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SPRAVODAJCA
Univerzita na veľtrhu vzdelávania v OsloSlávnostná inaugurácia rektorky a prorektorov UVLF v Košiciach

 Dňa 25. marca 2019 sa uskutočnila slávnostná inaugurácia rektorky a prorektorov Univerzity veterinárskeho 
lekárstva a farmácie v Košiciach na funkčné obdobie rokov 2019 – 2023.

 Slávnostná inaugurácia sa začala príchodom členov 
vedeckej rady, pozvaných akademických funkcionárov vyso-
kých škôl, prorektorov a predsedu akademického senátu. Pri 
zvukoch fanfár nakoniec priviedol pedel do auly rektorku 
univerzity Dr. h. c. prof. MVDr. Janu Mojžišovú, PhD. Úvodca 
slávnosti doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., potom predniesol 
otvárací príhovor, v ktorom privítal akademických funk-
cionárov národných a zahraničných univerzít, zástupcov 
samosprávy, politického a spoločenského života, profesijne 
blízkych organizácií, členov správnej rady s jej predsedom 
Ing. Jánom Királym, členov vedeckej 
rady a akademického senátu univer-
zity, a všetkých vzácnych pozvaných 
prítomných hostí.
 Na tejto akademickej slávnosti sa v 
aule našej univerzity zišlo 25 rektorov, 
prorektorov a dekanov zo slovenských, 
ale aj zahraničných univerzít, medzi 
inými aj rektor Univerzity P. J. Šafárika 
v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, 
CSc., rektor Technickej univerzity v Koši-
ciach prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc., 
rektor Prešovskej univerzity prof. PhDr. 
Peter Kónya, PhD., rektor Univerzity 
Komenského v Bratislave prof. JUDr. 
Marek Števček, PhD., rektorka Sloven-
skej poľnohospodárskej univerzity v 
Nitre doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., 
rektor Technickej univerzity vo Zvolene 
prof. Ing Rudolf Kropil, CSc., rektor 

Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinand 
Daňo, PhD., rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 
prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., rektor Univerzity Jána Selyeho 
v Komárne Dr. habil. PaedDr. Gyorgy Juhász, PhD., rektor 
Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom 
Mikuláši doc. Ing. Jozef Puttera, CSc., prof. Dr. Anatolij Dany-
lenko, rektor Bila Tserkva National Agrarian University či prof. 
MVDr. Vladimír Celer, PhD., prorektor pre vedu, výskum a 
zahraničné vzťahy Veterinární a farmaceutické univerzity 
Brno.



 Po ukon-
čení inaugurácie 
nasledoval už 
tradičný sláv-
nostný príhovor 
rektorky, v 
ktorom oslovila 
všetkých prítom-
ných odkazom 
na nový slogan 
univerzity, ktorý 
vystihuje jej 
poslanie, a teda 

Široko-ďaleko jediní. Za zdravie zvierat i krajiny.
 V rámci osláv tohto jubilea sme vyhlásili 
súťaž o slogan, ktorý by vystihoval našu podstatu. 
Zvíťazil slogan „Široko-ďaleko jediní. Za zdravie 
zvierat i krajiny“, ktorý je výstižnou definíciou 
posolstva Univerzity veterinárskeho lekárstva a 

farmácie v Košiciach. Posolstva, ktoré pretrváva už sedem-
desiat rokov, posolstva o kvalitnom vzdelávaní i výskume, o 
práci pre zdravie zvierat, ľudí i planéty. Je to príbeh o tom, ako 
vychádzajú z brán našej univerzity špičkoví veterinárni lekári, 

 Inaugurácie sa tiež zúčastnili aj emeritní rektori Univer-
zity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Dr. h. c. 
prof. MVDr. Dušan Magic, PhD., a Dr. h. c. prof. MVDr. Rudolf 
Cabadaj, PhD.
 Medzi čestnými hosťami boli Ing. Jaroslav Polaček, primátor 
mesta Košice, podpredseda Košického samosprávneho kraja 
Daniel Rusnák, František Kašický, veľvyslanec s osobitným 
poslaním Ministerstva zahraničných vecí a európskych zále-
žitosti SR, Ing. Norbert Kurilla, štátny tajomník Ministerstva 
životného prostredia SR, generálny konzul Maďarska v Koši-
ciach Atilla Haraszti, prof. Dr. Ing. Juraj Banský, honorárny 
konzul Spolkovej republiky Nemecko v SR, ústredný riaditeľ 
Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR prof. MVDr. 
Jozef Bíreš, DrSc., prezidentka Komory veterinárnych lekárov 
SR MVDr. Silvia Štefáková, prezident Slovenskej lekárnickej 
komory PharmDr. Ondrej Sukeľ či MVDr. Radka Vaňousová, 
prezidentka Komory veterinárních lékařů České republiky.
 Úvodca doc. Nagy po privítaní vyzval predsedu akade-
mického senátu doc. MVDr. Petra Lazára, PhD., aby vyhlásil 
výsledky volieb a inauguroval Dr. h. c. prof. MVDr. Janu 
Mojžišovú, PhD., za rektorku UVLF v Košiciach v jej druhom 
funkčnom období. 

 Tá po prijatí insígnií zložila oficiálny rektorský sľub, ktorý 
zakončila slávnostným „Spondeo“ a následne inaugurovala 
prorektorov univerzity na funkčné obdobie rokov 2019 – 
2023, menovite prorektora pre vzdelávanie MVDr. Martina 

Tomka, PhD., prorektora pre vedecko-
-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium 
prof. MVDr. Juraja Pistla, PhD., prorektora 
pre rozvoj školy a hodnotenie kvality prof. 
MVDr. Jozefa Nagya, PhD., prorektorku pre 
medzinárodné vzťahy a internacionalizáciu 
prof. MVDr. Zitu Faixovú, PhD., a prof. MVDr. 
Alexandru Trbolovú, PhD., prorektorku pre 
klinickú činnosť a styk s praxou.
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ktorí svoju prácu vykonávajú s láskou a patričnou odbornos-
-ťou. Je to aj príbeh o tom, ako sa naši absolventi farmácie 
úspešne podieľajú na zabezpečovaní zdravia ľudí i zvierat. Som 
nesmierne hrdá, že môžem byť súčasťou tohto príbehu – o to 
viac, že vašou dôverou a priazňou mi bola už po druhýkrát 
prejavená česť stáť na čele univerzity vo funkcii rektorky. 
 Príbeh Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Koši-
ciach má za sebou históriu siedmich desaťročí: je to príbeh, 
ktorý má svoje začiatky, prvé základy budov, prvé laboratóriá, 
prvé cvičebne. Je to aj príbeh o prvých učiteľoch, ktorým chcem 
pri tejto príležitosti vzdať hold. Prejaviť uznanie a úctu našim 
predchodcom a zakladateľom, vďaka ktorým tu dnes môžeme 
byť a spoločne prežívať tento slávnostný okamih. Osobitne by 
som chcela vyzdvihnúť prvého rektora univerzity akademika 
Jána Hovorku, ktorý počas svojho funkčného obdobia s dnes 
už možno nepredstaviteľným osobným nasadením položil 
základy vysokej školy a veterinárneho vzdelania, aké poznáme 
dodnes.
 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 
prešla od svojho založenia v roku 1949 dlhú a náročnú cestu, 
naplnenú snahou založiť a vybudovať vysokoškolskú ustano-
vizeň vysokej kvality, porovnateľnú s inými, staršími školami 
doma i v európskom priestore. Uplynulých sedem desaťročí 
písali históriu našej školy generácie pedagógov, vedcov, 
zamestnancov i študentov. Táto história v sebe zahŕňa jedi-
nečné ľudské osudy, väčšie či menšie osobné víťazstvá i prehry, 
úspechy každodennej práce i dlhodobých snažení. Naši nasle-
dovníci budú rovnako hodnotiť to, čo sme my dosiahli v uply-
nulých rokoch. Napriek tomu, že jedno funkčné obdobie je len 
zlomkom v existencii našej školy, rekapitulácia toho posled-
ného vypovedá o období mimoriadne úspešnom. Pred štyrmi 
rokmi som ako rektorka formovala svoju predstavu o ďalšom 
fungovaní univerzity na základe zhodnotenia silných a slabých 
stránok univerzity, jej príležitostí a ohrození. Mojím základným 
cieľom bolo rozvíjať univerzitu ako modernú vzdelávaciu inšti-
túciu s pevným postavením v národnom i medzinárodnom 
vzdelávacom priestore. 
 Do akej miery sa to podarilo, môžu posúdiť súčasníci a tí, 
ktorí prídu po nás. Nepopierateľným faktom je, že sa nám v 
národnom vzdelávacom priestore podarilo v rámci komplexnej 
akreditácie odstrániť nedostatky a zažehnať hrozbu straty 
statusu univerzity, čo bolo dovtedy nepredstaviteľné, keďže sme 
sa vždy radili k tým najlepším vysokým školám. Naše vysoké 
nasadenie prinieslo úspech v podobe opätovného zaradenia 
medzi univerzitné vysoké školy a tiež v podobe získania akredi-
tácie v študijnom programe farmácia na celú štandardnú dĺžku 
štúdia. 
 Na čo sme mimoriadne pyšní, je náš úspech na poli medzi-
národného hodnotenia. Univerzita veterinárskeho lekárstva a 
farmácie v Košiciach je ako člen Európskeho združenia inšti-
túcií pre veterinárske vzdelávanie povinná prejsť pravidelným 
procesom hodnotenia. Takéto hodnotenie zaručuje vysoký 
štandard poskytovaného vzdelávania, ktoré je porovnateľné 
s inými univerzitami či fakultami, a zaručuje absolventom 
plnú akceptáciu diplomu, čo je nesmierne dôležité v profesii 
veterinárny lekár, ktorá patrí k regulovaným povolaniam. Po 
tom, ako medzinárodný tím expertov z celého sveta realizoval 
hodnotenie našej univerzity v rámci procesu medzinárodnej 
evalvácie a akreditácie, sme získali status evalvovaná a akre-
ditovaná, čo sa dovtedy podarilo len 11 najlepším európskym 
veterinárskym vysokým školám z celkového počtu 96. Patria 
k nim známe univerzity ako je univerzita vo Viedni, Londýne, 
Osle, Gente, Kodani, Helsinkách, Nantes, Budapešti, Bologni, 
Utrechte, Zürichu/Berne a Nottinghame. Pred časom tak na 

európsku mapu najlepších veterinárskych škôl pribudli aj 
Košice. Máme byť na čo hrdí. Nielenže sme obhájili svoje miesto 
v medzinárodnom vzdelávacom priestore, ale posunuli sme sa 
na úplne inú úroveň, ako sme boli doteraz. Toto hodnotenie 
má o to väčšiu váhu, že Európske združenie inštitúcií pre vete-
rinárske vzdelávanie sa stalo riadnym členom Európskej asoci-
ácie pre zabezpečenie kvality vo vysokoškolskom vzdelávaní. 
Toto hodnotenie si ceníme tak vysoko aj preto, lebo vychádza 
z porovnania porovnateľného. Nemôžeme sa ocitnúť v rebríč-
koch spolu s takými univerzitami, ako sú Harvard či Oxford. 
Ale so skúsenosťami siedmych desaťročí a vysokou motiváciou 
vynikajúcich zamestnancov a študentov môžeme úspešne 
bojovať o umiestnenie na čele rebríčka najlepších veterinár-
skych vysokých škôl. 
 K etablovaniu univerzity v zahraničí prispieva aj jej členstvo 
v ďalších medzinárodných organizáciách, pričom za osobitý 
úspech považujeme prijatie našej univerzity za pridruženého 
člena Asociácie amerických veterinárnych škôl. To rozširuje 
naše pôsobenie aj na americký kontinent a prvé pozitívne 
výsledky tohto členstva sa už dostavili.
 Uvedomujem si, že sa niekomu môžu zdať tieto slová vysta-
tovačné, ale ako rektorke mi nedá nepochváliť sa s týmito 
úspechmi pred takými vzácnymi hosťami, ako ste vy. Všedné 
dni prinášajú všedné starosti, neraz vážne problémy, ale počas 
tejto akademickej slávnosti si dovolím skôr vyzdvihnúť to 
výnimočné a kľúčové, lebo si to zaslúžia všetci, ktorí za týmito 
úspechmi stáli. Nedá sa nespomenúť na otvorenie Univerzitnej 
veterinárnej nemocnice, centra klinických zručností, univer-
zitnej záhrady liečivých rastlín a viaceré ďalšie počiny, lebo je 
za nimi neúnavná a obetavá práca všetkých mojich kolegov. A 
výsledky tejto práce sú tou pridanou hodnotou, ktorá z nás robí 
rovnocenného partnera na európskom vzdelávacom trhu. 
 Kvalitná teoretická a praktická výučba je našou silnou 
stránkou a priťahuje stále ďalších zahraničných študentov, 
ktorí prichádzajú študovať všeobecné veterinárske lekárstvo v 
anglickom jazyku z celého sveta už viac ako štvrťstoročie. Veľmi 
úspešne pokračuje naša spolupráca s nórskou Nord University 
v Bodø, ktorá sa výrazne podpísala pod nárastom záujmu 
študentov zo Škandinávie.
 Vo výpočte pozitív možno pokračovať. Po obhájení statusu 
univerzity v komplexnej akreditácii sme sa zaradili aj medzi 
sedem výskumných univerzít na Slovensku. Sme súčasťou 
vedeckého parku, podarilo sa nám získať projekt Horizont 
2020, na univerzite pôsobí po dlhom čase aj špičkový tím, 
každoročne sa nám zvyšuje počet karentovaných publikácií na 
tvorivého pracovníka a posúva sa smerom hore aj ich impakt 
faktor. 
 Univerzita disponuje viacerými benefitmi, medzi ktoré 
patria aj účelové zariadenia, najmä Školský poľnohospodársky 
podnik v Zemplínskej Teplici, Účelové zariadenie pre chov a 
choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach či jazdecký areál, 
na ktoré aj staršie a väčšie veterinárske vysoké školy v Európe 
hľadia s obdivom.
 Samozrejme, každý príbeh je vytváraný nielen minulosťou, 
prítomným okamihom, ale aj výhľadom do budúcnosti. Na 
začiatku spomínaný slogan univerzity k 70. výročiu založenia 
vtedajšej Vysokej školy veterinárskej v Košiciach zvýrazňuje dve 
dôležité hodnoty: jedinečnosť postavenia univerzity a kvalitu 
jej environmentálneho profilu. Máme zodpovednosť, veľkú a 
nezastupiteľnú zodpovednosť za zdravie zvierat, zdravie ľudí i 
zdravie životného prostredia. V čase obrovských klimatických 
zmien a ďalších zmien z toho vyplývajúcich zodpovednosť ešte 
o to vážnejšiu.
 Hodnoty a benefity, o ktorých hovorím, sú aj pre mňa 
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záväzkom. Viesť univerzitu je, samozrejme, veľkou poctou, 
prináša to však aj množstvo výziev, ktorým som v uplynulom 
funkčnom období spolu s vami čelila a som si vedomá toho, že 
tomu nebude inak ani teraz. Urobím všetko pre to, aby si naša 
univerzita udržala svoje dobré meno a postavenie v národnom 
i medzinárodnom priestore. Súčasne sa budem spoločne s vami 
snažiť, aby univerzita posúvala svoje hranice a napredovala vo 
všetkých smeroch. 
 Avšak to, čo hovorím, nie je len o samotnej Univerzite veteri-
nárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Naše úspechy, naša 
kvalita, naše hodnoty nie sú len a výhradne naše. Rovnako ako 
by neboli len naše prípadné neúspechy. 
 Vaše Magnificencie, Spektability a Honorability, som rada, 
že sme sa na tejto inauguračnej slávnosti zišli v takom hojnom 
počte a dovolím si vysloviť poďakovanie moje i mojich kolegov, 
že ste si našli vo svojej zaneprázdnenosti čas a prišli sem z celého 
Slovenska i spoza jeho hraníc, lebo vaša účasť je aj výrazom 
snahy udržiavať jednotu nášho univerzitného stavu, pomáha 
nadväzovať kontakty a hľadať spoločnú reč. Budem rada, ak 
si z tejto návštevy na Univerzite veterinárskeho lekárstva a 
farmácie v Košiciach vezmete so sebou domov niečo z môjho 
presvedčenia, že je to na nás, na ľuďoch, na našich kolegoch, 
partneroch, priateľoch, na našej ochote prestúpiť osobné v 
záujme prospechu spoločného. Vždy som zdôrazňovala, že 
prioritou mojou i celého vedenia tejto univerzity je prebudiť, 
rozvíjať a podporovať ľudský potenciál. Budovať a zjedno-
covať ho zvnútra i zvonku, po línii profesionálnej, spoločen-
skej i záujmovej. A vždy som úprimne rada využila príležitosť 
vyzdvihnúť spoluprácu s profesijne blízkymi stavovskými orga-
nizáciami – Štátnou veterinárnou a potravinovou správou, 
Komorou veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a Sloven-
skou lekárnickou komorou. V úzkej spolupráci formujeme 
profesijnú komunitu rešpektovanú, silnú a jednotnú. Mnohé 
naše záujmy a ciele sú vzájomne prospešné, kontakty vychá- 
dzajúce z kolegiality i priateľstva sú dlhoročné. Vôľa je viac než 
dobrá, preto sa s optimizmom pozerám aj do ďalšej budúcnosti 
našich vzťahov. 
 Rozhodnutie založiť prvú veterinársku vysokú školu práve 
v Košiciach sa nerodilo ľahko, a aj keď už padlo, objavovali 
sa snahy presťahovať ju inam. Našťastie sa to nepodarilo a 
univerzita už má pevne zapustené korene v tomto meste. A na 
sile týchto koreňov má svoju zásluhu aj samotné mesto i samo-
správny kraj. Vo vzájomnej podpore a súčinnosti vieme skrášliť 
obraz nášho mesta i celého regiónu, vnímanie jeho úrovne a 
významu. Tak to bolo doteraz, a určite to tak bude aj do ďalších 
rokov, lebo nám všetkým na tom záleží. 
 Som skutočne hlboko presvedčená, že podporou toho 
najlepšieho v nás, nezištného a ústretového, dokážeme možno 
nie vždy, ale v tých rozhodujúcich chvíľach prekonať animozitu 
určite existujúcu v hraniciach našej univerzity, nášho mesta či 
krajiny, a v dobrej viere spolupracovať na prospešných projek-
toch.
 V spomienkach sa tiež rektorka univerzity vrátila k svojim 
študentským rokom:
 Dovoľte mi, aby som v tejto slávnostnej chvíli bola aj trochu 
osobná, lebo desaťročia strávené na tejto univerzite sa vryli do 
môjho srdca. Pamätám si ešte, keď som bola na mieste našich 
súčasných študentov, pamätám si na svoje prvé prednášky, 
prvé zážitky z laboratórií a prvé stretnutia so zvieratami ako 
nádejná veterinárna lekárka. Bolo to ako včera, keď som prvý-
krát prešla bránami tejto univerzity s nádejou a rešpektom k 
danému odboru. Dnes môžem s čistým svedomím povedať, 
že neľutujem ani jednu minútu strávenú na našej univerzite. 
Naopak, prežívam to ako súčasť príbehu, ktorý je vzrušujúci 

svojou históriou i výzvami do budúcnosti. Viem však, že neod-
mysliteľnou súčasťou môjho príbehu sú aj vaše osudy, vážení 
kolegovia. Vaše snaženia, hľadania, dlhé hodiny práce, ktoré 
stáli a budú stáť za vynikajúcimi výsledkami našej alma mater. 
Sme univerzita nielen s bohatou históriou, ale aj živou prítom-
nosťou. Budúcnosť ešte nepoznáme, ale na jej podobe sa 
podieľame my všetci, jednotlivo aj spoločne, už dnes a denne. 
Nájdime a udržiavajme v sebe zapálenie pre dobro veci a pre 
ľudí okolo nás, nenechajme sa odradiť či znechutiť, nestraťme 
vnútorný kompas smerujúci k dobru, spravodlivosti a ľudskosti, 
nebojme sa meniť svet, objavovať nové, posúvať hranice chce-
ného a možného, skrášľovať či zdokonaľovať malé každoden-
nosti, tisíckrát opakované úkony, skutky, ktoré možno nie je 
najprv ani vidieť, ale po čase môžu niekomu prospieť či niečo 
vylepšiť.
 Na záver popriala novovymenovaná rektorka univerzity 
všetkým zúčastnením pevné zdravie, veľa splnených pred-
savzatí, naplnených očakávaní, uspokojenia z dosiahnutého 
a radosti zo spoločnosti ľudí dobrých, láskavých, múdrych, 
priateľských a ohľaduplných. 
 Po slávnostnom príhovore rektorky UVLF vystúpili aj niek-
torí vzácni hostia, rektori a prorektori univerzít. 
 P r i m á t o r 
mesta Košice 
Ing. Jaro-
slav Polaček 
v y z d v i h o l 
jedinečnosť a 
nenahraditeľ-
nosť UVLF v 
Košiciach a jej 
pr ispievanie 
k budovaniu 
dobrého mena 
Košíc. Poukázal na dôležitosť vzájomnej spolupráce mesta a 
univerzity, ako aj jej vedenia, pedagógov a študentov, ktorí 
zabezpečujú jej fungujúci základ. Na novozvolenú rektorku 
sa obrátil so slovami vyjadrujúcimi vieru, že táto spolupráca 
bude trvať aj naďalej: „Univerzita je oporou nášmu mestu a 
ja verím, že aj naše mesto bude oporou univerzite,“ dodal na 
koniec. 

  R e k t o r 
U n i v e r z i t y 
Pavla Jozefa 
Šafárika v 
K o š i c i a c h 
prof. RNDr. 
Pavol Sovák, 
CSc., sa 
rektorke UVLF 
a všetkým 
zúčastneným 
prihovoril aj 
ako podpred-

seda Slovenskej rektorskej konferencie: „Je mi cťou že môžem 
dnes byť súčasťou tejto výnimočnej udalosti, o to viac, že sa 
jedná o inauguráciu tak úžasnej osobnosti, akou prof. Jana 
Mojžišová je. Jej členstvo v Slovenskej rektorskej konferencii 
má nezastupiteľné miesto a aj vďaka nej je stabilným a zodpo-
vedným orgánom.“ Vo svojom príhovore sa rektor UPJŠ 
zameral aj vyzdvihnutie samotnej univerzity a jej spolupráce 
s UPJŠ: „Jedinečnosť Univerzity veterinárskeho lekárstva a 
farmácie v Košiciach presiahla hranice nášho štátu. Je uzná-
vaná ako v národnom, tak aj v medzinárodnom priestore aj 
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vďaka poskytovaniu vysokokvalitného vzdelania s praktickým 
uplatnením. Som hrdý na to, že UPJŠ v Košiciach sa môže pýšiť 
dlhoročnou spoluprácou s UVLF, veď súdržnosť a komple-
mentarita košických univerzít je základom pre úspešný rozvoj 
mesta.“ V závere zaželal rektorke univerzity prof. Jane Mojži-
šovej pevné zdravie, plnenie svojich kréd a veľa osobného 
šťastia.

 Ďalším z čestných hostí, 
ktorý sa ujal slova na sláv-
nostnej inaugurácii, bol aj 
podpredseda Košického 
samosprávneho kraja 
Daniel Rusnák: „Univerzita 
šíri dobré meno Košíc na 
Slovensku aj v zahraničí. Jej 
študenti obohacujú intelek-
tuálnu úroveň nášho mesta. 
Za výbornými výsledkami 

UVLF stojí hlava univerzity, rektorka prof. Jana Mojžišová, veď 
dôkazom toho je už jej druhé funkčné obdobie.“

 Za Veterinární a farma-
ceuticku univerzitu Brno 
vystúpil zastupujúci rektora, 
prorektor pre vedu, výskum 
a zahraničné vzťahy prof. 
MVDr. Vladimír Celer, PhD. Vo 
svojom príhovore poukázal 
na viacero spoločných 
aspektov oboch univerzít: 
„Obe univerzity sú jedinečné 
svojím zameraním, obe sa 

snažia etablovať v medzinárodnom priestore, obe slávia tento 
rok významné výročie založenia.“
 Ú s t r e d n ý 
riaditeľ Štátnej 
p o t r a v i n o v e j 
a veterinárnej 
správy SR prof. 
MVDr. Jozef Bíreš, 
DrSc., vo svojom 
príhovore pripo-
menul myšlienku 
jedného zdravia, 
ktorá už niekoľko 
rokov spája 
obe inštitúcie: 
„Dominantou Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie 
v Košiciach sú jej odborníci, ktorí vedia garantovať ochranu 
potravinového reťazca. Jeden svet – jedno zdravie!“ Vyzdvihol 
tiež prestížny charakter univerzity a poukázal na nespočetné 
množstvo domácich, ale aj zahraničných ocenení, ktoré 
UVLF za 70 rokov získala.

 Ďalšou gratulantkou 
bola aj prezidentka Komory 
veterinárnych lekárov SR MVDr. 
Silvia Štefáková, ktorá rektorke 
univerzity poďakovala za 
úspešnú spoluprácu a vyjadrila 
nádej, že takáto spolupráca 
bude naďalej pokračovať aj 
v nasledujúcom funkčnom 
období rektorky UVLF.

 Prezident Sloven-
skej lekárskej komory 
PharmDr. Ondrej Sukeľ si 
zasa spoločne so všetkými 
prítomnými zaspomínal, 
ako pred štyrmi rokmi prial 
rektorke UVLF prof. Jane 
Mojžišovej mnoho splne-
ných predsavzatí a sľubov. 
Ako sám povedal, všetky 

tieto plány sa stali aj realitou: „Naše inštitúcie spolupracujú už 
niekoľko rokov a spoločne sme dosiahli mnohé úspechy. Teším 
sa na tie ďalšie a na spoločné vízie, ktoré sa, dúfam, čoskoro 
stanú realitou.“

 Posledný predniesol príhovor prof. Dr. Anatolij Danylenko 
z Bila Tserkva National Agrarian University, ktorý svojím 
emocionálne ladeným príhovorom poprial novozvolenej 
rektorke veľa úspechov. Na konci svojho prejavu rektorke 
zagratuloval s kyticou kvetov a symbolickým darom, pričom 
nezabudol dodať, že univerzita môže byť hrdá na novozvo-
lenú rektorku, ktorá je pre ňu obrovským prínosom.
 Na záver inaugurácie vystúpilo sláčikové kvarteto 
Kombozet, ktoré dodalo podujatiu slávnostný charakter a 
umelecký rozmer. Po zaznení hymny Gaudeamus igitur sa 
jedinečná akademická slávnosť skončila a na blahoželania a 
ďalšie stretnutia bol potom priestor počas recepcie v pries-
toroch jedálne.

Mgr. Mária Rusnáková, Foto: Šimon Halás
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• Rektorka prof. Mojžišová sa dňa 1. 3. 2019 v Košiciach 
 zúčastnila na prelomovom plese farmaceutov, čo je 
 tradičným podujatím študentov študijného programu 
 farmácia po tom, ako sa ich štúdium preklopí do druhej 
 polovice.
• Dňa 12. 3. 2019 podpísala zmluvu o spolupráci s 
 Tatranskou mliekarňou, a. s., Kežmarok. 
 Univerzita uzavrela s Tatranskou mliekarňou túto zmlu- 
 vu o spolupráci za účelom podpory a rozvoja vzdeláva- 
 nia a výchovy študentov UVLF. Obe strany sa zaviazali 
 spolupracovať pri vzdelávaní a výchove našich študen- 
 tov, a to vytváraním možnosti absolvovať študentskú 
 prax a stáž v prevádzkach spoločnosti, vykonávať 
 záverečné práce študentov na témy určené v spolupráci 
 spoločnosti s UVLF, vytvárať možnosti ponúknuť 
 pracovný pomer najlepším absolventom univerzity a 
 riešiť odborné témy a problematiku zadané Tatranskou 
 mliekarňou. Spolupráca zmluvných strán bola výsled- 
 kom ich vzájomnej snahy o rozvoj odborného vzdeláva- 
 nia v regióne a zabezpečenie aplikovania poznatkov z 
 praxe do odborného vzdelávania študentov UVLF. 

Vybrané z programu rektorky
Dr. h. c. prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD.
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• UVLF v Košiciach začala vydávať nový vedecký časopis 
 Folia Pharmaceutica Cassoviensia, ktorý rektorka prof. 
 Mojžišová, prorektorka prof. Faixová a RNDr. Bartunek 
 uviedli do života dňa 12. 3. 2019 v priestoroch Ústavu 

 vedeckých informácií a knižnice. 
• Dňa 13. 3. 2019 sa v Košiciach zúčastnila na stretnutí 
 s veľvyslancom Holandska Henkom Cor van der Kwastom.
• Zúčastnila sa zasadnutia Vedeckej rady Univerzity P. J.  
 Šafárika v Košiciach dňa 15. 3. 2019.
• Zúčastnila sa zasadnutia Akademického senátu UVLF 
 v Košiciach konaného dňa 21. 3. 2019, na ktorom bol 
 schválený návrh členov Vedeckej rady UVLF v Košiciach 
 na funkčné obdobie 2019 – 2023.
• Dňa 25. 3. 2019 sa konala slávnostná inaugurácia rektor- 
 ky a prorektorov UVLF v Košiciach na funkčné obdobie 
 rokov 2019 – 2023.
• Dňa 26. 3. 2019 sa v zasadacej miestnosti rektorátu 
 uskutočnilo stretnutie vedenia UVLF v Košiciach pod 
 vedením rektorky prof. Mojžišovej s prezídiom Komory 
 veterinárnych lekárov SR pod vedením prezidentky 
 MVDr. Štefákovej.
• Rektorka univerzity bola pozvaná na slávnostné 
 vyhlásenie výsledkov ankety Košičan roka 2018, ktoré sa 
 konalo v kaviarni Slávia v Košiciach dňa 30. 3. 2019.
• V dňoch 31. 3. – 3. 4. 2019 už tradične navštívili našu 
 univerzitu nórski študenti 1. ročníka spoločného 
 študijného bakalárskeho programu Animal Science z  
 NORD University v Bodø. Súčasťou tejto návštevy 
 bol nielen pestrý program študentov, ktorí navštívili 
 viaceré pracoviská univerzity a jej účelové zariadenia, 
 ale aj stretnutie rektorky a ďalších zainteresovaných 
 s koordinátorom JSP programu na univerzite v Bodø 
 doc. Ioannisom Vatsosom.
• V dňoch 10. – 12. 4. 2019 sa spolu s prorektorom pre 
 vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium 
 prof. Pistlom zúčastnila v Paríži na výročnej konferencii 
 European University Association 2019 (Európska 
 asociácia univerzít).
• Pokračovaním spolupráce s Louisiana State University 
 bola návšteva jej študentov a pedagógov na našej 
 univerzite v dňoch 13. – 18. 4. 2019. Okrem prijatia 
 na rektoráte navštívili viaceré pracoviská univerzity a 
 absolvovali klinickú prax na UVLF v Košiciach.
• Rektorka prof. Mojžišová sa ako členka Vedeckej rady 
 Technickej univerzity vo Zvolene zúčastnila dňa 16. 4. 
 2019 na jej zasadnutí.
• Ako predsedníčka Vedeckej rady UVLF v Košiciach zvolala 
 a viedla dňa 17. 4. 2019 jej zasadnutie.

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

a internacionalizáciu

• Dňa 14. 3. 2019 som sa zúčastnila na podujatí Spoločne 
 v EÚ – Slovensko-Holandská perspektíva, ktoré sa kona- 
 lo v historickej aule na rektoráte UPJŠ v Košiciach. Akcia sa 
 konala pri príležitosti výročia 25 rokov bilaterálnych 
 vzťahov medzi Slovenskou republikou a Holandským 
 kráľovstvom ako aj nadchádzajúcich volieb do 
 Európskeho parlamentu ako jeden z troch seminárov 
 na troch slovenských univerzitách (Paneurópska vysoká 
 škola v Bratislave a v Banskej Bystrici na Univerzite Mate- 
 ja Bela).
• Dňa 19. 3. 2019 usporiadal Spolok košických študentov 
 farmácie tradičné podujatie Dni pracovných príležitostí. 
 Farmaceuti pre farmaceutov. Podujatie som slávnostne 
 otvorila a predniesla prednášku na tému Informácie 
 o štúdiu, vzdelávaní, uplatnení absolventov a možnostiach 
 postgraduálneho vzdelávania študentov v ŠP farmácia na 
 UVLF v Košiciach.
• Dňa 28. 3. 2019 som zorganizovala stretnutie s garantom 
 IVSA Slovakia MVDr. M. Prokešom, PhD., a prezidentkou 

 Vandou Lukačínovou. Na stretnutí bol prerokovaný 
 plán činnosti IVSA Slovakia na rok 2019, plánované voľ- 
 by nového prezidenta a zabezpečenie účasti študentov 
 pri organizovaní kongresu KVL SR v Jasnej.
• Dňa 29. 3. 2019 som zorganizovala stretnutie pracovní- 
 kov referátu pre mobility s incoming Erasmus+ študentmi 
 a zástupcami ESN (Erasmus Student Network) v študov- 
 ni ÚVIK UVLF v Košiciach.
• V dňoch 1. – 5. 4. 2019 navštívila našu univerzitu 
 Dr. Pilar Muñoz Ruiz z Universidad de Murcia, Depart- 
 ment of Animal Health – field fisheries and aquaculture 
 sector, v rámci programu Erasmus+. Pracovala pod 
 vedením MVDr. Ľubomíra Šmigu, PhD., z Katedry výži- 



 vy, dietetiky a chovu zvierat, Ústavu pre chov a choroby  
 zveri a rýb UVLF v Košicich.
• V dňoch 8. – 12. 4. 2019 som vyučovala študentov na 
 Nord Universitet v Bodø, Nórsko. 
• V dňoch 17. 4. 2019 som sa zúčastnila na zasadnutí 
 koordinátorov CEEPUS III VetNEST v Záhrebe, Chorvátsku.
• Dňa 25. 4. 2019 v Aule Kostlivého na UPJŠ v Košiciach  
 som sa zúčastnila na Kolokviu o otvorenej vede/vede 
 2.0 a otvorenom prístupe pre rektorov/rektorky a príp. 
 prorektorov/prorektorky. Na podujatí vystúpili prof. 
 MUDr. Dušan Meško, PhD., zástupca SRK v odbornej 
 komisii Európskej asociácie univerzít pre otvorenú 
 vedu/vedu 2.0, Ing. Jozef Dzivák, riaditeľ sekcie Vedec- 
 kej knižnice CVTI SR, a Mgr. Jitka Dobbersteinová 
 z kontaktnej kancelárie pre Open Access, NOAD Sloven- 
 sko pre projekt OpenAIRE.
• V dňoch 25. – 27. 4. 2019 sa konala náučno-vzdelávacia 
 exkurzia pre študentov študijného programu farmácia 
 Exkurzia pre zvedavého študenta farmácie. Hlavným 
 organizátorom bol RNDr. Anton Bartunek a pedagogic- 
 ký dozor zabezpečovali MVDr. Peter Váczi, PhD., 
 a Mgr. Radoslav Suchovič. Študenti navštívili distribuč- 
 nú spoločnosť Pharmos, a. s., Ostrava – Radvanice, 
 Hospitál v obci Kuks a farmaceutickú spoločnosť Zenti- 
 va. ( bližšie informácie v osobitnom príspevku)
• V súvislosti s organizovaním rigorózneho konania v 

 študijnom odbore farmácia bol dňa 29. 4. 2019 zaslaný 
 pedagogickým a vedeckým pracovníkom UVLF oznam 
 o vypísaní tém na rigorózne konanie v študijnom odbo- 
 re farmácia na nový akademický rok 2019/2020 cez AIS 
 od 6. 5. – 30. 6. 2019.
• Dňa 29. 4. 2019 bolo zaslané na all vedúcim katedier, 
 kliník, ústavov a oddelení usmernenie Podmienky 
 publikovania výsledkov vedeckej práce získané počas 
 mobility na UVLF v Košiciach v slovenskom a v anglic- 
 kom jazyku. V zmysle usmernenia študent, doktorand 
 a tvorivý pracovník, ktorý vykonáva vedecko-výskum- 
 nú činnosť na pracovisku UVLF v Košiciach v rámci 
 mobility, je povinný dodržiavať podmienky tohto 
 usmernenia. Vedúci pracovník je povinný oboznámiť 
 pracovníka s podmienkami usmernenia a zabezpečiť, 
 aby ho pracovník podpísal na Referáte pre mobility 
 UVLF v Košiciach. Vnútorné predpisy č. 67, 68 a 74 sa 
 nachádzajú na webovom sídle v slovenskom aj v 
 anglickom jazyku.
• Našu univerzitu budú na Nadnárodnom kole študents- 
 kej vedeckej konferencie 2019 reprezentovať víťazky 
 ŠVOČ vo farmaceutickej sekcii ŠP farmácia Katarína 
 Faturová, Dominika Zelencová a Kristína Doričová. 
 Podujatie sa už tradične uskutoční v sídle firmy Zentiva 
 Praha 6. – 7. 5. 2019. Usporiadateľom tohtoročnej 
 konferencie je FaF FVU Brno, ČR.

 
  

Z agendy prof. MVDr. Juraja Pistla, PhD.,
prorektora pre vedecko-výskumnú

činnosť a doktorandské štúdium

• V priebehu marca boli organizačne zabezpečené 
 dizertačné skúšky 19 doktorandov dennej formy štúdia. 
 Všetky dizertačné skúšky prebehli úspešne.
• V mesiacoch marec, apríl s blížiacim sa termínom 
 odovzdania dizertačných prác sa vedenie UVLF zaobera- 
 lo a individuálne posudzovalo viacero žiadostí, týkajú- 
 cich sa predĺženia termínu odovzdania dizertačnej prá- 
 ce, prerušenia štúdia, možnosti písania dizertačných 
 prác v anglickom jazyku, ako aj žiadostí týkajúcich sa 
 ustanovenia školiteľa konzultanta. 
• Mesiac marec sa niesol okrem iného v znamení 
 spracovania Výročnej správy UVLF za rok 2018. Jednalo 
 sa o časti týkajúce sa doktorandského štúdia, vedy a 
 výskumu, zahraničných stykov, ÚVIK-u a edičného 
 strediska a internetového obchodu.
• Dňa 18. 3. 2019 sa uskutočnilo zasadnutie Rady Internej 
 grantovej agentúry za účelom pridelenia dvoch 
 oponentov (1 z UVLF a 1 mimo univerzity) na posúdenie  
 žiadostí IGA. Na základe výzvy z 31. 1. 2019 došlo na 
 referát pre vedu a výskum 17 projektov (vedúci 
 projektov: 6 zamestnancov/11 doktorandov), všetky 
 spĺňali požadované kritériá. 
• Koncom marca bolo vydané prvé číslo časopisu Folia 
 Veterinaria 1/2019 ako Open Access v rámci vydavateľst- 
 va DeGruyter-Sciendo. Toto vydavateľstvo zabezpečuje 
 širokú distribúciu časopisu v desiatkach databáz okrem 
 iného aj DOAJ (Directory of Open Access Journals), 
 jednej z najväčších databáz časopisov publikujúcich 
 v Open Access a KUDOS. Na základe štatistiky Folie 
 Veterinarie spracovanej vydavateľstvom DeGruyter- 

 Sciendo za minulý rok počet klikov (návštevníkov 
 jednotlivých stránok) stúpol takmer 3-násobne z 2208 
 na 6250 a tiež stúpli aj ďalšie ukazovatele.
• Bol vypracovaný komplexný dotazník pre hodnotiaci 
 proces za účelom možnosti indexácie časopisu Folia 
 Veterinaria v databáze WOS (Clarivate Analytics, Thomson 
 Reuters). Na základe súčasného stavu vychádzajúceho 
 z hodnotiaceho procesu sa časopis uchádza o zaradenie 
 do Emerging Sources Citation Index (ESCI), relatívne 
 nového citačného indexu v rámci Clarivate Analytics 
 (pod WOS).
• Ako každoročne v jarných mesiacoch bola v priebehu 
 apríla doručená žiadosť MŠVVaŠ SR o vypracovanie 
 podkladov (domácich a zahraničných grantov v roku 
 2018) potrebných na prípravu rozpisu dotácií zo štát- 
 neho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2020.
• Dňa 20. 3. 2019 sa konala habilitačná prednáška a 
 obhajoba habilitačnej práce MVDr. Jána Bíleka, PhD., v 
 študijnom odbore 6.3.4. vnútorné choroby zvierat. Všet- 
 ci prítomní členovia vedeckej rady, členovia habilitač- 
 nej komisie a oponenti v tajnom hlasovaní súhlasili s 
 návrhom pani rektorke UVLF a Vedeckej rade UVLF udeliť 
 MVDr. J. Bílekovi, PhD., vedecko-pedagogickú hodnosť 
 docent.
• Dňa 22. 3. 2019 sa konalo celoslovenské 1. národné 
 stretnutie SLOVACRIN, ktorého sídlo je na UPJŠ, ktorého 
 som sa zúčastnil s prorektorkou prof. MVDr. A. Trbolovou, 
 PhD. Jedná sa o súčasť európskej organizácie EUCRIN. 
 Organizácia sa zaoberá vývojom a klinickým overovaním 
 liekov a liečebných postupov, čo umožňuje aj našim 
 pracovníkom sa zapojiť do tohto procesu. Koordináto- 
 rom pre túto činnosť v tejto oblasti bol vedením schválený 
 doc. MVDr. B. Peťko, PhD.
• Koncom marca sa uskutočnilo stretnutie koordinátorov 
 vedy a výskumu za dominantné oblasti vedy na UVLF a 
 boli vytýčené požiadavky a ciele na nasledujúce obdo- 
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Z agendy
MVDr. Martina Tomka, PhD.,
prorektora pre vzdelávanie

• Referát pre štúdium v anglickom jazyku pripravil 
 kalkulácie príjmov a výdavkov v študijných programoch 
 General Veterinary Medicine a Animal Science pre letný 
 semester akademického roka 2018/2019.
• Dňa 9. 3. 2019 začal prípravný kurz pred prijímacími 
 pohovormi pre záujemcov o štúdium v ŠP všeobecné 
 veterinárske lekárstvo, hygiena potravín a farmácia. 
 Kurz prebiehal v pavilóne chemických disciplín a 
 zúčastnilo sa ho 63 uchádzačov.
• Dňa 11. 3. 2019 sa na pozvanie veľvyslankyne Írskej 
 republiky v SR pani Hildy Ó Riain zúčastnil osláv národ- 
 ného sviatku Írskej republiky St. Patric‘s Day v Bratislave 
 prorektor pre vzdelávanie MVDr. M. Tomko, PhD. 
• Prorektor pre vzdelávanie MVDr. M. Tomko, PhD., sa dňa 
 18. 3. 2018 zúčastnil slávnostnej inaugurácie rektora a 
 prorektorov Ekonomickej univerzity v Bratislave. 
• Dňa 26. 3. 2019 sa na Rektoráte UVLF uskutočnilo 
 stretnutie vedenia UVLF v Košiciach s prezídiom Komory 
 veterinárnych lekárov SR. Jedným z bodov spoločného 
 rokovania bola aj organizácia a zabezpečenie odbor- 
 ných praxí, ktoré naši študenti absolvujú na súkrom- 
 ných ambulanciách certifikovaných KVL.
• Dňa 29. 3. 2019 sa na UVLF v Košiciach uskutočnili 
 prijímacie pohovory pre prvých záujemcov o štúdium 
 na našej univerzite v ŠP General Veterinary Medicine.  
 prijímacích pohovorov sa zúčastnilo 7 záujemcov a všet- 
 ci úspešne absolvovali testy z biológie a chémie.
• V dňoch 31. 3. – 3. 4. 2019 navštívilo UVLF v Košiciach 
 33 nórskych študentov 1. ročníka spoločného študijného 
 bakalárskeho programu Animal Science z NORD 
 University v Bodø, Nórsko. Študentov sprevádzal 

 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., prorektorky pre medzinárodné vzťa- 
 hy a internacionalizáciu prof. MVDr. Zity Faixovej, PhD., 
 prorektora pre vzdelávanie MVDr. M. Tomka, PhD., a doc. 
 Ing. Jany Staničovej, PhD., s koordinátorom JSP progra- 
 mu na univerzite v Bodø doc. Ioannisom Vatsosom, DVM, 
 MSc, PhD, DipECAAH. Cieľom stretnutia bolo roz- 
 diskutovať pokračovanie výučby predmetu biofyzika 
 doc. Ing. J. Staničovou, PhD., na Nord University a stav 
 organizácie druhého ročníka spoločnej konferencie The 
 Impact of Global Change on the Environment, Human 
 and Animal Health, ktorá sa uskutoční 21. – 22. 5. 2019 
 v Bodø v Nórsku.
• Dňa 5. 4. 2019 sa na veľvyslanectve SR v Nórskom 
 kráľovstve v Oslo uskutočnili prijímacie pohovory 
 na štúdium ŠP General Veterinary Medicine. Prijímacie 
 pohovory sa konali za prítomnosti prorektora pre 
 vzdelávanie MVDr. M. Tomka, PhD., pod záštitou 
 veľvyslankyne SR pani Denisy Frelichovej. Zúčastnili 
 sa ich 3 uchádzači a všetci splnili podmienky na prijatie v 
 akademickom roku 2019/2020.
• V dňoch 8. – 11. 4. 2019 navštívili našu univerzitu 

 
   bie do mája toho roku.
• Dňa 5. 4. 2019 sa konalo stretnutie so zástupcami  
 predsedníctva SAV ohľadne zmlúv medzi externými 
 vzdelávacími inštitúciami na 3. stupni štúdia (EVI) SAV 
 a univerzitami vzhľadom na niektoré zmeny v zákone 
 súvisiace s doktorandským štúdiom na ústavoch SAV.
• Začiatkom apríla boli na webovom sídle univerzity 
 zverejnené témy dizertačných prác v slovenskom a 
 anglickom jazyku na akademický rok 2019/20. Jednotli- 
 vé témy boli schválené garantmi študijných odborov a  
 koordinátormi pre vedu a výskum. Celkovo bolo 
 vypísaných 38 tém (v minulom roku 51 tém) v jednotli- 
 vých študijných programoch, z toho 24 z UVLF a 14 
 z externých vzdelávacích inštitúcií (9 tém NIÚ SAV 
 Bratislava, 3 témy ÚFHZ SAV Košice a 2 témy PaÚ SAV 
 Košice). 35 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 aj inštitúcií. 
• V dňoch 10. – 12. 4. 2019 sa v Paríži konala výročná 
 konferencia Európskej asociácie univerzít (EUA) 2019. 
 UVLF na konferencii reprezentovali rektorka Dr. h. c.  
 prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., a prorektor pre 
 vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium 
 prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD. ( bližšie informácie v  
 osobitnom príspevku)
• V dňoch 16. – 17. 4. 2019 sa na TU v Košiciach konalo 
 podujatie Tour de ERA: ERASMUS+, COST, CREATIVE 
 EUROPE, LIFE, CEF, H2020, ktorého sme sa v rámci 
 univerzity zúčastnili. Priebeh podujatia vo svojej správe 

 zhrnula Mgr. Pahulyiová.
• Obyčajne v apríli býval zverejnený 1. cirkulár Seminára 
 doktorandov. Na základe rozhodnutia vedenia UVLF sa 
 však seminár v tomto roku uskutoční 14. – 15. novembra 
 2019 v posluchárni morfologického pavilónu.
• V priebehu apríla sa rozbehlo organizačné zabezpečenie 
 medzinárodnej výročnej konferencie Asociácie vy- 
 šehradských univerzít (VUA), ktorá sa uskutoční v rámci 
 osláv 70. výročia založenia našej univerzity na UVLF 18. – 
 19. septembra 2019. 
• Dňa 17. 4. 2019 sa konalo 1. zasadnutie Vedeckej 
 rady UVLF v roku 2019. Na jednanie boli pripravené a 
 v stanovenom termíne zaslané podklady v elektronickej 
 a prezenčne aj v písomnej forme. Hlavným programom 
 jednania VR bola Výročná správa za rok 2018. ( bližšie 
 informácie v osobitnom príspevku)
• Dňa 18. 4. 2019 sa uskutočnilo zasadnutie Rady IGA 
 za účelom zhodnotenia projektov IGA jednotlivými 
 oponentami a členmi Rady IGA. Rektorkou UVLF boli na 
 základe návrhu Rady IGA odsúhlasené na financovanie 
 4 projekty s dobou riešenia 1. 5. 2019 – 30. 4. 2020. 
 ( bližšie informácie v osobitnom príspevku)
• MŠVVaŠ SR zorganizovalo na UPJŠ v Košiciach dňa 
 24. 4. 2019 informačný seminár o podpore doktorandov 
 a mladých výskumných pracovníkov a o rámcovom 
 programe EÚ Horizont Európa, na ktorom som sa 
 zúčastnil. MŠVVaŠ SR pripravuje toho roku výzvu APVV 
 osobitne zameranú len na doktorandov a post- 
 doktorandov (mladých vedeckých pracovníkov do 35 
 rokov).
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 zástupcovia Veterinárnej fakulty univerzity v Záhrebe, 
 Chorvátsko – koordinátor programu CEEPUS pri Vet 
 NEST-e Zoran Vrbanac, DVM, PhD., CCRP, a jeho kolegy- 
 ňa Lada Radin, DVM, PhD., ktorí si so záujmom prezreli 
 Centrum klinických zručností a aktívne sa zapojili do 
 vyučovacieho procesu. Súčasťou ich pobytu boli 
 prednášky a praktické ukážky z rehabilitácie malých 
 zvierat.
• Dňa 11. 4. 2019 zastupoval prorektor pre vzdelávanie 
 MVDr. M. Tomko, PhD., našu univerzitu na International 
 Consortium Board Meeting univerzít Karpatského 
 regiónu, kde predniesol prednášku na tému Spolupráca 
 UVLF v Košiciach s miestnou samosprávou, mládežníc- 
 kymi organizáciami a obchodnými partnermi.
• Dňa 11. 4. 2019 sa do tradičnej verejno-prospešnej 
 zbierky Deň narcisov zapojila aj UVLF v Košiciach, ktorej 
 študenti a zamestnanci takto vyjadrili spolupatričnosť 
 s onkologickými pacientmi.
• V dňoch 13. – 18. 4. 2019 absolvovalo klinickú prax na 
 UVLF v Košiciach 8 študentiek programu Animal Scienc 
 z Louisianskej štátnej univerzity (Louisiana State 
 University – LSU) v Baton Rouge, Louisiana, USA. 
 Študentky spolu v sprievode dvoch pedagogičiek 

 absolvovali náročný program na klinických a účelových 
 zariadeniach našej univerzity.
• V rovnakom termíne navštívila našu alma mater aj 
 vedecká pracovníčka LSU Dr. Kirsten Healy, ktorá sa 
 špecializuje na chov a choroby včiel a tiež na vektormi 
 (kliešťami) prenosné ochorenia. Počas svojho pobytu  
 navštívila na UVLF viaceré pracoviská, na ktorých sa 
 spolu s našimi odborníkmi vzájomne podelili o skúsenos- 
 ti a načrtli aj možnosti vzájomnej spolupráce.
• Dňa 24. 4. 2019 sa uskutočnil 62. ročník Študentskej 
 vedeckej konferencie – ŠVOČ 2019. Rokovanie 
 konferencie prebehlo v 5 sekciách a prednesených 
 bolo 56 prác.
• Dňa 26. 4. 2019 sa po prvýkrát na veľvyslanectve SR 
 v Spojenom kráľovstve v Londýne uskutočnili prijíma- 
 cie pohovory na štúdium ŠP General Veterinary Medici- 
 ne. Prijímacie pohovory sa konali za prítomnosti 
 prorektora pre vzdelávanie MVDr. M. Tomka, PhD., pod 
 záštitou veľvyslanca SR pána Ľubomíra Reháka. 
 Prijímacích pohovorov sa zúčastnilo 6 uchádzačov, 
 ktorí splnili podmienky na prijatie v akademickom roku 
 2019/2020.

 
  
 
 

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

prorektora pre rozvoj školy
a hodnotenie kvality

• Dňa 1. 3. 2019 sa v posluchárni P1 uskutočnila výročná 
 členská schôdza Jazdeckého oddielu TJ Slávia UVLF v 
 Košiciach. Výročná členská schôdza po abdikácii 
 MVDr. Miroslava Martinčeka zvolila nový výbor JO TJ 
 Slávia UVLF a za predsedu MVDr. Mariána Pavľaka.
• V súlade so zmluvou o spolupráci medzi UVLF v Koši- 
 ciach a spoločnosťou Syráreň Bel Slovensko, a. s., sa na 
 UVLF uskutočnilo pracovné stretnutie (7. 3. 2019) 
 zamerané na riešenie diplomových a dizertačných prác  
 navrhnutých spoločnosťou syráreň Bel.
• Dňa 7. 3. 2019 sa uskutočnila pracovná porada 
 poľovníckych hospodárov poľovných revírov UVLF 
 zameraná na zhodnotenie poľovníckej sezóny 2018 
 – 2019 v poľovných revíroch UVLF, prípravu podkla- 
 dov (údajov o strelenej trofejovej zveri) a sústredenie 
 trofejí na chovateľskú prehliadku, stanovenie jarných 
 kmeňových stavov zveri pre potreby vypracovania plá- 
 nu chovu a lovu zveri, prípravu podkladov nevyhnut- 
 ných na prípravu plánu chovu a lovu raticovej zveri 
 na poľovnícku sezónu 2019/2020 a oboznámenie sa 
 s opatreniami RVPS Košice-okolie na zabezpečenie 
 kontroly a zabránenie šíreniu afrického a klasického 
 moru ošípaných v populácii diviačej zveri.
• V dňoch 14. 3. 2019 a 26. 3. 2019 sa uskutočnili pracovné 
 stretnutia zástupcov spoločnosti Syráreň Bel Slovensko, 
 a. s., a zástupcov UVLF v Košiciach so zameraním na 
 problematiku výživy a minimalizáciu použitia antibio- 
 tík a na využitie humínových kyselín vo výžive dojníc.
• Členovia správnej rady Neinvestičného fondu Univerzity 
 veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na 
 zasadnutí konanom dňa 19. 3. 2019 prerokovali a schváli- 
 li účtovnú závierku za rok 2018, výročnú správu o činnosti  
 za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019.
• Prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality sa 
 zúčastnil na 1. konferencii obnovy krajiny organizovanej 
 Košickým samosprávnym krajom. Konferencia sa 
 uskutočnila 21. 3. 2019 pri príležitosti Svetového dňa 
 vody, jej cieľom bolo na odbornej úrovni pomenovať 
 problémy, ktoré znižujú kvalitu životného prostredia a 

 nájsť riešenia na jeho obnovu.
• Dňa 22. 3. 2019 sa na Technickej univerzite v Košiciach 
 uskutočnil seminár zameraný na výklad novely zákona 
 o vysokých školách a zákona č. 269/2018 Z. z. o 
 zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania.  
 Základné informácie boli prezentované generálnym  
 riaditeľom sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ Mgr. Jozefom 
 Jurkovičom. Za UVLF sa na seminári zúčastnili prorektor 
 pre rozvoj školy a hodnotenie kvality, kvestor UVLF, 
 JUDr. V. Jančíková, JUDr. A. Árvaiová, JUDr. J. Szepesiová 
 a Ing. E. Krettová.
• V súlade s § 20 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
 školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 
 smernicou MŠVVaŠ SR č. 46/2011 bola spracovaná 
 výročná správa o činnosti UVLF v Košiciach za rok 2018.  
 Výročná správa o činnosti verejnej vysokej školy obsahu- 
 je najmä prehľad činností vykonávaných v pred- 
 chádzajúcom kalendárnom roku súvisiacich s plnením 
 poslania vysokej školy a jej dlhodobého zámeru; výsled- 
 ky hodnotení úrovne verejnej vysokej školy vo vzdeláva- 
 cej činnosti a v oblasti vedy, techniky alebo umenia 
 vykonaných vedeckou radou verejnej vysokej školy; 
 zmeny vnútorných predpisov a zmeny v orgánoch verej- 
 nej vysokej školy, ktoré nastali v priebehu pred- 
 chádzajúceho kalendárneho roka.
• Dňa 2. 4. 2019 sa uskutočnila porada poľovníckych 
 hospodárov, ktorej program bol zameraný na zhodno- 
 tenie chovateľskej prehliadky 2018/2019, plány chovu 
 a lovu raticovej zveri na poľovnícku sezónu 2019/2020, 
 plány starostlivosti o zver na poľovnícku sezónu 
 2019/202 a prípravu zmlúv s majiteľmi poľovne 
 upotrebiteľných psov na poľovnícku sezónu 2019/2020.
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• S doc. MVDr. B. Peťkom, PhD., bola dňa 18. 3. 2019 TV 
 Markízou natočená reportáž ohľadom výskytu kliešťo- 
 vých ochorení na našom území.
• Dňa 22. 3.2019 sa prorektorka prof. MVDr. A. Trbolová,  
 PhD., spolu s prorektorom pre vedecko-výskumnú 
 činnosť a doktorandské štúdium prof. MVDr. J. Pistlom, 
 PhD., zúčastnila vedeckého podujatia pod názvom 
 SLOVACRIM, ktoré sa konalo Košiciach. Z uvedeného 
 stretnutia vznikla požiadavka na vymenovanie 
 zodpovednej osoby pre koordináciu klinického výsku- 
 mu v rámci SLOVACRIM na UVLF v Košiciach. Za 
 koordinátora bol menovaný doc. MVDr. B. Peťko, PhD. 
• Dňa 26. 3. 2019 sa uskutočnilo spoločné zasadnutie 
 vedenia UVLF s členmi prezídia KVL SR. ( bližšie 
 informácie v osobitnom príspevku) 
• Dňa 2. 4. 2019 absolvovalo 33 študentov 1. roč. JSP z  
 NORD University v Bodø z Nórska výjazd do účelového 
 zariadenia v Rozhanovciach, ŠPP v Zemplínskej Teplici;  
 študenti boli oboznámení s organizáciou výuky na tých- 
 to pracoviskách a tiež si prešli priestormi týchto zariadení.
• Viceprezidentovi KVL SR MVDr. L. Stodolovi bol mailom 
 zaslaný zoznam študentov, ktorí budú pomáhať na XIX 
 kongrese KVL SR v Jasnej.
• Bolo uskutočnené plánované stretnutie s MVDr. M.  
 Šedovičom za účelom navrhovaného školenia 
 pracovníkov kliník ohľadom Zásad efektívnej komu- 
 nikácie a asertivity pracovníkov.
• Bol prerokovaný a vyhodnotený stav príprav k akreditá- 

 cii zverinca na UVLF v Košiciach.
• V rámci programu CEEPUS + sa Assis. Prof. Zoran Vrbanac, 
 dipl EBVS, a Dr. Lada Radim z Veterinárnej fakulty v 
 Zagrebe, Chorvátsku, zúčastnili prehliadky Centra 
 klinických zručností a UVN. Assis. Prof. Zoran Vrbanac 
 realizoval aj stanovený počet hodín v rámci výučby 
 fyzioterapie a rehabilitácie u psov.
• Boli prerokované požiadavky odoslané prednostom 
 kliniky koní ohľadom kúpy koňa na pedagogické účely 
 a požiadavka na opravu endoskopu.
• Dňa 24. 4. 2019 sa uskutočnilo 2. pracovné stretnutie 
 s viceprezidentom KVL SR MVDr. L. Stodolom a 
 prorektorkou prof. MVDr. A. Trbolovou, PhD., ohľadom 
 príprav konferencie k 70. výročiu založenia UVLF 17. 9. 
 2019 plánované na termín 17. a 18. 9. 2019. 
• Dňa 29. 4. 2019 sa uskutočnilo 1. informačné stretnutie 
 všetkých prednostov kliník a vedúcich oddelení za 
 účelom príprav konferencie k 70. výročiu založenia UVLF 
 pod názvom Škola – veda – prax. 
• V pondelok 29. 4.2019 bol poskytnutý rozhovor pre 
 redaktorku RTVS Ivanu Ilgovú pri príležitosti Svetové- 
 ho veterinárneho dňa; nahrávka bola odvysielaná 30. 4. 
 2019 v rannom vysielaní v čase od 6.30 do 9.00.
• 30. 4. 2019 sa realizovalo podujatie dňa otvorených 
 dverí k Svetovému veterinárnemu dňu s bezplatnými 
 konzultáciami pre majiteľov zvierat. ( bližšie informá- 
 cie v osobitnom príspevku) 
• Vedenie UVLF v Košiciach nominovalo prof. MVDr. A. 
 Trbolovú, PhD., za zástupcu univerzity do Rady primáto- 
 ra mesta Košice pre ochranu zvierat.
• Bola riešená požiadavka vedúcej ORP z UVN ohľadom 
 promptnejšieho a efektívnejšieho riešenia nezaplate- 
 ných faktúr a účtov klientami

Z agendy Ing. Róberta Schrétera, PhD.,
kvestora

• V januári a februári pokračovali stavebné práce na zníže- 
 nie energetickej náročnosti pavilónu 25 a pavilónu 

 17. Začali sa aj stavebné práce na zníženie energetickej 
 náročnosti pavilónu 35. S prácami na pavilóne 36 sa 
 plánuje začať začiatkom mája. Univerzita má schválené 
 a zazmluvnené na SIEA celkovo štyri projekty na zníženie 
 energetickej náročnosti. V mesiacoch marec a apríl 
 pokračovala príprava projektov na zníženie energetickej 
 náročnosti pavilónu 12 a pavilónu 14. Univerzita už má 
 stavebné povolenie a plánuje tieto projekty podať v júni.

• Zástupcovia UVLF v Košiciach (prorektor pre rozvoj 
 školy a hodnotenie kvality, kvestor, vedúca právneho 
 a personálneho oddelenia) sa zúčastnili pracovného 
 stretnutia (8. 4. 2019) so zástupcami VVS, a. s., v súvislos- 
 ti s prípravou zmluvy pre realizáciu prípojky pitnej vody 
 pre ÚZ pre chov a choroby voľne žijúcej zveri, rýb a včiel 
 v Rozhanovciach. 
• Boli spracované a zaslané MŠVVaŠ SR správy o odstrá- 
 není nedostatkov pre uskutočňovanie habilitačného 
 konania a konania na vymenúvania profesorov v 
 študijných odboroch 6.3.9 súdne a verejné veterinárs- 
 ke lekárstvo a 6.3.10 výživa zvierat a dietetika z dôvodu 
 časového obmedzenia akreditácie. 
• V súlade s vnútorným predpisom č. 57 – Vnútorný 
 systém kvality na UVLF v Košiciach bolo spracované 
 a vedením UVLF schválené bodové hodnotenie 
 tvorivých pracovníkov UVLF v Košiciach za rok 2018 a 
 jeho vyhodnotenie za roky 2017 – 2018.
• Zamestnanci a partneri UVLF boli informovaní o 
 možnosti poskytnúť 2 % z dane za rok 2018 a možnos- 

 ti zaslania vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej 
 dane z príjmu fyzickej osoby prostredníctvom podateľ- 
 ne UVLF. 
• Dňa 16. 4. 2019 sa prorektor pre rozvoj školy a 
 hodnotenie kvality zúčastnil na zasadnutí Vedeckej 
 rady Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v 
 Nitre. 
• Dňa 25. 4. 2019 sa uskutočnilo zasadnutie komisie pre 
 hodnotenie kvality, ktoré sa zaoberalo informáciou 
 o medzinárodnom registri TOP-100 Achievements 
 2019 v nominácii Education & Science; podkladmi 
 pre prípravu akčného plánu na zlepšenie slabšie 
 hodnotených oblastí v rámci súťaže národná cena 
 za kvalitu 2016 podľa modelu CAF; pripomienkami 
 pracovísk k Výročnej správe o kvalite UVLF za akademic- 
 ký rok 2017/2018; organizáciou anonymných do- 
 tazníkových prieskumov 2019 a hodnotenia zamestnan- 
 ca vedúcim zamestnancom; zosúladením vnútorného 
 systému kvality s novou právnou úpravou. 

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

prorektorky pre klinickú činnosť a styk s praxou
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• V apríli sa ukončila rekonštrukcia laboratória na ústave 
 mlieka, ktoré je súčasťou rozvojového projektu 
 schváleného v roku 2018. Nasledovať bude zakúpenie 
 vybavenia.
• V marci a apríli sa pripravovali priestory pre ústav anató- 
 mie v pavilóne 4 nad oddelením verejného obstarávania, 
 v príprave bola aj projektová dokumentácia na obnovu 
 funkčnosti pavilónu 39 a rovnako ústavu anatómie.
• V marci podala univerzita ako žiadateľ v rámci výziev na 
 dlhodobý strategický výskum na Výskumnú agentúru 
 dva projekty:
 – Samotuhnúce biocementy a ich kompozitné systémy 
  určené na regeneráciu a rekonštrukciu osteo- 
  chondrálnych a kostných defektov (výška nenávratné- 
  ho finančného príspevku pre UVLF je 4 586 161,69 €) a
 – Progresívne funkčné polymérne materiály s anti- 
  parazitárnym účinkom (výška nenávratného fi- 
  nančného príspevku pre UVLF je 4 698 212,66 €).
• Univerzita je aj partnerom v podaných partnerských 
 projektoch v rámci výziev na dlhodobý strategický 
 výskum:
 – Nový pohľad na kvalitu a zdravotnú bezpečnosť 
  nebovinných mliek a výrobkov z nich (žiadateľom 

Zasadnutie akademického senátu
 7. riadne zasadnutie Akademického senátu UVLF v Koši-
ciach sa konalo  dňa 21. 3. 2019 za prítomnosti  20 členov. Po 
schválení programu zasadnutia boli za členov mandátovej, 
návrhovej a volebnej komisie zvolení: predseda prof. Reichel,  
členovia doc. Kostecká a študent M. Beránek. Za overo-
vateľov zápisnice boli určení: prof. Ševčíková a študent J. 
Bučan. Po schválení programu zasadnutia predseda mandá-
tovej, volebnej a návrhovej komisie  konštatoval, že senát 
je uznášaniaschopný.  Predsedajúci doc. Lazár  pri kontrole 
uznesení  (bod 3 programu) uviedol, že k dnešnému dňu 
nie sú termínované žiadne uznesenia. V bode 4 programu 
zasadnutia podal správu o činnosti predsedníctva, ktoré sa 
zišlo 14. 3. 2019 a na svojom zasadnutí pripravilo program 7. 
riadneho zasadnutia AS. Akademický senát vzal na vedomie 
správu o činnosti predsedníctva. Ďalším bodom jednania 
bol návrh na členov Vedeckej rady UVLF v Košiciach, ktorý  
predložila  rektorka Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, 
PhD. Uviedla kľúč pri zostavovaní návrhu – hlavným krité-
riom bolo, aby členmi VR boli učitelia, docenti, profesori, 
významní odborníci a garanti študijných programov, ktorým 
vek dovoľuje dokončiť celé funkčné obdobie. Každého navr-
hovaného člena konkrétne zdôvodnila v zmysle uvedeného 
kľúča.  Následne sa ujal slova predseda volebnej komisie 
prof. Reichel,  ktorý usmernil voličov, ako správne upraviť 
hlasovacie lístky. Po vykonaní volebného aktu volebná 
komisia sčítala hlasy a predseda volebnej komisie prof. 
Reichel vyhlásil výsledky volieb. Vydaných bolo 20 hlaso-
vacích lístkov, všetky boli platné, všetci navrhnutí členovia 
boli schválení  a členmi Vedeckej rady UVLF v Košiciach na 
funkčné obdobie rokov 2019 – 2023 sa stali: 
  1. Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.   
  2. doc. MVDr. Mangesh Bhide, PhD.    
  3. doc. MVDr. Dáša Čížková, DrSc.   
  4. prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.   
  5. doc. MVDr. Alica Kočišová, PhD.   
  6. doc. MVDr. Peter Korim, CSc.    

  7. prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.   
  8. prof. MVDr. Pavol Mudroň, PhD.   
  9. prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.     
 10. doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD.     
 11. doc. MVDr. Eva Petrovová, PhD.    
  12. doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc.    
  13. prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.     
  14. doc. MVDr. Peter Popelka, PhD.   
  15. prof. MVDr. Peter Reichel, CSc.   
  16. prof. MVDr. Zuzana Ševčíková, PhD.   
  17. prof. MVDr. Ľudmila Tkáčiková, PhD.  
  18. MVDr. Martin Tomko, PhD.    
  19. prof. RNDr. Michal Toropila, PhD.   
  20. prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD.  
  21. prof. MVDr. Igor Valocký, PhD.   
  22. PharmDr. Tomáš Wolaschka, PhD.   
  23. prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.     
 24. prof. MVDr. Štefan Faix, DrSc.   
  25. doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.   
  26. prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.    
  27. prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.   
  28. prof. MVDr. Alois Nečas, PhD., MBA   
  29. doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, PhD., MBA
  30. prof. PharmDr. Ján Kyselovič, PhD.   
  31. prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.     
 32. PharmDr. Vasiľ Šatnik, PhD.    
  33. MVDr. Silvia Štefáková    

 V bode 6 programu informoval prof. Reichel, člen predsed-
níctva RVŠ SR, o zasadnutí predsedníctva ohľadom:
 –  prípravy volieb zástupcov VŠ do RVŠ SR v súvislosti s 
   ukončením funkčného obdobia 31. 5. 2019;
 –  požiadavky RVŠ SR o poskytnutie loga;
 –  medzirezortného pripomienkového konania návrhu 
   vyhlášky MŠVVaŠ, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 
   6/2005, v zmysle ktorej dochádza k úprave niekto- 

  je Cetrum biovied SAV, výška nenávratného finančné- 
  ho príspevku pre UVLF je 1 148 324,00 €),
 – Dopytovo orientovaný výskum pre udržateľné a 
  inovatívne potraviny, DRIVE4SIFOOD (žiadateľom je 
  SPU v Nitre, výška nenávratného finančného príspev- 
  ku pre UVLF je 547 939,21 €),
 – Otvorená vedecká komunita pre moderný inter- 
  disciplinárny výskum v medicíne (žiadateľom je UPJŠ 
  v Košiciach, výška nenávratného finančného príspevku 
  pre UVLF je 1 898 071,14 €),
 – Inovácia technologických procesov prípravy bio- 
  logicky aktívnych profylaktických liekov a nové metó- 
  dy ich charakterizácie a testovania (žiadateľom je 
  spoločnosť IMUNA PHARM, výška nenávratného 
  finančného príspevku pre UVLF je 590 947,07 €).
• V mesiaci marec bola podpísaná zmluva medzi UVLF v 
 Košiciach a MŠVVaŠ SR o poskytnutí dotácie zo štátneho 
 rozpočtu, ktorá priniesla zníženie dotácie programe 077 
 o niečo vyše 250 tisíc eur. Univerzita tak v roku 2019 
 hospodári s nižším rozpočtom ako v roku 2018. V apríli 
 bol uzavretý aj dodatok č. 1 k dotačnej zmluve, ktorým 
 univerzita dostala k dispozícii finančné prostriedky v 
 súvislosti s valorizáciou miezd.
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   rých názvosloví (konanie na vymenúvanie profesorov 
   sa nahrádza pojmom inauguračné konanie; vypúšťa  
   sa pojem príbuzné vedné odbory). Pripomienkovanie 
   je možné do 22. 3. 2019.
 V diskusii vystúpila rektorka prof. Mojžišová, ktorá infor-
movala, že predstavitelia Slovenskej rektorskej konferencie 
už predmetný návrh pripomienkovali. Prorektor prof. Nagy 
konštatoval, že nejde o zásadné pripomienky, skôr len o zjed-
notenie terminológie s novým vysokoškolským zákonom. 
Prof. Legáth konštatoval, že ide o závažnú vec, keďže do 
opisu vedného odboru sa zahŕňali aj príbuzné vedné odbory 
a v súčasnosti už nebudú. Doc. Korim objasnil, že sa zjed-
nodušila sústava študijných odborov a doteraz 11 odborov 
v rámci veterinárnych vied bude spadať pod jeden odbor 

veterinárske lekárstvo.
 V rôznom (bod 7)  rektorka prof. Mojžišová poďakovala 
členom AS UVLF v Košiciach za schválenie členov VR UVLF 
v Košiciach a pozvala všetkých prítomných na slávnostnú 
inauguráciu rektorky a prorektorov dňa 25. marca 2019. 
 Na záver (bod 8) zasadnutia prof. Reichel, predseda 
mandátovej, volebnej a návrhovej komisie, predniesol návrh 
uznesení zo 7. zasadnutia AS UVLF v Košiciach. Po vyčerpaní 
bodov programu predseda akademického senátu doc. Lazár 
poďakoval prítomným za aktívnu účasť a 7. riadne zasad-
nutie AS UVLF v Košiciach ukončil.

doc. MVDr. Peter Lazár, PhD.
 predseda AS UVLF

Univerzita na veľtrhu vzdelávania v OsloZasadnutie vedeckej rady
 Zasadnutie Vedeckej rady Univerzity veterinárskeho 
lekárstva a farmácie v Košiciach, prvé v roku 2019, sa usku-
točnilo dňa 17. 4. 2019. Zasadnutie otvorila a viedla predsed-
níčka 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. Odovzdanie dekrétov členom vedeckej rady
 2. Návrh na menovanie za docenta MVDr. Jána Bíleka,  
  PhD., v študijnom odbore 6.3.4. vnútorné choroby 
  zvierat 
 3. Návrh na začatie inauguračného konania doc. MVDr. 
  Anny Ondrejkovej, PhD., v študijnom odbore 6.3.7.  
  infekčné a parazitárne choroby zvierat
 4. Návrh na začatie inauguračného konania doc. MVDr. 
  Róberta Hericha, PhD., v študijnom odbore 6.3.3. vete- 
  rinárna morfológia a fyziológia
 5. Výročná správa o činnosti Univerzity veterinárskeho 
  lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2018 
 6. Diskusia
 7. Rôzne (návrh na školiteľov na 3. stupni vysokoškols- 
  kého štúdia: doc. MVDr. Naďa Sasáková, PhD., UVLF 
  v Košiciach v š. o.: 6.3.11. hygiena chovu zvierat a 
  životné prostredie; doc. MVDr. Drahomíra Sopková,  
  PhD., UVLF v Košiciach v š. o.: 6.3.3. veterinárna morfo- 
  lógia a fyziológia)
 8. Uznesenia VR
 9. Záver
Zasadnutia sa zúčastnilo 25 členov vedeckej rady.

Vedecká rada schválila:
 1. Návrhy predložené v:
  a) v bode 2 na menovanie za docenta MVDr. Jána 
   Bíleka, PhD., v študijnom odbore 6.3.4. vnútorné 
   choroby zvierat;
  b) v bode 3 návrh na začatie inauguračného konania 
   doc. MVDr. Anny Ondrejkovej, PhD., v študijnom 
   odbore 6.3.7. infekčné a parazitárne choroby zvierat;
  c) v bode 4 návrh na začatie inauguračného konania 
   doc. MVDr. Róberta Hericha, PhD., v študijnom 
   odbore 6.3.3. veterinárna morfológia a fyziológia.
2. Návrhy predložené v bode Rôzne:
  a) Návrh na školiteľa na  3. stupni vysokoškolského 

  štúdia: doc. MVDr. Naďa Sasáková, PhD., v š. o.: 6.3.11.  
  hygiena chovu zvierat a životné prostredie, Ústav 
  hygieny zvierat a životného prostredia UVLF v Koši- 
  ciach;
 b) Návrh na školiteľa na  3. st. vysokoškolského štúdia: 
  doc. MVDr. Drahomíra Sopková, PhD., v š. o.:  6.3.3. vete- 
  rinárna morfológia a fyziológia, Ústav fyziológie UVLF 
  v Košiciach;
 c) Návrh na školiteľa na  3. st. vysokoškolského štúdia:  
  MVDr. Monika Pogány Simonová, PhD., v š. o.:  6.3.3.  
  veterinárna morfológia a fyziológia, ÚFHZ Centrum 
  biovied SAV v Košiciach.

Vedecká rada zobrala na vedomie:
 1. Výročnú správu o činnosti Univerzity veterinárskeho 
  lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2018.
 Diskusia bola zameraná k bodu 5: Výročná správa o činnosti 
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za 
rok 2018.  V rámci diskusie vystúpili: prof. J. Mojžišová, prof. 
J. Pistl, prof. P. Mudroň, prof. J. Legáth, doc. M. Bhide, prof. Š. 
Faix, prof. P. Sovák, prof. I. Valocký.

V rámci diskusie bolo vyzdvihnuté najmä: 
– profesionalita, komplexnosť a prehľadnosť správy, ktorej 
 prezentované výsledky sú na vysokej kvalitatívnej a kvan- 
 titatívnej úrovni a odrážajú nielen úspechy univerzity, ale 
 aj celého košického regiónu;
– zapojenie už štvrtýkrát do súťaže Národná cena SR za 
 kvalitu 2018 podľa modelu CAF, v ktorej sa UVLF stala 
  oceneným finalistom;
– členstvo univerzity vo viacerých medzinárodných zdru- 
 ženiach, ktorých cieľom je aj koordinácia rôznych aktivít 
 v oblasti medzinárodných vzťahov univerzít, v roku 2018 
 sa UVLF stala pridruženým členom Asociácie amerických 
 veterinárnych fakúlt (Association of American Veterinary 
 Medical Colleges – AAVMC);
– realizácia aktivít v projektoch na zníženie energetickej 
 náročnosti týkajúcich sa pavilónov 25, 17, 35 a 36, medzi 
 významné obnovy sa zaradili rekonštrukcie výťahov, a to 
 najmä vďaka finančnej pomoci od ministerstva financií 
 na rekonštrukcie študentských domovov, ktorá sa začala 
 v roku 2018;
– vytvorenie unikátneho pracoviska – Centra klinických 
 zručností ako aj univerzitnej záhrady liečivých rastlín v 
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 areáli univerzity;
– rektor UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. – ocenil výsledky 
 univerzity a vyjadril podporu k intenzívnemu pokračo- 
 vaniu vzájomnej spolupráce;
– rektorka UVLF Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., 
 poukázala na rôzne zmeny, ktoré univerzitu čakajú v na- 
 sledujúcom období: 
	 •	 štrukturálne	zmeny	(týkajúce	sa	zníženia	počtu	organi- 
  začných jednotiek, prehodnotenia systematizácie a 
  stanovenia minimálnych kritérií tvorivých pracov- 
  níkov); 
	 •	 zmeny	v	hodnotení	kvality	vyplývajúce	zo	zákona	(nová 
  sústava študijných odborov, akreditácia študijných 
  odborov a garančná kontinuita) a vytvorenie motivač- 

  ných nástrojov na podporu publikačnej činnosti a pod.; 
	 •	 vyzdvihla,	 že	 rok	2019	 je	 rokom	70.	 výročia	 založenia 
  univerzity, a pri tejto príležitostí budú organizované 
  rôzne podujatia a oslavy v priebehu roka.
 Rektorka a predsedníčka vedeckej rady Dr. h. c. prof. MVDr. 
Jana Mojžišová, PhD., poďakovala prítomným za aktívnu 
účasť, plodnú diskusiu a veľa podnetov a ukončila zasad-
nutie vedeckej rady.

prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť

a doktorandské štúdium

Univerzita na veľtrhu vzdelávania v OsloSlávnostný krst časopisu
Folia Pharmaceutica Cassoviensia

 V utorok 12. marca 2019 sa v knižnici Univerzity veterinár-
skeho lekárstva a farmácie v Košiciach uskutočnil slávnostný 
akt – krst nového vedeckého farmaceutického časopisu s 
názvom Folia Pharmaceutica Cassoviensia. Podujatie otvo-
rila rektorka univerzity Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, 
PhD., ktorá vo svojom príhovore pripomenula dôležitosť a 
jedinečnosť tohto farmaceutického časopisu, pričom neza-
budla vyzdvihnúť snahu celého organizačného tímu, vďaka 
ktorému uzrela Folia Pharmaceutica Cassoviensia svetlo 
sveta.

 Po nej v príhovore prorektorka pre medzinárodné vzťahy a 
internacionalizáciu prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., tiež poďa-
kovala celej zúčastnenej akademickej obci s dôrazom na 
snahu a iniciatívnosť študentov UVLF, ktorí v časopise majú 
možnosť publikovať svoje záverečné práce. Ako posledný 
vystúpil krstný otec časopisu, významný farmaceut a historik 
farmácie a medicíny RNDr. Anton Bartúnek, ktorý v závere 
svojho príhovoru slávnostne odhalil bustu známeho prešov-
ského lekárnika Jána Webera. Následne spolu s rektorkou a 
prorektorkou univerzity oficiálne pokrstil nový farmaceu-
tický časopis lekárenskými tabletami.
 Folia Pharmaceutica Cassoviensia je vedecký časopis 
založený v roku 2019 pri príležitosti 70. výročia Univerzity 
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Časopis 
je vydávaný univerzitou štvrťročne a uverejňuje pôvodné 
štúdie prinášajúce najnovšie poznatky z farmaceutickej a 
biomedicínskej oblasti, prehľadové články a kazuistiky z 

lekárenskej a klinickej praxe. Okrem toho sa v časopise publi-
kujú aj krátke oznámenia zamerané na rýchle uverejnenie 
poznatkov o aktuálnych vedeckých problémoch a objavoch 
vo farmácii a medicíne. Časopis zverejňuje tiež správy o 
vedeckých podujatiach a redakciou nevyžiadané recenzie. 
 Hlavným podnetom pre vznik nového časopisu bolo 
dať možnosť nielen vedeckým pracovníkom uverejňovať 
vedecké práce, prehľadové články, ale publikovať aj pôvodné 
práce a významné vedecké príspevky študentov magister-
ského a doktorandského štúdia z oblasti farmaceutických a 
biomedicínskych disciplín, prostredníctvom ktorých autori 
aktívne prispejú k rozvoju odboru farmácie. Poslaním Folia 
Pharmaceutica Cassoviensia je prenášať do vedomia nielen 
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farmaceutických vrstiev najnovšie vedecké poznatky a 
odborné skúsenosti vydávaním kvalitných vedeckých 
príspevkov. Autori sú zodpovední za originalitu zaslaných 
príspevkov, správnosť ich obsahu a za to, že predkladaná 
práca alebo jej časti neboli publikované alebo zaslané na 
publikovanie inde. V súčasnosti sú príspevky v časopise 
uverejňované v slovenskom, českom a anglickom jazyku. 
 Ako sa v editoriáli časopisu vyjadrila rektorka univerzity 

prof. Mojžišová, na 
formovaní obsahu, 
smerovaní a v nepo-
slednom rade aj na 
samotnej kvalite časo-
pisu majú nezastupi-
teľnú úlohu členovia 
redakčnej rady, ale 
aj autori príspevkov, 
recenzenti a čitatelia. Preto patrí veľká vďaka všetkým 
autorom príspevkov, ktorí svoje články zaslali a oponentom 
za ich odborné posúdenie prác. Taktiež patrí obrovské 
ďakujem všetkým, ktorí sa výrazne podieľali na tvorbe 
prvého čísla vedeckého časopisu. Veríme, že časopis Folia 
Pharmaceutica Cassoviensia bude mať neustály odborný a 
vedecký rast, spokojných čitateľov a bude obsahovať mnoho 
kvalitných a aktuálnych vedeckých článkov.

Mgr. Mária Rusnáková
Foto: Šimon Halás

 Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach bola udelená Cena mesta Košice za medzinárodne 
uznávanú kvalitu poskytovaného vzdelávania v jedinečnej oblasti starostlivosti o zdravie zvierat i zdravie ľudí a 
príspevok k rozvoju komunitného života mesta Košice počas svojej sedemdesiatročnej histórie.

 Dňa 7. mája 2019  prevzala toto ocenenie z rúk primá-
tora mesta Košice Jaroslava Polačeka rektorka univerzity Dr. 
h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., v Historickej radnici 
počas slávnostného ceremoniálu, konaného pri príležitosti 
Dňa mesta Košice. Ten sa oslavuje už 25 rokov na  počesť  
významnej historickej udalosti – udelenia erbovej listiny 
mestu 7. mája 1369 uhorským kráľom Ľudovítom Veľkým. Na 
deň presne pred 650 rokmi bola Košiciam ako prvému mestu 
v Európe udelená vôbec prvá erbová listina –  armáles. 
Po slávnostnom príchode najvyšších predstaviteľov mesta 
v sprievode zbrojnošov a vlajkonosičov za zvukov bubna 
primátor Jaroslav Polaček v úvodnom príhovore vyzdvihol 
historický význam tohto dňa, jedinečnosť Košíc, ktoré na 
tento erb dostali kráľovskú listinu, ktorá je najstaršou mest-
skou erbovou listinou nielen v celej Európe, ale na celom 
svete. 
 Verejné ocenenia sa udeľujú každoročne v rámci osláv Dňa 
mesta Košice. O tohtoročných laureátoch Cien mesta Košice 
rozhodovala na základe doručených návrhov komisia. Spolu 
bolo posudzovaných 25 návrhov na ocenenie jednotlivcov 
a osem návrhov na ocenenie kolektívov. Komisia z navrh-
nutých kandidátov na ocenenie vybrala tajným hlasovaním 
desať jednotlivcov a tri kolektívy. Ceny mesta Košice a Ceny 
primátora mesta boli udelené celkovo 29 jednotlivcom a 
kolektívom z oblasti vedy, výskumu, zdravotníctva, médií, 
umenia, kultúry alebo médií.
 Návrh magistrátu na ocenenie našej univerzity poslal v 
mene Správnej rady UVLF v Košiciach jej predseda Ing. Ján 
Király. V zdôvodnení návrhu bolo uvedené, že Univerzita 
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach oslavuje v 
tomto roku 70. výročie svojho založenia a je treťou najstaršou 
tradičnou vysokou školou na Slovensku. Dodnes je jedinou 
vysokou školou pre veterinárske vzdelávanie na Slovensku a 
jednou z dvoch poskytujúcou štúdium farmácie. Univerzita 
úspešne prešla nielen národnou akreditáciou, ale bola zahra-

ničnými autoritami 
opäť medzinárodne 
evalvovaná a dokonca 
aj akreditovaná, čím sa 
zaradila medzi najlepšie 
európske veterinárske 
vysoké školy. UVLF 
má viac ako dvadsať 
percent študentov zo 
zahraničia, ktorí už od 
roku 1991 prichád-
zajú z celého sveta na 
univerzitu študovať 
veterinárnu medicínu v 
anglickom jazyku. Ako 
prvá univerzita na Slovensku akreditovala spoločný študijný 
program so zahraničnou univerzitou, a to s nórskou Nord 
University v Bodo. Svoje členstvo v medzinárodných orga-
nizáciách a spoluprácu so zahraničnými partnermi rozšírila 
nielen v európskom, ale aj americkom priestore, kde dostáva 
do povedomia pozitívny obraz Slovenska a Košíc. Svojou 
pedagogickou a výskumnou prácou a špičkovými klinickými 
výkonmi v jedinečnej Univerzitnej veterinárnej nemocnici i 
ďalšími odbornými, spoločenskými a športovými aktivitami 
podporuje komunitný život v našom meste.  
 Kým pani rektorka preberala cenu a podpisovala sa do 
pamätnej knihy, moderátor ceremoniálu okrem iného 
vyzdvihol jeden z posledných počinov univerzity, a to otvo-
renie záhrady liečivých rastlín, ktorá má slúžiť najmä pre 
vzdelávanie študentov farmácie, ale ktorá okrem edukácie  
poskytne  miesto na oddych nielen pre študentov a zamest-
nancov,   ale aj návštevníkov univerzity z radov obyvateľov 
Košíc. 

PhDr. Ľudmila Kundríková, kancelárka
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UVLF v Košiciach bola zaradená do Registra najlepších regionálnych podnikov 
a organizácií TOP – 100. Achievements –  2019

 Európske obchodné združenie ponúklo UVLF v Košiciach 
účasť v Registri najlepších regionálnych podnikov a organi-
zácií TOP – 100. Achievements – 2019.
 Európske obchodné zhromaždenie je medzinárodnou 
mimovládnou organizáciou, dobrovoľným združením poli-
tických, vedeckých a podnikateľských lídrov z celého sveta a 
nástrojom pre multikultúrny dialóg. Jeho poslaním je podni-
kateľská globalizácia členov komunity, podpora ich úspe-
chov a inovatívnych metód v oblastiach hospodárstva, vedy, 
vzdelávania a medicíny, uľahčovania sociálneho pokroku.
 UVLF v Košiciach zaslala prihlášku do Registra najlepších 
regionálnych podnikov a organizácií TOP – 100. Achieve-
ments – 2019 v kategórii Education & Science. V prihláške 
bolo potrebné okrem základných informácií uviesť infor-
mácie o akreditácii; významných úspechoch univerzity v 
rokoch 2017 a 2018; infraštruktúre a kvalite študentského 
života; inovačných aktivitách; partnerských programoch a 
participácii vo výmenných programoch; účasti na národ-
ných a medzinárodných výstavách, súťažiach, konferen-
ciách; záujme o absolventov; oceneniach a certifikátoch.
 Komisia po posúdení prihlášky oznámila UVLF v Koši-
ciach, že bola zaradená do Registra najlepších regionálnych 
podnikov a organizácií TOP – 100. Achievements – 2019 v 
kategórii Education & Science. UVLF v Košiciach sa dištančne 

zúčastnila na XIV. medzinárodnom fóre TOP – 100. Achie-
vements – 2019, ktoré sa uskutočnilo dňa 12. 4. 2019 v 
Londýne, počas ktorého bola predstavila formou prezentač-
ného videa.
 

prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD. 
prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality

Spoločné zasadnutie vedenia UVLF v Košiciach
s členmi prezídia KVL SR

 Dňa 26. 3. 2019 sa konalo v zasa-
dacej miestnosti Rektorátu UVLF 
v Košiciach spoločné zasadnutie 
prezídia KVL SR a vedenia UVLF v 
Košiciach. Na zasadnutí sa zúčastnili 
všetci členovia vedenia, a to pani 
rektorka Dr. h. c. prof. MVDr. Mojži-
šová Jana, PhD., prorektor pre vzde-
lávanie MVDr. Martin Tomko, PhD., 
prorektor pre vedecko-výskumnú 
činnosť a doktorandské štúdium prof. 
MVDr. Juraj Pistl, PhD., prorektorka 
pre medzinárodné vzťahy a interna-
cionalizáciu prof. MVDr. Zita Faixová, 
PhD., prorektor pre rozvoj školy a 
hodnotenie kvality prof. MVDr. Jozef 
Nagy, PhD., prorektorka pre klinickú činnosť a styk s praxou 
prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD., a kvestor Ing. Róbert 
Schréter, PhD. Zo strany prezídia KVL SR sa na stretnutí 
zúčastnili prezidentka KVL SR pani MVDr. Silvia Štefáková, 
viceprezident KVL SR MVDr. Ladislav Stodola a členovia 
prezídia MVDr. Ľubomír Novotný a MVDr. Arpád Csörgő. 
 Na stretnutí prítomných privítala pani rektorka prof. MVDr. 
Mojžišová, ktorá prítomných informovala o činnosti UVLF 
v Košiciach za obdobie od posledného spoločného zasad-
nutia s KVL SR a vyhodnotila doterajšiu spoluprácu.
Prezidentka KVL SR informovala vedenie univerzity o činnosti 
komory od posledného spoločného zasadnutia a predstavila 

nových členov prezídia.
 Ďalším bodom rokovania bola spolupráca KVL SR a UVLF v 
Košiciach. Medzi KVL SR a UVLF v Košiciach bola podpísaná 
nová rámcová zmluva o praxi študentov. Pôvodnú rámcovú 
zmluvu, ktorá bola ešte z roku 2009, bolo potrebné v niekto-
rých bodoch upraviť, aby vyhovovala súčasným potrebám a 
požiadavkám. Na stretnutí bola dohodnutá realizácia praxí 
študentov. Obe strany sa dohodli na postupe pri zaraďovaní 
nových školiacich pracovísk do zoznamu, ktorý je vedený 
KVL SR. Aktualizácia týchto zoznamov bude realizovaná 
dvakrát ročne. Bol dohodnutý aj postup zaraďovania ško- 
liacich pracovísk, kedy si študenti budú vyberať pracovisko 
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alebo veterinárneho lekára, ktorí sú v zozname školiacich 
pracovísk. V prípade, ak by pracovisko alebo veterinárny 
lekár nebol zaradený do zoznamu, KVL SR ho na základe 
žiadosti zo strany samotného veterinárneho lekára alebo 
UVLF v Košiciach vloží. Študent pred praxou bude musieť 
zaslať na pracovisko akceptačný list a na základe akceptácie 
veterinárnym lekárom študijné oddelenie skontroluje, či 
je pracovisko v zozname školiacich pracovísk. Prezidentka 
KVL SR informovala, že školiacim pracoviskám, ktoré sú na 
zozname, bude zaslané označenie „školiace pracovisko“. 
V oblasti vzdelávania sa obe stany dohodli na vzájomnej 
spolupráci, tak v pedagogickej, ako aj lektorskej činnosti. 
 Pani rektorka informovala o prebiehajúcich podujatiach 
organizovaných pri príležitosti osláv k 70. výročiu založenia 
UVLF v Košiciach a pozvala KVL SR na všetky akcie spojené s 

touto významnou udalosťou. Pani prezidentka KVL SR zabla-
hoželala k výročiu a potvrdila spoluprácu na oslavách. Dôle-
žitým bodom jednania bola aj vzájomná dohoda o príprave 
konferencie, ktorá sa bude konať 17. a 18. septembra 2019 
na UVLF pri príležitosti osláv založenia univerzity. 
 Na programe jednania boli aj informácie KVL SR o kultúrno 
– spoločenských akciách na rok 2019 a bola dohodnutá 
vzájomná participácia na týchto podujatiach.
 Na záver sa pani rektorka poďakovala členom prezídia KVL 
SR za vysoko prínosné stretnutie a vyjadrila presvedčenie o 
ďalšej rozvíjajúcej sa spolupráci. 
 

prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD. 
prorektorka pre klinickú činnosť a styk s praxou

62. ročník študentskej vedeckej konferencie – ŠVOČ

 Dňa 24. apríla 2019 sa pri príležitosti 70. výročia založenia 
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a 
pod záštitou pani rektorky, Dr. h. c. prof. MVDr. Jany Mojži-
šovej, PhD., konal 62. ročník Študentskej vedeckej konfe-
rencie – ŠVOČ. 
 Do recenzovaného zborníka bolo prihlásených 56 
abstraktov od študentov z UVLF v Košiciach, z ktorých sedem 
študuje v anglickom jazyku. 
 Rokovania 62. ročníka Študentskej vedeckej konferencie 
– ŠVOČ sa uskutočnili v piatich sekciách: predklinickej, 
klinickej, hygieny potravín a prostredia, farmaceutickej a 
sekcii bakalárskeho štúdia. 
 Konferenciu v aule pavilónu morfologických disciplín UVLF 
v Košiciach otvoril prorektor pre vzdelávanie MVDr. Martin 
Tomko, PhD. V úvodnom príhovore poukázal na tradíciu a 
históriu konferencie, jej význam v študentskom živote a v 
živote univerzity. 
 Študentské práce hodnotili odborné komisie v zložení: 
predklinická sekcia – predsedníčka doc. MVDr. Zuzana 
Kostecká, PhD., a členky doc. MVDr. Katarína Holovská, 
PhD., a doc. MVDr. Lenka Luptáková, PhD.; klinická sekcia – 
predseda prof. MVDr. Peter Reichel, CSc., a členovia MVDr. 
Ľubica Horňáková, PhD., MVDr. Edina Sesztáková, PhD., a 
Ing. MSc. Radoslav Kaminský, PhD.; sekcia hygiena potravín 
a prostredia – predsedníčka doc. MVDr. Ivona Kožárová, 
PhD., a členovia MVDr. Gabriela Štrkolcová, PhD., a doc. 
MVDr. Marcel Falis, PhD.; farmaceutická sekcia – predsed-
níčka doc. MVDr. Eva Čonková, PhD., a členovia RNDr. Miriam 
Bačkorová, PhD., a PharmDr. Tomáš Wolaschka, PhD.; sekcia 
bakalárskeho štúdia – predseda doc. MVDr. Peter Lazár, PhD., 

členky RNDr. Eva Barbušinová, PhD., a MVDr. Jana Maľová, 
PhD.
 Prvé tri hlavné ceny v každej sekcii venovala UVLF v Koši-
ciach. Generálnym sponzorom študentskej vedeckej konfe-
rencie bola firma Zoetis, podujatie podporili tiež Komora 
veterinárnych lekárov SR, Základná organizácia Odborového 
zväzu pracovníkov školstva a vedy pri UVLF v Košiciach a 
spoločnosti Royal Canine Czech & Slovak Republics, Lekáreň 
Dr. Max, Vetis, Siemens Healthcare, Pharmacopola, Bioveta 
SK. Na spolufinancovaní vydania zborníka abstraktov sa 
podieľala Veterinárna sekcia Slovenskej spoločnosti pre 
poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske 
vedy pri Slovenskej akadémii vied.

Ocenenia – ceny rektorky UVLF v Košiciach – prehľad:
1. Predklinická sekcia 
 1. miesto: Michal Wöllner, 5. ročník ŠP VVL, Boris Vojtek: 
  Monitoring anaplazmózy v populácii psov
 2. miesto: Kristína Ničová, 5. ročník ŠP farmácia: Hodno- 
  tenie potenciálneho klastogénneho účinku 
  insekticídu po expozícii na humánne lymfocyty 
  periférnej krvi 
 3. miesto: Zoe Fox, 5th GVM, Beáta Holečková, Ľubica 
  Horňáková: Genetic background of canine 
  disorders of sexual development

2. Klinická sekcia 
 1. miesto: Barbora Runčáková, 6. ročník ŠP VVL: Dynamika 
  krívania v chove dojníc
 2. miesto: Lívia Belková, 6. ročník ŠP VVL, Petronela Kyze- 

16 www.uvlf.sk



  ková, Vladimír Macák: Vplyv sezóny na ovariálnu 
  aktivitu a veľkosť oocytov u pohlavne dospe- 
  lých prasničiek
 3. miesto: Erik Novoveský, 6. ročník ŠP VVL, Miloš Halán: 
  Sledovanie sezónnych zmien vybraných hema- 
  tologických parametrov u Trachemys spp

3. Sekcia hygiena potravín a prostredia 
 1. miesto: Maryanne Sciberras, 5th GVM: Antibiotic re- 
  sistance of Escherichia coli isolated from broiler  
  chickens after the slaughter
 2. miesto: Harriet Sarah Watkins, 6th GVM: Broad spectrum 
  detection of antibiotic residues in poultry meat 
  by multi-plate assay 
 3. miesto: Diana Legáthová, 5. ročník ŠP VVL, Vladimír 
  Petrovič, Marcel Falis: Toxicita vybraných insek- 
  ticídnych prípravkov na ochranu rastlín a ekto- 
  parazitík na vodné bezstavovce

4. Farmaceutická sekcia
 1. miesto: Dominika Zelencová, 5. ročník ŠP farmácia:  
  Štúdium prestupu nosičových systémov do 
  nádorových sferoidov
 2. miesto: Katarína Faturová, 5. ročník ŠP farmácia, Zuza- 
  na Kudličková, Peter Takáč: Syntéza a biologic- 
  ké vlastnosti hybridných chalkónov indol-3ylu 
  a 4-fluórfenylu
 3. miesto: Kristína Doričová, 5. ročník ŠP farmácia, Rená- 
  ta Kubínová: Plectranthus scutellarioides a je- 
  ho flavonoidné glukuronidy
 
5. Sekcia bakalárskeho štúdia 
 1. miesto: Andrea Karlsen, 3rd JSP AS, Monika Drážovská: 
  Anaplasmosis in animals
 2. miesto: Martin Petráš, 3. ročník ŠP Kynológia, Beáta 
  Holečková: Dedičné ochorenia pohybového 
  aparátu psov
 3. miesto: Juni Helén Jonas, 3rd JSP AS, Zuzana Kostecká: 
  Growth factors of animal amniotic fluid in 
  prenatal development 

 Generálneho sponzora Študentskej vedeckej konferencie 
– ŠVOČ firmu Zoetis reprezentovala MVDr. Ivana Surinová. 
Generálny sponzor venoval finančnú cenu vo výške 250 € 
študentom: Michala Wöllner, Andrej Bočkay, Deane Elred 
Collett a Kristína Benkeová. 
 Viceprezident Komory veterinárnych lekárov Sloven-
skej republiky MVDr. Ladislav Stodola odovzdal vecné ceny 
študentom: Ester Rózsová, Nikolas Faragó, Hana Nosková a 
Harriet Sarah Watkins. Základná organizácia Odborového 

zväzu pracovníkov školstva a vedy pri UVLF v Košiciach 
venovala poukážky na nákup odbornej literatúry vo výške 
15 € študentom: Michael Adamčík, Tímea Kocúreková, Erika 
Hutníková, Simona Simić a Andrea Karlsen.
Práce odmenené zástupcami ďalších sponzorujúcich 
firiem:
 Zástupca spoločnosti Royal Canin Czech and Slovak 
Republics, s. r. o., Mgr. Ľuboš Hrbál odovzdal tri vecné ceny 
študentom: Michala Wöllner, Tímea Kocúreková a Martin 
Petráš. Spoločnosť Royal Canin Czech and Slovak Republics, 
s. r. o., zabezpečila aj konferenčné balíčky pre všetkých aktív-
nych účastníkov konferencie. 
 Zástupkyňa siete lekární Dr. Max spoločnosti Mirakl, 
a. s., Mgr. Erika Figmik, ocenila finančnými cenami 150 € 
študentky Kristínu Doričovú a Katarínu Faturovú. 
 Obchodný zástupca spoločnosti Pharmacopola, s. r. 
o., MVDr. Milan Mazúr, odovzdal vecné ceny študentom: 
Barbora Ongradyová, Michal Bajtoš, Diana Legáthová, Anna 
Vangorová a Marek Sabanoš.
 Spoločnosť Vetis, s. r. o. Košice, ocenila poukážkami na 
nákup zo sortimentu Vetis v hodnote 20 € študentov: Ondřej 
Pyskatý, Filip Korim, Terézia Futášová a Martin Petráš.
 Zástupca spoločnosti Bioveta SK, spol. s r. o., MVDr. Juraj 
Salaj, PhD., venoval poukaz na nákup zo sortimentu BIOVETA 
SK v hodnote 60 € študentom: Anna Tarčáková, Lenka 
Šimová, Gabriela Némethová, Erika Župčanová a Juni Helén 
Jonas. 
 Spoločnosť Siemens Healthcare, s. r. o., ocenila vecnými 
cenami študentov: Monika Lelláková, Laura Stark, Eva Pribu-
lová, Ján Sabolík a Sofia Vargová.
 Do ohodnotenia študentov v sekcii hygiena potravín a 
prostredia prispeli vecnými cenami firmy Brutus, s. r. o., 
Trebišov, a ocenili študentky Júliu Mihalikovú a Martinu 
Sokolovskú, Vijofel, s. r. o., Košice, Gabrielu Némethovú a 
Staromestská mäsiareň Dalton spol. s r. o., Košice, veno-
vala darčekový balíček potravín študentkám Ivana Boroda-
čová a Maryanne Sciberras. 
 Príspevky navrhnuté odbornými porotami budú uverej-
nené vo vedeckých časopisoch Folia Veterinaria a Folia Phar-
maceutica Cassoviensia.
 V záverečnom príhovore MVDr. Martin Tomko, PhD., 
prorektor pre vzdelávanie UVLF v Košiciach, poďakoval 
študentom, školiteľom, členom odborných porôt, spon-
zorom, partnerom i hosťom za účasť a poprial všetkým veľa 
osobných a pracovných úspechov.

MVDr. Marián Prokeš, PhD. 
odborný a organizačný garant

Študentskej vedeckej konferencie – ŠVOČ           
Foto: Šimon Halás

www.uvlf.sk 17



Týždeň slovenských knižníc v ÚVIK-u

 Návštevy knižnice sú neoddeliteľnou súčasťou univerzit-
ného štúdia. Preto si Univerzita veterinárskeho lekárstva a 
farmácie v Košiciach v rámci celoštátneho Týždňa sloven-
ských knižníc pripravila pre svojich čitateľov atraktívny 
program. Ten začal 4. 3. 2019 o 9. hod. slávnostným otvo-
rením, ktoré sa nieslo v duchu osláv 70. výročia založenia 
univerzity. Návštevníci si mohli vyberať zo širokého spektra 
podujatí, či už mali záujem o odborné prednášky, dostali 
chuť si zasúťažiť, alebo si prišli len oddýchnuť pri spoločen-
ských hrách. 
 Zamestnancov a študentov do knižnice pritiahli pred-
nášky na pútavé a aktuálne témy, ako bola Úloha veteri-
nárnych lekárov vo včelárstve, ktorá sa konala v utorok 

v priestoroch študovne pre zahraničných študentov. Pred-
nášky pokračovali v súčasnosti veľmi diskutovanou témou 
Veľké šelmy na Slovensku, kde si predovšetkým študenti 
mohli rozšíriť svoje poznatky o zaujímavé informácie o 
dvoch našich najväčších šelmách – medveďoch a vlkoch, 
ako aj o ich spolužití s človekom.  Praktickým obohatením 
programu boli workshopy pre študentov ako Vstup a 
práca s online katalógom IPAC alebo Ako písať záve-
rečnú prácu bez chýb, ktorý bol bezpochyby prínosom pre 
zúčastnených bakalárov a diplomantov. 
 Knižnica nezabudla ani na zamestnancov univerzity, pre 
ktorých bol v stredu od 18. do  24. hodiny pripravený Večer 
v knižnici, kde mali možnosť uvoľniť sa po práci pri spolo-
čenských hrách. Kolegovia si mohli v útulnom prostredí 
študovne zahrať pexeso, šach, bowling alebo si poskladať 
puzzle. 
 Štvrtok 7. 3. 2019 patril prihláseným kolektívom, ktoré 
dostali príležitosť zmerať si svoje vedomosti a sily v 
súťažnom kvíze Poznáš svoju univerzitu? a vyhrať zaují-
mavé ceny. 
Týždeň slovenských knižníc v piatok 10. 3. 2019 uzatvoril 
už spomínaný workshop pre študentov na užitočnú a prak-
tickú tému bezchybného písania záverečných prác, kde 
mali študenti možnosť naučiť sa rýchlo a efektívne sa v 
danej problematike zorientovať.  
 Všetky podujatia sa stretli s pozitívnym ohlasom zo strany 
študentov, ako aj zamestnancov univerzity, ktorí ich uvítali 
ako príjemné spestrenie ich práce. 

 Hovorí sa, že včely hrajú kľúčovú rolu pri prežití ľudstva. 
Toto a veľa iných zaujímavých informácií o týchto možno 
nepovšimnutých, no o to dôležitejších malých pomocní-
koch človeka sa mohli účastníci prednášky Úloha veterinár-
nych lekárov vo včelárstve dozvedieť priamo od vyučujúceho 
z univerzity. Doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD., pútavým 
spôsobom prezentoval danú tému, ochotne odpovedal na 
otázky a poskytol aj užitočné rady z včelárskej praxe. Pred-

nášky sa zúčastnili študenti, kolegovia z rôznych katedier, 
zamestnanci knižnice a odborná verejnosť. Po prednáške 
nasledovala diskusia, do ktorej sa aktívne zapojili všetci 
zúčastnení. Docent Toporčák venoval trom vyžrebovaným 
svoje významné publikácie: Toporčák J.: Chov a choroby 
čmeliakov, Kuzišinová K., Toporčák J. a kol.: Alternatívne 
metódy boja s morom včelieho plodu a Bzdil, J., Toporčák, J. 
a kol.: Imunitný systém včiel. 

Úloha veterinárnych lekárov vo včelárstve
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úlohy, kde sa občas našli aj chytáky, ktoré dôkladne preve-
rili, ako dobre alebo zle súťažiaci poznajú svoju alma mater. 
Zvíťazili všetci, na pracoviská si odniesli reklamné predmety 
s logom univerzity a predovšetkým dobrú náladu.

MVDr. Libuša Bodnárová, Mgr. Zuzana Holečková 
Foto: Denisa Boľanovská

Veľké šelmy na Slovensku

 Streda 6. 3. 2019 ponúkla záujemcom ďalšiu odbornú 
prednášku na tému Veľké šelmy na Slovensku. Na území 

Slovenska žijú štyri pôvodné šelmy – medveď hnedý, vlk 
dravý,  rys ostrovid a šakal zlatý. Prednáška prof. Ing. Juraja 
Cibereja, CSc., bola zameraná najmä na medvede a vlky, dve 
asi najrozšírenejšie a najviac diskutované šelmy na našom 
území. Študenti aj zamestnanci sa tak počas zaujímavého a 
pestrého rozprávania mohli dozvedieť o týchto zvieratách 
možno aj to, čo ešte nevedeli. Prednáška bola doplnená o 
najnovšie poznatky, správy aj vlastné skúsenosti prednášaj-
úceho, ktoré účastníkov zaujali. Počas prednášky si mohli 
zúčastnení prezrieť monografiu venovanú tejto proble-
matike a klásť doplňujúce otázky, na ktoré dostali detailné 
odpovede. Nemusíme sa báť v lese, musíme rešpektovať, že 
v ňom nie sme sami. Ak si myslíte, že vlk je nebezpečnejší, 
nie je to pravda. V porovnaní s medveďom je anjel. Ten 
horší, diabol, je medveď. Trom vyžrebovaným účastníkom 
venoval profesor Ciberej svoju učebnicu Poľovníctvo 1.

Večer v knižnici
 Knižnice sa oddávna považujú za miesto spoločenských 
stretnutí. Preto bol pre všetkých záujemcov v stredu od 
18. až do 24. hodiny pripravený Večer v knižnici.  Dvere 
boli otvorené pre všetkých, ktorí mali záujem na chvíľu zo 
seba striasť pracovný stres a relaxovať pri spoločenských 
hrách. Kolegovia si mohli v útulnom prostredí študovne 
pri dobrom jedle zahrať pexeso, šach, bowling alebo si 
poskladať puzzle, čo mnohí využili a dobre sa pri tom zaba-
vili. Akcie sa zúčastnili najmä zamestnanci, ktorí podujatie 
vnímali ako osviežujúce vybočenie z každodennej rutiny. 

Poznáš svoju univerzitu?
 Štvrtok 7. 3. 2019 bol kolektívny. Kolektívy z rôznych 
pracovísk si porovnávali svoje vedomosti v súťažnom kvíze 
Poznáš svoju univerzitu?, ktorý pozostával z 5 okruhov otázok 
– krutá história, slepá mapa, boli vo vedení, pravda alebo 
lož, súčasnosť univerzity. Do súťaže sa prihlásilo 6 družstiev: 
1. družstvo – MVDr. Monika Drážovská, PhD., MVDr. Martina 
Galdíková, PhD., MVDr. Marián Prokeš, PhD., 2. družstvo – 
MVDr. Tatiana Weissová, PhD., MVDr. Jana Farbáková, PhD., 
MVDr. Martina Karasová, 3. družstvo – Mgr. Silvia Hurtuková, 
Ing. Darina Chriaštelová, Ing. Martina Pistráková, 4. druž-
stvo – MVDr. Monika Garčárová, Mgr. Andrea Mandelíková, 

Ing. Zuzana Slaninová, 
5. družstvo – Denisa 
Boľanovská, MVDr. 
Edina Sesztáková, PhD., 
Mgr. Ingrid Vrabcová 
a 6. družstvo – Bc. 
Ivana Báštiová, Tomáš 
Grega, Mgr. Marta 
Novysedláková. Pries-
tory študovne zahra-
ničnej literatúry ovládla 
bojová nálada. Družstvá 
so zápalom zdolávali 
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Veterinárni lekári oslávili
Svetový veterinárny deň bezplatnými poradenskými službami

V roku 2001 Svetová veterinárna asociácia (World Veterinary 
Association) ustanovila 30. apríl za Svetový veterinárny deň. 
Cieľom Svetového veterinárneho dňa je propagácia veteri-
nárnej profesie, zlepšenie welfare zvierat a ľudí, životného 
prostredia, potravinovej bezpečnosti, spôsobov prepravy 
zvierat a nakladania so zvieratami.
 Aj na našej univerzite sme si pripomenuli tento deň 
bezplatnými poradenskými službami pre majiteľov spolo-
čenských zvierat. Podujatie sa uskutočnilo v rámci prebie-
hajúcich osláv 70. výročia založenia UVLF v Košiciach.
 Podujatie bolo zorganizované dňa 30. 4. 2019 v čase od 
14. do 16. hodiny. Už v dopoludňajších hodinách bol na 
vyhradenom parkovisku pred priestormi Univerzitnej vete-
rinárnej nemocnice postavený stánok vyzdobený logom 

Oslavujeme Svetový veterinárny deň. Pre návštevníkov a 
záujemcov boli pripravené nielen drobné upomienkové 
darčeky, ale aj odborné letáčiky ohľadom správnej starost-
livosti o zdravie svojich miláčikov. Odbornú garanciu nad 
akciou prevzali naši doktorandi z kliniky malých zvierat, z 
oboch oddelení – MVDr. Martina Takáčová a MVDr. Adriana 
Szarková z oddelenia vnútorných chorôb, MVDr. Mária 
Lapšanská a MVDr. Kristína Huňáková z oddelenia chirurgie, 
ortopédie, reprodukcie a röntgenológie.
 Do stánku prichádzali nielen majitelia zvierat, ale aj naši 
študenti, ktorí sa živo zaujímali o množstvo propagačného 
materiálu poskytnutého spoločnosťami Pharmacopola a 
MED-ART, spol. s r. o. Majitelia zvierat sa najčastejšie infor-
movali o odčervovacom programe, vakcinácii, správnej 
výžive a prevencii proti kliešťom. Tiež ich zaujímala otázka 
povinného čipovania. Chceli vedieť, aké služby poskytuje 
Univerzitná veterinárna nemocnica, či poskytuje hospitali-
záciu zvierat a ako sa riešia pacienti pri urgentných stavoch. 
Naši lekári im odpovedali na všetky otázky a tiež poskyto-
vali kontakt na pohotovostnú linku v UVN. Zo stánku a osláv 
Svetového veterinárneho dňa mali radosť nielen majitelia 
zvierat, ale aj detičky, ktoré sa spolu s rodičmi pri stánku 
zastavili a ako darček dostali cukrík, lízanku alebo balónik.
 Veríme, že tieto prvé oslavy Svetového veterinárneho 
dňa v priestoroch UVLF sa stanú tradíciou, ktorá zblíži vzťah 
veterinárnych lekárov a majiteľov zvierat.

prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD. 
prorektorka pre klinickú činnosť a styk s praxou

Foto: Šimon Halás

UVLF v Košiciach pre rodiny s deťmi v núdzi
 V dňoch 8. – 12. 4. 
2019 sa uskutočnila 
Zbierka trvanlivých 
potravín a drogérie 
pre prebiehajúci 
projektu ŠUNKÁČIK. 
Do akcie sa zapojila 
aj naša univerzita za 
podpory jej vedenia pri 
príležitosti 70. výročia 
založenia UVLF v Koši-
ciach v spolupráci s 
Charity shop Košice – 
Občianske združenie S 
nami druhým.
 PharmDr. Martina 
Šutorová z katedry leká-
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Výsledok zbierky v obci Nižný Čaj vzišiel zo spolupráce 
starostky obce Mgr. Obšitošovej a PharmDr. Laca 
Megyesi z UVLF (sprava doľava)



renstva a sociálnej farmácie bola oslovená pracovníčkou 
Charity shop s prosbou o pomoc sociálne slabým rodinám. 
Následne v spolupráci s PharmDr. Štefániou Laca Megyesi, 
MSc., z katedry farmaceutickej technológie zorganizovali 
zbierku. Predmetom darovania mohli byť trvanlivé potra-
viny, akými sú napr. ryža, cestoviny, múka, konzervy, olej, 
strukoviny, pudingy, škatuľové trvanlivé mlieko, čaj, kore-
niny, strúhanka, kečup, sladkosti, ďalej hygienické potreby 
a drogéria, napr. zubná pasta, zubná kefka, sprchovací 
gél, mydlo, šampón, krém, servítky, hygienické vreckovky, 
toaletný papier či prací prášok. Dobročinný úmysel bolo 
možné podporiť aj darovaním vecí, ktoré už domácnosť 
nepotrebuje (posteľné obliečky, plachty, záclony, závesy, 
uteráky, osušky, prikrývky na posteľ, príbory – hlavne lyžice 
a akékoľvek veľkosti hrncov). V prípade záujmu bolo možné 
darovať letné oblečenie (detské aj pre dospelých), kabelky, 
hračky a knihy. Všetky zozbierané predmety boli následne 
odvezené na zberné miesto.
 Po zverejnení výzvy POMÔŽTE SOCIÁLNE SLABÝM 
RODINÁM na internetovej stránke sa zapojilo mnoho 
študentov a pracovníkov našej univerzity a za každú 
darovanú vec sme všetkým naozaj veľmi vďační. Na veľké 
prekvapenie na túto našu výzvu reagovala starostka obce 
Nižný Čaj pani Mgr. Monika Obšitošová, čím sa akcia 
rozrástla aj za hranice našej univerzity i samotného mesta 
Košice a stala sa ďalším vynikajúcim príkladom spolupráce 
univerzity a samosprávnych orgánov. Účasťou na tejto 
charitatívnej činnosti preukázala univerzita svoj záujem 
prispieť k rozvoju komunitného života aj v širšom regióne 
a obyvatelia obce Nižný Čaj svoj nesebecký záujem pomôcť 
tým, ktorí to potrebujú, aj mimo ich chotár.
 Pani starostka obce Nižný Čaj Mgr. Obšitošová sa takto 
vyjadrila o zbierke: V priebehu začínajúcej sa jari sa aj občania 

malej obce Nižný Čaj, 
ktorá sa nachádza 
blízko veľkomesta 
Košice, zapojili do 
charitatívnej činnosti 
pre pomoc sociálne 
slabším rodinám pod 
záštitou PharmDr. 
Štefánie Laca Megyesi, 
MSc., ktorá zastupo-
vala Univerzitu veteri-
nárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Boli sme poctení, 
že môžeme spolupracovať s touto univerzitou a taktiež nás 
neskutočne teší úspech tejto humanitnej činnosti. Keďže 
spolupráca a profesionálny prístup zo strany univerzity bol na 
vysokej úrovni, verím, že v budúcnosti by sa mohla zopakovať. 
Ukázalo sa, že aj v malej obci žijú ľudia s veľkým srdcom..
 Keďže táto charitatívna akcia určená pre ľudí odkázaných 
na pomoc iných bola mimoriadne úspešná a vyzbieralo 
sa množstvo šiat, hračiek a iných vecí, tak sme sa rozhodli 
osloviť aj Arcidiecéznu charitu v Košiciach a podeliť sa o 
veci s Krízovým centrom pre matky s deťmi. Takto sme 
mohli pomôcť ďalším ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi. 
 Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa zapojili do 
zbierky, ale taktiež pánovi prorektorovi prof. MVDr. Jozefovi 
Nagyovi, PhD., a celému vedeniu našej univerzity za pomoc 
pri organizovaní zbierky. Je úžasné, že Univerzita veterinár-
skeho lekárstva a farmácie v Košiciach v roku svojho jubilea 
dokáže myslieť aj na iných, že vie a chce pomôcť zvieratám 
aj ľuďom. Presne v duchu svojho poslania.

PharmDr. Štefánia Laca Megyesi, MSc.
Katedra farmaceutickej technológie UVLF v Košiciach

UVLF pomáhala zvieracím útulkom

 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Koši-
ciach spolu s Dobrovoľníckym centrom Košíc v rámci aktivít 
organizovaných pri príležitosti osláv 70. výročia založenia 
našej univerzity zorganizovali dňa 6. apríla 2019 dobrovoľ-
nícku akciu v útulku Únie vzájomnej pomoci ľudí a psov 

(U.V. P) v Haniske pri Košiciach. Akcie sa 
zúčastnilo viac ako tridsať dobrovoľníkov, 
z ktorých väčšinu tvorili študenti UVLF v 
Košiciach. Prevažovali zahraniční študenti 
a z nich hlavne študenti z Nórska. Univer-
zita podporila túto aktivitu aj poskytnutím 
autobusu na prepravu dobrovoľníkov z 
areálu UVLF do útulku a späť. Aj napriek ne- 
priaznivému počasiu dobrovoľníci vykonali 
kus poctivej práce. Podieľali sa na venčení 
psíkov, demontáži starého prístrešku, likvi-
dácii starej podlahy v koterci a montáži 
novej, a hlavne na maľovaní kotercov.
 V dňoch od 1. 4. do 5. 4. 2019 sa na Univer-
zite veterinárskeho lekárstva a farmácie v 
Košiciach uskutočnila materiálna zbierka 

pre útulky zvierat, konkrétne pre útulok U.V.P. Košice, Malú 
farmu a OZ Srdce pre mačky. Aj napriek pomerne nízkej 
účasti približne dvadsiatich donorov z radov zamestnancov 
a študentov našej univerzity sa nám za celý týždeň podarilo 
vyzbierať materiál, ktorý naplnil celý univerzitný dodáv-
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nárne vzdelávanie na 
Slovensku má teda 
veľký význam, pred-
stavuje prínos nielen 
pre zvieratá, ale aj pre 
samotnú spoločnosť. 

prof. MVDr. Jozef 
Nagy, PhD.

prorektor pre rozvoj 
školy a hodnotenie 

kvality
MVDr. Noema 

Kmecová

kový automobil. Medzi útulky sme tak rozdelili dezinfekčné 
a čistiace prostriedky, množstvo textilu, vôdzky, hračky, 
stavebné materiály a ohrievače. Potešujúce bolo tiež zapo-
jenie sa zamestnancov univerzity, ale aj verejnosti do zbierky 
prostredníctvom nákupu potrebného krmiva a materiálu 
cez internetové obchody, ktoré spolupracujú s útulkami. 
Občianske združenie Srdce pre mačky tak dostalo slušnú 
zásobu krmiva pre mačky v depozitoch, ale aj pre voľne 
žijúce populácie kastrovaných „pouličiek“. Organizácie, 
ktoré v Košiciach pomáhajú zvieratám v núdzi, boli veľmi 
vďačné za pomoc od našej alma mater a celá zbierka bola 
úspešne zavŕšená odovzdaním darov do rúk dobrovoľníkov 
v útulkoch. Spolupráca medzi združeniami pomáhajú-
cimi zvieratám a jedinou inštitúciou poskytujúcou veteri-

 Univerzita veterinárskeho lekárstva 
a farmácie v Košiciach pri príležitosti 
70. výročia svojho založenia usporia-
dala v mesiaci marec ďalšiu súťaž na 
Facebooku, tentokrát súťaž o fotku 
s operencom a vtipným komen-
tárom. Vyhodnotenie súťaže bolo 
ideálne načasované na Deň vtáctva, 
teda na 1. apríla. Jednoznačným 
víťazom s najvyšším počtom like-ov 
sa stala fotka malého chlapca držia-
ceho na rukách sliepku a s vtipným 
komentárom: „Keď sa na prázdninách 
u babky snažíš prepašovať sliepočku 
medzi svoje hračky“, autorkou ktorej 
je Monika Palovčáková Nyitraiová. 
Hodnotiaca porota vybrala ďalšie tri 
fotografie autormi ktorých sú Jakub 
Neo Mizerák, Zuzana Bujdáková a 
Sandra Bajusová.
Víťazi získali hodnotné ceny a my im 
srdečne blahoželáme!

Mgr. Bianka Shymanska 

Poznáme víťazov súťaže o fotku
s operencom a vtipným komentárom

Na foto víťazka jednej zo súťažných foto-
grafii Sandra Bajusová pri preberaní ceny od 
prorektora pre vzdelávanie MVDr. Martina 
Tomka, PhD.
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Univerzita na veľtrhu vzdelávania v OsloVýsledky hodnotenia projektov IGA UVLF
s dobou riešenia 1. 5. 2019 – 30. 4. 2020

 Dňa 31. 1. 2019 bola rektorkou UVLF zverejnená výzva na 
podávanie žiadostí o dotáciu na projekty Internej grantovej 
agentúry UVLF v Košiciach (ďalej IGA) so začiatkom riešenia 
v roku 2019 v zmysle Štatútu IGA UVLF, vnútorný predpis č. 
41. 
 Rada IGA zasadala 18. 3. 2019 a zhodnotila splnenie formál-
nych kritérií jednotlivých projektov. Do uzávierky došlo na 
referát pre vedu a výskum 17 projektov a všetky spĺňali poža-
dované náležitosti. Pre jednotlivé projekty boli navrhnutí 2 
oponenti, 1 z UVLF a 1 z externého prostredia.
 V tomto roku sa situácia s počtom žiadateľov o grant 
výrazne zlepšila v porovnaní s minulým rokom, keďže došlo 
o 10 projektov viac ako v minulom roku a niekoľko rokov 
klesajúci trend záujemcov o interné granty sa zastavil. Do 
určitej miery je prekvapujúce, že z niekoľkých desiatok 
mladých zamestnancov UVLF toho roku prevládal počet 
žiadostí doktorandov (ako vedúcich projektov), ktorých bolo 
11, zatiaľ čo projektov zamestnancov spĺňajúcich vekové 
kritérium bolo 6. Mladí zamestnanci tým prichádzajú o 
cenné skúsenosti pri písaní projektov. 
 Druhé zasadnutie Rady IGA sa uskutočnilo 18. 4. 2019. 
Členovia rady IGA konštatovali, že na jednotlivé projekty 
prišli do stanoveného času všetky posudky posudzova-
teľov projektov. Členovia rady IGA zhodnotili 17 predlože-
ných 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 finanč-
ných požiadaviek vzhľadom na vytýčené ciele a úlohy, 
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 
2019, ktoré boli následne odsúhlasené rektorkou UVLF v 
Košiciach:
MVDr. Viera Schwarzbacherová, PhD.
  Hodnotenie genotoxického a cytotoxického 
  účinku insekticídu acetamipridu v bunkových 
  kultúrach  3000,0 €
MVDr. Zuzana Mojžišová (doktorandka)
  Stratifikácia pacientov s kanínnou kognitívnou 
  dysfunkciou, využitie inovatívnej bunkovej 
  terapie  3000,0 €
MVDr. Tatiana Vataščinová (Andrašková)
(doktorandka)   
  Antimikrobiálny potenciál laktobacilov v su- 
  rovom ovčom mlieku  3000,0 €
MVDr. Martina Karasová
  Prevalencia Babesia gibsoni u plemena Ame- 
  rický pitbulteriér na východnom Slovensku a 
  nové možnosti terapie  3000,0 €
 Členovia Rady IGA UVLF želajú riešiteľom veľa úspechov 
pri ich vedecko-výskumnej činnosti s odporúčaním, aby 
v priebehu riešenia projektov striktne postupovali podľa 
štatútu IGA UVLF (vnútorný predpis č. 41).
 Rada IGA sa zaoberala tiež monitorovaním publikačnej 
činnosti vyplývajúcej z riešenia projektu IGA. Bolo konšta-
tované, že z monitorovania je možné vyradiť 5 projektov so 
statusom úspešne ukončené. 

prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD. 
prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť

a doktorandské štúdium 

Výročná konferencia Európskej asociácie univerzít 2019
 Výročná konferencia EUA 2019 sa konala v Paríži, meste 
vzdelanosti, vedy, umenia a historických pamiatok sveto-
vého významu. Hostiteľom účastníkov konferencie, ktorá sa 
konala 10. – 12. apríla 2019, bola najstaršia a najznámejšia 
francúzska univerzita Sorbonna. Univerzita bola založená v 
rokoch 1253 – 1257 a je najväčším centrom vysokoškolského 
vzdelania vo Francúzsku. Na univerzite študovali a pôsobili 
viacerí nositelia Nobelovej ceny, medzi nimi aj Marie a Pierre 
Currie. 
 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 Dr. h. c. prof. MVDr. 
Jana Mojžišová, PhD., a prorektor pre vedecko-výskumnú 
činnosť a doktorandské štúdium 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 konfe-
rencie a je najväčšou a najkomplexnejšou organizáciou 
reprezentujúcou európske univerzity, medzi nimi aj viaceré 

Zástupcovia UVLF na výročnej konferencii EUA 2019 v Paríži. Rektorka  
Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., a prorektor UVLF prof. MVDr. 
Juraj Pistl, PhD.
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slovenské, a reprezentuje viac ako 850 inštitúcií zo 48 krajín. 
EUA otvára pre členov významné možnosti týkajúce sa 
participácie na medzinárodných projektoch a výučbových 
aktivitách v širokom spektre európskych univerzít, posky-
tuje množstvo informácií z rôznych oblastí medzinárodnej 
spolupráce, vysokoškolského vzdelávania a výskumu, ako aj 
o systéme hodnotenia univerzít a nových trendoch smero-
vania doktorandského štúdia.
 Mottom tohtoročnej konferencie bolo Driving innova-
tion in Europe’s universities. Inovácie sú prospešné pre 
spoločnosť ako celok a zahŕňajú všetky oblasti poznania. 
Technologickými, zdravotníckymi, sociálnymi, kultúrnymi a 
vzdelávacími inováciami sa mení svet, a to vedie k rozhod-
nutiam o jeho ďalšom smerovaní. Univerzity ako tvorcovia 
a poskytovatelia nových poznatkov a miest spoločenskej 
reflexie majú ústrednú úlohu pri formovaní budúcnosti a v 
rozvíjaní ďalšej generácie lídrov, inovátorov, podnikateľov a 
výskumných pracovníkov. 
 Na otváracom ceremoniáli sa účastníkom prihovorili prezi-
dent EUA Rolf Tarrach a Jean Chambaz, President Sorbonne 
University. Po otvorení konferencie program pokračoval 
valným zhromaždením, ktorého obsahom bola jednak 
agenda EUA, jednak voľby prezidenta EUA na roky 2019 – 
2023 a členov výboru EUA. Z dvoch prezidentských kandi-
dátov bol za prezidenta EUA na nasledovné roky zvolený 
prof. Michael Murphy, bývalý rektor írskej Cork University. 
Do výboru EUA boli zvolení nasledovní noví členovia: Joseph 
Garrell, rektor University Ramomon Llull, Španielsko, Patrick 
Lévy, prezident University Grenoble-Alpes, Francúzsko, 
Marcin Pałys, rektor University of Warsaw, Poľsko, Franceso 
Ubertini, rektor University of Bologna, Taliansko, Martine 
Rahier, bývalý rektor University of Neuchâtel, Švajčiarsko, 
a Mari Sundli Tveit, rektorka Norwegian University of Life 
Sciences, Nórsko.
 Program konferencie tvorili 3 plenárne zasadnutia: 

1) Univerzity ako kľúčoví hráči v inováciách; 2) Podpora 
novej generácie a inovátorov a 3) Budovanie partnerských 
vzťahov. Medzitým prebiehalo viacero prednášok v sekciách. 
Bližšie informácie sú dostupné na: https://eua.eu.
 Prierez programu konferencie je možné stručne zhodnotiť 
nasledovne: Základným poslaním univerzít je ich pôsobenie 
na spoločenské dianie vzhľadom na činnosti, ktoré vykoná-
vajú, ako sú vzdelávanie, výskum a inovácie. Európska ako 
aj národné politiky sa stále viac zameriavajú na inovačné 
stratégie a univerzity tu zohrávajú kľúčovú úlohu v sprístup-
ňovaní vedomostí a poskytovaní možných riešení otázok 
týkajúcich sa súčasných a budúcich výziev. Univerzity môžu 
tiež vytvárať účinné siete so strategickými partnermi, ktoré 
zohrávajú kľúčovú úlohu v inovačných procesoch v Európe. 
Plenárne prednášky poukázali na to, ako univerzity vyko-
návajú inovácie v spolupráci s verejnými a súkromnými 
inštitúciami zúčastnených strán podporou multi-, inter- a 
transdisciplinárnosti, ako aj tým, že priťahujú čoraz viac 
spoločensky a kultúrne rozmanité skupiny študentov a 
zamestnancov. To si tiež vyžaduje synergiu medzi výučbou, 
výskumom a inováciami. Všetky tieto myšlienky sa úzko 
dotýkajú aj Slovenska, keď MŠVVaŠ preberá túto agendu 
EÚ a aktívne presadzuje program inovácií a transferu tech-
nológií do praxe. Obdobne ako aj v minulom roku sa konfe-
rencia venovala problematike zameranej na Open Science a 
jej spoločenský význam, etiku a vedeckú integritu – čestnosť 
pri spracovaní a publikovaní vedeckých dát. 
 Záver konferencie patril prezentácii Gdansk University, 
ktorá bude hostiteľskou univerzitou Výročnej konferencie 
EUA 2020.

prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD. 
prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť

a doktorandské štúdium

Mladý vedec 
Náš študent Filip Korim medzi ocenenými talentmi

 Vysokoškolské 
štúdium ponúka 
ľuďom istú výhodu 
na pracovnom 
trhu v dlhodobom 
horizonte, umož-
ňuje im aj odborný 
a vedecký rast už 
počas vysoko-
školského štúdia. 
Rozvoj výskum-

ných činností a projektov úzko súvisí s ekonomickou situáciou 
na Slovensku, zabezpečuje jej rozvoj a pomáha k zvyšovaniu 
našej konkurencieschop¬nosti. Na Slovensku  chýba silná 
generácia mladých vedcov. Je to priamy dôsledok slabej 
podpory vedy a výskumu na Slovensku v uplynulých takmer 
dvoch desaťročiach. Táto skutočnosť je viditeľná aj na našej 
univerzite, preto je veľmi dôležité podporovať mladé talenty 
a pomáhať im rásť, podporovať ich vzdelávanie, ich kreati-
vitu a ich vedeckú prácu.  
 Jedným z nádejných mladých vedcov je aj študent študij-
ného programu všeobecné veterinárske lekárstvo Filip 
Korim. Filip sa primárne venuje preparovaniu kostí, svalov 

a ciev. Začínal v roku 2016 ako študent prvého ročníka na 
klinike koní v priestoroch, ktoré mu po čase pre veľký počet 
preparácií a rôznych druhov preparátov nestačili a bolo 
potrebné nájsť nové priestory. Vďaka podpore prof. MVDr. 
Alexandry Trbolovej, PhD., a  pomoci MVDr. Márie Kuricovej, 
PhD., sa Filip presťahoval do priestorov bývalého oddelenia 
chirurgie, ortopédie a röntgenológie, kde bol do februára 
2019. V týchto priestoroch sa mu za krátky čas podarilo 
zrealizovať veľa preparátov kompletných kostier, unikátne 
väzové preparáty, korozívne preparáty ciev a prvé plastino-
vané preparáty. 
 Filip Korim sa od prvého ročníka aktívne zúčastňuje konfe-
rencií ŠVOČ, domácich konferencií  a konferencií s medzi-
národnou účasťou, kde prezentuje nadobudnuté výsledky 
spoločnej  práce, zviditeľňuje a háji dobre meno našej 
univerzity. V roku 2018 sa mu podarilo získať študentský 
grant od Nadácie Axa. Z grantu bolo financované zakúpenie 
pomôcok a chemikálií k realizácii pokusov. Grant bol zame-
raný na problematiku prípravy preparátov pohybového 
systému (kosti, kĺby, svaly). V roku 2019  získal grant od 
spoločnosti Slovnaft a Stredoeurópskej nadácie Talenty 
Novej Európy, ktorá podporuje talentované deti a mladých 
ľudí z oblasti vedy, umenia a športu. Prostriedky z grantu 
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budú použité k príprave plastinovaných preparátov. V tomto 
období by sa chcel uchádzať o grant Nadácie Tatra banky s 
názvom Kvalita vzdelávania.
 Z dôvodu rekonštrukcie priestorov pôvodného oddelenia 
chirurgie, ortopédie a röntgenológie bolo potrebné opustiť 
staré priestory a nájsť nové, ktoré by vyhovovali a spĺňali 
požadované parametre pre jeho prácu. Vďaka podpore  pani 
rektorky sa našli  nielen priestory, ale hlavne finančné zdroje 
na ich rekonštrukciu a vybavenie. Pri hľadaní priestorov 
a následných rekonštrukčných prácach našiel podporu v 
osobe Ing. Žuravlova, ktorý mu bol nápomocný vo všetkých 
technických záležitostiach. V nových priestoroch je možné 
vykonávať mnoho druhov preparácií od prípravy osteolo-
gických preparátov – macerovaním. Túto metódu so svojimi 
spolupracovníkmi prispôsobili a vylepšili tak, aby bola 
jednoducho realizovateľná až po prípravu plastinovaných 
preparátov.
 Momentálne sa Filip venuje, v spolupráci s klinikou koní, 
najmä problematike morfológie pohybového systému – 
kĺby (koleno, pätový kĺb, prstové kĺby), kde je jeho superví-
zorom MVDr. Zdeněk Žert, CSc., Dipl. ECVS., ktorý Filipa vždy 
podporuje, poradí a usmerňuje v jeho činnosti. Na klinike 
koní doplňuje nové preparáty kostier, kostí, suchých prepa-
rátov končatín, preparátov kĺbov, korozívnych preparátov. 
Vďaka jeho práci univerzita disponuje mokrými preparátmi 
orgánov a k dispozícií sú aj prvé plastinované preparáty, 

ktoré sú používané v pedagogickej činnosti. Podarilo sa mu 
pripraviť unikátne preparáty kĺbov, kde sú viditeľné väzy, 
o ktorých je všeobecne známe, že sú veľmi ťažko preparo-
vateľné. O túto metódu po jej prezentácii na konferencii 
Morphology 2018 v Jihlave prejavili záujem aj z Anatomic-
kého ústavu LF UK v Prahe. 
 V budúcnosti sa chce Filip venovať najmä topografickým 
vzťahom a možným variáciám na končatinách ohľadom 
ciev a nervov použitím plastinovaných preparátov. V blízkej 
budúcnosti chce aplikovať do výučby „flexibilné“ kadávery, 
ktoré použitím špeciálneho fixačného roztoku budú mať 
zachovanú plasticitu tkaniva a pohyblivosť.  
 Mladí vedci potrebujú dobré vedenie, dobrých mentorov 
a učiteľov, ktorí ich budú pri prvých krokoch správne 
smerovať, ukážu cestu a dokážu v nich zapáliť zvedavosť. 
Filipova práca, jeho odborný a vedecký rast by neboli možné 
bez podpory pani rektorky Dr. h. c. prof. MVDr. Jany Mojži-
šovej, PhD., prednostu kliniky koní prof. MVDr. Igora Valoc-
kého, PhD., vďaka patrí aj  MVDr. Zdeněkovi Žertovi, CSc., 
Dipl. ECVS,  MVDr. Michaele Karamanovej, PhD., a MVDr. Márii 
Kuricovej, PhD., ich pomoci, dôvere a odborným radám, bez 
ktorých by nemohol realizovať svoje myšlienky a nápady, a 
všetkým, ktorí mu akokoľvek pomáhajú.
 

Mgr. Lenka Žuravlovová

Úspešná reprezentácia našej univerzity na 21st International
veterinary medicine students scientific research congress

v Istanbule
Študent 6. ročníka VVL UVLF v Košiciach Marek Ratvaj, ktorý sa v rámci riešenia svojej diplomovej práce venuje proble-
matike selekcie probiotických baktérií pre včely medonosné, sa 17. – 19. 4. 2019 zúčastnil 21st International veterinary 
medicine students scientific research congress v Istanbule. So svojou prezentáciou Lactobacillus brevis B50 BiocenolTM 
on pollen carrier and its influence on the intestinal microbiota and antimicrobial peptides production in honey bees získal 
v konkurencii viac ako 70 účastníkov z rôznych krajín sveta krásne 2. miesto. Nebola to jeho prvá úspešná reprezentácia 
našej univerzity, keďže minulý akademický rok po získaní 2. miesta na ŠVOČ na UVLF v Košiciach zvíťazil na študentskej 
vedeckej konferencii vo Varšave. Takto preukázal svoj potenciál a nadšenie pre vedu a vytvoril si veľmi dobrý základ pre 
svoju ďalšiu vedeckú činnosť, v ktorej bude, ako pevne verím, pokračovať počas doktorandského štúdia. Gratulujem! 

                                                        doc. MVDr. Dagmar Mudroňová, PhD., školiteľka
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 Školský mail mnohí moji kolegovia nenavštevujú, a musím 
uznať, že ani ja ho pravidelne nekontrolujem. Oplatilo sa mi 
ho však skontrolovať jedného februárového dňa, keď som 
si medzi správami našiel pozvánku od istanbulskej univer-
zity na 21. ročník študentského vedeckého kongresu, ktorý 
organizujú. Takto sa začala cesta vedúca k neopakovateľným 
zážitkom, cenným skúsenostiam a novým priateľstvám.
 Prvým krokom bola návšteva a konzultácia s mojou školi-
teľkou doc. MVDr. Dagmar Mudroňovou, PhD., aby som zistil, 
či je vôbec moja práca hodná reprezentácie školy na medzi-
národnej úrovni. Pani docentka bez váhania súhlasila a pris- 
ľúbila, že zistí, či by bola škola ochotná prispieť na túto cestu. 
Nasledujúci mesiac som s tureckou stranou dohadoval 
ubytovanie, letenky a poplatky, ako aj odoslanie prihlášky 
a práce. Menšie komplikácie spôsobila zmena letiska a tiež 
zrušený let. Našťastie všetko sa vyriešilo a cesta do Istanbulu 
tak bola opäť o krok bližšie.
 Keď sa blížil deň môjho odletu a ja som už mal napláno-
vanú cestu hromadnou dopravou z letiska do 75 km vzdia-
leného hotela, ozvala sa mi Gözde, študentka patriaca do 
organizačného tímu. Musím sa priznať, že jej pomoc pri 
ceste z letiska ako aj navigácia v Istanbule mi značne znížila 
hladinu stresu pred prvým letom v mojom živote. 16. apríla 
som o ôsmej ráno vzlietol z košického letiska a o niečo málo 
cez dve hodiny som už bol v Istanbule, kde na najväčšom 
letisku sveta na mňa čakal uvítací výbor.
 Samotný kongres začal na druhý deň. Po registrácii sme 
si vypočuli otváracie príhovory, školský spevácky zbor i 
hudobnú skupinu. Bodkou za otváracou ceremóniou bolo 
vystúpenie hodné veterinárnej fakulty – svoje schopnosti 
nám ukázal pes, ktorý sa dostal aj do súťaže Turecko má 
talent. Nasledoval rýchly obed a po ňom začiatok prednášok. 
Prebiehali vždy dva bloky súčasne. Jeden v turečtine a druhý, 
v ktorom boli medzinárodní hostia, v angličtine. Samozrej-
mosťou bola možnosť zapožičať si slúchadlá na odposluch 
prekladu do jedného alebo druhého jazyka. Okrem týchto 
dvoch blokov prednášok to vyzeralo na fakulte ako na festi-
vale. Sponzori z oblasti veterinárnej techniky, literatúry 
či krmív mali po chodbách rozmiestnené stánky s reklam-
nými predmetmi a súťažami,  ktoré dopĺňali stánky záujmo-
vých klubov. Pred budovou sa nachádzalo občerstvenie 
či pódium s DJ-om a všade navôkol tancujúci študenti. 
Záverom prvého prednáškového dňa bola slávnostná gala 
večera, ktorá sa niesla v duchu „zlatá párty“, čo bola aj jedna 
z požiadaviek na účastníkov – doniesť si niečo zlaté. Skvelé 
jedlo, hudba a tanec pokračovali do neskorých večerných 
hodín, no nanešťastie moja prezentácia ma čakala hneď 
ráno nasledujúceho dňa.
 Na druhý deň sa nám nepodarilo dodržať časový harmo-
nogram, z hodinového meškania si ale nikto ťažkú hlavu 
nerobil. Po mojej prezentácii o využití autochtónnych lakto-
bacilov ako probiotík u včiel, ktorá je zároveň mojou diplo-
movou prácou, nasledovala jedna z odborných prednášok, 
ktoré vždy naplnili celu prednáškovú miestnosť. Tentokrát 
šlo o niečo, čo v našich končinách zrejme nevyužijem – prvá 
pomoc u delfínov, pričom nechýbala ani demonštrácia na 
nafukovacom „modeli“, ktorý si predtým pravdepodobne 
plával v nejakom bazéne. Ďalšími odbornými prednáškami 
boli násilie vo vzťahu voči zvieratám a stomatológia mačiek. 
Záver druhého dňa patril projektovej časti, kde úlohou 
zapojených tímov bolo navrhnúť teoretický projekt, ktorý 
by mal pozitívny dopad vo veterinárnej medicíne. Za všetky 
spomeniem nápad na solárne poháňaný kondenzátor, ktorý 
by menil vzdušnú vlhkosť na pitnú vodu pre túlavé zvieratá, 
ktorých je v Istanbule podľa štatistík asi milión. Nasledo-

valo vyhodnotenie, pri ktorom boli z približne 70 prezen-
tácií ocenené 4. Na moje obrovské prekvapenie moja práca 
oslovila porotu natoľko, že mi udelili druhé miesto. Oficiálnu 
časť konferencie sme zakončili v klube na brehu Bosporu s 
výhľadom na panorámu Istanbulu.
 Tretí a posledný deň konferencie sme strávili prehliadkou 
útulku, ktorý ročné ošetrí asi 7000 psov a následne ich po 
vakcinácii a čipovaní vypustí späť. Súčasťou tohto dňa mala 
byť aj prehliadka historického centra Istanbulu, no kvôli 
opätovnému rannému meškaniu sme túto časť museli vyne-
chať. Našťastie som mal ešte tri dni na objavovanie Istanbulu. 
Počas nich som sa snažil vidieť a ochutnať zo štvrtého najväč-
šieho mesta sveta rozkladajúceho sa na dvoch kontinentoch 
čo najviac. Jeden deň som venoval obhliadke turistického 
centra Istanbulu. Hagia Sofia a Modrá mešita, Veľký Bazaar 
s tisícmi vôní a farieb a Sulejmanova mešita, ktorú postavil 
architekt Sinan a mnohí ju považujú za najkrajšiu. Nedeľné 
veľkonočné ráno sa nieslo v zvlášť príjemnom duchu, keďže 
moja sprievodkyňa Gözde ma pozvala na piknik s jej rodičmi 
v parku plnom tulipánov, o ktorých som sa dozvedel, že 
jednoznačne nepatria Holandsku, ale Turecku. Spoločne sme 
potom na loďke prešli k Panenskej veži v strede Bosporu, 
kde podľa legendy ukryl svoju dcéru panovník po tom, čo 
mu bolo vyveštené, že na jej 18. narodeniny ju pohryzie 
had a ona zomrie. Keď princezná dovŕšila vo veži 18 rokov, 
panovník jej priniesol kôš s ovocím ako dar, no z neho sa 
vyplazil had a princeznú uhryzol. Následne mu dcéra umrela 
v náručí. Obed sme si dali na najrušnejšej ulici v Istanbule 
zvanej Istikal Caddesi plnej obchodov a ľudí. Zvyšok dňa sme 
s Gözde strávili brázdením ulíc na ázijskej strane Istanbulu. 
Posledný deň som navštívil akvárium s najdlhším tunelom 
pod vodou aj vnútro Hagia Sofia, keďže v sobotu by som 
musel čakať v bezútešne dlhom dave ľudí, aby som videl 
tento kostol premenený na mešitu. Vzhľadom k skorému 
rannému letu som strávil noc na letisku. Na Slovensko som 
sa vrátil presne po týždni. Z Istanbulu som si doniesol čaj, 
kávu, cukrovinky a kopu reklamných predmetov, no to, čo 
má pre mňa najväčšiu hodnotu, sú úžasní ľudia z rôznych 
kútov Európy, ktorých som tam spoznal. Veľmi na mňa zapô-
sobila ochota študentov organizovať tento kongres, ktorý je 
úplné nad rámec ich bežných povinností, a práve o to viac 
úsilia mu venovali, čo bolo, samozrejme, vidieť. Samotná 
organizácia kongresu by mohla poslúžiť ako vzor a inšpi-
rácia aj nám a jedného dňa možno aj košická veterina bude 
hosťovať medzinárodný študentský vedecký kongres.
 Záverom by som rád poďakoval doc. MVDr. Dagmar 
Mudroňovej, PhD., za vedenie pri vypracovaní práce ako aj 
podporu pri tomto kongrese a tiež vedeniu Univerzity vete-
rinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za poskytnuté 
finančné zdroje.

Marek Ratvaj

26 www.uvlf.sk



Ďalší ročník nórskych študentov na návšteve u nás
 V dňoch 1. – 5. apríla 2019 sa na UVLF v Košiciach uskutoč-
nila návšteva študentov prvého ročníka spoločného bakalár-
skeho študijného programu Animal Science. 33 študentov z 
Nord University v Bodø, ktorí od budúceho roka budú pokra-
čovať vo svojom štúdiu na UVLF v Košiciach, sprevádzal 
docent Ioannis Vatsos z Fakulty biologických vied a aqua-
kultúry na Nord University. Pre návštevníkov bol prichys-
taný program, ktorý sa začal v utorok 2. apríla uvítaním pani 
rektorky a vedenia univerzity. Po tradičnej video prezentácii 
o prednostiach UVLF sa návštevníci oboznámili s jej areálom. 
Ich prvou zastávkou bolo tzv. múzeum na katedre anatómie, 
histológie a fyziológie, v ktorom sú vystavené exponáty zvie-
racích kostier a modelov vnútorných orgánov. Po návšteve 
katedry mikrobiológie a imunológie návštevníci pokračo-
vali v prehliadke na klinike koní, klinike prežúvavcov, klinike 
ošípaných a klinike vtákov, exotických a voľne žijúcich 
zvierat. Budúcich študentov UVLF zaujali priestory Univer-
zitnej veterinárnej nemocnice a Centra klinických zručností s 

modelmi zvierat určených pre získanie praktických zručností 
budúcich veterinárov. V Aqua Terra klube si návštevníci vyfo-
tografovali vzácne druhy živočíchov vrátane pytóna albína. 
Vďaka stretnutiu  so študentmi 2. a 3. ročníka spoločného 
bakalárskeho študijného programu mali možnosť opýtať sa 
na štúdium a študentský život na UVLF, ktoré ich čakajú od 
budúceho roka.
 Druhý deň ich návštevy bol venovaný ceste do účelo-
vých zariadení v Rozhanovciach, Zemplínskej Teplici a v 
jazdeckom areáli na KVP v Košiciach, kde študenti UVLF v 
Košiciach získavajú počas štúdia day-one skills. Na základe 
záverečného stretnutia s návštevníkmi a ich pozitívneho 
hodnotenia času stráveného na univerzite sa opäť potvrdilo, 
že každoročné návštevy nórskych študentov na UVLF sú 
dobrou tradíciou, ktorá prispieva k ich odhodlaniu  študovať 
na jednej z prestížnych evalvovaných a akreditovaných vete-
rinárnych vysokých škôl v Európe.

 On April 1st-5th 2019, the visit of the first-year students of 
the joint bachelor study program Animal Science was held at 
the UVMP in Košice. 33 students from Nord University Bodø, 
who will continue their studies at the UVMP in Košice since 
next year, were accompanied by associate professor Ioannis 
Vatsos of the Faculty of Biosciences and Aquaculture at Nord 
University. A program was prepared for the visitors, which 
started on Tuesday, April 2nd with a welcome by Madam 
Rector and the University management. After a traditional 
video presentation about UVMP‘s merits, visitors were intro-
duced to university campus. Their first stop was the so-called 
Museum at the Department of Anatomy, Histology and Phys-
iology, in which exhibits of animal skeletons and internal 
organ models are exhibited. After visiting the Department of 
Microbiology and Immunology, visitors continued to Clinic 
of Horses, Clinic of Ruminants, Clinic of Swine and to Clinic 
of Birds, Exotic and Free Living Animals.
Future UVMP students were attracted by the premises of the 
University Veterinary Hospital and by Clinical Skills Center 

with animal models designed to acquire practical skills of 
future veterinarians. In Aqua Terra Club, visitors have photo-
graphed rare animal species, including the Albino Python. 
Thanks to the meeting with students of the 2nd and 3rd year 
of the joint bachelor study program, they had an opportu-
nity to ask about the study and student life at the UVMP, 
which is waiting for them next year. The second day of their 
visit was devoted to a trip to special facilities in Rozhanovce, 
Zemplínska Teplica and Equestrian Centre at KVP in Košice, 
where students of UVMP gain day-one skills during their 
studies. Based on the concluding meeting with the visitors 
and their positive assessment of time spent at the university, 
it was again confirmed that the annual visits of Norwegian 
students to UVMP are a good tradition that contributes 
to their commitment to study at one of the prestigious 
approved and accredited veterinary universities in Europe.

Mgr. Katarína Hriczišonová
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Klinická prax študentiek z Louisiana State University na UVLF v Košiciach
Clinical practice of students from Louisiana State University at the UVMP 

in Košice
 V dňoch 13. – 18. apríla 2019 univerzita privítala na svojej 
akademickej pôde študentky a pedagogičky z Louisiana 
State University (LSU), College of Agriculture. Osem študen-
tiek študijného programu náuka o živočíchoch poskytova-
ného na LSU spolu s Dr. Cathy Williams, Dr. Eirin Oberhaus a 
výskumníčkou v oblasti entomológie Dr. Kirsten Healy prišlo 
do Košíc na stáž pripravenú na klinikách a v účelových zaria-
deniach UVLF v Košiciach.
 Študentky z Louisiany získavali počas stáže pod dohľadom 
pedagógov UVLF prax a klinické zručnosti potrebné pre 
výkon veterinárnej profesie. Vyšetrenie dojníc s reprodukč-
nými ochoreniami v Školskom poľnohospodárskom podniku 
v Zemplínskej Teplici, imobilizácia zveri a prehliadka areálu v 
účelovom zariadení v Rozhanovciach, sutúra tkanív, injekcia, 
kanylácia, bandážovacie techniky v Centre klinických zruč-
ností a starostlivosť o pacienta v Univerzitnej veterinárnej 
nemocnici boli jednými z mnohých súčastí klinickej stáže. 

Stážistky získali prax okrem iného v oblasti vtáčej rádiológie 
a endoskopie na klinike vtákov, exotických a voľne žijúcich 
zvierat a starostlivosti o konských pacientov na klinike koní. V 
posledný deň stáže navštívili jazdecký areál, ústav anatómie 
a ústav mikrobiológie a gnotobiológie. 
 V rámci programu sa stážistky mali možnosť zoznámiť s 
Košicami a najkrajšími historickými pamiatkami v centre 
mesta. Špeciálny program bol pripravený pre Dr. Kirsten 
Healy, ktorá absolvovala niekoľko stretnutí s odborníkmi z 
UVLF v Košiciach, ktorých vedecké oblasti súvisia s entomo-
lógiou.
 Podpísané Memorandum o porozumení medzi UVLF v 
Košiciach a medzi Louisiana State University a úspešne 
ukončená klinická prax študentiek môžu v budúcnosti viesť 
k plodnej spolupráci medzi slovenskou a americkou vzdelá-
vacou inštitúciou.

 On April 13th-18th 2019, UVMP in Košice welcomed at its 
campus students and teachers from Louisiana State Univer-
sity (LSU), College of Agriculture. Eight students of Animal 
Science study program provided at LSU together with Dr. 
Cathy Williams, Dr. Eirin Oberhaus and researcher in the field 
of entomology Dr. Kirsten Healy came to Košice for intern-
ship prepared at individual clinics and special facilities of the 
UVMP in Košice. 
 Students from Louisiana were gaining practical and 
clinical skills needed to perform the veterinary profession 
during their internship under the supervision of UVMP 
teachers. Examination of dairy cows with reproductive dise-
ases in the University Farm in Zemplínska Teplica, immobili-
zation of animals and inspection of the premises of special 
facility in Rozhanovce, tissue suture, injection, cannulation, 
bandaging techniques at the Clinical Skills Center and care 
for patient at the University Veterinary Hospital were among 
the many components of the clinical internship. Trainees 
have gained experience in, among other things, avian radio-

logy and endoscopy at the Clinic of Birds, Exotic and Free 
Living Animals and treatment of horse patients at the Clinic 
of Horses. On the last day of the internship, they visited the 
Equestrian Center, the Institute of Anatomy and the Institute 
of Microbiology and Gnotobiology.
 Within the program, trainees were able to get acquainted 
with Košice and the most beautiful historical monuments 
in the city center. A special program was prepared for Dr. 
Kirsten Healy, who had several meetings with experts from 
the UVMP in Košice, whose scientific fields are related to 
entomology.
 Signed Memorandum of Understanding between UVMP 
in Košice and Louisiana State University and successfuly 
finished clinical practice of students may lead to fruitful 
cooperation in a future between Slovak and American 
education institutions. 

Mgr. Katarína Hriczišonová
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Exkurzia pre zvedavého študenta farmácie
 V dňoch 25. – 27. 4. 2019 sa konal 
už II. ročník náučno-vzdeláva-
cieho zájazdu s názvom Exkurzia 
pre zvedavého študenta farmácie. 
Hlavným organizátorom bol RNDr. 
Anton Bartunek z Katedry leká-
renstva a sociálnej farmácie UVLF 
v Košiciach, pedagogický dozor 
zabezpečovali MVDr. Peter Váczi, 
PhD., a Mgr. Radoslav Suchovič. Na 
tejto zájazdovej akcii sa zúčastnilo 
27 študentov prvého až piateho 
ročníka UVLF v Košiciach zo študij-
ného programu farmácia. Tento 
rok boli cieľom 3 hlavné stanovi-
štia: Ostrava - Radvanice, Kuks a 
Praha. 
 Prvá časť podujatia sa uskutočnila v distribučnej spoloč-
nosti na lieky Pharmos, a. s., Ostrava – Radvanice, kde nám 
riaditeľ kvality a logistiky PharmDr. Jiří Sova a ďalší zamest-
nanci predstavili portfólio spoločnosti. Študenti mali 
možnosť bližšie sa zoznámiť s procesom distribúcie, sklado-
vania a expedície liekov a pod vedením vysoko odborného 
personálu získať podrobné informácie o aktuálnych problé-
moch a praktikách vo veľkodistribúcii v Českej republike.
Ďalšou zastávkou bol Hospitál v obci Kuks, kde nás priví-
tala Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D. Študenti sa oboznámili 
s históriou bývalého dobročinného hospitálu pre chudob-
ných a chorých, teraz národnej kultúrnej pamiatky. Následne 
v priestoroch Českého farmaceutického múzea – súčasti 
Hospitálu, sme absolvovali chronologickú prehliadku histo-
rických lekární od čias baroka až po 20. storočie a zariadení 
používaných na prípravu liekov pod vedením PharmDr. Jana 
Babicu, Ph.D.
 Tretia časť exkurzie sa konala v Prahe, kde sme pokračovali 
v priestoroch známej farmaceutickej spoločnosti Zentiva 
Group, a. s. Po úvodnom privítaní nám Ing. Zdenka Mrvová 

predstavila poslanie a zámery celej spoločnosti, ako aj jej 
historický vývoj. Následne tu prebehla prehliadka výrobných 
priestorov spoločnosti v dvoch hlavných sekciách – výroba 
pevných liekových foriem a adjustácia pevných liekových 
foriem. Študenti tak za asistencie odborného personálu 
spoločnosti nahliadli k podrobným postupom súvisiacim s 
technológiami používanými pri výrobe, balení a označovaní 
liekov. Zároveň mali priestor na spoznávanie historických 
pamiatok v Prahe. 
 Záverom je potrebné srdečne poďakovať vedeniu UVLF a 
taktiež všetkým pracovníkom, ktorí nám umožnili zúčastniť 
sa tohto zájazdu, za ich ochotu a ústretovosť. Dúfame, že 
toto podujatie prinieslo znova veľa pekných zážitkov, ale aj 
užitočné informácie, ktoré pomôžu študentom pri štúdiu 
farmácie. Tešíme sa, že aj druhý ročník Exkurzie pre zveda-
vého študenta farmácie bol úspešným podujatím a poma-
ličky sa začíname tešiť už na ten tretí. 

MVDr. Peter Váczi, PhD.
Mgr. Radoslav Suchovič

Komora veterinárnych lekárov SR informuje 

 KVL SR už dlhodobo organizuje v rámci veterinárneho 
kongresu v Jasnej rôzne formy charitatívnej činnosti, ktorej 
cieľom bolo a je pomáhať veterinárnym lekárom v zložitých 
životných situáciách. Aj z tohto dôvodu bol vypracovaný 
návrh na zriadenie nadácie, ktorý bol odsúhlasený minulý 
rok snemom KVL SR a začala sa oficiálna registrácia nadácie. 
Dňa 6. 4. 2018 bola Nadácia Komory veterinárnych lekárov 
zapísaná do registra nadácií na ministerstve vnútra. Nadácia 

Nadácia Komory veterinárnych lekárov SR
ako orgán zriadený Komorou veterinárnych lekárov je 
riadená Správcom nadácie – MVDr. Jurajom Šimunekom. Za 
Správnu radu boli zvolení MVDr. Silvia Štefáková predseda 
a členovia MVDr. Radoslav Rigler a MVDr. Slavomír Truska. 
Dozorná rada funguje v zložení MVDr. Michaela Nováková, 
MVDr. Ladislav Stodola a MVDr. Miroslav Baran. Všetky infor-
mácie a kontakty sú zverejnené na www.kvlsr.sk 

 Súčasné Prezídium KVL SR sa rozhodlo tento rok 2019 
pripraviť viac praktických vzdelávacích akcií a workshopov. 
Ako pilotný projekt boli spustené víkendové zobrazovacie 
workshopy USG, RTG a endoskopia vo veterinárnej praxi u 
spoločenských zvierat. Samotné jarné víkendové workshopy 
prebiehali každý samostatne v sobotu USG, RTG, endoskopia 
a v nedeľu USG, RTG s maximálnym počtom účastníkov 12 
účastníkov. 

Víkendové zobrazovacie workshopy spoločenských zvierat
RTG workshopy viedli MVDr. Pavel Proks, PhD., z VFU Brno, a 
MVDr. Mária Figurová PhD., z UVLF v Košiciach. Program bol 
zameraný na brušnú a hrudnú dutinu a nastavený bol tak, že 
v sobotu bol určený pre začiatočníkov a v nedeľu pre pokro-
čilých so zameraním na artefakty a vyšetrenie kontrastom. 
 USG workshopy viedli MVDr. Ladislav Stehlík, PhD., a MVDr. 
Ivana Nývltová z VFU Brno, pri praktickej časti na stanovis-
kách pomáhala účastníkom aj MVDr. Martina Karasová z 
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UVLF v Košiciach. Program v tejto sekcii bol zameraný na 
brušnú dutinu. Sobota bola určená pre začiatočníkov a v 
nedeľu si mohli pokročilí vyskúšať pracovať na pacientoch 
s Dopplerovským zobrazením v ultrasonografickej diagnos-
tike
 Workshop endoskopia viedol MVDr. Martin Kožár, PhD., 
UVLF v Košiciach. Po teoretickej časti nasledoval praktickú 
časť, kde boli pripravení indikovaní pacienti na rinoskopiu s 
odberom vzoriek, trachoskopiu zo zavedením tracheálneho 

stendu a endoskopiu hornej a dolnej časti tráviaceho traktu. 
Okrem rigidnej endoskopie mali účastníci možnosť pracovať 
aj na flexibilnej endoskopii, gastroskopii alebo kolonoskopii. 
 Aj touto cestou by KVL SR chcela poďakovať UVLF v Koši-
ciach za poskytnutie priestorov Univerzitnej veterinárnej 
nemocnici, všetkým pracovníkom nemocnice, ktorí sa 
podieľali na zabezpečení workshopov a pacientov, útulku, 
ktorý nám poskytol pacientov na vyšetrenie a lektorom, 
ktorí prijali pozvanie. 

 Prezídium KVL SR zorganizovalo jarný špecializovaný 
odborný seminár anestéziológie spoločenských zvierat, 
ktorý sa konal dňa 6. – 7. 4. 2019 v Aule ŠVPS v Bratislave 
pod názvom Anestézia a perioperatívna analgézia u malých 
zvierat. Hlavná prednášajúca bola Isabelle Iff, Dr. med. vet., 
Dip. ECVAA CertVetAc (IVAS) MRCVSEBVS®, európska odbor-
níčka na veterinárnu anestéziu a analgéziu. Účastníkov 

Anestéziológia – seminár
na úvod oboznámila s princípmi bezpečnej anestézie, s 
prehľadom anestetík, s priebehom anestézie a monito-
ringom pacienta. Pokračovala prednáškami o periopera-
tívnej analgézii, patofyziológii s hodnotením bolesti. Na 
druhý deň seminár pokračoval s kazuistikami anestézie u 
zdravých aj kritických pacientov. Akcie sa zúčastnilo 80 vete-
rinárnych lekárov z celého Slovenska. 

Prezídium KVL zorganizovalo pre svojich členov aj tento rok 
jarné odborné regionálne semináre, ktoré sa konali v dňoch 
13. – 15. 3. 2019 v Nitre, Zvolene a Košiciach. Program bol 
zameraný na informovanie členov komory o novinkách vo 
veterinárnej medicíne, manažmente a aktuálnej legisla-
tíve. Počas seminára boli prezentované témy ako súčasná 
aktuálna epizootologická situáciu na Slovensku, nové revo-
lučné riešenia prevencie proti mastitídam, manažment 

Regionálne semináre KVL SR
veterinárnej praxe na tému vyhorenie, nové technológie a 
mobilné aplikácie pre veterinárnych lekárov, nová legisla-
tíva o E-kasách, zriadenie elektronických schránok pre SZČO, 
povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR, 
nový trestný zákon o neoprávnenom podnikaní odborne 
nespôsobilými osobami ap. Tieto a iné informácie určite 
pomohli veterinárnym lekárom  orientovať sa v podnika-
teľskom prostredí v našej profesii.            

 Prezídium KVL SR  zorganizovalo dňa 13. – 14. 4. 2019 v 
Novej Lehote – Bezovec seminár pre začínajúcich mladých 
veterinárnych lekárov a absolventov s názvom Kde končí 
škola a začína prax. Tentoraz na tému Dermatológia a labo-
ratórna diagnostika. Prednášky mala vynikajúca odborníčka, 
špecialistka na dermatológiu  MVDr. Lucia Panáková, Dipl. 
ECVD,  a odborníčky na laboratórnu diagnostiku MVDr. 

Seminár pre absolventov a mladých veterinárnych lekárov
Kde končí škola a začína prax

Helena Danielová a MVDr. Veronika Talandová z firmy LABO-
KLIN, s. r. o. Seminár bol bezplatný pre absolventov do 5 
rokov od ukončenia  štúdia. Po odborných prednáškach  
bola diskusia s vedením komory o manažmente a činnosti 
komory. V sobotu večer mali účastníci možnosť voľne deba-
tovať na rôzne témy s kolegami a vedením KVL SR pri grilo-
vačke a voľnej zábave v priestoroch hotela Inovec. 

 Prezídium KVL SR pozýva všetkých veterinárnych lekárov, 
ich blízkych a priateľov na III. ročník  Cyklo – vet – tour. Tento 
rok sa bude konať na Liptove.  Základný tábor bude v areáli 
hotela Mních Bobrovec. Stretnutie účastníkov bude v sobotu 
15. 6. 2019 o 8.00 hodine v areáli hotela. Tešíme sa na stret-
nutie. Pozvánku nájdete na www.kvlsr.sk.

MVDr. Ladislav Stodola
viceprezident KVL SR

Pozvánka na Cyklo – vet – tour
 KVL SR v spolupráci s UVLF v Košiciach pozýva všetkých 
veterinárnych lekárov, mladých, starších, seniorov, ich rodin-
ných príslušníkov a priateľov prírody na už IX. ročník tradič-
ného rodinného víkendu v Slovenskom raji pod názvom 
Slov – Raj – Vet 2019. Akcia sa uskutoční v Slovenskom raji 
dňa 28. – 30. 6. 2019. Hlavný deň akcie a spoločnej turistiky 
je sobota 29. 6. 2019. Základný tábor bude už tradične v 
areáli Penziónu Lesnica na Čingove. Tešíme sa na stretnutie 
veterinárov v raji. Pozvánku a informácie o akcii nájdete na 
www.kvlsr.sk

Pozvánka na Slov – Raj – Vet
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Deň narcisov 2019

 Verejné zbierky predstavujú jeden z doplnkových zdrojov 
pre financovanie aktivít mimovládnych neziskových orga-
nizácií. Sú obvykle usporadúvané na získanie finančných 
prostriedkov od občanov a organizácií na vopred určený 
verejnoprospešný účel dobrovoľným poskytovaním príspe-
vkov. Jednou z najznámejších zbierok na Slovensku je 
verejno-prospešná zbierka Deň narcisov. Tento rok sa konal 
už jej 23. ročník, do ktorého sa vďaka dobrovoľníkom z radov 
študentov aktívne zapojila aj naša univerzita.

Návšteva z Talianska

 Centrum pomoci Ligy proti rakovine poskytlo pred 
konaním samotnej zbierky základné informácie a materiály 
potrebné k výkonu zbierky. Tento rok priniesol zopár novi-
niek v podobe QR kódu priamo na pokladničke – pokiaľ 
človek chcel prispieť, ale nemal hotovosť,
dobrovoľníci mu ponúkli pôsob prispenia priamo cez QR 
kód jeho nasnímaním v mobilnej bankovej aplikácii. Pris-
pieť bolo možné aj zaslaním SMS na číslo, ktoré bolo tiež 
uvedené na pokladničke. 
 Náš dobrovoľnícky tím tvorili tri skupiny po troch študen-
toch, ktorí sa aj napriek mimoriadne nepriaznivému počasiu 
s odvahou pustili do práce. Dobrovoľníci sa pohybovali po 
areáli univerzity, študentských domovov a priľahlých oblas-
tiach. Navštívili jednotlivé pracoviská a okrem narcisov 
rozdávali aj úsmev, dobrú náladu, radosť. Na mnohých 
pracoviskách už boli očakávaní a prispievateľmi boli zamest-
nanci univerzity aj študenti, ktorí s ochotou prispeli na dobrú 
vec. Úsilie dobrovoľníkov bolo korunované úspechom. 
Dobrovoľníci rozdali bezmála 500 narcisov a podarilo sa im 
vyzbierať sumu 826,68 eur. Výnos zbierky bude aj tento rok 
použitý na služby a aktivity v prospech onkologických pa- 
cientov,    na podporu medicínskych a výskumných projektov, 
ako aj vzdelávacích a informačných projektov. 
 Ďakujeme našim dobrovoľníkom za ich osobný čas, vedo-
mosti a schopnosti v prospech činnosti, za ktorú neočakávali 
finančnú odmenu, za ich energiu a úsilie, ktoré tejto zbierke 
venovali, bez nich by to nebolo možné. Ďakujeme, že ich 
neodradilo ani zlé počasie a že ich dobrá nálada, pozitiviz- 
mus a odhodlanie boli priam nákazlivé.
 Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli. Nie je dôležité, aká bola 
výška príspevku. Aj viacero malých darov pomôže ľuďom a 
zmení život obdarovaným. Dôležité bolo, že takto vyjadrili 
svoju spolupatričnosť, svoj záujem o onkologických paci-
entov a ich rodiny. 
 Tohtoročný komunikačný koncept: „Na koho myslíš, keď 
si pripínaš narcis?“ naznačuje, že za každým narcisom je 
príbeh. Je to príbeh pacienta, jeho rodiny, príbeh každého z 
nás.

Mgr. Lenka Žuravlovová

 Ako už býva zvykom, IVSA Slovakia sa podujala na hostenie 
zahraničných študentov. Tentokrát to bolo šesť dievčat a 
traja chlapci z IVSA Milan v Taliansku, ktorí nás navštívili 6. 
– 12. 3. 2019. Výmenu sme zahájili vo štvrtok prehliadkou 
našej alma mater. Navštívili sme viaceré pracoviská, ako 
pavilón chcemických disciplín s pani doc. MVDr. Kosteckou, 
PhD., katedru mikrobiológie a imunológie s MVDr. Koščovou, 
PhD., a MVDr. Petrou Drzewniokovou, ktorá obohatila preh-
liadku svojou plynulou taliančinou. Nakoniec sme navštívili 
katedru anatómie, histológie a fyziológie, kde nás po múzeu 
a pitevniach sprevádzala naša bývalá prezidentka a dnes už 
doktorka pôsobiaca na univerzite MVDr. Zuzana Mojžišová. 
Po odpočinku pri šálke kávy sme pokračovali prehliadkou 
mesta, kde nesmela chýbať pešia zóna a Dóm sv. Alžbety, 
divadlo a všetky zákutia košického starého mesta. Nabitý 
program sme v piatok ráno otvorili workshopmi v Univer-
zitnej veterinárnej nemocnici, kde nám dovolili nazrieť 

priamo na operačnú sálu. Jedna skupina sa zúčastnila orto-
pedickej operácie s MVDr. Mariánom Hluchým, PhD., a prof. 
MVDr. Valentom Ledeckým, CSc., a druhá skupina operácie 
brušnej dutiny s MVDr. Martinom Kožárom, PhD. Po obede 
sme sa od záchrany domácich miláčikov presunuli do AQUA-
-TERRA klubu, kde našim hosťom členovia ukázali širokú 
škálu sladkovodných rýb, hady, korytnačky a iné zaujímavé 
a vzácne tvory ich zbierky. Milánski študenti boli týmto 
klubom priam fascinovaní, pretože nič podobné na svojej 
univerzite nemajú. Touto cestou ďakujeme členom AT klubu, 
že odpovedali na všetky ich zvedavé otázky. Nabitý piat-
kový deň sme zakončili bowlingom. Sobotu sme už tradične 
strávili turistikou vo Vysokých Tatrách. Klasická trasa Štrbské 
pleso – Popradské pleso nás potrápila ako vždy, ani počasie 
nám veľmi neprialo, avšak na optimizme nám to neubralo 
a v partii skvelých ľudí sme si užili krásny, aj keď zasnežený 
deň. Nedeľa sa mala niesť v duchu pokoja a oddychu, avšak 
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Deň sme uzavreli v 
príjemnej bagetérii 
v mestečku Lodi. 
Stredajší program 
obsahoval prehliad- 
ku dych berúceho 
Milána. Navštívili 
sme Milánsky dóm 
a množstvo ďalších 
historických pami-
atok. Keď sa zotmelo, 
dostali sme sa do 
očarujúceho distriktu 
Naviglio, vďaka 
ktorému sme zabudli 
na únavu z celo-
denného chodenia. 
Po večeri v lokálnej 

španielskej reštaurácii sme sa šli vyspať a pripraviť na štvrt-
kový program. Nasledujúci deň sme po prehliadke univer-
zity mali možnosť zúčastniť sa veľmi zaujímavej prednášky 
z parazitológie. Po prednáške a krátkom obede sme sa v 
popoludňajších hodinách vybrali na prehliadku mesta Pavia, 
kde sme napokon strávili aj večer. Predposledný deň nám 
s pomocou veľmi ochotných doktorov pripravili program 
na klinike prežúvavcov a klinike koní. Prostredníctvom 
anamnézy a výsledkov vyšetrení sme mali spoločne prísť 
na diagnózu daných pacientov. Vybrali naozaj nevšedné 
prípady, ktoré najprv potrápili aj ich, no spoločnými silami 
sme to hravo zvládli. Deň na univerzite sme uzavreli prehliad- 
kou ich zobrazovacích techník. Keďže to bola posledná noc v 
Miláne, Taliani si pre nás pripravili tradičné jedlá a večer plný 

naši talianski kolegovia nestrácali na energii a tak sme sa 
vybrali na prechádzku – ukázali sme im Košický hrad a vy- 
hliadkovú vežu, ktorá síce nebola sprístupnená, ale aj 

tak sme mali v priazni počasia nádherný 
výhľad a Košice ako na dlani. Keďže energie 
neubúdalo, večer sme sa vybláznili v laser 
aréne. Pondelok bol ich posledný deň u 
nás a program nebol o nič menej nabitý 
ako predchádzajúce dni. Dopoludnia si 
vyskúšali chirurgické šitie v Centre klinic-
kých zručností s MVDr. Máriou Kuricovou, 
PhD., a po obede ich MVDr. Mária Figurová, 
PhD., zoznámila s ultrasonografiou brušnej 
dutiny psa. Výmenu sme oficiálne ukončili 
tradičnou večerou, na ktorú sme pripravili 
slovenské jedlá a celým večerom nás spre-
vádzala kapela Bačova slina. Našim talian-
skym hosťom sa podľa ich slov veľmi páčilo, 
čomu sa tešíme, no nič z toho by nebolo 
možné bez podpory našej univerzity. Týmto 
sa chceme znovu poďakovať vedeniu UVLF 
v Košiciach a všetkým učiteľom, že nám 
takéto projekty umožňujú, že nás v nich 
podporujú, že sú vždy ochotní vytvoriť 
zaujímavý a náučný program aj vo svojom 
voľnom čase. Vďaka tiež patrí vedeniu 
študentského domova za ochotu. 

Lucia Šillerová, 5. ročník ŠP VVL
Veronika Kostolániová, 3. ročník ŠP VVL

Očarujúce talianske Miláno

 Po úspešnej výmene s talianskymi študentmi, ktorí u nás 
strávili obohacujúcich 5 dní, sme sa na oplátku vybrali my 
za nimi. Prvý aprílový týždeň roku 2019 sa 10 členov IVSA 
Slovakia zúčastnilo na výmene s IVSA Milan. Vďaka tomu, že 
sme sa už s našimi kolegami poznali z výmeny na Slovensku, 
po krátkom priateľskom zvítaní sme sa mohli hneď naplno 
pustiť do plnenia ich nabitého programu. Keďže aj výmena 
u nás sa niesla v energickom duchu, ani oni sa programom 
nenechali zahanbiť. Hneď v pondelok po prílete nás zobrali 
na prechádzku do priľahlého mesta Bergamo. Po vychut-
naní si úžasného výhľadu sme šli na večeru do miestnej 
reštaurácie, kde sme mohli spoznať ďalších skvelých členov 
IVSA Milan. Nasledujúci deň sme sa vybrali na výlet na 
slávne Lago di Garda, ktoré sme si mohli plnými dúškami 
vychutnať aj vďaka adrenalínovej plavbe motorovým člnom. 
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hudby a zábavy. V sobotu ráno sme 
sa po srdcervúcom lúčení vybrali 
na letisko a vrátili sa opäť na naše 
milované Slovensko. Sme veľmi 
vďační, že nás univerzita podporuje 
a pomáha nám organizovať takéto 
projekty. Preto by sme sa chceli 
touto cestou veľmi pekne poďa-
kovať vedeniu UVLF v Košiciach a 
všetkým učiteľom, ktorí nám pomá-
hajú.
   
Patrícia Hudáková, 4. ročník ŠP VVL

Foto: Lucia Šillerová, 5. r. ŠP VVL 

Veterinár roka 2019

 Už po druhýkrát sa apríl stáva mesiacom, kedy IVSA 
Slovakia hľadá medzi študentmi našej univerzity Veterinára 
roka. Tento rok sme sa stretli 9. apríla spoločne s 20 uchá-
dzačmi o tento titul v priestoroch jedálne študentského 
domova. Zámerom súťaže Veterinár roka je šanca preveriť 
a zmerať si sily v oblasti teoretickej aj praktickej prípravy 
medzi študentmi 4., 5. a 6. ročníka študijného programu 
všeobecné veterinárske lekárstvo. Programová skladba 
a obsahová orientácia súťaže sú zamerané na overenie 
úrovne v oblasti teoretickej prípravy, praktických skúseností, 
moderných medicínskych trendov a kritického rozmýšľania. 
Súťaž sme rozdelili do 3 častí. V prvej sme si preverili teore-
tické vedomosti testom s 50 otázkami (ak si chcete otestovať 
svoje vedomosti, neváhajte navštíviť facebook profil IVSA 
Slovakia). Po vyhodnotení testov sme vyhlásili prvých 5 
súťažiacich. V praktickej časti sa naši veterinári popasovali s 
prípadom 8-mesačného Nicca, ktorý im na videu „ukázal“, čo 
ho trápi. Mladý rotweiller s potácavou chôdzou trpel neuro-
logickým ochorením – narkolepsia. Nádejní veterinári roka 
sledovali videá Nicca a zisťovali ďalšie úlomky anamnézy od 
majiteľa, až sa dopracovali k diagnóze. Pri ďalšej časti mali 

súťažiaci nezvyčajného chirurgického pacienta – banán, na 
ktorom preukázali svoje zručnosti pri práci, a to v podobe 
chirurgickej sutúry. Tento sladký pacient pomohol našim 
súťažiacim dostať sa ku ďalšej praktickej úlohe, vyhodnotiť 
röntgenogram a vysloviť diagnózu. Študenti získali prehľad 
o svojich vedomostiach zo všetkých ročníkov, sebareflexiu 
a možnosť zistiť svoje nedostatky. Hlavnou myšlienkou je 
motivovať študentov k lepším vzdelávacím výsledkom, ku 
kritickému zmýšľaniu a k rozvíjaniu schopnosti logického 
uvažovania. Po 2-hodinovej práci úspešných súťažiacich sa 
nám podarilo nájsť Veterinára, no presnejšie Veterinárku roka 
2019, ktorou sa stala Júlia Švagereková, študentka 6. ročníka 
ŠP VVL. Júlia vyhrala vstup na Jarný kongres KVL SR, granule 
od generálneho sponzora IVSA Slovakia – Royal Canine, 
darčekové predmety od spoločnosti Hills a našej alma mater. 
Poukážku na Laser game od X3M Game a poukážku na 20 
káv od spoločnosti Coffee brothers. Na druhom mieste sa 
umiestnila Kristína Máliková, študentka 6. ročníka, a na 
treťom Michaela Halánová, študentka 5. ročníka. Výherkyne 
sú študentkami ŠP VVL. Ocenili sme prvé tri miesta, no všetci 
zúčastnení odišli s malou pozornosťou od našich sponzorov. 
Ďakujeme všetkým zúčastneným a našim štedrým spon-
zorom. Už teraz sa tešíme na Veterinára roka 2020!

Andrea Lopatovská, 5. ročník ŠP VVL
Foto: Vladimíra Šimová, 5. ročník ŠP VVL
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História postgraduálneho vzdelávania veterinárnych lekárov
na Slovensku – 60. výročie Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov

Rezenzia

 Dňa 1. 10. 1958 vznikol Seminár pre doškoľovanie veteri-
nárnych lekárov v Pardubiciach, pobočka v Košiciach. Tento 
prvý doškoľovací útvar na Slovensku prešiel celým radom 
zmien a dnes ho poznáme ako Inštitút vzdelávania veteri-
nárnych lekárov ( IVVL). Šesťdesiat rokov postgraduálneho 
vzdelávania veterinárnych lekárov sme si pripomenuli v čase 
100 rokov po vzniku Československej republiky, 100 rokov 
od prijatia Martinskej deklarácie, 100 rokov od ukončenia 1. 
svetovej vojny a v roku 25. výročia samostatnej Slovenskej 
republiky.
 Nadšení veterinárni lekári – členovia komisie pre vete-
rinárnu históriu pôsobiaci pri IVVL – páni MVDr. Ladislav 
Husár, MVDr. Jozef Pokorný a MVDr. Jozef Blecha pri príle-
žitosti významného jubilea pripravili publikáciu História 
postgraduálneho vzdelávania veterinárnych lekárov na 
Slovensku – 60. výročie Inštitútu vzdelávania veterinár-
nych lekárov. Na 272 stranách autori venovali pozornosť aj 
postgraduálnemu vzdelávaniu veterinárnych lekárov pred 
vznikom seminára. Popisujú proces vzdelávania v rokoch 
1870 – 1918. Zvláštny dôraz v tom čase, v zhode s prija-
tými legislatívnymi normami, bol venovaný problematike 
prípravy na vykonanie tzv. fyzikátnych skúšok. („fyzikát“ z 
gr. zdravotnícky úrad). Skúšobnými predmetmi boli hygiena 
a chov domácich zvierat a súvisiace predpisy, súdne zvero-
lekárstvo, zvieracie nákazy a veterinárna polícia. Župným 
zverolekárom sa mohol stať ten, kto okrem iného zvládol 
zverolekárske poriadky, to, čomu dnes hovoríme verejné 
veterinárne lekárstvo.
 Samostatné kapitoly autori venujú otázke postgraduálnej 
kvalifikácii v ČSR 1918 – 1938 a v období Slovenskej republiky 
1939 – 1945, kedy zverolekár pre získanie definitívy v štátnej 
veterinárnej správe musel absolvovať fyzikátnu skúšku pred 
komisiou, ktorú menoval minister hospodárstva, ako aj post-
graduálnemu štúdiu veterinárneho lekára v rokoch 1945 – 
1954 a začiatkom organizovaného doškoľovania v rokoch 
1954 – 1957. Vedúci pobočky MVDr. Štefan Tkáčik požiadal 
23. 7. 1959 Krajský národný výbor v Košiciach o pridelenie 
objektu pre seminár. Vďaka podpore prorektora VŠP doc. K. 
Boďu, dekana Veterinárskej fakulty VŠP doc. O. J. Vrtiaka a 
krajského veterinárneho lekára MVDr. J. Plevu bolo žiadosti 
vyhovené a prvý doškoľovací kurz vo vlastnom domove na 
Kostolianskej ceste 117 začal 1. 11. 1962. Školenia sa reali-
zovali na základe smernice pre doškoľovanie absolventov 
poľnohospodárskych a lesníckych technických škôl a absol-
ventov vysokých škôl z 29. 6. 1961. Doškoľovanie veterinár-
nych lekárov bolo periodické, povinné pre veterinárnych 
lekárov mladších ako 50 rokov, internátne ako diaľkové 
štúdium popri zamestnaní po dobu jedného semestra s 
tromi jednotýždňovými sústredeniami, končiace skúškou 
pred vysokoškolskými učiteľmi. 
 Autori publikácie venovali svoju pozornosť kvalifikačným 
atestáciám veterinárnych lekárov, ich príprave, ich organi-
začnému zabezpečeniu, zloženiu atestačných komisií. 
 Inštitút do dnešného dňa prešiel celým radom zmien 
názvu a tomu korešpondujúcich úloh. Práca zachytáva 
začiatky pôsobenia zariadenia ako samostatného Ústavu 
pre doškoľovanie veterinárnych lekárov v Košiciach v roku 
1969 (už nie ako pobočky Pardubického zariadenia). V roku 

1974 sa začalo so špecializačnými školeniami zameranými 
na prípravu odborných veterinárnych lekárov KVZ a OVZ 
na špecializačnú atestáciu II. stupňa. Prvé atestačné komisie 
pre II. stupeň atestácií po prvýkrát zasadali na sklonku roku 
1975. V roku 1977 ŠVS MPVž SSR vydala smernicu k riadeniu 
ďalšieho vzdelávania a výchovy veterinárnych pracovníkov. 
Smernica okrem iného zdôrazňovala spoluprácu s VŠV v 
Košiciach. Dňa 14. 3. 1978 sa uskutočnil komisionálny výber 
staveniska pre novú budovu a areál UDVL na ulici Cesta pod 
Hradovou v Košiciach. Dňa 1. 1. 1987 sa UDVL pretrans-
formoval na Inštitút výchovy a vzdelávania veterinárnych 
lekárov v Košiciach ako štátna rozpočtová organizácia. Dňa 
2. 11. 1987 bola do užívania odovzdaná nová budova tejto 
inštitúcie na Ceste pod Hradovou 13/a. V júni 1989 s IVVVL 
splynul Ústav veterinárnych informácií a osvety. Publikácia 
obsahuje informácie o dianí na IVVVL aj po roku 1989, 
kedy bolo postgraduálne vzdelávanie organizované podľa 
vyhlášky 189/89 Zb. 
 Okrem mapovania histórie postgraduálneho vzdelávania 
sa publikácia venuje aj histórii Kabinetu a múzeu veterinár-
skej medicíny, ktorých kolískou bola VŠV v Košiciach. Dňa 
29. 6. 1990 bola skolaudovaná nová expozícia Múzea vete-
rinárnej medicíny pri IVVVL v sídle novej budovy. Do života 
IVVVL zasiahol aj vznik Komory veterinárnych lekárov SR na 
základe zákona č.10/1991 Zb. o súkromných veterinárnych 
lekároch SR. V prvých rokoch činnosti komory bol IVVVL 
nápomocný pri organizovaní tzv. komorových skúšok. V 
marci 1992 bol z IVVVL vyčlenený Ústav veterinárnych infor-
mácií a osvety. Došlo k podstatnej redukcii počtu pracov-
níkov. Činnosť IVVVL v období rokov 1993 – 1997 ovplyvnilo 
prijatie zákona o veterinárskej starostlivosti č. 215/1992 Zb. 
IVVVL sa zmenil z rozpočtovej na príspevkovú organizáciu. 
Postgraduálne štúdium však pokračovalo prakticky bezo 
zmeny, len značne poklesol počet prípravných kurzov na 
atestácie I. a II. stupňa (dôsledok privatizácie veterinárnych 
činností). Rozhodnutím ministra pôdohospodárstva zo 14. 9. 
1994 sa opäť zmenil názov inštitútu na IVVL (Inštitút vzdelá-
vania veterinárnych lekárov). Došlo k ďalšej redukcii počtu 
pracovníkov. Dňa 4. 7. 1996 po prijatí zákona č. 222/1996 Z. 
z. prešiel výkon štátnej správy na úseky štátnej veterinárnej 
starostlivosti do pôsobnosti krajských a okresných úradov. 
IVVL ostal naďalej príspevkovou organizáciou minister-
stva riadenou ŠVS SR. Povinnosť zabezpečovať vzdelávanie 
veterinárnych lekárov malo Ministerstvo vnútra SR. Vďaka 
iniciatíve poslanca NR SR MVDr. Jozefa Pokorného, ktorý v 
pléne predložil návrh na účelové viazanie finančných pros-
triedkov pre rok 1997 v kapitole ministerstva na ďalšie vzde-
lávanie, činnosť tejto inštitúcie bola zachovaná. 14. 5. 1998 
NR SR sa uzniesla na zákone č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej 
starostlivosti. Právna úprava odstránila zdvojené riadenie 
veterinárnej starostlivosti Ministerstvom vnútra SR a Minis-
terstvom pôdohospodárstva SR. Zákon uložil štátnym vete-
rinárnym lekárom povinnosť zúčastňovať sa vzdelávania na 
IVVL. 8. 6. 1999 uzavrel ústredný riaditeľ ŠVS SR prof. Jozef 
Sokol a rektor UVL v Košiciach prof. Dušan Magic dohodu 
o spolupráci v oblasti postgraduálneho vzdelávania. V čase 
negociačných dohovorov veterinárna legislatíva EÚ predsta-
vovala viac ako 60 % poľnohospodárskej legislatívy, a preto 
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bolo potrebné legislatívu SR harmonizovať s legislatívou 
EÚ, čo bola mimoriadne náročná úloha. Výsledkom bolo aj 
prijatie zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti. 
Vstup SR do EÚ postavil pred IVVL v Košiciach nové úlohy pri 
vzdelávaní v oblasti zdravia zvierat, welfare, hygieny potravín, 
krmív, potravinového dozoru a laboratórnej diagnostiky, tiež 
farmaceutického dozoru, a zvyšovania celkovej odbornej, 
etickej a spoločenskej úrovne veterinárnych lekárov.
Nie je možné v tejto recenzii spomenúť všetky skutočnosti, o 
ktorých sa autori zmieňujú. Publikácia predstavuje kvalitne 
spracovanú históriu procesu postgraduálneho vzdelávania 
veterinárnych lekárov (a tiež iných veterinárnych pracov-
níkov) v Slovenskej republike s akcentom na čas po kreovaní 
zariadenia, ktorému bola zverená povinnosť organizovať 
proces postgraduálneho vzdelávania veterinárnych lekárov 
SR. Dielo predstavuje konzistentný spis zachytávajúci prak-
ticky všetky medzníky, ktoré prinášali zmeny v názvoch 
inštitúcie (dnešného IVVL), zmeny personálne, zmeny v 
štruktúrach, zmeny v úlohách, v oblasti spolupráce s rôznymi 
subjektmi, najmä VŠV (dnes UVLF Košice). Publikácia obsa-

huje množstvo údajov o počte a druhu vzdelávacích akcií, 
nechýbajú ani údaje o vysokých počtoch absolventov vzde-
lávacích aktivít zorganizovaných IVVL. Publikácia uvádza 
taxatívny výpočet publikácií vydaných v zhode s edičným 
plánom IVVL. V publikácii nechýba výpočet získaných akre-
ditácií vzdelávacích programov v rokoch 2008 – 2017, tiež 
vzdelávacích projektov, zoznam zorganizovaných konfe-
rencií, sympózií, seminárov a tiež stretnutí seniorov vete-
rinárnych lekárov nad 70 rokov a stretnutí veterinárnych 
lekárov expertov. Nechýba zmienka o práci komisie histórie 
veterinárnej medicíny.
 Treba poďakovať trom z členov tejto komisie, autorom 
recenzovanej publikácie, ktorú odporúčam do pozornosti 
veterinárnym lekárom pamätníkom i v súčasnosti ešte 
prácu veterinárneho lekára vykonávajúcim kolegom. Za 
vhodné považujem, aby sa s obsahom publikácie zozná-
mili aj veterinárni medici, ktorí majú povinnosť absolvovať 
študijný predmet história veterinárnej medicíny.
      
  prof. MVDr. JUDr. Andrej Bugarský, CSc. 

Ján Weber  (* 1612 Vinosady –  † 1684 Prešov)
 Meno lekárnika Jána Webera 
je natrvalo zapísané do dejín 
slovenskej farmácie a mesta 
Prešov. Jeho predkovia patrili vo 
svojej dobe medzi najvýznam-
nejšie osobnosti mesta Modra. 
Otec Valentín bol richtárom 
tohto mesta. Mladý Ján Weber 
sa istý čas zdržiaval na území 
Dolného Uhorska. Prekonal 
tam ochorenie na mor, ktoré sa 
mu stalo významným zdrojom 
poznatkov o tejto nebezpečnej 
chorobe. Ešte pred príchodom 
do Prešova nadobudol dôležité 
osobné kontakty na viedenskom 
cisárskom dvore a medzi špičko-

vými osobnosťami súvekého politického a spoločenského 
života monarchie. Jeho ďalší život je už nerozlučne spätý so 
slobodným kráľovským mestom Prešov. Bol jeho oporou, 
stál mnoho rokov v centre diania. Občanom Prešova sa stal 
roku 1639 ako 27 ročný vzdelaný lekárnik. V roku 1643 sa vo 
Viedni oženil s vdovou po vyslancovi nemeckých kniežat na 
cisárskom dvore. Po jej smrti sa mu druhou manželkou stala 
dcéra významnej pražskej humanistickej poetky Johanny 
Westonovej, pôvodom zo starého šľachtického anglického 
rodu. 
 Weber mal lekáreň umiestnenú v dome na námestí (dnes 
Hlavná ul. 77). V krátkom čase sa vďaka svojej erudícii a 
diplomatickým schopnostiam stal jedným z najvýznamnej-
ších mešťanov. Jeho renomé ešte stúplo v roku 1644 a 1645, 
kedy vydal v Bardejove a Levoči protimorový spis Amuletum 
v nemčine, maďarčine a súvekej slovenčine. Toto dielo je 
najstaršou zdravotníckou publikáciou v našom národnom 
jazyku. Jeho povesť vynikajúceho lekárnika a obratného, 
vzdelaného muža, sa stala známou v celej monarchii. Mal 
priateľské styky s arcibiskupom Selepčénim, uhorským 
palatínom Vešelénim, cisárskym tajným radcom Rottalom i 
Imrichom Thökölym, vodcom jedného z protihabsburských 
povstaní. 
 V roku 1645 bol Weber zvolený za člena mestského zastu-

piteľstva, rady sto mužov (centum viri) a potom už postu-
poval v mestskej hierarchii veľmi rýchlo. Od roku 1661 
bol postupne 16 rokov richtárom (judex) mesta Prešov, 
vyslancom Pentapolitany na cisárskom dvore, cisár Leopold 
I. ho vymenoval za doživotného hlavného lekárnika Horného 
Uhorska, vydal v latinčine a nemčine ďalšie tri literárne diela 
s filozoficko – politickou tematikou, mal mnoho čestných 
funkcií v mestskom spoločenstve, o. i. sa stal aj dozorcom 
mestského školstva. Priatelil sa a bol rodinne spriaz- 
nený s Izákom Cabanom i Jánom Bayerom, významnými 
prešovskými filozofmi a pedagógmi. Počas jeho richtár-
skeho mandátu bol schválený návrh na stavbu a zriadenie 
slávneho prešovského kolégia evanjelických stavov. Weber 
sa významne finančne podieľal aj na jeho realizácii, ba bol 
pravdepodobne aj autorom projektu tejto stavby v centre 
mesta, ktorú peňažnými darmi podporili významní európski 
protestanti. Weber založil v Prešove aj prvú známu súkromnú 
lekársko – lekárnickú školu na území Slovenska, naše mesto 
je teda kolískou slovenského zdravotníckeho školstva. Sám 
na škole vyučoval a jej absolventi sa po štúdiu v zahraničí 
stali významnými lekármi a lekárnikmi.
 Po odhalení Vešeléniho protihabsburského sprisahania 
upadol do podozrenia aj Weber. Načas mu ešte pomohli 
osobné konexie. Na oplátku síce prestúpil na katolícku vieru, 
ale po obsadení Prešova kurucmi sa v roku 1682 vrátil medzi 
protestantov. Pomaly sa však už schyľovalo k tragédii Prešova 
i samotného Webera a jeho rodiny. Od potupnej exekúcie 
ho zrejme zachránila v roku 1684 iba prirodzená smrť. Jeho 
syn, lekárnik Ján Juraj Weber, bol o dva roky neskôr popra-
vený „pre urážku cisárskeho majestátu“ a v tzv. Karaffových 
jatkách o rok neskôr aj ďalší dvaja synovia Fridrich a Daniel. 
Pomsta bola dokonaná skonfiškovaním majetku weberov-
skej rodiny a jej príslušníci boli vyhnaní z mesta.
 Lekárnik Ján Weber patrí medzi najvýznamnejších 
občanov mesta Prešov v celej jeho histórii. Takmer polsto-
ročie formoval jeho vývoj a dejiny a zanechal v nich hlbokú 
stopu. Je nepochybne aj najvýznamnejším farmaceutom 
starších dejín slovenského lekárnictva. 

RNDr. Anton Bartunek
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Jazdecké preteky
 Parkúrovú sezónu v Jazdeckom areáli UVLF v Košiciach sme 
otvorili  dvojicou pretekov, ktoré sa konali v krytej oceľovej 
hale. Prvé preteky boli v netypicky  skorom termíne 16. 3. 
2019, čo sa odzrkadlilo na mierne nižšom počte štartujúcich. 
Zúčastnené dvojice si otestovali svoju pripravenosť pred 
blížiacou sa otvorenou sezónou a mali príležitosť vychytať  
posledné medzery v príprave. Súťažilo sa v štyroch súťažiach 
na výškach prekážok 60, 80, 100 a 110 cm. Prvú súťaž vyhrala 
študentka našej univerzity Alica Tvrdá na koni Chrisman. V 
druhej súťaži boli najúspešnejší  Lucia Gledurová a Szelid, 
nasledovaní Alenou Babjakovou na I want you a Alicou 
Tvrdou s Chrismanom. V tretej súťaži s výškou prekážok 100 
cm zvíťazil  Štefan Zeman na koni Ruth Star pred domácimi 
Samuelom Paľom s Goldbarom a Ninou Nálepkovou na 
Millade. Hlavnú súťaž stupňa ZL vyhrala domáca jazdkyňa 
Katarína Soľanková na koni Admando. 
 Príjemné počasie počas druhých pretekov prilákalo 13. 
4. 2019 množstvo súťažiacich, organizátori zaznamenali až 

109 štartov. V najnižšej súťaži určenej pre začínajúce dvojice 
zvíťazila Barbora Švehlíková na koni Cannabis Dica. V druhej 
súťaži s výškou prekážok 80 cm sa z víťazstva radovala 
Martina Reľovská s  Aramisom 6, ktorá vyhrala aj pony súťaž. 
Víťazný pohár zo súťaže Z si odniesol Rastislav Krajči na 
Vlaronovi. Domáce publikum potešila víťazstvom v hlavnej 
súťaži na prekážkach vysokých 110 cm najrýchlejším časom 
v rozoskakovaní reprezentantka TJ Slávia UVLF v Košiciach 
Alexandra Bálintová na koni Tania, tesne nasledovaná svojím 
oddielovým kolegom Samuelom Paľom na Goldbarovi. 
Predvedené výkony na halových pretekoch sú prísľubom 
zaujímavých športových zápolení  počas otvorenej 
športovej sezóny a dúfame, že reprezentanti budú viditeľní 
na popredných miestach vo výsledkových listinách. Držíme 
všetkým palce!

MVDr. Lucia Tarabová, PhD.

Voltížne preteky
 Tohtoročná voltížna sezóna na Slovensku sa začala 27. 
apríla 2019 pretekmi Slovenského voltížneho pohára, ktoré 
sa konali v Jazdeckom areáli UVLF. V predpovedi počasia 
figurovali mráčiky a kvapky. Nakoniec sa počasie umúdrilo, 
bolo priam ideálne, ani zima, ani teplo. Intenzívny dážď 
sa spustil až o 21. hodine večer, keď už bolo dávno po 
pretekoch. 
 Toto podujatie sa považuje za východniarske derby. 
Okrem štyroch klubov z východného Slovenska Freestyle 
Poprad, OZ Galaxia Spišská Teplica, Voltiland Košice, TJ Slávia 
UVLF Košice sa do zápolenia zapojili aj cvičenci z JK Spojená 
škola Ivanka pri Dunaji. 
 O prvé tohtoročné body do Slovenského voltížneho 
pohára 2019 zabojovalo spolu 45 jednotlivcov, dve dvojice, 
tri skupiny a desať koní. 
 V kategórií mladšie deti zvíťazila Dorota Franková na 
koni Teamo z klubu Voltiland Košice. Najlepšou domácou 
pretekárkou v rovnakej súťaži bola Stela Pavľaková na kobyle 
Chiara, obsadila striebornú priečku. V kategórii staršie deti 
prvé dve priečky s prehľadom patrili Patrícii Malegovej 
a Petre Kolcunovej, obe na koni Good Luck z domáceho 
klubu TJ Slávia UVLF. Poradie chlapcov v kategórii mladšie 
deti bolo Samuel Necela na koni Teamo, Voltiland Košice na 
prvom mieste a Mateo Maďar na koni Chiara z domáceho 
klubu na druhom mieste. Juniorskú kategóriu jednotlivcov 
ovládla Sára Šoltészová, odchovankyňa TJ Slávia UVL, toho 
času členka JK Freestyle Poprad na koni Leo Da Vinci. 
 Súťaž skupín sa týkala iba voltížerov z nášho Jazdeckého 
oddielu TJ Slávia UVLF. Detské skupiny: 1. JO TJ Slávia UVLF 
,,C“ skupina Zeus, 2. miesto ,,D“ JO TJ Slávia UVLF na kobyle 
Chiara. Najlepším družstvom juniorských skupín sa stalo ,,B“ 

družstvo JO TJ Slávia UVLF. Družstvo ,,A“ do bodky kopíruje 
vlaňajšiu sezónu. Začiatkom sezóny sa zranila Michaela 
Malegová, kľúčová ,,hráčka“ družstva a zdravotné problémy 
sa nevyhli ani rovnako kľúčovej kobyle Vivian, úplne rovnako 
ako vlani. Juniorské družstvo ,,A“ preto doma neštartovalo. 
Zranenej Miške i Vivian držíme palce, aby sa čo v najskoršom 
čase uzdravili a podobne ako vlani úspešne zabojovali o 
účasť na MS. 
 Hostiť ďalšie kolo SVP bude 18. mája TJ SOUP Šaľa. 
Pretekárom a naším štvornohým priateľom želáme pevné 
zdravie počas celej sezóny a šťastnú cestu do Šale a späť. 

MVDr. Marián Pavľak
Foto: Rastislav Malega 

SPRAVODAJCA Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach - dvojmesačník - 23. 5. 2019 - IČO: 397 474 - šéfredaktorka: PhDr. Ľudmila Kundrí-
ková, redakčná rada: tajomník doc. MVDr. Ján Lehocký, PhD., MVDr. Irena Rajzáková, MVDr. Pavol Rajzák, MVDr. Zuzana Vasilková, MVDr. Beáta Koréneková, PhD., 
MVDr. Marián Prokeš, PhD., Zlata Marholdová. REDAKCIA: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Komenského 73, 041 81 Košice, tel.: 0915 984 558, 0908 
803 941, e-mail: ludmila.kundrikova@uvlf.sk, zlata.marholdova@uvlf.sk, INTERNET: www.uvlf.sk/spravodajca - SADZBA: Bc. Ivana Báštiová, TLAČ: Edičné stredis-
ko a predajňa literatúry UVLF v Košiciach - EV 3484/09. ISSN 1338-189X - Nepredajné - Nevyžiadané rukopisy nevraciame - Príspevky a fotografie nie sú honorované. 

Na foto Patrícia Malegová


