rady rektorka UVLF Dr. h. c. prof.
MVDr. Jana Mojžišová, PhD., poďakovala prítomným za
aktívnu účasť, oznámila termín ďalšieho zasadnutia vedeckej
rady, ktoré sa uskutoční dňa 4. 7. 2018 a ukončila zasadnutie
vedeckej rady.
prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky

Blahoželáme jubilantom...

...ktorí v mesiacoch marec a apríl oslávili svoje životné jubileá a prajem
im veľa zdravia, šťastia, pokoja a porozumenia, osobných i pracovných
úspechov a veľa životného optimizmu do mnohých ďalších rokov.
JUDr. Anna Árvaiová
Ján Čuri
Marián Kalina
Dr. h. c. prof. MVDr. Dušan Magic, PhD.
www.uvlf.sk
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Výročná konferencia Európskej asociácie univerzít

Výročná konferencia EUA (European University
Association) 2018 sa konala švajčiarskom meste Zürich,
situovanom medzi vrcholmi Álp na brehu Zürišského
alpského ľadovcového jazera. Napriek tomu jazero
naposledy zamrzlo v zimnej sezóne 1962/63 a od tých čias
je táto oblasť taká teplá, že tu jej obyvatelia pestujú figy a
palmy. Hostiteľom účastníkov konferencie, ktorá sa konala
4. – 6. apríla, bola University of Zürich, najväčšia švajčiarska
univerzita, na ktorej študovalo 12 laureátov Nobelovej ceny
vrátane Alberta Einsteina. V súčasnosti tam študuje vyše 25
tisíc študentov a univerzita zamestnáva 4883 pedagogickovedeckých pracovníkov, z ktorých je 1902 zo zahraničia, čo
poukazuje na výraznú internacionálnu orientáciu. Študuje
tu mnoho zahraničných študentov a výučba aj komunikácia
na univerzite bežne prebieha v anglickom jazyku.
Na konferencii sa zúčastnilo viac ako tristo reprezentantov
univerzít z celej Európy vrátane viacerých slovenských
univerzít, medzi ktorými bola aj UVLF v Košiciach, ktorú na
konferencii reprezentovali rektorka UVLF Dr. h. c. prof. MVDr.
Jana Mojžišová, PhD., a prorektor pre vedecko-výskumnú
činnosť a zahraničné styky prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
UVLF sa zasadania EUA zúčastnila ako riadny člen EUA, za
ktorého bola prijatá v roku 2016, čo dokumentuje aj logo
EUA na webovom sídle UVLF. Členstvo v EUA je podmienené
splnením celého radu požiadaviek týkajúcich sa oblasti
pedagogického procesu, výskumu ako aj medzinárodných
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
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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
doktorandského štúdia.
Mottom tohtoročnej konferencie
bolo
Engaged
and
responsible
universities shaping Europe. Po
otváracom ceremoniáli odzneli plenárne
prednášky a účastníkom sa prihovorili
prezident EUA Rolf Tarrach, prof. Michael
Hengartner, prezident University of
Zürich, a dekanka Fakulty sociálnych
vied z University of Vienna prof. Ulrike
Feit. Základným poslaním univerzít je
ich pôsobenie na spoločnosť, vzhľadom
na činnosti ktoré vykonávajú, ako sú
vzdelávanie, výskum a inovácie. Európa
v súčasnosti čelí viacerým výzvam v
sociálnej oblasti a nezrovnalostiam vo
vzdelávaní, demografickým zmenám
a novým migračným vlnám. Vzhľadom
na to univerzity hrajú primárnu úlohu
v šírení poznatkov vo verejnosti a
tvorbe porozumenia medzi jednotlivým
kultúrami. Univerzity musia byť nositeľmi mienkotvorných
myšlienok a ideí a ich šíriteľmi v spoločnosti. Jednotlivé
príhovory a prednášky na výročnej konferencii EUA 2018 v
Zürichu boli preto zamerané na definovanie zodpovednosti
a záväzky univerzít v sociálnej a spoločenskej oblasti, či už na
regionálnej, národnej, alebo európskej úrovni. V tejto časti
odznelo 5 prezentácií týkajúcich sa činnosti univerzít vo
Veľkej Británii, Španielsku, Írsku, Maďarsku a Slovensku. Zo
Slovenska vystúpil rektor TU v Košiciach prof. Ing. Stanislav
Kmeť, CSc., ktorý oboznámil prítomných so spoluprácou
košických univerzít v rámci vedeckých parkov a ich vplyvu
na rozvoj košického regiónu. Prednášky pokračovali aj na
druhý deň v zameraní na Open Science a jej spoločenský
význam, etiku a vedeckú integritu – čestnosť pri spracovaní
a publikovaní vedeckých dát. Priestor bol venovaný aj
tradičnému cyklu: celoživotné vzdelávanie a schopnosť sa
umiestniť na trhu práce.
Záver konferencie patril prezentácii Sorbonna University
v Paríži, ktorá bude hostiteľskou univerzitou Výročnej
konferencie EUA 2019 v dňoch 11. – 12. apríla 2018.
Zástupcovia košických univerzít na výročnej konferencii
EUA 2018 v Zürichu. Sprava kvestor UPJŠ Ing. Michal Tkáč,
rektor UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, PhD., rektorka UVLF Dr.
h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., rektor TU v Košiciach
prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc., prorektor UVLF prof. MVDr.
Juraj Pistl, PhD.
prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky
www.uvlf.sk

Vyšehradská asociácia univerzít na sympóziu v Louisiane
V dňoch 15. – 21. 4. 2018 sa rektorka UVLF v Košiciach
Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., a prorektori prof.
MVDr. Juraj Pistl, PhD., a MVDr. Martin Tomko, PhD., zúčastnili
rektorského sympózia Vyšehradskej asociácie univerzít,
ktoré sa konalo na Louisianskej štátnej univerzite (Louisiana
State University – LSU) v Baton Rouge v štáte Louisiana,
ktorá je členom Vyšehradskej asociácie univerzít už mnoho
rokov. Stretnutie s názvom Diverzifikácia príjmov univerzít
a podpora súkromného sektora: úspešné prípadové štúdie
prebiehalo v Agrárnom centre univerzity pod vedením jeho
riaditeľa a zároveň vice-kancelára Fakulty poľnohospodárstva
Dr. Johna Russina, PhD., a jeho pridruženej riaditeľky pani
Ivany Tregenza. Stretnutia sa zúčastnili najvyšší zástupcovia
univerzít nielen štyroch štátov Vyšehradskej štvorky, ale aj
zástupcovia univerzít z Ukrajiny a Ruska, Louisianskej štátnej
univerzity a zástupcovia mnohých profesijných organizácií
pôsobiacich v oblasti poľnohospodárstva.
Pracovné stretnutie slávnostne otvoril Dr. Bill
Richardson, viceprezident pre poľnohospodárstvo a dekan
Poľnohospodárskej fakulty Louisianskej štátnej univerzity.
Náplňou stretnutia boli prednášky a praktické ukážky
vo forme návštev vybraných súkromných spoločností s
cieľom poukázať na prepojenie akademického prostredia
a súkromného sektora rôznymi formami obojstranne
prospešnej spolupráce. V rámci odborného programu sme
mali možnosť si vypočuť prednášky zástupcov Americkej ligy
producentov cukrovej trstiny (American Sugar Cane League)
– organizácie združujúcej pestovateľov cukrovej trstiny,
organizácie, ktorej členovia zabezpečujú 80 % spotreby
cukru v USA. Tiež sme navštívili ich vývojové a šľachtiteľské
centrum, kde v spolupráci s LSU sa podieľajú na šľachtení
nových produkčnejších a odolnejších odrôd cukrovej trstiny.
Americká liga producentov cukrovej trstiny patrí medzi
najväčších a najštedrejších podporovateľov Louisianskej
štátnej univerzity s ročným príspevkom niekoľko desiatok
miliónov dolárov. Univerzita má však podporu aj medzi
menšími spoločnosťami, akou boli spoločnosti A. Wilbert
a synovia (A. Wilbert’s Sons) a Bracyho záhradkárske
centrum (Bracy’s Nursery), ktoré spolupracujú s univerzitou
na spoločných vedecko-výskumných projektoch a tiež
umožňujú študentom univerzity absolvovať prax a realizovať
diplomové práce.

Najdôležitejšou udalosťou z pohľadu našej univerzity však
bolo podpísanie bilaterálneho memoranda o spolupráci
medzi Louisianskou štátnou univerzitou a UVLF v Košiciach,
z ktorého vyplýva záujem LSU o umožnenie štúdia ich
absolventov na UVLF v Košiciach a perspektívne vytvorenie
spoločného študijného programu, na ktorom budú
participovať obe univerzity.
Druhá časť rektorského sympózia sa konala vo
Washingtone D.C., kde sa na pôde veľvyslanectva Maďarskej
republiky uskutočnilo pracovné stretnutie za účasti
zástupcov veľvyslanectiev Vyšehradskej štvorky a ďalších
organizácií. Stretnutie otvoril veľvyslanec Maďarskej
republiky v USA pán László Szabó a viedol ho attaché
pre poľnohospodárstvo a životné prostredie Dr. Ákos
Horváth. Odznelo veľa zaujímavých informácií týkajúcich
sa spolupráce medzi krajinami V4 a Spojenými štátmi
americkými, ale najväčšia pozornosť sa venovala vstupu
zástupkyne Európskej komisie pre výskum a inovácie pani
Viktórii Bodnárovej (Slovenka z Moldavy nad Bodvou), ktorá
hovorila o možnostiach financovania vedecko-výskumnej
spolupráce medzi americkými a európskymi univerzitami z
fondov EU hlavne projektu EURAXESS.
MVDr. Martin Tomko, PhD.
prorektor pre zahraničné štúdium

61. ročník študentskej vedeckej konferencie – ŠVOČ
Dňa 18. apríla 2018 sa pod záštitou rektorky Univerzity
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Dr. h. c. prof.
MVDr. Jany Mojžišovej, PhD., konal 61. ročník Študentskej
vedeckej konferencie – ŠVOČ.
Do recenzovaného zborníka bolo prihlásených 71
abstraktov od 70 študentov z UVLF v Košiciach, z ktorých
bolo šesť od študentov študujúcich v anglickom jazyku, tri
abstrakty od študentov z Fakulty veterinárskej medicíny
Národnej poľnohospodárskej univerzity Bila Tserkva, z
Ukrajiny a tri od študentov Fakulty veterinárskej medicíny
z Univerzity prírodných vied v Lubline, z Poľska. Účasť
zahraničných hostí potvrdila zmysel študentských
konferencií ako významného priestoru na reprezentáciu
www.uvlf.sk

školy a vedeckých výsledkov študentov.
Milou tradíciou je organizovanie sprievodného podujatia
konferencie. V tomto roku v spolupráci s Východoslovenským
múzeom v Košiciach, výstava Natura excelenta. Na štrnástich
baneroch boli v priestoroch pavilónu morfologických
disciplín prezentované fotografie prírodovedných hodnôt
košického kraja. Výber fotografií prírodovedcov Evy
Sitášovej, Miroslava Fulína, Štefana Danka, Miloša Ballu a
Milana Kapustu sú ukážkou ich vnímania hodnôt územia
a jeho osobitostí. Poďakovanie za realizáciu výstavy patrí
Východoslovenskému múzeu v Košiciach a MVDr. Denise
Toropilovej, PhD.
Rokovania 61. ročníka Študentskej vedeckej konferencie
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– 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 prorektorka prof. MVDr. Zita
Faixová, PhD. V úvodnom príhovore vyzdvihla význam
študentskej vedeckej a odbornej činnosti a popularitu, ktorú
si konferencia stále udržiava.
Študentské práce hodnotili odborné komisie v zložení:
predklinická sekcia – predsedníčka prof. MVDr. Zita Faixová,
PhD., a členovia doc. MVDr. Dagmar Mudroňová, PhD., a
MVDr. Lenka Luptáková, PhD.; klinická sekcia – predseda doc.
MVDr. Oskar Nagy, PhD., a členovia MVDr. Tatiana Weissová,
PhD., a MVDr. Ján Bílek, PhD.; sekcia hygiena potravín a
prostredia – predsedníčka doc. MVDr. Ivona Kožárová, PhD.,
a členovia doc. MVDr. Daniela Takáčová, PhD., a MVDr. Miloš
Halán, PhD.; farmaceutická 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 UVLF v
Košiciach. Generálnym sponzorom študentskej vedeckej
konferencie bola firma Zoetis, podujatie podporili tiež
Komora veterinárnych lekárov SR, Slovenská lekárnická
komora spolufinancovaním zborníka abstraktov a firmy
Royal Canine Czech & Slovak Republics, Lekárne Gram
a Váhy v Košiciach, Dr. Max, Imuna Pharm, Mevet, Vetis,
Siemens Healthineers, Pharmacopola, Bioveta SK a Základná
organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy
pri UVLF v Košiciach.
Ocenenia – ceny rektorky UVLF v Košiciach – prehľad:
1. Predklinická sekcia
1. miesto:
Robert William Murray B.Sc (Hons) Biomed, CCUG in
Gothenburg, Sweden: Taxonomic discrimination of the
Streptococcus mitis-group using a molecular approach
2. miesto:
Marek Ratvaj, 5. ročník ŠP VVL, UVLF v Košiciach: Účinok
podávania probiotických laktobacilov na peľovom nosiči
na črevnú mikroflóru a antimikrobiálne peptidy včely
medonosnej
3. miesto:
Amália Piegerová, 4. ročník ŠP farmácia, UVLF v Košiciach:
Antibiofilmová aktivita vybraných rastlinných extraktov voči
Staphylococcus aureus
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2. Klinická sekcia
1. miesto:
Katarína Schmiesterová, 6. ročník ŠP VVL, UVLF v Košiciach:
Využitie dopplerovskej ultrasonografie pri vyšetrení
semenníkov u psov
2. miesto:
Marieta Kurillová, 6. ročník ŠP VVL, UVLF v Košiciach:
Numerické porovnanie priechodnosti priedušnice na
röntgenograme u brachycefalických a niektorých ďalších
plemien psov
3. miesto:
Frederika Rokytová, 6. ročník ŠP VVL, UVLF v Košiciach:
Využitie
alternatívnych
metód
konzervatívneho
manažmentu terapie chronických rán
3. Sekcia hygiena potravín a prostredia
1. miesto:
Marie-Claire Schieber, 5th BSc, UVMP in Košice: Endoparasites
of carnivores kept in captivity
2. miesto:
Lucia Liktorová, 6. ročník ŠP VVL, UVLF v Košiciach:
Prevalencia kryptosporidiózy u teliat na vybraných farmách
v okresoch Zvolen a Krupina
3. miesto:
Miriama Krišová, 6. ročník ŠP HP, UVLF v Košiciach: Stanovenie
rezíduí antimikrobiálnych látok vo vajciach použitím
rýchlych skríningových metód
4. Farmaceutická sekcia
1. miesto:
Gorazd Brosch, 4. ročník ŠP farmácia, UVLF v Košiciach:
Zelená syntéza nanočastíc zlata pomocou extraktu levandule
a výpočet aktivačnej energie
2. miesto:
Natália Burcinová, 5. ročník ŠP farmácia, UVLF v Košiciach:
Vývinová toxicita kuracieho embrya po aplikácii hadieho
jedu s cytotoxickým účinkom vybraných ázijských druhov
rodu Naja
3. miesto:
Nikola Červeňáková, 5. ročník ŠP farmácia, UVLF v Košiciach:
Účinok rôznych extraktov púpavy lekárskej (Taraxacum
officinale) na modelový organizmus
5. Sekcia bakalárskeho štúdia
1. miesto:
Filip Rybár, 3. ročník ŠP kynológia, UVLF v Košiciach: Európsky
saňový pes a jeho uplatnenie v moderných záprahových
športoch
www.uvlf.sk

2. miesto:
Kristína Socháňová, 3. ročník ŠP vzťah človek – zviera a
jeho využitie v canisterapii a hipoterapii, UVLF v Košiciach:
Alternatívny prístup k výcviku u rôznych plemien koní
3. miesto:
Ľubica Bátoryová, 3. ročník ŠP vzťah človek – zviera a jeho
využitie v canisterapii a hipoterapii, UVLF v Košiciach: Vplyv
rôznych typov canisterapeutických intervencií na welfare
psov
Generálneho sponzora ŠVOČ firmu ZOETIS reprezentoval
MVDr. Gabriel Varga, prezident Nadácie Svetovej asociácie
veterinárnych lekárov malých zvierat a regionálny riaditeľ
ZOETIS pre Afriku. Generálny sponzor venoval finančnú
cenu vo výške 200 € študentom: Radka Michalková, 5. ročník
ŠP farmácia, Andrej Alaksa, 5. ročník ŠP VVL a Alfred George
Hodges, 6th post BSc. UVMP in Košice.
Viceprezident Komory veterinárnych lekárov SR MVDr.
Ladislav Stodola odovzdal vecné ceny študentom: Roxanne
Knight, Andrej Alaksa, Filip Korim, Mária Vaňugová a Lenka
Palárcová
Práce odmenené zástupcami ďalších sponzorujúcich firiem:
Zástupkyňa spoločnosti Royal Canin Czech and Slovak
Republics s. r. o., koordinátorka pre vedeckú komunikáciu
MVDr. Lucia Repová udelila dve vecné ceny študentom:
Martin Kalabus a Eugénia Svobodová. Spoločnosť Royal
Canin Czech and Slovak Republics, s. r. o., zabezpečila aj
konferenčné materiály – balíček pre aktívnych účastníkov.
Zástupkyňa siete lekární Dr. Max pani Jana Majerníková
ocenila finančnou cenou 400 € študentku Martinu
Proškovcovú.
Lekárne Gram a Váhy v Košiciach venovali finančné
ceny vo výške 80 € študentom: Justína Špaková, Filip Korim,
Michaela Kubová, Jakub Varga a Barbora Karolová.
Riaditeľ spoločnosti PHARMACOPOLA, s. r. o., Ing.
Andrej Žigo a obchodný zástupca firmy MVDr. Milan Mazúr
odovzdali vecné ceny študentom Jana Hromádková, Karol
Ševčík, Silvia Valkošáková, Lívia Kušnirová a Bethina Emilie
Dahl Jensen.
Produktový manažér spoločnosti MEVET, spol. s r. o.,
MVDr. Peter Lehocký daroval knižné publikácie študentom:
Martina Krajčiová, Petra Ogurčáková a Katarzyna Żondełek.
Zástupkyňa firmy Vetis Košice MVDr. Erika Konrádyová
odovzdala hodnotné knihy študentom: Ondřej Pyskatý a
Paulina Kopeć a poukážky na nákup zo sortimentu Vetis
v hodnote 20 € študentom: Terézia Trepáčová, Nikoleta

Poľančíková a Katarína Kleinová.
Zástupca spoločnosti Bioveta SK MVDr. Juraj Salaj, PhD.,
venoval poukaz na nákup zo sortimentu firmy v hodnote 60
€ študentom: Martina Krajčiová, Marieta Kurillová, Miriama
Krišová, Katarína Lukáčová a Katarína Gerhardtová.
Spoločnosť Siemens Healthineers ocenila vecnými
cenami študentov: Terézia Pešulová, Filip Korim, Ina Kristine
Jensen, Veronika Veľasová a Ľubica Bátoryová.
IMUNA PHARM, a. s., Šarišské Michaľany venovala
poukážky na nákup odbornej literatúry v hodnote 30
€ študentom: Patrícia Pavurová, Erika Kamenská, Erika
Hutníková, Lívia Lešková a Patrícia Hurná.
Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov
školstva a vedy pri UVLF v Košiciach venovala poukážky
na nákup odbornej literatúry vo výške 15 € študentom:
Stanislav Lauko, Martin Kalabus, Samuel Horváth, Ján Fiľo a
Katarína Gerhardtová.
Do ohodnotenia študentov v sekcii hygiena potravín a
prostredia prispeli vecnými cenami firmy Brutus s. r. o.,
Trebišov a ocenili študentky Gabrielu Némethovú a Miriamu
Krišovú, Hydina SK, Lieskovec, výrobňa Košice, ocenila
študentku Eriku Hutníkovú a Potraviny KLAS, Staromestská
mäsiareň, Košice venovali darčekový balíček potravín
študentom Samuelovi Horváthovi a Júlii Mihalikovej.
V záverečnom príhovore prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.,
prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, oznámila
prítomným, že práce vybrané odbornými porotami budú
uverejnené vo vedeckom časopise Folia Veterinaria.
Poďakovala všetkým študentom, školiteľom, členom
odborných porôt i hosťom za inšpiratívne diskusie v
jednotlivých sekciách. Poďakovala tiež sponzorom,
organizačnému výboru za spoluprácu a všetkým účastníkom
konferencie popriala veľa osobných a pracovných úspechov.
Odborný a organizačný garant Študentskej vedeckej
konferencie – ŠVOČ MVDr. Marián Prokeš, PhD., poďakoval za
podporu 61. ročníka konferencie vedeniu UVLF v Košiciach,
sponzorom, členom odborných porôt, študentom a členom
organizačného výboru za príjemne strávený deň.
prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť MVDr.
Marián Prokeš, PhD.
odborný a organizačný garant Študentskej vedeckej
konferencie – ŠVOČ
Foto: Šimon Halás

Výsledky hodnotenia projektov IGA UVLF
Dňa 31. 1. 2018 bola rektorkou UVLF zverejnená výzva na
podávanie žiadostí o dotáciu na projekty Internej grantovej
agentúry UVLF v Košiciach (ďalej IGA) s dobou riešenia 1.
5. 2018 – 30. 4. 2019 v zmysle Štatútu IGA UVLF, vnútorný
predpis č. 41. Rada IGA zasadala 20. 3. 2018 a zhodnotila
splnenie formálnych kritérií jednotlivých projektov. Do
uzávierky došlo na referát vedecko-výskumnej činnosti a
zahraničných stykov 7 projektov a všetky spĺňali požadované
náležitosti. Pre jednotlivé projekty boli navrhnutí 2 oponenti,
1 z UVLF a 1 z externého prostredia. Je prekvapujúce, že z
niekoľkých desiatok pracovníkov a doktorandov spĺňajúcich
vekové kritérium, má počet podaných projektov klesajúci
trend. Mladí pracovníci tým prichádzajú o cenné skúsenosti
www.uvlf.sk

pri písaní projektov. Poukazuje to na nedostatočnú
súťaživosť mladých pracovníkov a slabú snahu pobiť sa o
získanie grantu, a tým aj možnosť publikovania výsledkov
svojej práce. Alebo je v tom nedôvera vo vlastné schopnosti?
Druhé zasadnutie Rady IGA sa uskutočnilo 26. 4. 2018.
Členovia rady IGA konštatovali, že na jednotlivé projekty
prišli do stanoveného času všetky posudky posudzovateľov
projektov. Členovia rady IGA zhodnotili 7 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
finančných požiadaviek vzhľadom na vytýčené ciele a úlohy,
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metodológiu a charakter projektu.
Na základe vyhodnotenia posudkov posudzovateľov a
hodnotenia členov rady IGA boli navrhnuté na finančné
podporenie 4 projekty IGA so začiatkom riešenia v roku
2018, ktoré boli následne odsúhlasené rektorkou UVLF v
Košiciach:
MVDr. Kristína Huňáková
Klinické využitie extracelulárnych produktov adultných
alogénnych mezenchymálnych buniek získaných z tukového
tkaniva v ortopédii psov
3000,0 €
MVDr. Filip Humeník
Ovplyvnenie regeneračnej kapacity nervového tkaniva v in
vitro podmienkach prostredníctvom produktov dospelých
kmeňových buniek
2700,0 €

MVDr. Michaela Špalková, PhD.
Sledovanie letality a morfologických odchýlok u Artemia
franciscana pôsobením pesticídu imidakloprid 3000,0 €
MVDr. Monika Drážovská, PhD.
Štúdium anaplazmózy v chovoch koní vo vybraných
3000,0 €
chovoch na Slovensku
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

Nórski študenti na tradičnej návšteve univerzity

Súčasťou spolupráce pri poskytovaní spojeného
bakalárskeho študijného programu náuka o živočíchoch
medzi UVLF v Košiciach a Nord University Bodø je aj tradičná
návšteva nórskych študentov prvého ročníka, ktorí o rok
budú pokračovať vo svojom bakalárskom štúdiu na našej
univerzite. Tento rok univerzitu navštívilo 21 študentov a 3
pedagógovia Fakulty biologických vied a aquakultúry Nord
University Bodø Heidi Hovland Ludviksen, Vigdis Edvardsen
a Geir Næss, ktorých sprevádzal doc. MVDr. Ioannis Vatsos,
MSc., PhD. UVLF v Košiciach pre návštevníkov prichystala
program, ktorý sa začal v utorok 20. marca 2018 na rektoráte,
kde návštevníkov privítala pani rektorka UVLF v Košiciach Dr.
h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
Po premietnutí propagačného videa o našej alma mater
návštevníci absolvovali prehliadku areálu. Návštevníkov
zaujalo osárium na katedre anatómie, histológie a fyziológie
s jedinečnými exponátmi zvieracích kostier a modelov
vnútorných orgánov. Ich cesta pokračovala na katedru
mikrobiológie a imunológie, následne navštívili kliniku koní,
kliniku prežúvavcov, kliniku ošípaných a kliniku vtákov,
exotických a voľne žijúcich zvierat. Tiež si pozreli priestory
Univerzitnej veterinárnej nemocnice, kde taktiež budú
získavať praktické skúsenosti na ceste za veterinárnou
profesiou. A ako už je peknou tradíciou, pri soche Arda
si spolu so zamestnankyňami referátu pre zahraničné
18

štúdium Ing. Michaelou Paulíkovou, Mgr. Katarínou
Hriczišonovou a Mgr. Dianou Sokoliovou urobili
spoločnú spomienkovú fotografiu.
Keďže v Nórskom kráľovstve je možnosť kontaktu
s exotickými zvieratami a plazmi obmedzená, nórski
študenti si návštevu Aqua Terra klubu známeho
vzácnymi druhmi živočíchov skutočne užili a
patrične fotograficky zdokumentovali. Najväčší
záujem mali o 12 kg vážiacich a 2,5 metrov dlhých
pytónov albínov. V popoludňajších hodinách sa
uskutočnilo pracovné stretnutie, na ktorom sa stretli
rektorka prof. Mojžišová a prorektor pre zahraničné
štúdium MVDr. Martin Tomko, PhD. Následne sa
uskutočnilo stretnutie doc. Vatsosa so študentmi
2. a 3. ročníka spoločného bakalárskeho študijného
programu náuka o živočíchoch.
Druhý deň ich návštevy bol venovaný návšteve
účelových zariadení v Rozhanovciach, Zemplínskej
Teplici a v jazdeckom areáli, kde študenti UVLF v
Košiciach získavajú počas štúdia day-one skills. Oboznámenie
sa s prostredím, kde človek strávi ďalšie roky svojho života
a získa akademický titul pre svoje profesijné pôsobenie, je
veľmi dôležité, a pracovníci UVLF v Košiciach vynaložili veľkú
dávku úsilia, aby sa návštevníci cítili na univerzite dobre a
tešili sa na budúcoročný príchod. Záverečná rozlúčka na
rektoráte univerzity potvrdila, že sa tento zámer podaril, a
že títo študenti z Nórska v plnom počte začnú študovať na
UVLF v Košiciach vo februári 2019.
Mgr. Katarína Hriczišonová
referát pre zahraničné štúdium

www.uvlf.sk

Univerzita na vzdelávacom veľtrhu v Londýne
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach sa za účelom propagácie študijného
programu všeobecné veterinárske lekárstvo
poskytovaného v anglickom jazyku pravidelne
zúčastňuje
študentských
vzdelávacích
veľtrhov v zahraničí. Na základe skutočnosti,
že sa v minulom roku viac než 31 000 britských
študentov rozhodlo pre štúdium v cudzej
krajine, a že humánna a veterinárna medicína
sú na prvej priečke v zozname ich záujmu, sa
UVLF v Košiciach rozhodla zúčastniť na veľtrhu
s názvom The Student World v Londýne, ktorý
sa uskutočnil 17. marca 2018. Veľtrh bol určený
len pre študentov, ktorí chcú študovať mimo
britských ostrovov a možnosť štúdia na ňom
prezentovalo 68 univerzít prevažne z Európy,
ale aj z USA, Kanady a Číny. UVLF v Košiciach
zastupovali na veľtrhu prorektor pre zahraničné
štúdium MVDr. Martin Tomko, PhD., a Mgr.
Katarína Hriczišonová z referátu pre zahraničné štúdium.
Návštevníkov veľtrhu tvorili prevažne študenti stredných
škôl, ktorých zaujímali rôzne možnosti vzdelania. UVLF v
Košiciach získala kontakt 15 z nich, s ktorými bude rozvíjať
bližšiu komunikáciu. Záujemcov, ktorí sa zastavili pri UVLF
stánku, zaujal nielen
ponúkaný
študijný
program,
ale
aj
dostupnosť
štúdia
– ročné školné a
náklady na život v
Košiciach. Návštevníci
ocenili možnosť získať
množstvo praktických
skúseností
na
dennej báze priamo
v
univerzitnom
campuse,
ako
aj
záujmové
kluby
študentov a kultúrny
a spoločenský život,
ktoré ponúka mesto.
UVLF v Košiciach

získala okrem profilov potenciálnych študentov taktiež pre
budúcnosť užitočné kontakty iných vystavujúcich univerzít,
ktoré sa zaujímali o nadnárodne uznávané veterinárne
vzdelanie a úspešný proces medzinárodnej evalvácie a
akreditácie zo strany Európskeho združenia inštitúcií pre
veterinárske vzdelávanie (EAEVE).
Na veľtrh sa bolo možné pripraviť publikovaním informácií o
univerzite a ponúkaných študijných programoch na sociálnej
sieti EDUFINDME, vytvorenej konkrétne na tento účel na
budovanie jednoduchej a efektívnej komunikácie nielen
medzi univerzitou a študentom, ale všetkými účastníkmi
veľtrhu. K dispozícii bola taktiež mobilná aplikácia, ktorá
vďaka systému skenovania vizitiek návštevníkov urýchlila
prístup k ich študijným profilom. UVLF v Košiciach využije
možnosti tejto siete pre ďalšie informovanie o študijnom
programe všeobecné veterinárske lekárstvo a šírenie správy
o možnosti získať titul doktor veterinárnej medicíny na
univerzite situovanej v malej krajine, ale známej a uznávanej
po celom svete.
Mgr. Katarína Hriczišonová
referát pre zahraničné štúdium

Deň narcisov 2018
Deň narcisov už nie je len
obyčajná zbierka. Je to udalosť,
ktorá má v našej spoločnosti
vysoký kredit. Ľudia vnímajú
Deň narcisov ako deň, kedy
vyjadrujeme svoju podporu a
spolupatričnosť s ľuďmi, ktorí
vo svojom živote zápasia so zákernou chorobou – rakovinou.
V tomto roku Deň narcisov pripadol na 13. apríl. Do 22.
ročníka finančnej zbierky sa zapojila aj naša univerzita.
Dobrovoľníci z radov študentov sa v tyrkysovo-modrých
tričkách pohybovali po areáli univerzity, navštívili jednotlivé
pracoviská, študentské domovy a priľahlé ulice okolo
www.uvlf.sk

našej univerzity. Neodradila ich ani povera, že tento deň
pripadol na piatok trinásteho. Rozdali 420 žltých kvietkov,
čo je najvyšší počet za uplynulé obdobie. Vhodením
dobrovoľného príspevku a pripnutím žltého kvietku sme
vyjadrili podporu onkologickým pacientom a ich rodinám
a zároveň sme pomohli vyzbierať finančné prostriedky vo
výške 829, 29 €.
Ďakujeme všetkým za spoluprácu a úprimne ďakujeme
všetkým ľuďom, ktorí sa zbierky zúčastnili.
Ing. Renáta Božíková
vedúca študijného oddelenia
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Zemplínske poľovnícke dni 2018
V dňoch 19. až 22. apríla 2018 sa konal už 15. ročník
Zemplínskych poľovníckych dní (ďalej ZPD) v areáli
Trebišovského kaštieľa, ktorý sa symbolicky spája s bývalými
vlastníkmi a pôsobením rodiny Andrášiovcov na Zemplíne,
najmä s ich záľubou v poľovníctve, ochrane a starostlivosti
o zver. Nosným programom bola chovateľská výstava trofejí
ulovenej zveri za poľovnícku sezónu 2017/18 z okresov
Sobrance, Michalovce a Trebišov, kde boli prezentované
výsledky selektívno-regulačného lovu raticovej zveri ako aj
nesprávne ulovené jedince z jednotlivých revírov.
Otvorenia ZPD sa zúčastnili významní hostia, a to
podpredseda vlády SR Richard Raši, poslanec NR SR
Róbert Puci, prezident Slovenskej poľovníckej komory
Tibor Lebocký, za Maďarskú poľovnícku komoru István
Vádasz, riaditelia OZ Lesov SR, š. p., zo Sobraniec a Rožňavy,
predsedovia Obvodných poľovníckych komôr zo Zemplína
a ďalší hostia. Na otvorení nechýbali ani zástupcovia
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
prorektor prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., a emeritný profesor
univerzity Jozef Kočiš, ktorého starý otec Ján Kočiš z Cabova
bol koncom 90. rokov 19. storočia osobným komorníkom
a neskôr kastelánom u Gejzu Andrášiho v Parchovanoch.
Zároveň naša univerzita je už tradične spoluorganizátorom
ZPD a prof. Ing. Juraj Ciberej, CSc. organizačným a odborným
garantom ZPD a odborných seminárov.
Súčasťou ZPD bolo aj množstvo sprievodných akcií pre
poľovnícku i nepoľovnícku verejnosť, a to súťaž vo varení
guľáša o Zemplínsku varešku, výtvarná súťaž Príroda

a poľovníctvo očami detí, lesná pedagogika, ukážky
poľovníckych signálov a práce sokoliarov. S veľkým záujmom
sa stretla ukážka práce kynológov klubu poľovníckej
kynológie a agility našej univerzity.
V rámci Dňa zeme chovateľskú výstavu a expozíciu
poľovníctva a ochrany zveri v bývalej jazdiarni navštívili deti
z materských škôl a študenti základných a stredných škôl.
Bodkou Zemplínskych poľovníckych dní bolo otvorenie a
krst knižnice s poľovníckou beletriou, odbornou a vedeckou
literatúrou vo veži jazdiarne.
prof. Ing. Juraj Ciberej, CSc.

Výstava minerálov v Maďarsku

Sobota 3. marec 2018 6.30 ráno. Deň ako každý iný. Skorý
budíček, trocha zmätku, cesta autobusom. V ňom namiesto
piatich členov Mineralogického klubu UVLF len jeden. Čo sa
stalo? Zdravotné problémy, veľa učenia, samé výhovorky...
Nevadí, aj tak bude sranda a keď sme už vstali, ideme!
Takto začala naša cesta na predajnú výstavu minerálov do
mestečka Miškovec. O pol desiatej sme vystúpili na stanici
s tým, že máme ešte kopec času do začiatku. Ako správne
turistky s mapou v ruke sme sa rozhodli trochu preskúmať
mesto. Jedlo je veľmi dôležité, takže ako prvé sme hľadali
nejakú dobrú reštauráciu. S plným bruchom nasledovala
prehliadka centra, kde sme sa prešli po Alžbetinom námestí
a potom vybehli na vrch Avas so starým gotickým kostolom.
Napokon nastal ten správny čas a my sme sa mohli vybrať
na už 36. ročník výstavy. Konala sa na Miškoveckej univerzite
založenej v roku 1949, ktorá je priamou pokračovateľkou
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Banskej akadémie z Banskej Štiavnice. Vonku bolo celkom
chladno a počasie nič moc, tak sme si mysleli, že tam
nebude veľa ľudí. Už len tí, ktorí spolu s nami vystúpili na
zastávke, nás presvedčili o opaku. Ani zlé počasie neodradilo
milovníkov minerálov. Prišli sme k pokladni, kde sme si
precvičili angličtinu a keďže sme študenti, tak ISIC nesmel
chýbať. Po úspešnej kúpe lístkov nás vítala menšia výstava
minerálov, kde sme mohli vidieť aj nejaké tie kúsky zo
slovenských vrchov. Unášané davom sme sa dostali do
obrovskej haly, kde sa ľudia prechádzali medzi stolmi plnými
skamenelín a minerálov všetkých veľkostí a farieb. Dámy
si väčšinou obzerali šperky z nich vyrobené a ich páni len
pekne čakali na svoje polovičky. Niektorí nakupovali, ďalší
zjednávali najlepšiu cenu alebo robili výmenný obchod.
Vyzeralo to tam ako v mravenisku. Na svoje si prišli aj
tí najmenší, ktorí mali napríklad možnosť vyskúšať si
ryžovanie. Po krátkom oddychu sme navštívili aj druhú halu,
kde sme videli ďalšie zaujímavé skvosty prírody. Ako mnoho
ďalších, ani my sme neodolali a nejaké tie minerály putovali
s nami domov. Pomaly, ale isto nastal čas, kedy sa bolo treba
pobrať domov. V centre sme ešte stihli navštíviť vyhliadku
s krásnym výhľadom na mesto, ktoré sa začalo ponárať do
noci. Zdravotnou prechádzkou sme sa dostali na stanicu,
kúpili si lístky, počkali na vlak a celé unavené a plné zážitkov
sa odviezli domov.
Barbora Ongradyová, 5. ročník VVL
www.uvlf.sk

KVL informuje
Kongres KVL SR Jasná 2018
V dňoch 25. – 27. 5. 2018 sa uskutoční najväčšia tradičná
vzdelávacia akcia Komory veterinárnych lekárov SR – XXVIII.
kongres KVL SR. v hoteli Grand, Jasná. Odborný program
bude prebiehať v štyroch sekciách pod vedením kvalitných
lektorov: sekcia exotické zvieratá – Dr. Endre Sos Phd,
DipECZM, ZOO Budapešť, sekcia hospodárske zvieratá –
Dr. Med. Vet. Raphael Holler Rakúsko, sekcia spoločenské
zvieratá – MVDr. Marta Schmidhalter (Pekárková), DECVDI,
MVDr. Ján Janovec, DECVS, MVDr. Ondřej Škor, DECVIM-CA
(oncology), sekcia kone I. D. Wijnberg, DVM, PhD, Specialist
Equine Internal Medicine, KNMvD, Diplomate European
College Equine Internal Medicine Utrecht, University. Sekcia
laboratórna diagnostika bola zaradená po prvýkrát pred
5 rokmi a bolo zaradiť ju už natrvalo. Na kongrese má už
viac ako 10 rokov nezastupiteľne miesto aj spoločenská,
športová a charitatívna činnosť, postarané bude aj o deti
účastníkov kongresu.
Cyklo-Vet-Tour
Prezídium KVL SR Vás aj Vašich blízkych a priateľov
srdečne pozýva aj na II. ročník Cyklo-Vet-Tour. Toto
najmladšie športové podujatie po akcií Slov-Raj-Vet a
výstupe veterinárnych lekárov na tatranské štíty má aj
úlohu kultúrno-spoločenskú. Tak ako bolo deklarované pri
prvom ročníku ktorý sa konal v Gabčíkove, bude sa konať
každý ročník na inom mieste na Slovensku, aby sme takto
spoznávali aj prírodné krásy našej krajiny. Miesto tohto
ročníka sme vybrali oblasť Karpát a hradu Červeného
Kameňa. Základný tábor bude v areáli hotela pod Lipou v
Harmonii. Stretnutie účastníkov bude v sobotu ráno o 16.
6. 2018 o 8. hodine v areáli hotela Pripravené sú pre Vás
dve trasy. Po návrate všetkých cyklistov je naplánované na
cca 15. hod. občerstvenie vo forme grilovaných špecialít a

spoločné priateľské posedenie. Pre deti a milovníkov hand
made bude pripravená keramická dielňa, kde si budete môcť
pripraviť na hrnčiarskom kruhu svoje dielo, ktoré si vypálite v
peci a ostane vám ako spomienka na akciu.
Ďalšie informácie nájdete aj na www.kvlsr.sk
Účasť nahláste e-mailom na: kvlsr@kvlsr.sk

Slov-Raj-Vet 2018
Komora veterinárnych lekárov SR v spolupráci s UVLF v
Košiciach a ŠVPS SR pozýva všetkých veterinárnych lekárov,
mladých, starších, seniorov, ich rodinných príslušníkov a
priateľov prírody na už VIII. ročník tradičného rodinného
víkendu v Slovenskom raji pod názvom Slov-Raj-Vet 2018.
Hlavným cieľom tejto akcie je profesijno-priateľské stretnutie
veterinárnych lekárov spojené s turistickým poznávaním krás
Slovenského raja. Akcia sa uskutoční v Slovenskom raji dňa
29. 6. – 1. 7. 2018. Hlavný deň akcie a spoločnej turistiky je
sobota 30. 6. 2018. Tento rok sme pre Vás pripravili rozšírený
program počas celého víkendu. Základný tábor bude už
tradične v areáli Penziónu Lesnica na Čingove.
MVDr. Ladislav Stodola
viceprezident KVL SR

Milá grécka návšteva
Dňa 14. februára 2018 sme privítali na Slovensku členov
partnerskej organizácie IVSA, študentov veterinárnej
medicíny z Grécka. Tešili sme sa na prehĺbenie vzájomných
vzťahov, keďže zástupcovia IVSA Slovakia už návštevu v
rámci výmen IVSA v Grécku absolvovali. Od nášho stretnutia
sme boli v občasnom kontakte, preto sme si nepripadali ani
po štyroch mesiacoch cudzí. Vítali sme ich typicky slovensky,
klasicky chlebom a soľou. Pobyt sme začali prehliadkou
univerzity a následne prehliadkou kliniky ošípaných a
kliniky prežúvavcov s MVDr. Michalom Dolníkom. Po obede
sme pokračovali prehliadkou kliniky koní a workshopom s
MVDr. Petrou Horňákovou. Z workshopu na klinike koní boli
naši hostia nadšení, pretože na domovskej univerzite sa
špecializujú prevažne na malé prežúvavce. V závere dňa sme
absolvovali prehliadku mesta Košice. Ďalší deň návštevy
sme pre hostí pripravili workshop pod vedením MVDr.
Martina Kožára, PhD., na klinike malých zvierat a prehliadku
Univerzitnej veterinárnej nemocnice. Pre husté sneženie
sme museli odložiť prechádzku na vyhliadkovú vežu. Nie
však každý mal zo sneženia negatívny dojem, pretože grécki
študenti sa z neho tešili, nakoľko je u nich veľmi zriedkavé.
www.uvlf.sk

Sobota bola zážitkom pre nás všetkých. Výlet do Tatier sme
si spolu užili. Naša cesta smerovala na Štrbské a Popradské
pleso. Myslím si, že naši hostia v živote toľko snehu pokope
nevideli, ich detská radosť sa preniesla aj na nás, a tak sme
sa všetci do snehu hádzali, guľovali sa a fotili, aby sme na
tie momenty mohli veľmi dlho spomínať. Popradské pleso
nás zaujalo svojím prostredím a po dlhšej túre sme sa usadili
v tradičnej reštaurácii, kde prvýkrát ochutnali kapustnicu,
kyslú šošovicu a bryndzové halušky. Všetky slovenské jedlá
mali u nich skutočne úspech a dievčatá boli nadšené z čaju
z tatranských bylín. A aby sme tento skvelý deň zavŕšili,
večer sme si všetci zaspievali v karaoke bare. V nedeľu sme
navštívili hokejový štadión. Podaktorí stáli na korčuliach
prvý alebo druhýkrát v živote, ale na naše prekvapenie sa
veľmi rýchlo adaptovali a ku koncu sa odhodlali sami bez
pomoci korčuľovať. Predposledný deň absolvovali workshop
z oftalmológie s MVDr. Agnieszkou Balickou a následne
workshop v Aqua Terra klube s MVDr. Milošom Halánom,
PhD. V Aqua Terra klube boli unesení z množstva exotických
zvierat chovaných študentmi. V klube chovateľov malých
cicavcov a exotických vtákov ich pozornosť strhli najmä
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morské prasiatka a činčily. Ako posledný sme im predstavili
klub sokoliarov, mali možnosť vidieť niektoré naše slovenské
dravce a manipuláciu s nimi. Na záver dňa sa konala tradičná
večera, na ktorú členovia IVSA Slovakia pripravili slovenské
jedlá a kapela Bačová slina zahrala slovenské ľudové piesne
a špeciálne pre našich hostí aj ich tradičnú hudbu, tanec
zorba. Jedného z gréckych sme inšpirovali k založeniu
včelárskeho klubu na ich univerzite. Na utorok sa každý tešil
najmenej, aj keď v jazdeckom areáli absolvovali Gréci jazdu
na koni, atmosféra medzi nami bola trochu smutnejšia.
Večer sme sa lúčili so slzami v očiach, no so sľubom, že
najbližšie ich navštívime zase my. Hrialo nás v srdciach, že
sme si dokázali spoločný čas všetci užiť, že sme si vytvorili
super kamarátstva. Neustále sa nám v hlavách premietali ich
slová, že každý deň bol lepší a lepší, že čakali, že bude ich

výmena na Slovensku dobrá, ale nečakali, že bude až taká
úžasná, že sa im nebude chcieť vrátiť domov.
Adriana Bieliková, 1. ročník ŠP VVL
Sonja Ivašková, 2. ročník ŠP VVL

EPSA Twinnet Bulgaria – Slovakia

V dňoch 1. – 5. marca 2018 sa študenti našej univerzity
zo Spolku košických farmaceutov zapojili do projektu EPSA
(European Pharmaceutical Students´ Association) s názvom
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Twinnet. Vďaka tomuto
projektu naši študenti mali
možnosť spoznať kultúru,
vedomosti a skúsenosti
z iných krajín. Naše
pozvanie prijali študenti
Bulgarian Pharmaceutical
Students´Association
z
Medical University of Sofia.
Náš jedinečný event začal
s akciou Welcome Party
at Jekyll&Hyde, kde sme
mali možnosť začať naše
prvé
experimentovanie.
Nasledujúci
deň
už
prináležal
nášmu
vzdelaniu, a to exkurziami
v
CALENDULA,
a.
s.,
sídliaca
v
Novej
Ľubovni (slúžiaca hlavne
na
spracovanie
liečivých
rastlín,
prírodných
látok a finálnych produktov) a v AGROKARPATY,
s. r. o., Plavnica (jej hlavnou činnosťou je pestovanie,
www.uvlf.sk

spracovanie liečivých rastlín a konečné produkty
predovšetkým vo forme čajov). Po kvalitnom vzdelávaní
nasledoval obed na Salaši u Franka, ktorý je preslávený
slovenskou kuchyňou, kde mali možnosť spoznať naše
tradičné salašné halušky a pirohy. Piatkový večer sa niesol
v téme Gala Night, kde sa naši priatelia stali súčasťou 8.
prelomového plesu farmaceutov a spolu s nami vstúpili
do druhej etapy vzdelania na našej alma mater. Počas
víkendových dní ich čakali skúsenosti v podobe korčuľovania
v Crow aréne, cesta na košickú vyhliadkovú vežu, spoznanie
historických pamiatok mesta Košice a mnoho ďalších.
Naviac ich uchvátila návšteva nášho Aqua Terra klubu UVLF.
Sobotňajší kultúrny večer sme strávili na slávnej opere
Richarda Wagnera – Fairies. Celý víkend sme zakončili
tradičnou večerou u nás na internátoch Podhradová, kde
ich čakalo dobré jedlo a zábava v podaní našich študentov.
Po vzrušujúcom víkende nás čakala návšteva Botanickej
záhrady UPJŠ. Na mieste sme mali možnosť vidieť a priučiť
sa znalostiam pestovania, ošetrenia a výsadby rastlín.
Vďaka jedinečnej výstave Orchidey – skvosty v ríši rastlín,
ktorá sa konala od 23. februára do 11. marca 2018, sme im

ukázali, aká pestrá a zaujímavá môže byť prehliadka aj vďaka
rastlinám tohto druhu. Celý event sme zavŕšili prehliadkou
našej Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach s následnou prednáškou na ústave toxikológie na
tému Toxical plants.
Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí nám umožnili
zrealizovať tento jedinečný projekt, vďaka ktorému sme mali
možnosť prežiť mnoho jedinečných zážitkov a skúseností,
a to sieti lekární Dr. MAX, našej alma mater Univerzite
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, rektorke
Dr. h. c. prof. MVDr. Jane Mojžišovej, PhD., prof. MVDr. Zite
Faixovej, PhD., prof. MVDr. Jaroslavovi Legáthovi, CSc., doc.
RNDr. Sergejovi Mochnackému, CSc., MVDr. Vladimírovi
Petrovičovi, PhD., Mgr. Eve Čepanovej, Ing. Renáte Božíkovej,
Jánovi Valigurskému, Petrovi Vančovi. Študentom Vladimírovi
Vodhanelovi, Martinovi Oravcovi, Petrovi Sedrovičovi,
Dominikovi Gergelymu, Štefanovi Matyimu. Ďakujeme!!!
Vladimír Vodhanel
Foto: autor

SAVMA sympózium 2018
Účasť študentov
na
zahraničných
sympóziách
a
konferenciách nám
prináša
mnohé
neoceniteľné
životné skúsenosti.
Či už z hľadiska
rozširovania
ve d o m o s t í ,
porovnania úrovne
veterinárnej
medicíny u nás
a v zahraničí, nadobúdania nových cenných kontaktov,
reprezentácie našej alma mater v rôznych krajoch sveta, a
v neposlednom rade získavanie krásnych cestovateľských
zážitkov, na ktoré nezabudneme do konca života. Vďaka
štedrej ponuke americkej SAVMA (Student American
Veterinary Medical Association) na cestovateľský grant, ktorý
nám pokryl náklady na letenky a veľkú časť ubytovania, a
podpore našej univerzity, ktorá bola ochotná zaplatiť nám
registračné poplatky, sme sa v marci tohto roku zúčastnili
SAVMA sympózia v USA. Každý rok táto študentská
organizácia realizuje sympóziá v rôznych mestách, a tak sme
sa tohoročného stretnutia 15. 3. – 17. 3. 2018 vo Philadelphii,
štát Pensylvánia, zúčastnili aj my – študentky Júlia Švagerková
(5. ročník VVL), Vanda Lukačínová (5. ročník VVL) a Dominika
Fabianová (6. ročník VVL) – členky IVSA Slovakia. Program
bol rozdelený na 8 sekcií – spoločenské zvieratá, kone,
výskum, exoty, One Healh, potravinové zvieratá, rozmanitosť
a wellness, profesionálny rozvoj. Ako významný rozdiel pri
porovnaní so slovenskými konferenciami vnímam rovnaký
dôraz v rámci prednášok na zdravie zvierat a fyzické, no
najmä psychické zdravie samotného veterinárneho lekára,
jeho problémy s uplatnením sa v budúcom zamestnaní,
pri splácaní študentských pôžičiek, či skĺbení osobného
života a rodiny s úspešnou neustále napredujúcou kariérou.
www.uvlf.sk

Nehovoriac o liečebných postupoch a inovatívnych
operáciách, ktoré boli na prednáškach prezentované.
Najviac nás oslovila transplantácia obličiek u mačiek, kde
ako donor vystupujú kompatibilné mačky z útulku Penn Vet,
ktoré si majiteľ recipienta po zákroku musí adoptovať, alebo
moderné scintigrafické postupy pri operáciách tracheálneho
kolapsu, ektopických ureterov a portosystémových shuntov
u psov a mačiek. Fascinujúce pre nás bolo aj zúčastniť sa
pripravených workshopov a zažiť atmosféru a možnosti
štúdia v USA. Konkrétne sme vyskúšali sutúry lacerácií na
„skin pads“, vyšetrenie pomocou termokamery, či simuláciu
a riešenie dystokií u kráv na modeloch v New Bolton Center
Hospital, účelovom výučbovom stredisku Penn Vet neďaleko
Philadelphie. Ako zástupcovia IVSA Slovakia sme absolvovali
tiež zasadnutie prezídia IVSA, kde sa jednotliví zástupcovia
vzájomne podelili o svoje úspechy, návrhy do budúcnosti
a predbežne sa dohodli na spolupráci pri organizovaní
medzinárodných študentských výmen.
Keďže sme si na výlet vyhradili o pár dní viac, zostal nám
dostatok času aj na prehliadku Philadelphie. Je to zaujímavé
historické mesto s veľmi príjemnou atmosférou, po pár
dňoch sme sa tam cítili ako doma. Len dve hodiny cesty
autobusom je od Philadelphie vzdialený New York, a tak
sme si túto príležitosť navštíviť Veľké jablko nesmeli nechať
ujsť! Jeden celý deň od skorého rána do noci sme prechodili
ulicami Manhattanu a jeho najvýznamnejšími pamiatkami.
Sme nesmierne vďačné za túto príležitosť, pred pár mesiacmi
sa zdala ako neuskutočniteľný sen a ubehlo to naozaj rýchlo.
Veľmi by sme chceli motivovať našich študentov, aby sa
nebáli uchádzať sa o rôzne granty, oslovovať organizácie
a hlavne cestovať a spoznávať ostatné krajiny. Nie všetky
univerzity sú také ústretové v podporovaní mimoškolského
vzdelávania ako naša. Nie je nad čím váhať, využite každú
šancu! Nasledujúci rok sa SAVMA sympózium bude konať v
Athens, štát Georgia, aj vy tam môžete byť.
Dominika Fabianová, IVSA Slovakia
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Naša univerzita na medzinárodnom sokoliarskom festivale
v Spojených arabských emirátoch
Vrátime sa v čase do roku 2017, kedy sa v dňoch 4. –
9. decembra konal v Spojených arabských emirátoch
medzinárodný sokoliarsky festival – 4th International
Festival of Falconry. Jeho hlavnou myšlienkou bolo
stretnutie predovšetkým mladých sokoliarov z celého sveta,
aby sa vyformovala nová generácia sokoliarov, ktorí budú
naďalej pokračovať v tomto krásnom umení lovu a chovu
s pernatými dravcami. A tak sa bude sokoliarstvo „dediť“ z
generácie na generáciu.
Naša „misia“ začala v nedeľu 3. decembra 2017. Odlietali
sme z Budapešti o tretej poobede a do Dubaja sme doleteli
pred polnocou miestneho času (rozdiel 3 hodiny). Na letisku
nás už čakali organizátori. Autobus nás dopravil do mesta Al
Ain, kde sme prežili nádherné tri dni.

Spoločný stan – miesto stretnutí a rozhovorov mladých účastníkov

Festivalu sa zúčastnili sokoliari z 90 krajín sveta a každý
prezentoval sokoliarske zvyky a tradície svojej krajiny. My
sme reprezentovali nielen Slovenský klub sokoliarov pri SPK,
ale zároveň aj s hrdosťou rozprávali o školách na Slovensku,
kde sa sokoliarstvo vyučuje. Zo SKS pri SPK tu boli žiaci
Základnej školy s materskou školou Maximiliána Hella zo
Štiavnických Baní, kde sa sokoliarstvo vyučuje ako povinný
predmet, a to Tobias Tulipán a Samuel Kuka pod vedením
riaditeľa Mgr. Pavla Michala. Delegáciu sprevádzal pán Maroš
Karabinoš, sokoliar, ktorý bol zároveň aj naším tlmočníkom.
Zostavu stredných škôl tvorili bývalá študentka tejto školy a
teraz žiačka Strednej odbornej školy Pod Bánošom v Banskej
Bystrici Lucia Hudecová, ďalej Ivana Profantová a Filip Luštiak,
sokoliari zo Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej
Štiavnici. Z vysokých škôl náš klub reprezentovali sokoliari
Veronika Šamajová, Matúš Pivovar a Valentín Priehoda z
Technickej univerzity vo Zvolene a Barbora Maruniaková
s Nikolou Vírokovou z Univerzity veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach pod vedením MVDr. Ladislava
Molnára, PhD. Samozrejme nesmieme zabudnúť na nášho
najmladšieho sokoliara – Viktorka Molnára, ktorý má síce iba
7 rokov, ale celú cestu zvládol lepšie ako my všetci dokopy.
Program festivalu bol veľmi zaujímavý. Počas dňa tu boli
organizované rôzne workshopy v stanoch, kde sme si mohli
vyskúšať výrobu sokoliarskych čiapočiek, manipuláciu s
telemetriou, zúčastniť sa prípravy typickej arabskej kávy

a prednášok zameraných na choroby dravcov a rôznych
iných aktivít. Pri príprave typickej arabskej kávy sme všetci
sedeli vo veľkom kruhu, kde v strede tleli rozžeravené uhlíky,
na ktorých sa pomaličky pražili kávové semiačka. Aby však
neprihoreli, tak sa k nim prisypával piesok, a ten teplo z
uhlíkov reguloval, a o to bolo praženie semiačok kvalitnejšie.
Následne, keď boli semiačka upražené, piesok sa od
kávy jednoduchým zatrasením panvice oddelil. Arabskí
sokoliari takto zvyknú tráviť čas pred spaním – rozprávaním
sokoliarskych príbehov a zážitkov. V strede areálu sa na
plátne premietali rôzne sokoliarske filmy. Dokonca premietli
aj Sokoliara Tomáša, čomu sme sa všetci potešili.
Podvečer sa konali ukážky lovov v púšti – lov zajacov
na koni s kopijou, lietanie sokolov pomocou moderných
technológií, ako je napr. dron, lov dropa hrivnatého (hubary)
(Chlamydotis undulata) z terénnych automobilov, čo bol pre
mnohých z nás nezabudnuteľný zážitok.

Zľava: Veronika Šamajová, MVDr. Ladislav Molnár, PhD., Viktor
Molnár, Ivana Profantová počas lovu dropov v púšti

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Katedra epizootológie a parazitológie
Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Komora veterinárnych lekárov SR
Národný kontaktný bod pre vedeckú
a technickú spoluprácu s EFSA

Vás srdečne pozývajú na

VI. medzinárodnú vedeckú konferenciu
INFEKČNÉ A PARAZITÁRNE CHOROBY ZVIERAT
Spoluorganizátori:
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied, Slovenská parazitologická spoločnosť,
Waves Slovakia pri UVLF v Košiciach, Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov v
Košiciach.
Konferencia je organizovaná v rámci propagácie a popularizácie vedy a riešenia
projektu: Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark, Košice - Fáza II.)
kód ITMS2014+:313011D103.

13. – 14. september 2018
Košice
Cieľom konferencie je ponúknuť odbornej a vedeckej verejnosti
najaktuálnejšie informácie z oblasti infekčných a parazitárnych chorôb
zvierat a ľudí ako aj informovať o najmodernejších trendoch v ich
diagnostike, terapii a zdolávaní.
Tematické zameranie konferencie:
1. infekčné a parazitárne ochorenia farmových, spoločenských a voľne
žijúcich zvierat
2. nové a novo sa objavujúce patogény infekčných chorôb a parazitóz
3. moderné trendy v epizootológii a diagnostike infekčných
a parazitárnych chorôb
4. varia (asanácia prostredia, vakcinácia, legislatíva, liečebné postupy
a pod.)

https://ipchz2018.uvlf.sk

Vo štvrtok sme sa z púšte Al Ain presunuli do mesta Abu
Dhabi. Prvý deň sme mali voľný. Navštívili sme pláž Corniche
Beach Abu Dhabi, pozreli mesto a večernú mešitu Sheika
Zayeda – hrob prístupný aj ženám. Ďalšie dni sme strávili v
Khalifa Parku, Abu Dhabi. Pri vstupe do areálu sme navštívili
výstavu fotografií. Postupne sme sa presúvali pomedzi
stánky iných krajín sveta, kde prebiehali prezentácie
sokoliarstva jednotlivých krajín, ktoré sa zúčastnili na
festivale. Každá krajina mala pridelený svoj stánok s
množstvom propagačných materiálov, posterov a ručných
výrobkov, ktoré si doniesli a navzájom si ich vymieňali.
Jednotlivým záujemcom sme rozprávali kto sme, odkiaľ
sme, kde študujeme a ako sme sa dostali ku sokoliarstvu.
Prezentovali sme aj slovenský folklór s pomocou heligónok
a spevu. Študenti TUKE a SOŠL predviedli ukážku trúbenia na
lesnom rohu. Ľudia, ktorí reprezentovali svoju krajinu, ale aj
miestni obyvatelia, boli milí, priateľskí a ústretoví. Obrovské
množstvo mladých ľudí v nás evokovalo pocit pohodlia.
Každý jeden z nás mladých sokoliarov mal možnosť získať
rôzne, niekedy aj pomerne netradičné, poznatky a skúsenosti
od našich rovesníkov. S niektorými udržiavame kontakty
aj naďalej. V jednom stánku prebiehala ukážka výroby
audiovizuálneho signalizačného zariadenia, ktoré slúži na
zisťovanie polohy zaleteného dravca v korunách stromov.
Toto zariadenie sa aplikovalo na chvost jastraba lesného.
Táto sokoliarska pomôcka sa používa najmä na oriente.

prezentovali našu univerzitu aj kliniku vtákov, exotických
a voľne žijúcich zvierat, kde sme poskytovali informácie –
aké sú najčastejšie poranenia či choroby dravých vtákov,
ako postupovať v rámci prvej pomoci a terapie u týchto
zvierat, aké najčastejšie úkony sa vykonávajú na klinike,
ktoré metódy terapie používame. Takisto sme mali so sebou
röntgenologické snímky osteosyntézy, opisovali sme postup
tejto metódy a rozprávali o možnostiach postoperačnej
rehabilitácie. Nadšencom pre veterinárske lekárstvo
sme poskytli informácie o štúdiu na našej univerzite –
ako prebieha výučba, aké predmety sa tu vyučujú, aké
máme záujmové krúžky a ako dlho trvá štúdium. Okrem
Dr. Johanna Forsmana sme sa zoznámili s veterinárnymi
lekármi z rôznych krajín sveta – Japonska, Belgicka, Číny,
Nemecka či zo samotných Spojených arabských emirátov.
Mali sme možnosť si s nimi povymieňať názory, skúsenosti,
a tak získať nové poznatky v rámci veterinárnej medicíny.
Taktiež do nášho stánku zavítala pozrieť jeho excelencia,
veľvyslanec SR v UAE Dušan Horniak. Celý pobyt nám
spríjemňovali chlapci s Ivkou, ktorí vyhrávali naše typické
slovenské ľudové piesne z rôznych regiónov Slovenska
a trúbili najrôznejšie poľovnícke signály, slúžiace okrem
iného aj na zahájenie a ukončenie sokoliarskych lovov. V
piatok nás svojou prítomnosťou poctil Sheikh Nahyan Bin
Zayed Al Nahyan, princ z Abu Dhabi. Pri tejto príležitosti
sme mu predviedli malú ukážku nášho folklóru. Zaspievali
sme a zahrali naše ľudové piesne a odovzdali darčeky
ako poďakovanie za pozvanie na túto pre nás výnimočnú
udalosť a spomienku na delegáciu slovenských sokoliarov.

Zľava: Tobias Tulipán, Samuel Kuka, Maroš Karabinoš a Woo Dongseok

Veľmi príjemné bolo stretnutie s bývalým študentom UVLF
Dr. Johanom Forsmanom, ktorý už štvrtý rok pracuje v Nad
Al Shiba Falcon Hospital pre korunného princa emirátov v
Dubaji. My ako študentky veterinárskeho lekárstva sme

Zľava: Barbora Maruniaková, Dr. Johan Forsman, Nikola Víroková,
MVDr. Ladislav Molnár, PhD., Dr. Peter Mc Kinney – stretnutie
veterinárov a študentov veterinárskeho lekárstva v slovenskom stánku

USG WORKSHOP
Ultrasonografia (USG) vo veterinárnej medicíne je
neinvazívna diagnostika, bežne používaná v súkromnej
praxi i veterinárnych nemocniciach. Pre študentov je USG
o to zaujímavejšia, pretože je to zvyčajne naše prvé priame
vyšetrenie orgánov u pacienta a tieto „live“ pozorovania
zaujmú mnohých. Na Univerzite veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach máme šťastie na výkon USG vo
výborných podmienkach. V priebehu zimného semestra
4. ročníka sme absolvovali študijný predmet rádiológia a

zobrazovacia diagnostika s MVDr. Máriou Figurovou, PhD.,
ako jednou z našich učiteľov. Študenti milovali časť USG a
väčšina z nich si želala, aby mohli stráviť viac času tréningom
tohoto vyšetrenia. Tu sa zrodila myšlienka usporiadať USG
workshop, ktorý sa podaril zrealizovať aj vďaka pomoci
Daniely Rolkovej (prezidentka IVSA Slovakia) a Vandy
Lukačínovej (členka IVSA Slovakia). S vedením workshopu
súhlasila MVDr. Mária Figurová, PhD., a navrhla, aby si každý
účastník vybral vlastnú oblasť záujmu v USG vyšetreniach.

Nečakal som taký záujem zo strany študentov, kapacita
workshopu sa ihneď zaplnila. Študenti boli rozdelení na
klinike malých zvierat do dvoch skupín po piatich, 13. a 14.
3. 2018. Každý študent si osobne vyskúšal za pomoci MVDr.
Figurovej identifikáciu vybranej anatomickej štruktúry.
Hodnotenia a názory zdieľané každým študentom boli
pre nás veľmi povzbudzujúce. Som rád, že sme mohli
zorganizovať USG workshop.
Už teraz sa tešíme na organizáciu ďalšej série workshopov,
ktoré, dúfajme, zahrnú oveľa viac študentov!
Nahuel Perrot, PhD. (4. ročník ŠP VVL, člen IVSA Slovakia)
ULTRASONOGRAPHY WORKSHOP
For veterinarians Ultrasonography (USG) is a non-invasive
diagnostic tool routinely used in private practices and
Hospitals. For students, USG is much more exciting, as it is
usually our first direct examination of a patient’s organs and
those “live” observations captivate many students. Here,
at the University of Veterinary Medicine and Pharmacy in
Kosice (UVLF), we are very lucky to have the equipment and
the knowledge to perform USG under perfect conditions.
During the first semester of the 4Bsc year, we were offered
an introductory “Radiology and imaging diagnostics”
classes, with Mária Figurová, DVM, PhD as one of our teacher.
Students loved the USG part and most of them even wished
they could spend some more time training with the USG
apparatus. From here, we had the idea of oganizing this
workshop, which came to life thanks to the help of Daniela
Rolková (IVSA President) and Vanda Lukačín (our newly
elected IVSA president!). In my veterinarian hunt, Dr. Maria
Figurova kindly agreed to lead this workshop as a teacher,
with the idea that each student should be given enough
time to explore the region of interest on his or her own. I
was not quite expecting such a excitement from the class,
since my initial goal with the class annoucement was only
to see if I could find three or four students to start filling
the two dates offered by Dr. Mária Figurová. To my greatest
pleasure, the workshop was fully booked as soon as the

students knew about it! Two groups of five students from
4Bsc, were welcomed at the small animal clinic, one on
March 13th, the other on March 14th 2018, to perform USG
on the neck of a dog (to respect its privacy and anonimity,
its name is being witheld). One by one each student gently
used the USG probe to assess the patient’s neck and identify
key anatomical structure with the help of the teacher.
Evaluations and opinions shared by each student have
been very positive and encouraging for us, and we are now
looking forward to organizing the next series of workshops
that will hopefully included many more students!
I am very happy and relieved that every student enjoyed our
workshop.
Nahuel Perrot, PhD (4Bsc, IVSA membre)
Workshop nám umožnil lepšie pochopiť použitie
ultrasonografického prístroja a vyhodnocovanie výsledkov
ultrasonografie. Každý z účastníkov dokázal rozpoznať
každú významnú štruktúru, ktorá sa nachádza v oblasti krku.
Bolo to veľmi užitočné. Ďakujem MVDr. Márii Figurovej,
PhD., za jej prístup a výklad, ktorý bol jasný a ľahko
pochopiteľný. Ďakujem za túto príležitosť.
Katia Leglise, MS (4. ročník ŠP VVL)

This workshop allowed us to better understand how to use
the ultrasonography apparatus and read ultrasonography
results. We were able to practice ultrasonography until each
of us was able to locate and recognize every significant
structure to be found on that region (the neck).
This was very useful, thank you to Mária Figurová, DVM,
PhD. Her teaching was very clear and easy to follow. Thank
you for giving us the opportunity.
Katia Leglise, MS, 4Bsc

Veterina v Slovenskom raji

Z akcie, ktorej hrozilo pre malú účasť fiasko, sa stala priam
masová. V nedeľu 22. apríla 2018 vyštartoval náš veľký
autobus skoro plný študentov do Mlyniek – Bielych Vôd,
ktoré boli východiskovým bodom našej túry v južnej časti
Slovenského raja. Po menšom handrkovaní o „množstevnú“
zľavu s pokladníkom prevádzkovateľa sme stúpali strmým

Ultrasonography workshop

svahom Zejmarskej rokliny väčšinou po schodíkoch
a rebríkoch popri zurčiacich vodopádoch.
Po necelej hodine sme sa dostali k nefunkčnej
hornej stanici sedačkovej lanovky na Geravách, kde
však na radosť všetkých bol funkčný bufet. Okolo
stolov na lúke sa motali kozičky, ovečky, mačka i
psík. Všetkým však velil baran, ktorý útočne vítal
prichodiacich turistov so sklonenou hlavou.
Po občerstvení sme už vo výške nad 1000 metrov
vyrazili okolo koníkov smerom na Predný hýľ
striedajúc stúpania a klesania až do sedla Čertovej
hlavy, n. v. 1051 m. Po krátkej prestávke a spoločnom
fotení sme pokračovali prevažne už stále nižšie až k
ústiu Zejmarskej rokliny utvoriac tak štvorhodinový okruh,
ktorý v nás zanechal dojmy zo spoznania pre nás doteraz
neznámych krásnych kútov Slovenska, k čomu prispelo aj
výborné počasie.
Text a foto: PaedDr. Anton Čižmárik

Keď výstražné no, no, no! poteší
To h t o r o č n é
otvá-ranie vodáckej
sezóny na Hornáde
8. apríla prinieslo od
vodohospodárov
výstrahu
pred
veľkou vodou a
upozornenie
na
zváženie
svojich
schopností. Po veľmi dlhom čase vodu nebolo treba
navyšovať z priehrady. Po mojej kontrolnej plavbe som
usúdil, že naši študenti to zvládnu, a tak som zavelil – ide

sa. Po nafúkaní našich dvoch raftov a krátkej inštruktáži
sme vyrazili na nezvykle rýchlej vode z Malej Lodiny. Bez
tradičnej zastávky vo Veľkej Lodine (krčma nebola otvorená)
sme dorazili do Kysaku. Nasledovalo občerstvenie z
vlastných zásob, opekanie, sem tam aj pripekanie, dobrá
nálada a znova som to musel ukončiť ja, lebo všetci sa tam
dobre cítili. Čakala nás však ešte väčšia časť plavby a hlavne
lahôdka v podobe veľkých vĺn pod ťahanovským mostom,
ktoré sme absolvovali trikrát. Všetci sme boli mokrí, ale
nadšení z vydarenej akcie.
Text a foto: PaedDr. Anton Čižmárik

Zádielska tiesňava

Naplánovaná turistická akcia pre zahraničných štu-)
dentov nám vyšla, ako sa hovorí do bodky.
20 študentov, dvaja pedagógovia a psík si užili krásne
slnečné počasie, úžasný výhľad a príjemnú prechádzku
celou Zádielskou tiesňavou a planinou, pokrytou
rozkvitnutými jarnými kvetmi.
Slová jednej študentky to len potvrdzujú:
On Saturday 14th April, 20 Foreign students and 2 of our
PE teachers set off bright and early to Zádielska tiesňava

where we undertook
a wonderful hike
following the nature
trail of the Gorge. We
couldn‘t have asked
for more perfect
weather at more
than 20 degrees
Celsius with the sun beaming down and a light breeze to
keep us cool. We had many photo opportunities due to the
stunning views and some of us ended the hike with a quick
dip of our feet in a stream running near the start point and
a nice cold beverage. All in all having arrived back 6 hours
after we left, we all felt pleasantly refreshed and all had a
fantastic time having a break from studying, taking in some
of the fresh air and seeing some of the natural beauty of
Slovakia located not far from Košice. Hope you have a great
weekend.
Thank you very much! Harriet Watkins 5 GVM

Jarný beh okolo internátov
Rozdiel v počte účastníkov na jarnom behu oproti jesennom bol trojnásobný. Samozrejme, že počasie a výkonnosť sú
tým rozhodujúcim faktorom, ale miestami ani tá trénovanosť nie je dôležitá, pokiaľ sa stretne dobrá partia. 15 účastníkov
(8 mužov, 7 žien) si meralo sily na 1200 m okruhu okolo internátov, muži bežali 2 kolá. Rekordy súťaže síce nepadli, ale na
začiatok bežeckej sezóny to nebolo zlé.
ŽENY
1.miesto:
Boglárka Bodon KY 1r.
2.miesto:
Nikolett Hornyáková HP 1r.
3.miesto:
Ivana Lančaričová VVL 1r.
MUŽI
1.miesto:
Tomáš Valenta VVL 1r.
2.miesto:
Matej Országh VVL 1r.
3.miesto:
Martin Petráš KYN 2r.

FRISBEE (medzinárodný turnaj)

16. 4. v rámci veľkonočných športových dní sa uskutočnil
turnaj medzi našimi a našimi zahraničnými študentmi.
Priateľský zápas sa niesol v zdravej rivalite, pričom
tesným výsledkom 17:19 prehralo družstvo „zaškárov“. Pre
niektorých bol tento zápas tak trochu nostalgický, keďže
po rokoch strávených v našej telocvični bol aj posledným.
PaedDr. Beáta Gajdošová
Foto: PaedDr. Anton Čizmárik

Úvodné preteky Slovenského voltížneho pohára 2018
sa uskutočnili v Košiciach
		 Sobota 21. 4. 2018, Jazdecký areál UVLF v Košiciach,
vynovená jazdecká hala a krásne slnečné počasie. Slovenský
voltížny pohár 2018 sa začal. V prvom kole privítal domáci
jazdecký oddiel TJ Slávia UVLF v Košiciach súťažiacich z
klubov JK Králiky, OZ Galaxia Spišská Teplica, OZ Apolonia
Lieskovany a JK Freestyle Poprad. Za rozhodcovské stoly
zasadli Denisa Beláková ako hlavná rozhodkyňa, Ľubica
Lukáčová a Diana Lovašová.
Ako prvé sa na štartovnom kruhu predstavili mladšie deti.
Najlepšiu povinnú aj voľnú zostavu predviedla Sopková
Nina, druhá skončila Gašparová Lenka (obe JO TJ Slávia
UVLF v Košiciach, kobyla Chiara, lonžér Pavľaková Eva). Tretie
miesto patrilo Celecovej Eme (OZ Apolónia Lieskovany,
Korado 4, Kleščová Janka). Víťazom kategórie mladšie deti
muži bol jej jediný zástupca a nováčik Necela Samuel (JK
Freestyle Poprad, Teamo, Necela Martin).
V kategórii staršie deti prvé miesto obsadila Malegová
Patrícia, druhé Kolcunová Petra (obe JO TJ Slávia UVLF,
Good Luck, Pavľak Marián), tretie Janigová Soňa (OZ Galaxia
Spišská Teplica, Wilma G, Fogašová Mária). Víťazkou juniorskej
súťaže sa stala Šoltészová Sára (JK Freestyle Poprad,
Leo Da Vinci, Tribula Ján) pred Majsniarovou Zuzanou a
Orinčákovou Zuzanou (obe JO TJ Slávia UVLF, Good Luck,

Pavľak Marián).
Zaplnené hľadisko tlieskalo výkonom dvom domácim
skupinám mladších detí, ktoré si rozdelili poradie – prvé
miesto skupina C (Zeus, Sobčáková Martina) a druhé
miesto skupina D (Zeus, Semancová Daniela). Zo štyroch
juniorských skupín zvíťazila skupina JO TJ Slávia UVLF v
Košiciach B (Chiara, Pavľaková Eva), ktorá jediná predviedla
voľnú zostavu v cvale. Druhé najvyššie hodnotenie dostala
skupina JO TJ Slávia UVLF Košice A (L´Scala, Pavľak Marián)
pred skupinou z OZ Galaxia Spišská Teplica (Benita,
Fogašová Mária).
Preteky uzatvorili dve dvojice. Za predvedenie zostavy v
cvale sa na prvom mieste umiestnila dvojica Videršpánová
Lea, Videršpánová Nella (JK Králiky, Toti, Dokoupilová
Alena) pred Ťažárovou Simonou, Hajurkovou Elou (Košice,
L´Scala, Sobčáková Martina).
Záverečné vyhodnotenie patrilo najlepším koňom. V
súťaži jednotlivcov dostal najvyššiu známku Good Luck
(Košice), v súťaži skupín Chiara (Košice) a v súťaži dvojíc Toti
(JK Králiky). Prvý štart na súťažnom kruhu mali Cascada M
(OZ Galaxia Poprad), Havana (OZ Apolónia Lieskovany) a
Teamo (JK Freestyle Poprad).
J. Ambrózová

Jazdecká sezóna začala
trestných bodov. Najlepšie zaskákali Ina Martinčeková,
Viktória Mecková a Lýdia Petruňáková, ktoré v dvoch
najvyšších súťažiach pozbierali tri z piatich dekorovaných
miest. Tiež Samo Paľa a Alenka Babjaková, ktorí sa umiestnili
v prvých súťažiach.

PARKÚROVÉ PRETEKY
Tohoročnú jazdeckú sezónu nielen v Košiciach, ale aj na
celom východnom Slovensku otvorili parkúrové preteky v
Košiciach. Členom Jazdeckého oddielu TJ Slávia UVLF sa 7.
apríla 2018 podarilo pripraviť otvorenie sezóny ako sa patrí.
Bohatá účasť jazdcov v jednotlivých súťažiach ukázala, že sa
všetci už tešili na prvú možnosť porovnať si kvalitu zimnej
prípravy a otestovať chuť súťažiť. 84 zaznamenaných
štartov jazdcov znamenalo pre tieto jarné preteky rekordnú
účasť. Domácim sa darilo a potešilo nielen to, že zozbierali
väčšinu dekorovaných umiestnení, ale aj to, že sme mali
možnosť vidieť veľa výborne odjazdených parkúrov za nula

DREZÚRNE PRETEKY
Pokračovaním v celosezónnej súťaži o Košický pohár, ktorej
prvým kolom boli tieto preteky, budú ďalšie, ktoré sú
pripravené na 12. mája 2018. Ako medziprípravu pripravili
členovia jazdeckého oddielu jarné drezúrne preteky.
Dňa 21. apríla 2018 sme na nich zaznamenali v piatich
súťažiach celkovo 35 štartov. Z našich „slávistov“ sa najviac
darilo Samovi Paľovi, ktorý s Gold Barom a Tunderom
získal dvakrát tretie miesto a po jednom štvrtom a piatom
mieste v súťažiach stupňa Z a L. Výborne zajazdila aj Alenka
Babjaková – 2. miesto v súťaži L – a Tereza Polláková – prvá
v L a druhá v LS.
Jazdecký areál berieme ako náš druhý domov, a tak sme
21. apríla na celosvetový deň Zeme zakúpili a vysadili takmer
2500 sadeníc živého plota. Takto dúfame, že skrášlime
prostredie, v ktorom trávime množstvo času, nielen sebe,
ale aj návštevníkom jazdeckého areálu a prispejeme tak aj k
zlepšeniu a ochrane životného prostredia.
MVDr. Marián Pavľak
Foto: Šimon Halás
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