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SPRAVODAJCA
Študenti sa vrátili na univerzitu. Prišla aj jar

 Posledný februárový deň roku 2022 sa 
po uvoľnení protipandemických opatrení 
konečne mohli všetci naši študenti vrátiť do 
školy na prezenčnú výučbu. Posluchárne sa 
zaplnili, tradičné podujatia obnovili, stavebný 
ruch zintenzívnil... A prišla aj jar. Areál hýri 
farbami a kypí životom...

Foto: Mgr. Zuzana Bobriková

UVLF skokanom roka v rebríčku SCImago!
 Výborná správa pre univerzitu, jej zamestnancov, štu- 
dentov i absolventov! Univerzita veterinárskeho lekárstva 
a farmácie v Košiciach sa v rebríčku SCImago Institutions 
Ranking (SIR) za rok 2021 stala skokanom roka. Dostala sa 
medzi trojicu najlepších slovenských inštitúcií v rebríčku 
a poskočila na celkové 670. miesto (v rebríčku v roku 2019 
na 684. mieste).
 „Umiestnenie našej univerzity i kvalitatívny skok nás veľ- 
mi teší. Štatistka ukazuje, že sa nám podarilo zvýšiť výkon- 
nosť výskumu, zlepšiť kvalitu publikácii a vzrástla aj naša vidi-

teľnosti na webe. Hodnotené časové obdobie je veľké a skok 
sa neudial zo dňa na deň. Je za ním úsilie vedeckých pracov-
níkov, pedagógov, ale aj študentov, ktorí mnohokrát inšpiru- 
jú našich kolegov ku kreatívnym a inovatívnym pohľadom 
na problematiku, ktorej sa venujú. Určite v mnohom po- 
máhajú aj partnerstvá, ktoré naša univerzita v posledných 
rokoch rozvíja s mnohými inštitúciami. Výsledky ich práce 
by mali priniesť osoh nielen v oblasti veterinárnej, ale aj 
humánnej medicíny, pri zabezpečovaní zdravého potravi- 
nového reťazca i pri ochrane a tvorbe životného prostredia. 
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Presne v duchu konceptu, ktorý sa snažíme presadzovať: Jeden svet 
– jedno zdravie - jedna medicína. Náročné kovidové obdobie nás 
potrápilo, ale prinútilo aj k mnohým novým zručnostiam, k rozsiahlejšie- 
mu využívaniu moderných technológií. 
Kolegovia využili nútené obmedzenie 
mobility na rozsiahlejšiu publikačnú 
činnosť. Veríme, že sa to v pozitívnom 
smere objaví v našom hodnotení aj v 
nasledujúcich rokoch,“ povedala v reakcii 
na úspešné umiestnenie Univerzity vete-
rinárskeho lekárstva a farmácie v Koši-
ciach jej rektorka Jana Mojžišová. 
 V rebríčku SCImago Institutions 
Ranking sa umiestnilo 19 slovenských 
inštitúcií. SIR je nástroj klasifikácie 
akademických a výskumných inštitúcií, 
ktorých výstupy a výkony sú hodnotené 
podľa zložených ukazovateľov. Zložené 
ukazovatele kombinujú tri rôzne súbory 
ukazovateľov výkonnosti výskumu, 
inovačné výstupy a spoločenský dopad 
meraný viditeľnosťou na webe. 
 Aktuálne výsledky predstavujú časové 
obdobie medzi rokmi 2015 až 2019 s 
výnimkou webových indikátorov, ktoré 
platia pre predchádzajúci rok. Krité-
riom zaradenia inštitúcie do rebríčka 
je podmienka uverejnenia minimálne 
100 výstupov zahrnutých do data-
bázy SCOPUS počas posledného roka 
vybraného časového obdobia. Najlepší 
kvartil získa inštitúcia vo svojej krajine 
porovnaním kvartilov na základe 
celkového ukazovateľa, výskumného 
faktora, inovačného faktora a spoločen-
ského faktora. Metodika SIR je verejne 
dostupná. 
 Najlepšie umiestnenie v SIR 2021 
zaznamenala Slovenská akadémia vied 
na 581. mieste (v roku 2020 jej patrilo 
608. miesto). Najúspešnejšia slovenská 
vysoká škola bola Univerzita Komen-

ského v Bratislave na 627. mieste (v roku 2020 obsa-
dila 642. miesto). V rebríčku sa umiestnilo ďalších 15 
slovenských univerzít (v roku 2020 bolo v rebríčku 
11 univerzít) a dva ústavy SAV. Skokanom roka je 
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v 
Košiciach na 670. mieste (druhá slovenská univer-
zita v poradí) a ktorá bola predtým v rebríčku v roku 
2019 na 684. mieste. Prvú trojku najúspešnejších 
slovenských univerzít uzatvára Slovenská poľno-
hospodárska univerzita v Nitre. Zaujímavosťou je 
obsadenie rovnakej pozície (760. poradie) dvomi 
technickými univerzitami v Bratislave a Košiciach. 
Do rebríčka sa ako nováčikovia dostali aj Trnavská 
univerzita v Trnave a Trenčianska univerzita A. 
Dubčeka v Trenčíne. 
 Podrobnejšie informácie priniesla na svojej 
stránke Slovenská rektorská konferencia.
 SCImago Institutions Rankings (SIR) je klasifikácia 
akademických a výskumných inštitúcií zoradených 
podľa zloženého ukazovateľa, ktorý kombinuje tri 
rôzne súbory ukazovateľov založených na výkon-
nosti výskumu, inovačných výstupoch a spoločen-
skom dopade meranom ich viditeľnosťou na webe.

Mgr. Zuzana Bobriková
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• Neutíchajúca vojna na Ukrajine si vyžaduje spoluprácu 
 všetkých zložiek spoločnosti. V rámci akademického 
 prostredia MŠVVŠ SR organizovalo informačné stretnu- 
 tia ohľadom koordinácie pomoci ukrajinským študen- 
 tom postihnutým vojenským konfliktom. Rektorka 
 UVLF prof. Mojžišová sa zúčastnila týchto online 
 stretnutí v dňoch 1. 3., 14. 3., 21. 3. a 26. 4. 2022. V dňoch 
 11. 3. a 15. 3. 2022 sa k mimoriadnej situácii v súvislosti 
 s vojnovým konfliktom na Ukrajine a povinnostiach 
 UVLF z toho vyplývajúcich konali zasadnutia krízového 
 štábu na Okresnom úrade v Košiciach. Aj na samotnej 
 univerzite sa rozhodovalo o forme pomoci ukrajinským 
 študentom študujúcim na UVLF, o vytvorení help desku 
 či ďalších opatreniach, napr. finančnej pomoci, pomoci 
 pri nájdení brigády, poskytnutí študijnej literatúry 
 bezplatne a pod. Rektorka prof. Mojžišová sa dňa 
 3. 3. 2022 na študentských domovoch osobne stretla 
 s ukrajinskými študentami a ich rodinnými príslušníkmi, 
 ktorí sa ocitli v núdzi v súvislosti s vojnovým konfliktom 
 na Ukrajine. 
• Na úrade Košického samosprávneho kraja sa dňa 8. 3. 
 2022 rektorka UVLF zúčastnila na rokovaní predstavens- 
 tva Inovačného centra Košického kraja.
• 105. zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie, kto- 
 ré sa konalo dňa 9. 3. 2022 v Bratislave, sa zúčastnila aj 
 rektorka UVLF prof. Mojžišová. SRK prijala viacero 
 uznesení, ktoré sa týkali situácia na Ukrajine a aktivity 
 slovenských vysokých škôl, novelizácie vysokoškolskej  
 legislatívy, rozpisu dotácií pre vysoké školy, zavedenia 
 systému periodického hodnotenia výskumnej, vývojo- 
 vej alebo umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti, korekcii 
 z infraštruktúrnych projektov zo strany Výskumnej  
 agentúry a študentského ombudsmana.
• Po uvoľnení protipandemických opatrení na Slovensku 
 sa zasadnutia vedeckých rád jednotlivých univerzít moh- 
 li opäť konať aj prezenčnou formou, takže rektorka 
 prof. Mojžišová sa ako členka niekoľkých vedeckých rád 
 postupne zúčastnila rokovania Vedeckej rady Univerzity 
 P. J. Šafárika v Košiciach dňa 11. 3. 2022, dňa 16. 3.  
 zasa zasadnutia Vedeckej rady Farmaceutickej fakulty 
 Masarykovej univerzity v Brne, 22. 3. Vedeckej rady 
 Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 
 a 28. 3. 2022 Vedeckej rady Vetrinární univerzity Brno.
• Našu univerzitu navštívil dňa 17. 3. 2022 rektor Katolíc- 

 kej univerzity v Ružomberku doc. Ing. Jaroslav Demko, 
 CSc., spolu s kvestorom PaedDr. Jánom Kamoďom, 
 PhD. Rektorka prof. Mojžišová najprv na rektoráte so 
 svojimi hosťami rokovala o spolupráci na viacerých 
 projektoch, neskôr im predstavila univerzitu a jednot- 
 livé naše pracoviská, najmä Univerzitnú veterinárnu 
 nemocnicu a kliniky. Stretnutia sa zúčastnil aj doc. Peťko 
 a JUDr. Sýkora. 
• Dňa 24. 3. 2022 na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafári- 
 ka uskutočnilo pracovné stretnutie košických rektorov 
 so štátnym tajomníkom Ministerstva školstva, vedy, 
 výskumu a športu SR Ľudovítom Paulisom. Okrem rekto- 
 ra UPJŠ Pavla Sováka, rektorky UVLF Jany Mojžišovej 
 a rektora TUKE Stanislava Kmeťa sa stretnutia zúčastnil 
 aj riaditeľ Technologického a inovačného parku UPJŠ 
 (TIP-UPJŠ) a predseda predstavenstva združenia Ko- 
 šický klaster nového priemyslu (CNIC) Pavol Miškov- 
 ský, vedúci oddelenia Business & Marketing (TIP-UPJŠ) 
 a člen predstavenstva CNIC Roman Oros, prorektor 
 UVLF Juraj Pistl, prorektor UPJŠ Pavol Jarčuška, riaditeľ 
 odboru stratégií a koncepcií vedy a výskumu minister- 
 stva školstva Martin Kanovský, generálna riaditeľka 
 sekcie výskumu, vývoja a inovácií Úradu vlády SR 
 Michaela Kršková, riaditeľ odboru vzdelávania, inovácií 
 a verejných financií Úradu vlády SR Peter Goliáš a starosta 
 MČ Košice – Západ Marcel Vrchota. Hlavnými témami 
 stretnutia bolo informovanie členov delegácie o stave 
 implementácie projektu integrácie košických univerzít 
 v oblasti transferu technológií – CassTech, ktorý je 
 kľúčovým pre úvodnú časť realizácie počiatočných cie- 
 ľov združenia Košického klastra nového priemyslu. 
• V Centre vedecko-technických informácií v Bratislave sa 
 dňa 5. 4. 2022 konal seminár organizovaný MŠVVŠ SR. 
 Na stretnutí zástupcov slovenských a francúzskych 
 vysokých škôl v súvislosti s výzvou na tému integrácie 
 verejných a štátnych vysokých škôl a predstavenie tzv. 
 francúzskeho modelu integrácie sa za našu univerzitu 
 zúčastnili rektorka prof. Mojžišová a doc. Jana Koščová, 
 podpredsedníčka Akademického senátu UVLF.
• Dňa 11. 4. 2022 sa rektorka prof. Mojžišová zúčastnila na 
 online zasadnutí The European Coordinating Committee 
 on Veterinary Training. ECCTV – Európsky koordinačný 
 výbor pre veterinárne vzdelávanie – je platforma,  
 na ktorej si akademická obec, veterinárni špecialisti a 
 veterinárna profesia vymieňajú a koordinujú svoje ná- 
 zory na veterinárne vzdelávanie. Dôležitou súčasťou 
 každého názoru je aj príspevok študentov, ktorí sú 
 pozývaní do diskusií.
• Rektorka ako predsedníčka Vedeckej rady UVLF viedla 
 jej zasadnutie, ktoré sa kombinovanou formou konalo 
 dňa 20. 4. 2022.
• Rektorka Jana Mojžišová sa dňa 21. 4. 2022 zúčastnila 
 na 24. riadnom zasadnutí Akademického senátu UVLF v 
 Košiciach. 
• Dňa 22. 4. 2022 sa rektorka zúčastnila na prelomovom 
 plese študentov farmácie, ktorý sa opäť mohol konať po 
 prerušení počas pandémie.
• Na odovzdávaní cien Košického samosprávneho kraja, 
 na ktorom boli ocenení naši kolegovia prof. Ciberej a 
 prof. Danko, bola dňa 23. 4. 2022 prítomná aj rektorka 
 prof. Mojžišová.
• Technická univerzita v Košiciach organizovala dňa 27. 
 4. 2022 summit aliancie európskych univerzít Ulysseus, 
 na ktorý bola pozvaná aj rektorka UVLF prof. Mojžišová. 

Vybrané z programu rektorky
Dr. h. c. prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD.
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• Dňa 28. 4. 2022 sa v Kulturfabrik Tabačka konal Košický 
 inovačný deň, ktorého témou boli zdravé a kvalitné 
 potraviny na našom stole. Podporiť našich študentov 
 a kolegov z katedry hygieny, technológie a zdravotnej 
 bezpečnosti potravín prišla aj rektorka univerzity.  
• Komora veterinárnych 
 lekárov SR oslavovala  
 29. 4. 2022 vo Vígľaši  
 30. výročie svojho 
 vzniku. Blahoželať priš- 
 li aj členovia vedenia 
 UVLF na čele s rektor- 
 kou prof. Mojžišovou, 
 ktorá vo svojom prí- 
 hovore ocenila úzke 
 profesionálne a pria- 
 teľské väzby medzi  
 nami o odovzdala 
 prezidentovi KVL MVDr.  
 Kráľovi dar a z jeho 
 rúk prevzala plaketu  
 pre UVLF za trvalú 
 odbornú spoluprácu. 

Zľava: prof. MVDr. Ján Danko, PhD.,  Dr. h. c. prof. MVDr. 
Jana Mojžišová, PhD.,  a prof. Ing. Juraj Ciberej, CSc.

• Sobota 30. 4. 2022 bola nabitá podujatiami, ktorých sa 
 zúčastnila aj prof. Mojžišová. Najprv to boli Zemplínske 
 poľovnícke dni v Trebišove, nasledovali jazdecké preteky 
 v Jazdeckom areáli UVLF a nakoniec tradičné študentské 
 podujatie – VT dni, ktoré sa po rokoch znovu konali v 
 areáli univerzity Pri Hati.

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

• Začiatok marca bol zlomovým momentom, keď sa väč- 
 šina výučby vo všetkých ŠP a ročníkoch na UVLF v 
 Košiciach vrátila z jej dištančnej formy späť do prezenč- 
 nej výučby. Dištančnou formou výučby po tomto ter- 
 míne prebiehali len prednášky a vybrané seminárne 
 cvičenia. Rovnako bolo odporučené, aby sa prezenč- 
 nou formou realizovali postupové a aj štátne skúšky v 
 skúšobnom období letného semestra. Z dôvodu 
 zachovania rovnakých podmienok boli ponechané v  
 on-line režime iba opravné termíny skúšok zo zimného 
 semestra.
• Počas mesiacov február, marec a apríl prebiehal pre 
 záujemcov o štúdium na UVLF v Košiciach v slovenskom 
 jazyku v študijných programoch všeobecné veterinár- 
 ske lekárstvo, hygiena potravín, veterinárna sestra a 
 farmácia prípravný kurz pred prijímacím konaním. 
 Kurz sa realizoval v on-line priestore a zúčastnilo sa ho 
 99 záujemcov o štúdium v študijných programoch 
 všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín a 
 farmácia a 6 záujemcov o štúdium v študijnom progra- 
 me veterinárna sestra. 
• Dňa 3. 3. 2022 bola prezentovaná ponuka štúdia na 
 UVLF v Košiciach v slovenskom jazyku v rámci propagá- 

 cie štúdia na veľtrhu vzdelávania Gaudeamus 2022 
 on-line formou. 
• Dňa 17. 3. 2022 sme zorganizovali Deň otvorených dve- 
 rí zameraný na záujemcov o štúdium v slovenskom jazy- 
 ku. Už po druhýkrát sa konal on-line formou 
 prostredníctvom FB a YouTube. Trojhodinovú prezen- 
 táciu študijných programov a možností štúdia si pozre- 
 lo 663 záujemcov, prevažne vo veku medzi 18 – 24 ro- 
 kov. Až 82 % účastníkov bolo zo Slovenska, 18 % tvorili 
 účastníci zo zahraničia, najmä z Ukrajiny. Dňu otvore- 
 ných dverí predchádzala masívna propagácia štúdia 
 na sociálnych sieťach našej univerzity ako je FB, Insta- 
 gram a Twitter počas mesiacov február a marec 2022. 
• Dňa 18. 3. 2022 navštívili UVLF v Košiciach jej dlhodobí 
 spolupracovníci zo spoločnosti Intesection – Medical 
 Studies in Europe páni Baniorasovci. Cieľom stretnutia 
 bolo prediskutovať benefity existujúcej spolupráce a 
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 preskúmať možnosti jej pokračovania.
• Do 31. 3. 2022 mali záujemcovia o štúdium na UVLF 
 v Košiciach v slovenskom jazyku možnosť na podanie 
 si prihlášky na štúdium. K uvedenému termínu bolo na 
 štúdium na našej univerzite v slovenskom jazyku 
 podaných 924 prihlášok. Rovnako veľký záujem 
 registrujeme aj u záujemcov o štúdium všeobecného 
 veterinárskeho lekárstva v anglickom jazyku, kde sme 
 doteraz zaevidovali 132 prihlásených. Prijímacie skúš- 
 ky na štúdium v slovenskom jazyku sa uskutočnia 
 4. 6. 2022 pre záujemcov o štúdium v ŠP všeobecné 
 veterinárske lekárstvo, hygiena potravín, veterinárna sest- 
 ra a farmácia. Pre záujemcov zaradených medzi študen- 
 tov so špecifickými potrebami sa prijímacie skúšky 
 uskutočnia 5. 6. 2022. Náhradný termín pre všetkých 
 uchádzačov, ktorí o to požiadajú, je stanovený na 9. 
 6. 2022. Termíny prijímacieho konania na štúdium v 
 anglickom jazyku vychádzajú zo skúseností z minulých 
 rokov a priebehu prihlasovania sa záujemcov na štú- 
 dium. Na základe skúseností z minulého roka sa prijí- 
 macie skúšky z biológie a chémie pre záujemcov o 
 štúdium ako v slovenskom, tak aj v anglickom jazyku, 
 konajú on-line formou cez platformu MOODLE.
• Dňa 24. 3. 2022 a 28. 4. 2022 sa uskutočnili prijímacie 
 skúšky pre záujemcov o štúdium všeobecného ve- 
 terinárskeho lekárstva v anglickom jazyku. Prijímacích 
 skúšok, ktoré sa konali on-line, sa zúčastnilo 8 záujem- 
 cov. Všetci zúčastnení úspešne absolvovali prijímacie 
 skúšky a na základe dosiahnutých výsledkov boli prijatí  
 na štúdium v AR 2022/2023.
• V mesiacoch marec a apríl sa v pravidelných dvoj- 
 týždňových intervaloch každý pondelok konalo on-line 
 stretnutie ohľadom koordinácie podpory ukrajinských 
 a ruských študentov študujúcich na Slovensku. Stret- 
 nutie zástupcov vysokých škôl SR so zástupcami MŠVVaŠ 
 SR, MV SR, SAIA a MZV SR bolo zamerané na podporu 
 ukrajinských študentov už študujúcich na Slovensku, 
 ako aj tých, ktorí na územie Slovenska prišli po vypuknu- 
 tí vojnového konfliktu.
• Vojenský konflikt nenechal ľahostajných ani zahranič- 
 ných študentov študujúcich na UVLF v anglickom jazyku, 
 ktorí sa počas mesiacov marec a apríl okrem študijných 
 povinností venovali aj dobrovoľníckym aktivitám na 
 pomoc utečencom z Ukrajiny v Košiciach.
• V dňoch 30. 3. – 1. 4. 2022 sa prorektor pre vzdelávanie 
 MVDr. Martin Tomko, PhD., zúčastnil regionálnych 
 seminárov organizovaných KVL SR. Jeho vystúpenie 

 bolo zamerané na aktualizáciu informácií pre školiace 
 pracoviská KVL. Stretnutí v Nitre, Vígľaši a Košiciach sa 
 zúčastnilo viac ako 500 členov KVL, s ktorými univerzi- 
 ta spolupracuje pri realizácii extramurálnych praxí a stá- 
 ží našich študentov.
• Dňa 19. 4. 2022 sa v priestoroch študijného oddelenia 
 uskutočnilo zasadnutie ubytovacej komisie UVLF 
 v Košiciach. Zasadnutie otvoril a viedol prorektor Tom- 
 ko. Komisia na zasadnutí prerokovala informácie zo 
 zasadnutie Študentskej rady, venovala sa situácii spoje- 
 nej s ubytovávaním ukrajinských utečencov a prero- 
 kovala hlásenia strážnej služby o priestupkoch, ktorých 
 sa dopustili ubytovaní študenti. 
• Prorektor pre vzdelávanie Martin Tomko sa v dňoch 
 20. – 23. 4. 2022 zúčastnil odborného podujatia s 
 názvom 25th Graz Conference on Veterinary and Medi- 
 cal Education, ktorá sa konala v Budapešti. Témou 
 konferencie bolo využitie digitálnych technológií, 
 umelej inteligencie a virtuálnej reality v medicínskom 
 vzdelávaní.
• Dňa 27. 4. 2022 sa konal 64. ročník tradičnej Študent- 
 skej vedeckej konferencie. Konferencia sa uskutočnila 
 prezenčnou formou a svoje práce na nej prezentovalo 
 37 študentov. Jednania prebiehali v troch sekciách, 
 pričom po prvýkrát bola vytvorená sekcia, kde všetky 
 práce boli prezentované v anglickom jazyku, čo ocenili 
 najmä študenti študujúci v anglickom jazyku. Naše 
 poďakovanie za zdarný priebeh a odvedenú prácu 
 patrí organizátorom, školiteľom a členom komisií, 
 ale rovnako aj všetkým aktívnym účastníkom. Víťazom 
 blahoželáme!
• Dňa 28. 4. 2022 sa konala verejno-prospešná zbierka 
 Deň narcisov 2022. Pod gesciou študijného oddelenia 
 boli vytvorené dva tímy dobrovoľníkov z radov študen- 
 tov, ktorí oslovovali zamestnancov, študentov a klien- 
 tov v areáli univerzity, v študentských domovoch a na 
 priľahlých miestach. 
• Dňa 29. 4. 2022 sa prorektor Tomko zúčastnil osláv 30. 
 výročia založenia KVL SR, ktoré sa uskutočnili vo Vígľaši.
• V dňoch 29. – 30. 4. 2022 sa v areáli Pri Hati konali VT 
 dni 2022. Bohatá účasť študentov ale aj absolventov z 
 ostatných dvoch rokov svedčila o tom, že podujatie má 
 tradíciu, ktorú je potrebné zachovať.
• Dňa 30. 4. 2022 sa prorektor pre vzdelávanie Martin 
 Tomko zúčastnil Zemplínskych poľovníckych dní 
 spojených s odborným seminárom, výstavou poľov- 
 níckych trofejí a inými spoločenskými podujatiami.

 
  

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

činnosť a doktorandské štúdium

• V priebehu mesiacov marec a apríl, s blížiacim sa 
 termínom odovzdania dizertačných prác sa vedenie 
 UVLF ako každoročne zaoberalo a individuálne po- 
 sudzovalo viacero žiadostí, týkajúcich sa predĺženia 
 termínu odovzdania dizertačnej práce, prerušenia štú- 
 dia a možnosti písania dizertačných prác v anglickom 
 jazyku. Termín odovzdania záverečných prác dokto- 
 randov aj toho roku ostal nezmenený – 30. 4. 2022.
• Mesiac marec, ako to už býva každý rok, sa niesol okrem 

 iného v znamení spracovania Výročnej správy UVLF za 
 rok 2021. Jednalo sa o časti týkajúce sa doktorandské- 
 ho štúdia, vedy a výskumu, univerzitnej knižnice a 
 edičného strediska a internetového obchodu.
• Dňa 14. 3. 2022 na žiadosť NIÚ SAV Bratislava boli 
 organizačne zabezpečené a online realizované prijí- 
 macie skúšky dvoch uchádzačov o doktorandské štú- 
 dium z Afganistanu. Na základe úspešne absolvova- 
 ných skúšok boli obidvaja uchádzači prijatí do dennej 
 formy štúdia na externú vzdelávaciu inštitúciu NIÚ SAV 
 Bratislava.
• V rámci vyhlásenia 25. ročníka podujatia Vedec roka SR 
 za rok 2021 boli na základe výsledkov tvorivej činnosti 
 navrhnutí nominanti na ocenenie nasledovne: vedec 
 roka SR: doc. MVDr. Mangesh Bhide, PhD.; vedkyňa roka 
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    SR: doc. MVDr. Lenka Luptáková, PhD.; mladý vedecký 

 pracovník: MVDr. Filip Koľvek.
• Na Medzinárodnú cenu SAV za rok 2021 udeľovanú 
 predsedníctvom SAV v Bratislave zahraničným vedcom 
 bol nominovaný doc. MVDr. M. Bhide, PhD. 
• V priebehu marca bol vypracovaný a odoslaný štatistic- 
 ký formulár eZberu údajov o vedecko-výskumnej 
 činnosti za rok 2021 na základe požiadavky Štatistické- 
 ho úradu Slovenskej republiky. 
• Dňa 23. 3. 2022 som sa zúčastnil ako člen komisie na 
 výberovom konaní na obsadenie miest vedúceho 
 právneho a vedúceho projektového oddelenia v CNIC 
  (CNIC – Cassovia New Industry Cluster).
• Koncom marca bolo načas a v plánovanom rozsahu 
 vydané prvé číslo 66. ročníka časopisu Folia Veterinaria 
 1/2022 ako Open Access v rámci vydavateľstva 
 DeGruyter-Sciendo. Vzhľadom na to, že Sciendo vytvo- 
 rilo novú webovú platformu, bolo potrebné priebež- 
 ne doplniť niektoré materiály týkajúce sa časopisu v 
 zmysle požiadaviek databázy DOAJ a ESCI (Emerging 
 Sources Citation Index). Tvoriví zamestnanci UVLF boli 
 tiež oboznámení s výročným hodnotením časopisu Fo- 
 lia Veterinaria vypracovanom vydavateľstvom OA 
 časopisov Sciendo.
• Koncom marca boli na webovom sídle univerzity 
 zverejnené témy dizertačných prác v slovenskom a 
 anglickom jazyku na akademický rok 2022/23. Jednotli- 
 vé témy boli schválené garantmi študijných odborov 
 a koordinátormi pre vedu a výskum. Celkovo bolo v 
 jednotlivých študijných programoch vypísaných 62 
 tém (v minulom roku 39 tém), z toho 40 z UVLF a 22 
 z externých vzdelávacích inštitúcií (16 tém NIÚ SAV 
 Bratislava, 5 tém ÚFHZ SAV Košice a 1 téma PaÚ SAV 
 Košice). 51 tém sa týka dennej a 11 tém externej formy 
 štúdia, z čoho je vidieť významný nárast záujmu o 
 zo strany školiteľov aj inštitúcií.
• Dňa 28. 3. a 13. 4. 2022 som sa zúčastnil na stretnutiach 
 reprezentantov troch košických univerzít v súvislosti 
 s diskusiou o možnostiach ich vzájomného spojenia s 
 rešpektovaním zachovania ich právnej subjektivity.
• Dňa 5. 4. 2022 som sa zúčastnil ako člen predstavenstva  
 CNIC zasadnutia predstavenstva, ktoré sa konalo v 
 priestoroch UPJŠ.
• V Bratislave sa dňa 7. apríla 2022 uskutočnilo prvé 
 zasadnutie pracovnej skupiny Research Integrity for 
 Slovakia (PS2 RI4SK) za účelom reálneho pretavenia 
 deklarovaných etických princípov, štruktúr a procedúr 
 do akademickej a výskumnej praxe v súvislosti s 
 Deklaráciou o posilnení kultúry vedeckej integrity na 

 Slovensku, ktorého som sa osobne zúčastnil.
• Koncom marca sa riešila požiadavka Rady vysokých 
 škôl SR ohľadne nominácií na členov do výskumnej 
 hodnotiteľskej komisie periodického hodnotenia vý- 
 skumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnos- 
 ti. Z UVLF boli nominovaní prof. MVDr. Anna Ondrejková, 
 PhD., doc. MVDr. František Zigo, PhD., doc. RNDr. Jana 
 Staničová, PhD., ktorí sa na základe výzvy prihlásili. 
• V priebehu marca a apríla boli organizačne zabezpeče- 
 né kombinovanou prezenčnou a online formou obha- 
 joby dvoch habilitačných konaní (MVDr. J. Čurlík a MVDr. 
 Kuricová), ako aj konzultačné a verifikačné činnosti 
 týkajúce sa dvoch nových habilitačných a dvoch 
 inauguračných konaní.
• V apríli bolo organizačne zabezpečené zasadnutie 
 Vedeckej rady UVLF, ktorá sa uskutočnila dňa 20. 4. 2022 
 kombinovanou prezenčnou a online formou. (→ bližšie 
 informácie v osobitnom príspevku)
• V priebehu apríla sa uskutočnili dizertačné skúšky, kto- 
 ré doteraz úspešne absolvovalo 16 doktorandov 2. roč- 
 níka dennej formy štúdia všetkých študijných programov, 
 okrem 5 doktorandov v š. p. veterinárna chirurgia, 
 röntgenológia a ortopédia. Títo doktorandi absolvujú 
 štátnu skúšku po priznaní práv Akreditačnou agentú- 
 rou. V tomto období sa tiež uskutočnili aj štyri obhajoby 
 dizertačných prác.
• Ako každoročne aj v tomto roku bola vypracovaná Sprá- 
 va koordinátorov o vedecko-výskumnej činnosti za 
 rok 2021, ktorá bola predložená rektorke UVLF. V rámci 
 tejto správy bolo okrem iného konštatované významné 
 zlepšenie publikačnej činnosti vo väčšine domén vedy 
 a výskumu na UVLF.
• V apríli boli na základe výzvy rektorky UVLF obsadené 
 2 pracovné miesta postdoktorandov na účely riešenia 
 výskumných úloh v rámci projektu Otvorená vedecká 
 komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v 
 medicíne, OPENMED. Výberovým konaním boli prijaté 
 uchádzačky Mgr. S. Pivka, PhD., a MVDr. Z. Kasičová, PhD.
• Koncom apríla bol ako každoročne v zmysle požiadavky 
 MŠVVaŠ SR a CVTI vypracovaný a odoslaný elektronický 
 ročný výkaz SK-CRIS o výskumno-vývojovom potenciáli 
 UVLF: Zber dát za rok 2021.
• Dňa 25. 4. 2022 som sa v Banskej Bystrici zúčastnil 
 2. stretnutia reprezentantov univerzít a zástupcov 
 vybraných inštitúcií – „Okrúhly stôl“, ktorý organizoval 
 Úrad priemyselného vlastníctva SR. Predmetom jedna- 
 nia bola aktuálna vynálezcovská a patentová aktivita na 
 Slovensku a možnosti zlepšenia podmienok pre inová- 
 cie a ochranu duševného vlastníctva.

 
  
 
  

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

prorektora pre rozvoj školy
a hodnotenie kvality

• Odvolacia komisia Slovenskej akreditačnej agentúry 
 pre vysoké školstvo (SAAVŠ) v súvislosti s prerokovaním 
 námietok UVLF v Košiciach voči Rozhodnutiam SAAVŠ 
 o zamietnutí žiadosti o udelenie akreditácie študijného 
 programu s názvom rodinný farmár v dennej a externej 
 forme štúdia, ktoré sa uskutočnilo dňa 24. 2. 2022 on-li- 
 ne formou, vrátila žiadosť našej univerzity výkonnej ra- 
 de na nové konanie.
• Riadiaca rada AiS2 schválila rozpočet na rok 2022. 
 Príspevok UVLF je vo výške 13 269,- €.
• Rektorka UVLF na základe odporúčania vedenia 
 schválila návrh na pridelenie finančných prostriedkov 
 na zabezpečenie praktickej výučby v letnom semestri 

 akademického roka 2021/2022 a za obhájené bakalár- 
 ske a diplomové práce v akademickom roku 2020/2021. 
 Informácia o pridelených finančných prostriedkoch bo- 
 la zaslaná vedúcej oddelenia ekonomiky, vedúcim 
 katedier a prednostom kliník.
• Dňa 10. 3. 2022 sa na UVLF uskutočnil on-line vzdelávací 
 seminár „Zosúlaďovanie vnútorného systému kvality 
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 študijných programov so zákonom č. 269/2018 Z. z. 
 a štandardmi SAAVŠ“ v súlade s aktivitami súvisiacimi 
 s realizáciou projektu z európskych štrukturálnych a 
 investičných fondov v rámci operačného programu ľuds- 
 ké zdroje „Podpora zabezpečovania kvality vyso- 
 koškolského vzdelávania na UVLF v Košiciach“.
• Bol spracovaný materiál a zaslaný SAAVŠ „Oznámenie 
 o úprave študijného programu tretieho stupňa podľa 
 ustanovenia §27 zákona č. 269/2018 Z. z.“ – veterinár- 
 na chirurgia, ortopédia a röntgenológia v dennej a 
 externej forme štúdia v slovenskom jazyku a anglickom 
 jazyku.
• V dňoch 26. 3. a 10. 4. sa uskutočnili halové jazdecké 
 preteky – 4. kolo Reitgroup Cup a finále Reitgroup Cup, 
 ktorých organizátormi boli UVLF, Reitgroup, n. o., Pre- 
 šov a Jazdecký klub TJ Slávia UVLF.
• Dňa 29. 3. 2022 sa uskutočnilo zasadnutie Správnej ra- 
 dy Neinvestičného fondu UVLF v Košiciach, na ktorom 
 bola schválená výročná správa o činnosti za rok 2021, 
 účtovná závierka za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 
 2022.
• Dňa 6. 4. 2022 sa uskutočnilo on-line zasadnutie 
 hospodárskej komisie UVLF v Košiciach, na ktorom boli 
 prerokované materiály – informácia o plnení priorit- 
 ných úloh schválených pre rok 2021, výsledok 
 hospodárenia za rok 2021, rozpočet UVLF na rok 2022 
 a prioritné úlohy v rámci stavebnej údržby pre rok 2022.
• Rektorka UVLF na základe odporúčania vedenia schválila 
 návrh dotazníkov pre zamestnávateľov zameraných 
 na hodnotenie pripravenosti absolventov jednotlivých 
 študijných programov UVLF v Košiciach.
• V súlade s § 20 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých ško- 
 lách a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola 
 spracovaná Výročná správa o činnosti UVLF v Košiciach 
 za rok 2021. Termín na predloženie výročnej správy 
 o činnosti vysokej školy za rok 2020 je 20. máj 2022 
 v elektronickej forme a do 31. mája 2022 sa predkla- 
 dá výtlačok výročnej správy o činnosti. Výročná správa 
 bola prerokovaná vedením UVLF dňa 5. 3. 2022 a 

 Vedeckou radou UVLF dňa 20. 4. 2022 a schválená 
 Akademickým senátom UVLF dňa 21. 4. 2022.
• Inovačné centrum Košického kraja spolu s UVLF v 
 Košiciach a Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia 
 pripravili inovačný deň na tému Ako dostať na naše sto- 
 ly zdravé a kvalitné potraviny, ktorý sa uskutočnil dňa 
 28. 4. 2022 v Kulturfabrik Tabačka.
• Neinvestičný fond UVLF v Košiciach zverejnil výzvu 
 pre zamestnancov UVLF v Košiciach a právnické osoby 
 o možnosti poukázania 2 % z daní za rok 2021 pre činnosť 
 fondu. 
• Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
 organizovalo dňa 7. 4. 2022 webinár zameraný na zása- 
 dy a organizáciu periodického hodnotenia tvorivej 
 činnosti vysokých škôl.
• Bol spracovaný a podaný projekt na výzvu Košického 
 samosprávneho kraja s názvom Pohybom k zdraviu – 
 verejný fit park v jazdeckom areáli.
• Rektorka UVLF na základe odporúčania vedenia schváli- 
 la umiestnenie solárnych nabíjačiek spoločnosti Antik 
 Telecom, s. r. o., v areáli UVLF Komenského 73 a v 
 priestoroch ÚZ Jazdecký areál UVLF.
• V súlade s prílohou 17 Štandardného operačného 
 postupu (SOP) ESEVT 2018 bola spracovaná a EAEVE 
 zaslaná priebežná správa UVLF s aktualizovaným 
 zoznamom ukazovateľov UVLF (Excel tabuľka) s údaj- 
 mi za akademické roky „bez COVID“ (2017/2018 a 
 2018/2019), pretože akademický rok 2019/2020 bol 
 výrazne ovplyvnený pandémiou.
• Rektorka UVLF na základe odporúčania vedenia schváli- 
 la novelizáciu vnútorného predpisu Zabezpečovanie 
 kvality vysokoškolského vzdelávania na UVLF v Košiciach.
• SAAVŠ organizovala dňa 29. 4. 2022 on-line stretnutie 
 zamerané na podávanie žiadostí o posúdenie súladu 
 vnútorného systému zabezpečovania kvality podľa § 24 
 zákona č. 269/2018 Z. z..
• Dňa 30. 4. 2022 sa uskutočnili jazdecké halové preteky,  
 ktoré organizoval Jazdecký klub Slávia a UVLF v Koši- 
 ciach v jazdeckom areáli našej univerzity.

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

a internacionalizáciu

• Bol zaslaný projekt konzorcia/aliancie Európskych 
 univerzít v rámci iniciatívy Európskych univerzít v súla- 
 de s podmienkami výzvy programu Erasmus+ 
 (ERASMUS-EDU-2022-EUR-UNIV-2 European Universities 
 – Topic 2 – Development of new deep transnational 
 cooperation pod názvom „Step2Green Europe – One 
 Health Approach for a Green University“ {akronym 
 SELENE}. Koordinátorom aliancie je University of 
 Agriculture in Krakow, Poland, partnermi okrem UVLF 
 v Košiciach sú University of Forestry, Sofia, Bulgaria,  
 Ankara University, Turkey. V nadväznosti na projekt 
 Európskych univerzít bola zaslaná žiadosť o dotáciu 
 na rozvoj v rámci výzvy MŠVVaŠ SRT č. 2022/11941:1- 
 D2801 s cieľom prípravy a podania žiadosti o grant v 
 rámci avizovanej výzvy na podporu iniciatívy Európs- 
 kych univerzít v programe Erasmus+. 
• Dňa 11. 3. 2022 sa pror. Faixová zúčastnila na otvore- 
 ní celoštátneho súťažného podujatia Clinical Skill Event, 
 na ktorom súťažili zmiešané družstvá študentov medicí- 
 ny a farmácie z celého Slovenska z oblasti klinickej 
 farmácie. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou Me- 
 dzinárodnej federácie študentov farmácie.

• Dňa 23. 3. 2022 sa uskutočnili výberové konania pre 
 študentov na štúdium v rámci programu Erasmus+ (40 
 záujemcov) a 25. 3. 2022 sa uskutočnili výberové kona- 
 nia pre študentov na prax (36) v rámci programu 
 Erasmus+.
• UVLF v Košiciach umožnila mobility pre ukrajinských 
 študentov z veterinárnych alebo príbuzných študijných 
 programov.
• Dňa 29. 3. 2022 sa pror. Faixová zúčastnila na Valnom 
 zhromaždení Košickej regionálnej komory Slovenskej 
 obchodnej a priemyselnej komory. 
• UVLF v Košiciach nadviazala spoluprácu s medzinárod- 
 nou organizáciou Foreign Policy Community of Indo- 
 nesia (FPCI), čo je najväčšia organizácia svojho druhu 
 v Indonézii a združuje 23 miestnych univerzít a má 
 viac ako 100 tisíc členov. Zabezpečuje prepojenie me- 
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 dzi akademickou obcou a kľúčovými hráčmi, ktorí for- 
 mujú zahraničnú politiku. Dňa 1. 4. 2022 sa uskutočnilo 
 on-line stretnutie s Calvinom Khoem Research Associa- 
 te and Program Development officer, na ktorom boli 
 navrhnuté okruhy tém na spoluprácu.
• Dňa 5. 4. 2022 zasadala pracovná skupina UVLF Zelená 
 univerzita. Na stretnutí boli zhodnotené realizované 
 akcie: UNISWAP (15. – 16. 3. 2022) a edukačný príspe- 
 vok a infografika pri príležitosti Svetového dňa vody 
 (23. 3. 2022) a príprava ďalších plánovaných aktivít: 
 Zber použitého kuchynského oleja (20. 4. 2022, 
 Dr. Fedorová, Dr. Suchovič), kampaň Ako a prečo 
 separovať (Dr. Dražovská a študent Rastislav Ringer), 
 kompletizovaní príspevku Vnímanie ekologických akti- 
 vít na UVLF v Košiciach – publikovanie na webovom 
 sídle a v Spravodajcovi UVLF, konaní 3rd International 
 Conference on Environmental Design v októbri 2022.
• Dňa 20. 4. 2022 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie 
 Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú 
 spoluprácu (SAAIC). Prof. Faixová bola zvolená za člen- 
 ku Správnej rady SAAIC.
• Bola schválená žiadosť o poskytnutie finančných 

 prostriedkov pre 20 zahraničných študentov členských 
 krajín programu CEEPUS, ktorí sa zúčastnia krátkodo- 
 bej študentskej exkurzie s názvom Základy onycholó- 
 gie hovädzieho dobytka a koní /Kurz základov 
 starostlivosti o paznechty hovädzieho dobytka a kopytá 
 koní organizovanej v rámci siete CIII-HR-0107-15-2122 
 v termíne od 4. 6. 2022 do 12. 6. 2022 (7 dní).
• Spoločnosť Czech&Slovak Veterinary Project Cornesto- 
 ne Investment Managment ponúkla spoluprácu UVLF 
 v Košiciach v oblasti poskytovania veterinárnej sta- 
 rostlivosti.
• V dňoch 25. – 27. 4. 2022 sa uskutočnil v Brne, v Českej 
 republike, tematický seminár Cesta za implemenáciou 
 nástrojov ESCI II. Za UVLF sa na ňom zúčastnili prof. 
 MVDr. Zita Faixová, PhD., MVDr. Libuša Bodnárová 
 a MVDr. Monika Garčárová.
• Bol zosúladený Vnútorný predpis o rigoróznom konaní 
 na UVLF v Košiciach so štandardmi SAAVŠ a rozšírený 
 o rigorózne konanie v študijnom odbore veterinárske 
 lekárstvo.
• UVLF aj v tomto roku pripravuje projekt Detská UVLF, 
 ktorý sa uskutoční v dňoch 7. 7. – 13. 7. 2022.

• V súvislosti s vypuknutím vojny na Ukrajine pre- 
 biehala intenzívna komunikácia o pomoci zvieratám 
 prichádzajúcim z vojnového územia s pani Jackuliako- 
 vou, zvieracou ombudsmankou, ako aj s riaditeľmi 
 RVPS. Na webovom sídle UVLF boli poskytnuté 
 informácie o možnosti participácie pri pomoci zviera- 
 tám na hraniciach, a to nielen klinickými pracovníkmi, 
 ale aj študentami – dobrovoľníkmi z UVLF. Pracovníci 
 KMZ ošetrili od začiatku vypuknutia konfliktu spolu 
 45 psov a mačiek. V prvom rade bolo potrebné týchto 
 pacientov zaočkovať, začipovať a vystaviť im pasy 
 spoločenských zvierat. Na KMZ však prichádzali aj zvie- 
 ratá vo veľmi vážnom stave s ťažkými akútnymi a 
 chronickými ochoreniami. Všetkým bola poskytnutá 
 adekvátna starostlivosť a v prípade potreby aj hos- 
 pitalizácia. 
• Začiatkom mesiaca marec boli spracované inventari- 
 začné údaje do CEHZ, ktoré sa za účelom kontroly 
 odosielajú každoročne na Plemenárske služby SR v Žiline.
• Dňa 21. 3. 2022 sa uskutočnilo pracovné stretnutie 
 prorektorky Trbolovej s členom prezídia KVL SR MVDr. 
 L. Stodolom za účelom riešenia technickej pomoci zo 
 strany študentov UVLF na komorovom kongrese, ktorý 
 sa uskutoční koncom mája v Jasnej. 
• Prorektorka Trbolová v spolupráci s prorektorom Tom- 
 kom pripravili prezentáciu pre Regionálne jarné 
 semináre KVL SR na tému: Aktuálne informácie pre 
 školiace pracoviská študentov UVLF, ktoré sa uskutoč- 
 nia v dňoch 30. 3. – 1. 4. 2022. 
• Dňa 28. 3. 2022 sa prorektorka Trbolová zúčastnila na 
 slávnostnom otvorení Urgentného príjmu nemocnice 
 Agel Košice – Šaca.
• Činnosť na klinikách v mesiacoch marec a apríl prebie- 

 hala po dlhom pandemickom období bez obmedzení. 
 Na KMZ bolo ošetrených spolu 3249 psov a mačiek a 
 127 pacientov bolo hospitalizovaných, čo je v porovna- 
 ní s predchádzajúcimi mesiacmi január a február mier- 
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 vých pacientov na ambulantné ošetrenie ani na 
 hospitalizáciu na klinike a z tých istých dôvodov nebo- 
 la využitá ani možnosť mobilnej kliniky a výjazdov 
 do chovov. Počet ošetrených pacientov (len hos- 
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Z agendy
prof. MVDr. Alexandry Trbolovej, PhD.,

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

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

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

prorektorky pre klinickú činnosť a styk s praxou

Z agendy Ing. Róberta Schrétera, PhD.,
kvestora

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

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

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

• Realizovali sa aj ďalšie rekonštrukčné práce na 
 študentských domovoch z účelovo vyčlenených 
 finančných prostriedkov z MF SR. Univerzita sa podarilo 
 získať aj zvyšných 200 tisíc eur, čím boli univerzite 
 pridelené všetky účelovo vyčlenené finančné prostriedky 
 z MF SR.
• V decembri bola realizovaná aj úprava bežnej dotácie 
 rozdelením bežnej dotácie na dofinancovanie vzdeláva- 
 cej činnosti verejných vysokých škôl podľa per- 
 centuálneho podielu na výkone vo vzdelávaní.
• V decembri bola zverejnená metodika rozpisu dotácií 
 zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 
 2020. V porovnaní s rokom 2019 nastávajú pre rok 2020 
 v metodike rozpisu finančných prostriedkov menej 
 významné zmeny. (7) Metodika a rozpis vychádzajú 
 z vládneho návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 
 2020, pričom výdavky štátneho rozpočtu v rámci  
 programu 077 – Vysokoškolské vzdelávanie a veda, 
 sociálna podpora študentov vysokých škôl sú na 
 rok 2020 v sume 611 544 226 €. Na transfer vysokým 
 školám ministerstvo rozpočtuje sumu 602 965 667 €. 
 Za navýšením finančných prostriedkov oproti roku 2019 
 je najmä valorizácia platov. (8) Vplyv dopadov valorizácie 
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 ošetrených 1086 dojníc a 29 oviec. 
• V Centre klinických zručností od uvoľnenia proti- 
 pandemických opatrení prebiehala priama výučba a 
 súčasne sa študenti prihlasovali na individuálne  
 tréningy zručností, a to najmä z kanylácií, intubácií, su- 
 túr, obväzových techník a základným chirurgických 

 techník. V uvedenom období sa do CKZ prihlásilo až 
 150 študentov. 
• V univerzitnej lekárni denne obslúžili 78 – 85 klientov,  
 čo predstavuje v porovnaní s mesiacmi január a február 
 až dvojtretinový nárast klientov.

Z agendy Ing. Róberta Schrétera, PhD.,
kvestora
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• V mesiacoch marec a apríl sa zintenzívnili stavebné 
 práce na projektoch na zníženie energetickej náročnos- 
 ti pavilónu č. 14 a pavilónu č. 39. Koncom apríla bolo 
 vydané kolaudačné rozhodnutie s povolením na užíva- 
 nie stavby č. 12.

• Slovenská inovačná a energetická agentúra posudzuje 
 žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekty na 
 zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 4 a zníže- 
 nie energetickej náročnosti pavilónu č. 6.

• V marci boli ukončené stavebné práce súvisiace s 
 rekonštrukciou 1. poschodia ľavého krídla pavilónu č. 
 1. Do priestorov sa budú sťahovať zamestnanci katedry 
 epizootológie, parazitológie a spoločného zdravia,  
 ktorí sú umiestnení v pavilóne č. 33. Pred ukončením je 
 poslucháreň katedry biológie a fyziológie na prízemí.

• Koncom apríla nadobudlo právoplatnosť stavebné 
 povolenie na rekonštrukciu ľavej časti pavilónu č. 13 pre 
 účely zriadenia materskej školy. Na realizáciu staveb- 
 ných prác dostala univerzita účelové finančné prostried- 
 ky už v roku 2021.
• 7. a 8. marca sa v Bratislave uskutočnilo zasadnutie Klu- 
 bu kvestorov verejných vysokých škôl a štátnych vysokých 
 škôl Slovenskej republiky.
	 ◦ Na zasadnutí sa prezentovali zmeny vyplývajúce z 
  novely zákona o vysokých školách. Zmeny nastali v 
  oblasti podnikateľskej činnosti, hospodárenia a po- 
  vinností VVŠ. 
	 ◦ Po novom VVŠ vykonáva podnikateľskú činnosť 
  nadväzujúcu na vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú 
  činnosť len na základe štatútu, výnosy a náklady 
  podnikateľskej činnosti sa stávajú súčasťou rozpočtu 
  VVŠ (UVLF to tak realizuje už dlhodobo), mení sa 
  úprava overenia účtovnej závierky audítorom z 3 
  rokov na 4 roky a VVŠ majú povinnosť predkladať 
  ministerstvu aj schválený rozpočet na príslušný 
  rozpočtový rok v termíne a forme určenej mi- 
  nisterstvom.
	 ◦ Zavádza sa periodické hodnotenie výskumnej, 
  vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti VVŠ 
  a súčasťou dotačnej zmluvy budú aj merateľné 
  ukazovatele na účel napĺňania poslania vysokej školy 
  na obdobie 3 rokov.
	 ◦ Klub kvestorov informovali aj o rozpise dotácie na rok 
  2023, a to nasledovne: v apríli 2022 bude z minister- 
  stva financií určený objem finančných prostriedkov 
  na rok 2023 s predpokladaným poklesom o 27 mil. 
  €, v rámci porovnania počtu študentov počet študen- 
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  tov klesol (UVLF má však nárast), v nadväznosti na 
  očakávanú valorizáciu od 1.7.2022 vo výške 5 % bu- 
  de rozpis dotácie na rok 2023 zahŕňať aj dopady 
  valorizácie.
	 ◦ O zmenách v zákone o verejnom obstarávaní in- 
  formoval formou telemostu podpredseda Úradu pre 
  verejné obstarávanie SR Mgr. Jaroslav Lexa.
	 ◦ Klub kvestorov sa tiež venoval spôsobu pomoci 
  ukrajinským študentom a ich rodinným príslušníkom.
• UVLF zaslala MŠVVaŠ SR tabuľky výročnej správy o 
 hospodárení na kontrolu. Výročná správa o hospodárení 
 bude po schválení tabuliek predložená akademickému 
 senátu a správnej rade.
• UVLF v marci pridelila finančné prostriedky pre záujmové 
 kluby študentov.
• V nadväznosti na zvýšenie cien energií a tovarov vede- 
 nie UVLF rozhodlo o zmene vo vyúčtovaní úkonov pre 

 všetky okruhy hlavnej, vedľajšej hlavnej a podnikateľ- 
 skej činnosti, a to nasledovne: zvýšenie výrobnej réžie z 
 20 % na 30 %, zvýšenie správnej réžie z 3 % na 5 %, 
 zníženie zisku zo 17 % na 15 % a zníženie miezd zo 60 % 
 na 50 %.
• UVLF podpísala dodatok k zmluve so Školským 
 poľnohospodársky podnikom, n. o., ktorý zohľadní 
 náklady UVLF na realizáciu praktickej výučbu v Zem- 
 plínskej Teplici, a to najmä za mzdy vysokoškolských 
 učiteľov realizujúcich výučbu, náklady na amortizáciu 
 vozidiel realizujúcich prepravu študentov a zvierat, 
 materiálové náklady UVLF v súvislosti s praktickou 
 výučbou v Zemplínskej Teplici, spotrebu pohonných 
 hmôt, mzdy vodičov a ostatné náklady.
• V apríli schválil Akademický senát UVLF návrh rozpočtu 
 UVLF na rok 2022, ktorý bude následne predložený na 
 schválenie Správnej rade UVLF.

 Zasadnutie Vedeckej rady UVLF v Košiciach, prvé v roku 
2022, sa uskutočnilo kombinovanou formou prezenčne 
a čiastočne online v MS Teams dňa 20. apríla 2022. Zasad-
nutie otvorila a viedla predsedníčka vedeckej rady, rektorka 
UVLF Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., ktorá privítala 
prezenčne a online prítomných členov vedeckej rady. 

 Zasadnutie vedeckej rady pokračovalo podľa nasledov-
ného programu:

 1. Výsledok hlasovania per rollam k návrhu na zmenu 
  predsedu inauguračnej komisie v prebiehajúcom inau- 
  guračnom konaní doc. MVSc. Mangesha Bhide, PhD. 
 2. Inauguračná prednáška doc. MVSc. Mangesha Bhide, 
  PhD., v odbore habilitačného a inauguračného kona- 
  nia imunológia v aule 
 3. Inauguračné pokračovanie doc. MVSc. Mangesha 
  Bhide, PhD., v odbore habilitačného a inauguračného 
  konania imunológia
 4. Odovzdanie dekrétu docenta doc. MVDr. Jane Koščovej, 
  PhD., v odbore habilitačného a inauguračného kona- 
  nia mikrobiológia 
 5. Návrh na menovanie za docenta MVDr. Jaroslava 
  Novotného, PhD., v odbore habilitačného a inaugurač- 
  ného konania vnútorné choroby zvierat
 6. Návrh na menovanie za docenta MVDr. Jána Čurlíka,  
  PhD., v odbore habilitačného a inauguračného konania 
  infekčné a parazitárne choroby zvierat
 7. Návrh na menovanie za docentku MVDr. Máriu Kuri- 
  covú, PhD., v odbore habilitačného a inauguračného 
  konania vnútorné choroby zvierat
 8. Výročná správa o činnosti UVLF v Košiciach za rok 2021
 9. Diskusia
 10. Rôzne: návrhy na začatie: inauguračného konania doc. 
  MVDr. D. Takáčovej, PhD., v odbore habilitačného a 
  inauguračného konania (HIK) hygiena chovu zvierat a 
  životné prostredie a doc. MVDr. O. Nagya, PhD., Dip 
  ECBHM, v odbore HIK vnútorné choroby zvierat; ha- 
  bilitačného konania MVDr. I. Šullu, PhD., a MVDr. R. 
  Szabóovej, PhD., v odbore HIK veterinárna morfológia 
  a fyziológia; návrhy na školiteľov na 3. stupni štúdia z 

Zasadnutie vedeckej rady 
  UVLF v Košiciach: doc. MVDr. J. Koščová, PhD., v št. p.  
  mikrobiológia; z NIÚ SAV, v.v.i.: MVDr. V. Brezováko- 
  vá, PhD., a Mgr. A. Kráľová Trančíková, PhD., v št. p. neu- 
  rovedy a imunológia; z ÚFHZ CBv SAV, v.v.i.: MVDr. D.  
  Fabian, DrSc., v št. p. veterinárna morfológia a fyzio- 
  lógia; návrhy na priznanie vedeckého kvalifikačného 
  stupňa IIa uchádzačom z UVLF v Košiciach v odbore 
  veterinárske lekárstvo: MVDr. E. Styková, PhD., v odbo- 
  re biológia: RNDr. K. Bhide, PhD.
 11. Uznesenia VR
 12. Záver

Vedecká rada schválila:
 1. Návrhy predložené:
  a) v bode 3 na menovanie za profesora doc. MVSc. 
   Mangesha Bhide, PhD., v odbore habilitačného a 
   inauguračného konania imunológia;
  b) v bode 5 na menovanie za docenta MVDr. Jarosla- 
   va Novotného, PhD., v odbore habilitačného a inau- 
   guračného konania vnútorné choroby zvierat;
  c) v bode 6 na menovanie za docenta MVDr. Jána 
   Čurlíka, PhD., v odbore habilitačného a inaugurač- 
   ného konania infekčné a parazitárne choroby 
   zvierat;
  d) v bode 7 na menovanie za docentku MVDr. Máriu 
   Kuricovú, PhD., v odbore habilitačného a inaugurač- 
   ného konania vnútorné choroby zvierat;
 2. Návrhy predložené v bode Rôzne:
  a) návrh na začatie inauguračného konania doc. 
   MVDr. Daniely Takáčovej, PhD. v odbore habilitač- 
   ného a inauguračného konania hygiena chovu 
   zvierat a životné prostredie;
  b) návrh na začatie inauguračného konania doc. 
   MVDr. Oskara Nagya, PhD.,Dip ECBHM v odbore 
   habilitačného a inauguračného konania vnútorné 
   choroby zvierat;
  c) návrh na začatie habilitačného konania MVDr. Igo- 
   ra Šullu, PhD. v odbore habilitačného a inaugurač- 
   ného konania veterinárna morfológia a fyziológia;
  d) návrh na začatie habilitačného konania MVDr. 
   Renáty Szabóovej, PhD. v odbore habilitačného a 
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   inauguračného konania veterinárna morfológia a 
   fyziológia;
  e) návrhy na školiteľov na 3. stupni vysokoškolského 
   štúdia:
   – doc. MVDr. Jany Koščovej, PhD., v št. p. mikrobio- 
    lógia, Katedra mikrobiológie a imunológie UVLF 
    v Košiciach;
   – MVDr. Veroniky Brezovákovej, PhD., v št. p. neuro- 
    vedy a imunológia, NIÚ SAV, v.v.i v Bratislave;
   – Mgr. Alžbety Kráľovej Trančíkovej, PhD., v št. p. 
    neurovedy a imunológia, NIÚ SAV, v.v.i v Bratis- 
    lave;
   – MVDr. Dušana Fabiana, DrSc., v št. programe 
    veterinárna morfológia a fyziológia, ÚFHZ CBv 
    SAV, v.v.i v Košiciach;
  f ) návrhy na priznanie vedeckého kvalifikačného 
   stupňa IIa:
   – MVDr. Eve Stykovej, PhD., v odbore veterinárske 
    lekárstvo, Klinika koní UVLF v Košiciach;
   – RNDr. Kataríne Bhide, PhD., v odbore biológia, 
     Laboratórium biomedicínskej mikrobiológie a 
    imunológie UVLF v Košiciach.

Vedecká rada zobrala na vedomie:
 1. Výsledok hlasovania per rollam k návrhu na zmenu 
  predsedu inauguračnej komisie v prebiehajúcom inau- 
  guračnom konaní doc. MVSc. Mangesha Bhide, PhD. 
 2. Výročnú správu o činnosti Univerzity veterinárskeho 
  lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2021. 

 Vzhľadom na komplexnosť, prehľadnosť a jednoznačnosť 
prednesených návrhov, ako aj vecne a jasne prednesenú 
Výročnú správu UVLF za rok 2021 sa už prítomní členovia 
vedeckej rady v diskusii bližšie k uvedeným materiálom 
nevyjadrovali.

 Záverom rektorka UVLF v Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr. 
Jana Mojžišová, PhD. poďakovala prezenčne aj online 
zúčastneným členom vedeckej rady za účasť a vykonanú 
prácu, oznámila termín budúceho zasadnutia vedeckej rady 
dňa 22. júna 2022 a ukončila zasadnutie vedeckej rady.

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

a doktorandské štúdium

Zasadal akademický senát
 Dňa 21. apríla 2021 sa v posluchárni P 34 (aula) konalo 24. 
riadne zasadnutie Akademického senátu UVLF v Košiciach 
vo funkčnom období 2018 – 2022. Zasadnutie sa konalo 
prezenčne za prítomnosti 20 členov oboch komôr akade-
mického senátu. Predseda AS doc. MVDr. Peter Lazár, PhD., 
otvoril zasadnutie akademického senátu, na ktorom privítal 
členov akademického senátu a členov vedenia univerzity. 
Po zvolení mandátovej a návrhovej komisie pokračovalo 
jednanie 24. zasadnutia AS podľa schváleného programu. 
Za členov mandátovej a návrhovej komisie boli navrhnutí a 
zvolení: predseda prof. Marcinčák a členovia prof. Reichel a 
študent A. Körösi. Komisia konštatovala 95 % účasť členov 
AS a potvrdila, že akademický senát je uznášaniaschopný. 
Za overovateľov zápisnice boli zvolení doc. Toporčák a Dr. 
Petrilla. K jednotlivým bodom programu vystúpili za pred-
kladateľa prerokovávaných materiálov prorektor prof. Nagy 
(body 5 a 6) a kvestor Ing. Schréter (bod 7). Body programu 
8 a 10 predkladal predseda AS doc. Lazár, bod č. 9 pred-
kladal prof. Marcinčák. V diskusii k predkladaným materi-
álom vystúpili doc. Toporčák, prof. Reichel, D. Orčík, doc. 
Lazár. V bode č. 11 vystúpila rektorka UVLF prof. Mojžišová, 
aby informovala o súčasnom stave výzvy na tému týkajúcu 
sa podpory integrácie verejných a štátnych vysokých škôl a 
budovanie nových a modernizácia existujúcich priestorov za 
účelom spájania vysokých škôl. V rámci diskusie k prezento-
vanému stavu vystúpili doc. Korim, prof. Reichel a doc. Lazár, 
pričom bolo konštatované stanovisko prijaté na zasadnutí 
komory zamestnancov AS UVLF, že tento akademický senát, 
ktorý je tesne pred koncom svojho funkčného obdobia, 
nemôže udeliť mandát rektorke na zastupovanie v integrač-
ných záležitostiach košických univerzít, nakoľko sa jedná 
o záležitosť značne neprehľadnú a s dosahom na nasle-
dujúce roky. Rektorka prof. Mojžišová uviedla, že MŠVVaŠ 
SR má snahu predstaviť tento projekt, treba ho vypočuť a v 
septembri 2022 sa výzva uzatvára. V prípade zapojenia sa do 
tejto výzvy je povinnou prílohou uznesenie AS. 
 Po vyčerpaní všetkých bodov programu, predseda AS 

poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie AS UVLF v Koši- 
 ciach a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesení
4. Správa o činnosti predsedníctva AS UVLF v Košiciach za 
 uplynulé obdobie
5. Výročná správa o činnosti UVLF v Košiciach za rok 2021
6. Výročná správa o kvalite UVLF v Košiciach za akademic- 
 ký rok 2020/21
7. Návrh rozpočtu UVLF v Košiciach na rok 2022
8. Návrh na zmenu vnútorného predpisu č. 5 – Zásady 
 volieb do AS UVLF v Košiciach
9. Vyhlásenie volieb do Akademického senátu na funkčné 
 obdobie 2022 – 2026 (termín a miesto konania, zlože- 
 nie volebnej komisie)
10. Vyhlásenie termínu volieb kandidáta na rektora UVLF 
 v Košiciach na funkčné obdobie 2023 – 2027
11. Rôzne
12. Záver

AS UVLF v Košiciach
a) schvaľuje:
Uznesenie č. 24/1/IV/2022
Program zasadnutia Akademického senátu UVLF v Košiciach
Uznesenie č. 24/2/IV/2022
Mandátovú a návrhovú komisiu: prof. Marcinčák, prof. 
Reichel a A. Körösi
Overovateľov zápisnice: doc. Toporčák a Dr. Petrilla
Uznesenie č. 24/3/IV/2022
Výročnú správu o činnosti UVLF v Košiciach za rok 2021
Uznesenie č. 24/4/IV/2022
Výročnú správu o kvalite UVLF v Košiciach za akademický 
rok 2020 – 2021
Uznesenie č. 24/5/IV/2022
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Návrh rozpočtu UVLF v Košiciach na rok 2022
Uznesenie č. 24/6/IV/2022
Návrh na zmenu vnútorného predpisu č. 5 – Zásady volieb 
do AS UVLF v Košiciach
Uznesenie č. 24/7/IV/2022
Návrh na vyhlásenie termínu (26. 05. 2022 od 08:00 do 14:00 
hod.) a miesta (Aula UVLF v Košiciach – P 34 KZ, on-line KŠ) 
volieb členov Akademického senátu UVLF v Košiciach na 
funkčné obdobie 2022 – 2026 a zloženie členov volebnej 
komisie (doc. MVDr. E. Petrovová, PhD., doc. MVDr. J. Novotný, 
PhD., MVDr. Ľ. Šmiga, PhD., MVDr. V. Hajdučková, PhD., RNDr. 
L. Váhovská, PhD., J. Kollárik, 3. VVL, K. Mikulová, 6. HP)
Uznesenie č. 24/8/IV/2022
Návrh na vyhlásenie termínu (27. októbra 2022) volieb 
kandidáta na rektora na funkčné obdobie 2023 – 2027 

b) ukladá:
Uznesenie č. 24/9/IV/2022

Vedeniu UVLF v Košiciach kreovať komisiu pre analýzu 
činnosti ÚZ pre chov a choroby zveri, rýb a včiel v Rozha-
novciach a Jazdeckého areálu UVLF v Košiciach a navrhnúť 
opatrenia na zníženie negatívneho hospodárskeho výsledku 
týchto dvoch zariadení                                   Termín: 30. 9. 2022

c) berie na vedomie:
– Správu o činnosti predsedníctva Akademického senátu 
UVLF v Košiciach za uplynulé obdobie
– Informácie rektorky Dr. h. c. prof. MVDr. Jany Mojžišovej, 
PhD., o súčasnom stave výzvy na tému podpory integrácie 
verejných a štátnych vysokých škôl a budovanie nových a 
modernizácia existujúcich priestorov za účelom spájania 
vysokých škôl

Peter Lazár
predseda AS UVLF v Košiciach

Univerzita má nových docentov

 Vedecká rada UVLF v Košiciach vymenovala na svojom zasadnutí dňa 20. apríla 2022 troch nových docentov. Boli schvá-
lené návrhy na vymenovanie za docenta MVDr. Jaroslava Novotného PhD., v odbore habilitačného a inauguračného 
konania vnútorné choroby zvierat, vymenovanie za docenta MVDr. Jána Čurlíka, PhD., v odbore habilitačného a inau-
guračného konania infekčné a parazitárne choroby zvierat a vymenovanie za docentku MVDr. Máriu Kuricovú, PhD., v 
odbore habilitačného a inauguračného konania vnútorné choroby zvierat.

   Novej pani docentke a novým pánom docentom srdečne blahoželáme a prajeme aj do budúcnosti veľa profesionálnych a 
osobných úspechov!

Doc. MVDr. Jaroslav Novotný, PhD.

   Vedecká rada UVLF v 
Košiciach vymenovala na svojom 
zasadnutí dňa 20. apríla 2022 za 
docenta MVDr. Jaroslava Novotného 
PhD., v odbore habilitačného a inau-
guračného konania vnútorné choroby 
zvierat. Habilitačná prednáška na 
tému Ochorenia spôsobujúce gastro-
intestinálne krvácanie u ošípaných a 
obhajoba habilitačnej práce Štúdium 

vybraných ochorení žalúdka a čriev spôsobujúcich mortalitu 
ošípaných sa uskutočnili online formou 13. 1. 2022.
 Štúdium na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Koši-
ciach, odbor všeobecné veterinárske lekárstvo, absolvoval v 
priebehu rokov 1992 – 1998. V roku 1999 nastúpil na dokto-
randské štúdium na II. internú kliniku UVL v Košiciach. Po 
obhajobe dizertačnej práce na tému Vplyv organicky viaza-
ných stopových prvkov na látkový metabolizmus a úžitkovosť 
ošípaných v roku 2004 získal akademický titul PhD., a to vo 
vednom odbore 43 02 9 vnútorné choroby zvierat a farma-
kológia. Od roku 2002 do roku 2012 pôsobil ako vysoko-
školský učiteľ na II. internej klinike UVL v Košiciach, od roku 
2012 pôsobí ako odborný asistent na Klinike ošípaných UVLF 
v Košiciach.
 V rámci 20-ročnej kontinuálnej pedagogickej činnosti 
sa podieľal na výučbe prostredníctvom prednášok a prak-
tických cvičení v jazyku slovenskom na spojenom 1. a 2. 

stupni vysokoškolského štúdia v študijných programoch 
všeobecné veterinárske lekárstvo (VVL) a hygiena potravín 
(HP). V anglickom jazyku na spojenom 1. a 2. stupni vyso-
koškolského štúdia v študijnom programe General Veteri-
nary Medicine (GVM); na 2. stupni vysokoškolského štúdia 
v študijnom programe post bachelor Study Programme 
General Veterinary Medicine (postBSc) a 1. stupni vysoko-
školského štúdia v študijnom programe Joint Study Program 
– Animal Science.
 V rokoch 2007 – 2011 bol garantom študijného predmetu 
vnútorné choroby ošípaných. V súčasnosti je garantom 
povinných predmetov Diseases of pigs I. a Diseases of pigs 
II. pre ŠP postBSc a GVM, choroby ošípaných I. a choroby 
ošípaných II. pre ŠP VVL, klinická prax pre ŠP VVL a HP, 
Clinical practice pre ŠP postBSc a GVM. V akademickom 
roku 2012/2013 bol zástupcom predsedu komisie pre štátnu 
skúšku z predmetu choroby ošípaných pre študentov 6. 
ročníka študijného programu HP a VVL. Od roku 2013 je 
členom skúšobnej komisie na vykonanie záverečnej štátnej 
skúšky choroby ošípaných a Diseases of pigs pre študentov 6. 
roč. študujúcich v slovenskom (VVL, HP) a anglickom jazyku 
(GVM a postBSc). V rámci pedagogickej činnosti bol školi-
teľom 11 úspešne obhájených diplomových prác (vrátane 2 
v anglickom jazyku) a konzultantom 1 diplomovej práce v 
anglickom jazyku.  
 V roku 2003 absolvoval zahraničný študijný pobyt (Ghent, 
Belgicko) v rámci študijného programu Socrates/Erasmus 
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pod názvom Healthy Animals for Food production, a European 
perspective.
 Doc. Novotný je vedúcim autorského kolektívu vysoko-
školskej učebnice Praktické cvičenia z chorôb ošípaných – I. a 
zároveň spoluautorom 1 vedeckej monografie a 1 vysoko-
školskej učebnice vydaných v domácom vydavateľstve.
Z hľadiska vedecko-výskumnej činnosti participoval na 
plnení 21 projektov. Je zodpovedným riešiteľom 14 gran-
tových úloh VEGA, 1 projektu KEGA, 3 projektov APVV, 1 
projektu na podporu základného výskumu a 2 štrukturál-

nych projektov. Je autorom a spoluautorom 297 vedeckých 
a odborných prác, z toho 15 publikácií v karentovaných 
časopisoch. Výsledky jeho vedeckej a publikačnej činnosti 
boli citované spolu 126-krát, v citačných indexoch Web of 
Science a databáze SCOPUS 108-krát. V rokoch 2012 – 2015 
pôsobil v Slovenskej akadémii pôdohospodárskych vied v 
odbore veterinárske vedy. Od roku 2013 je členom veterinár-
skej sekcie Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, 
lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Brati-
slave.

Doc. MVDr. Ján Čurlík, PhD.

 Vedecká rada UVLF v Košiciach vymenovala na svojom 
zasadnutí dňa 20. apríla 2022 za docenta MVDr. Jána Čurlíka, 
PhD., v odbore habilitačného a inauguračného konania 
infekčné a parazitárne choroby zvierat. Habilitačná pred-
náška na tému Výskyt, rozšírenie a vplyv strečkovitosti u 
voľne žijúcej prežúvavej zveri a obhajoba habilitačnej práce 
Štúdium vybraných chorôb v populáciách raticovej zveri na 
Slovensku sa uskutočnili dňa 31. 3. 2022 v Aule UVLF v Koši-
ciach.
 Doc. MVDr. Ján Čurlík, PhD., svoje vysokoškolské štú- 
dium v odbore všeobecné veterinárske lekárstvo absolvoval 
na UVL v Košiciach v priebehu 1988 – 1994. V októbri 1995 
(do marca 1999) nastúpil na prax v Komore veterinárnych 
lekárov SR (I. atestácia 1998).
 V rokoch 1999 – 2002 pôsobil na UVLF v Košiciach ako 
vedecký pracovník na katedre parazitológie, chorôb rýb, 
včiel a zveri, kde riešil problematiku strečkovitosti rati-
covej zveri na Slovensku. V rokoch 2002 – 2005 pracoval na 
katedre epizootológie a parazitológie na mieste vedeckého 
pracovníka. V roku 2003 obhájil dizertačnú prácu Strečkovi-
tosť raticovej zveri na Slovensku.
 Pedagogickú činnosť na UVLF v Košiciach vykonával od 
roku 2005, čo predstavuje 17 rokov kontinuálnej výučby. Na 
ústav parazitológie, chorôb rýb, včiel a zveri katedry epizoo-
tológie a parazitológie nastúpil 1. 7. 2005 ako odborný 
asistent. V roku 2007 – 2008 pracoval na klinike vtákov, 
exotických a voľne žijúcich zvierat a v rokoch 2008 – 2020 
na katedre výživy, dietetike a chovu zvierat, od roku 2020 
dodnes pracuje na katedre chovu a chorôb zveri, rýb a včiel, 
ekológie a kynológie ako odborný asistent. 
 Pedagogickú činnosť vykonával v jazyku slovenskom na 
spojenom 1. a 2. stupni vysokoškolského štúdia v študijných 
programoch všeobecné veterinárske lekárstvo (VVL), hygiena 
potravín (HP); na 1. stupni vysokoškolského štúdia v baka-
lárskych študijných programoch kynológia, vzťah človek – 
zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii (CANHIP). 
 Je garantom povinných predmetov: choroby voľne žijú-

cich zvierat (choroby zveri) pre ŠP 
HP 2007 – 2017, výkon a výcvik 
II – spoločenské a ostatné psy ŠP 
kynológia 2007 – 2018, výkon 
a výcvik II – asistenčné, caniste-
rapeutické a záchranárske psy 
ŠP kynológia 2018 – súčasnosť, 
asistenčné psy ŠP vzťah človek – 
zviera a jeho využitie v caniste-
rapii a hipoterapii 2013 – 2019. Od roku 2016 je garantom 
voliteľných predmetov: kynológia ŠP HP 2016 – súčasnosť, 
poľovníctvo ŠP VVL, HP, kynológia 2019 – súčasnosť. Od roku 
2020 dodnes je garantom výberových predmetov: poľov-
níctvo ŠP trh a kvalita potravín, farmácia.
 Od roku 2009 bol členom skúšobnej komisie na vykonanie 
záverečnej skúšky: kynológia a obhajob záverečných prác 3. 
a 4. roč. študujúcich v slovenskom jazyku (K-DF a K-EF). Od 
roku 2011 do 2016 bol členom skúšobnej komisie na vyko-
nanie záverečnej štátnej skúšky: choroby vtákov, exotických a 
voľne žijúcich zvierat 5. roč. študujúcich v slovenskom jazyku.
 Doc. Čurlík je vedúcim autorského kolektívu vysokoškol-
skej učebnice: Výkon a výcvik I. diel – Asistenčné, vodiace 
a signálne psy, Záchranárske psy, Výkon a výcvik II. diel – 
Špeciálne pachové práce psov, Agility a vybrané iné špor-
tové aktivity psov.
 Súčasťou pedagogického procesu je aj vedenie diplomo-
vých a bakalárskych prác. Bol školiteľom úspešne obháje-
ných 14 diplomových prác a 56 bakalárskych prác.
 Z hľadiska vedecko-výskumnej činnosti participoval na 
plnení 17 projektov. Je zodpovedným riešiteľom 10 gran-
tových úloh VEGA, 5 projektov KEGA, 2 projektov APVV. Vo 
svojej vedeckej a publikačnej činnosti je autorom a spoluau-
torom 17 CC publikácií, viacerých vedeckých prác, množstva 
publikovaných príspevkov a abstraktov v domácich aj zahra-
ničných odborných a vedeckých časopisoch a zborníkoch, 
spolu 149. Výsledky jeho vedeckej a publikačnej činnosti 
boli citované 232 SCI ohlasmi a 31 mimo SCI.

Doc. MVDr. Mária Kuricová, PhD.

 Habilitačnú prednášku s názvom 
Etiológia, výskyt, diagnostika a terapia 
chorôb chrbtice u psov a mačiek 
a obhajobu habilitačnej práce s 
názvom Nové poznatky v diagnostike a 
terapii chorôb chrbtice a miechy u psov 
predniesla MVDr. Mária Kuricová, 
PhD., v aule 7. apríla 2022. Vedecká 
rada UVLF v Košiciach ju vymenovala 

za docentku na svojom zasadnutí 20. apríla 2022.
 Doc. MVDr. Mária Kuricová, PhD., je absolventkou UVLF 
v Košiciach. Vysokoškolské vzdelanie získala v roku 2010 v 
odbore všeobecné veterinárske lekárstvo. Po ukončení vyso-
koškolského štúdia pôsobila ako interný doktorand v odbore 
veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia. V roku 
2014 získala vedecko akademickú hodnosť philosophiae 
doctor po úspešnej obhajobe dizertačnej práce na tému 
Štúdium diagnostiky a terapie ochorení miechy u zvierat 
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v experimente a klinickej praxi v študijnom odbore veteri-
nárna chirurgia, ortopédia, röntgenológia. Jej odborným 
zameraním je veterinárna chirurgia, neurológia a neuro-
chirurgia, terapia chorôb chrbtice a miechy psov a mačiek, 
zobrazovacia diagnostika, fyzikálna terapia a rehabilitácia. 
 Od roku 2014 sa doc. Kuricová stala zamestnancom 
Univerzitnej veterinárnej nemocnice, konkrétne kliniky 
malých zvierat. Počas svojho pôsobenia absolvovala zahra-
ničné stáže a pobyty na North Carolina State University a na 
univerzite v Giessene. Na klinike malých zvierat vykonáva 
od roku 2014 kontinuálnu pedagogickú činnosť. Podieľa 
sa na výučbe rádiografickej anatómie pre druhý ročník v 
študijnom programe všeobecné veterinárne lekárstvo. V 
tomto programe sa tiež podieľa na výučbe röntgenológie 
a zobrazovacej diagnostiky, všeobecnej chirurgie a anesté-
ziológie pre štvrtý ročník, na výučbe chirurgie a ortopédie 
malých zvierat, klinickej onkológie zvierat pre piaty ročník a 
na výučbe štátnicového predmetu choroby malých zvierat 
pre šiesty ročník. V študijnom programe General Veterinary 
Medicine vyučuje vyššie spomínané predmety v anglickom 
jazyku. V rámci študijného programu hygiena potravín sa 
podieľa na výučbe študijných predmetov rádiológia a zobra-
zovacia diagnostika, všeobecná chirurgia a anestéziológia, 
klinická onkológia zvierat pre štvrtý ročník. Pre piaty a šiesty 
ročník sa podieľa na výučbe predmetu choroby malých 
zvierat. Bola garantom študijného predmetu neurologické 
repetitórium a členom odbornej poroty pre ŠVOČ. 
 Okrem pedagogickej a vedeckej činnosti sa doc. Kuri-
cová spolupodieľa na chode Centra klinických zručností. Pri 
jeho otvorení vystúpila s plenárnou prednáškou s názvom: 
Význam a poslanie sofistikovaného centra klinických zruč-
ností pre študentov veterinárnej medicíny a nové trendy 
výučby a skúšania na klinických študijných predmetoch. 
 Zoznam jej publikačnej a citačnej činnosti svedčí o 

značnej vedecko-výskumnej aktivite. Je autorkou alebo 
spoluautorkou 12 vedeckých prác v zahraničných časopi-
soch, 8 prác v domácich časopisoch, množstva abstraktov, 
posterov a publikovaných príspevkov na zahraničných aj 
domácich vedeckých konferenciách. Je tiež autorkou 44 
odborných prác v domácich časopisoch a 2 odborných prác 
v zahraničných zborníkoch. V zahraničných publikáciách 
sú jej príspevky citované celkovo 46 krát. Doc. Kuricová je 
spoluautorkou dvoch vysokoškolských učebníc vydaných 
v domácom vydavateľstve. Doposiaľ bola školiteľkou 11 
diplomových prác, 5 bakalárskych prác, tiež konzultantkou 4 
diplomových a oponentkou 6 diplomových, 5 bakalárskych 
prác a jednej minimovej dizertačnej práce.
 Vedecká aktivita pani docentky sa odzrkadľuje v jej zapo-
jení sa na vedeckých projektoch ako aj v jej publikačnej 
aktivite. Doposiaľ bola zapojená v 1 APVV, 5 VEGA, 2 KEGA 
grantoch a projektoch financovaných z prostriedkov Európ-
skej únie. V súčasnosti je členkou 1 APVV a 2 VEGA grantov a 
tiež je zapojená do riešenia projektu OPENMED.
 Počas svojej profesionálnej kariéry pravidelne organizuje 
konzultácie s klientami a študentami, pravidelne sa zúčast-
ňuje na sympóziách a kongresoch, akými sú GRSK zameraná 
na dedičné ochorenia kostry psov ako dysplázia bedrových 
kĺbov (2012, 2014), Grazer Conference zameraná na nové 
trendy a rozvoj v oblasti medicínskeho vzdelávania (2017, 
2019, 2021), EVDI prezentujúcej oblasti veterinárnej zobra-
zovacej diagnostiky (2016), ESVOT zameranej za ortopédiu 
a traumatológiu zvierat (2014), VEPRA Conference v oblasti 
veterinárnej rehabilitácie a fyzikálnej terapie (2011), ECVS 
pre veterinárnych chirurgov veľkých a malých zvierat (2018) 
a mnoho ďalších.

(lk)

 Dňa 27. apríla 2022 sa pod záštitou pani rektorky Dr. h. c. 
prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD., konal už 64. ročník Študent-
skej vedeckej konferencie – ŠVOČ. Do recenzovaného zbor-
níka bolo prihlásených 36 abstraktov od študentov z UVLF 
v Košiciach a jednej študentky z Univerzity prírodných vied 
vo Varšave. Rokovania sa uskutočnili v troch sekciách: multi-

64. ročník študentskej vedeckej konferencie – ŠVOČ

odborová sekcia A a B, a klinická sekcia. Konferenciu v Aule 
UVLF v Košiciach otvoril prorektor pre vzdelávanie MVDr. 
Martin Tomko, PhD. V úvodnom príhovore poukázal na 
význam konferencie ako inšpirácie do ďalšej vedeckej práce, 
ktorá vyplýva zo skúsenosti prezentácie výsledkov na akade-
mickej pôde. 
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 Študentské práce hodnotili odborné 
komisie v zložení: multiodborová 
sekcia A: predseda doc. MVDr. Oskar 
Nagy, PhD., a členky doc. MVDr. Lenka 
Luptáková, PhD., a doc. MVDr. Mária 
Kuricová, PhD.; multiodborovú sekciu 
B viedla predsedníčka doc. MVDr. Ivona 
Kožárová, PhD., a členovia doc. MVDr. 
Zuzana Kostecká, PhD., a PharmDr. 
Peter Takáč, PhD. Klinická sekcia roko-
vala pod vedením MVDr. Ediny Sesztá-
ková, PhD., a členov komisie doc. MVDr. 
Jaroslava Novotného, PhD., a MVDr. 
Alexandry Valenčákovej, PhD.
 Prvé tri hlavné ceny v každej sekcii 
venovala UVLF v Košiciach. Podu-
jatie podporila Komora veterinárnych 
lekárov SR, Základná organizácia 
Odborového zväzu pracovníkov škol-
stva a vedy pri UVLF v Košiciach a 
spoločnosti Royal Canine Czech & 
Slovak Republics,  Vetis Košice, Pharmacopola, Boehringer-
-Ingelheim a AniCura. Na spolufinancovaní vydania zbor-
níka abstraktov sa podieľala veterinárska sekcia Slovenskej 
spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske 
a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied v Bratislave. 
 Zborník abstraktov recenzovali prof. MVDr. Alica Kočišová, 
PhD., MVDr. Martina Galdíková, PhD.,  doc. MVDr. Marián 
Prokeš, PhD., a editovala MVDr. Monika Drážovská, PhD. K 
úspešnej organizácii konferencie prispeli výraznou mierou aj 
moderátori sekcií MVDr. Silvia Kaklejčíková a študenti Adam 
Ličko a Rastislav Ringer.

VÝSLEDKY 
1. Multiodborová sekcia A 
1. miesto: Laura Fischetti, 6. ročník ŠP general veterinary 
    medicine: Circulating cortisol, thyroid hormones, 
    glucagon and β-endorphins as stress indicators 
    in norik muránsky periparturient mares and foals
2. miesto: Hans-Erik Hamrebø, 6. ročník ŠP general veteri- 
    nary medicine: Prevalence of endoparasites in 
    reindeer in the region of northern Norway
3. miesto: Guro Røisehagen Pettersen, 6. ročník ŠP general 
    veterinary medicine: Radiographic pelvimetry in 
    relation to dystocia in bulldogs

2. Multiodborová sekcia B
1. miesto: Noémi Kulíková, 6. ročník ŠP všeobecné veteri- 
    nárske lekárstvo: Cytogenetická analýza kobyly a 
    jej žriebäťa s podozrením na genetické príčiny 
    postihnutia
2. miesto: Diana Štefancová, 6. ročník ŠP všeobecné vete- 
    rinárske lekárstvo: Vplyv intoxikácie xylénom na 
    maternicu myší 
3. miesto: Marián Ksiažek, 5. ročník ŠP farmácia: Nové 
    hydroxulované chalkóny s indolovým jadrom: 
    syntéza, charakterizácia a biologická aktivita

3. Klinická sekcia 
1. miesto: Zuzana Šufliarska, 3. ročník ŠP všeobecné ve- 
    terinárske lekárstvo: Malígny nádor v oblasti 
    larynxu a hyoidného aparátu u 16 ročného 
    valacha slovenského teplokrvníka 
2. miesto: Filip Korim, 6. ročník ŠP všeobecné veterinárske 

    lekárstvo: Anatomická štúdia cievneho systému v 
    oblasti karpálnej šľachovej pošvy 
3. miesto: Lenka Moskáľová, 6. ročník ŠP všeobecné vete- 
    rinárske lekárstvo: Synchronizácia ovulácie s 
    využitím časovanej inseminácie u vysokopro- 
    dukčných dojníc 
 Umiestnenie v jednotlivých sekciách bolo ocenené 
prémiou 200 € za 1. miesto;  150 € za 2. miesto a 100 € za 3. 
miesto.
 Rektorka Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., udelila 
mimoriadne čestné uznanie študentovi Filipovi Korimovi 
za aktívnu účasť na Študentských vedeckých konferen-
ciách – ŠVOČ počas celého štúdia na univerzite, na ktorých 
prezentoval v rokoch 2017 – 2022 spolu sedem príspevkov. 
Čestné uznanie spojené s prémiou 100 € odovzdal prorektor 
pre vzdelávanie MVDr. Martin Tomko, PhD.

 Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov 
školstva a vedy pri UVLF v Košiciach venovala poukážky 
na nákup odbornej literatúry vo výške 20 € študentom: 
Dominika Strišovská, Kristína Kostrová, Dominika Šteine-
rová, Beáta Kartáriková a Romana Řežuchová. 
 Komoru veterinárnych lekárov Slovenskej repub-
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liky zastupoval člen prezídia MVDr. Miroslav Baran, ktorý 
odovzdal študentom Lenke Kokuľovej, Bianke Vyrostekovej 
a Martinovi Remiarovi poukazy na vstup na Kongres KVL SR, 
ktorý sa uskutoční v dňoch 26. – 29. 5. 2022 v Hoteli Grand 
Jasná.  
 Zástupkyňa spoločnosti Royal Canin Czech and Slovak 
Republics, s. r. o., Ing. Lenka Tomečková odovzdala štyri 
vecné ceny študentom: Guro Røisehagen Pettersen, Ester 
Šinková, Filip Korim a Magdaléna Tothová. Spoločnosť Royal 
Canin Czech and Slovak Republics  zabezpečila pre všetkých 
aktívnych účastníkov konferencie aj konferenčné balíčky. 
 Obchodný zástupca spoločnosti Pharmacopola, s. r. o., 
MVDr. Milan Mazúr odovzdal vecné ceny študentom: Debo-

ragh Howard (200 € poukaz na nákup zo 
sortimentu spoločnosti Pharmacopola), 
Nikola Gigacová (vstup na kongres Nová 
Veterinária 2022 v dňoch 22. – 23. 10. 
2022 v Nitre), Nicole Molnárová (poukaz 
na vstup na kongres KVL SR 26. – 29. 5. 
2022).
 Spoločnosť Vetis, s. r. o., Košice v 
zastúpení MVDr. Eriky Hertnekiovej 
ocenila poukážkami na nákup zo sorti-
mentu Vetis v hodnote 40 € študentov: 
Brede Nikolai Tellefsen, Dávid Nagy a 
Nicole Molnárová. 
 Zahraničný partner konferencie 
spoločnosť AniCura darovala ako 
ocenenie prác študentov poukazy na 
nákup literatúry v Amazon v hodnote 
100 €: Julie Hermansen, Štefánia Ková-
čová a Barbora Šišková; 50 €: Monika 
Balcer, Frederika Ravasová a Júlia Janoš-
ková; 25 €: Moa Carlbom, Elena Dubje-

lová a Mária Pavličková.    
  Predseda multiodborovej sekcie A doc. MVDr. Oskar Nagy, 
PhD., odovzdal cenu spoločnosti Boehringer-Ingelheim 
študentke Vivien Kiss.
 V záverečnom príhovore MVDr. Martin Tomko, PhD., poďa-
koval študentom, školiteľom, členom odborných porôt, 
sponzorom, partnerom i hosťom za účasť a poprial všetkým 
veľa osobných a pracovných úspechov.

doc. MVDr. Marián Prokeš, PhD.
odborný a organizačný garant ŠVOČ

Foto: archív UVLF

Cena KSK pre Juraja Cibereja
a Cena predsedu KSK pre Jána Danka

 Košický samo-
správny kraj udelil 
najvyššie verejné 
ocenenia za rok 2021. 
V sobotu 23. apríla 
2022 ich v Štátnom 
divadle v Košiciach 
z rúk predsedu KSK 
Rastislava Trnku 
prevzalo 15 jednot-
livcov a 6 kolektívov 
za mimoriadne výs- 
ledky, úspechy a 

svoju prácu, ktorú prezentujú nielen doma, ale aj za hrani-
cami Slovenska.
 Medzi ocenenými sú aj dve významné osobnosti, ktorých 
profesionálne pôsobenie je pevne späté s Univerzitou vete-
rinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Cenu Košického 
samosprávneho kraja za rok 2021 prevzal vysokoškolský 
pedagóg, vedec a zoológ prof. Ing. Juraj Ciberej, CSc. 
Získal ju za celoživotné dielo a rozvoj poľovníctva, za vyso-
koodbornú prácu, publikačnú činnosť a výrazný a jedinečný 
osobnostný prístup pri riešení širokospektrálnej proble-

matiky v oblasti 
lesníctva a veteri-
nárneho lekárstva 
na úrovni kraja s 
celorepublikovým 
a medzinárodným 
dosahom.
 Cenu predsedu 
Košického samo-
správneho kraja 
za rok 2021 prevzal 
bývalý vedúci Ka- 
tedry anatómie, his- 
tológie a fyziológie Univerzity veterinárskeho lekárstva a 
farmácie v Košiciach prof. MVDr. Ján Danko, PhD. Získal ju 
pri príležitosti životného jubilea – 70 rokov za medzinárodne 
uznávané výsledky v oblasti veterinárnej anatómie, histo-
lógie, fyziológie a rozvoj regeneračnej medicíny pomocou 
inovatívnych biomateriálov.
 „Veľmi si vážime, že regionálna samospráva ocenila 
dve výrazné osobnosti, ktoré svojou špičkovou vedeckou, 
výskumnou, ale i pedagogickou prácou formujú veterinárne 
vzdelávanie na Slovensku, ale i v širších rámcoch Európy a 
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sveta. Patria medzi kľúčové osobnosti univerzity, regiónu i 
našej krajiny, pretože sa so zanietením venujú nielen svojej 
práci, ale aj problémom, ktoré sa dotýkajú celej spoločnosti, 
zdravia zvierat i ľudí a životného prostredia. Som hrdá na to, 
že Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 
sa môže pýšiť takýmito osobnosťami, ktoré svoje vedomosti 
posúvajú ďalej. V mene celej univerzity, kolegov, zamestnancov 
i študentov zo srdca blahoželám profesorovi Ciberejovi i profe-
sorovi Dankovi,“ povedala rektorka UVLF Jana Mojžišová, 
ktorá sa spolu s prorektorom Jurajom Pistlom zúčastnila aj 
na slávnostnom odovzdávaní ocenení. 

Cena Košického samosprávneho kraja za rok 2021
• Juraj Ciberej, vysokoškolský pedagóg, vedec a zoológ
• Folklórna skupina JADLOVEC Margecany
• Klinika infektológie a cestovnej medicíny UNLP Košice a 
 LF UPJŠ Košice, kolektív zdravotníkov aj nezdravotníckeho 
 personálu
• Jozef Suchoža, bývalý dekan Právnickej fakulty UPJŠ
• Ľudovít Želinský, prednosta Kliniky liečebnej rehabilitácie 
 Nemocnice AGEL Košice - Šaca

Cena predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 
2021
• Ján Danko, vedúci katedry anatómie, histológie a fyzio- 
 lógie UVLF v Košiciach
• Marilena Halászová a Andrej Halász, in memoriam – 
 choreografi a taneční pedagógovia

• Tomáš Havlík, pedagóg a priekopník environmentálneho 
 zmýšľania, spracovania a recyklácie surovín a odpadov 
 ekologickými postupmi
• Ján Imrich – zakladateľ špičkového laboratória nukle- 
 árnej magnetickej rezonančnej spektroskopie (NMR), ini- 
 ciátor vybudovania Národného NMR centra SR na kľúčo- 
 vých univerzitách a SAV
• Zoltán „Enzoe“ Nagy – maliar, ilustrátor kníh a regionál- 
 nych novín, člen rôznych porôt a umeleckých združení

Čestná cena predsedu Košického samosprávneho kraja 
za rok 2021
• Dobrovoľnícke centrum Košického kraja
• Beáta Drotárová, herečka
• Ľubica Fedorová, učiteľka
• Karpatská nadácia, n. o.
• Igor Kolla, generálny riaditeľ Antik Telecom
• Peter Kerkes, režisér
• Maják nádeje, o. z.
• No Name, hudobná skupina
• Darina Štyriaková,  biotechnologička
• Alexander Vaško ml., športovec

Historická osobnosť regiónu
Ján Borodáč, herec, dramaturg, prekladateľ, divadelný režisér

Mgr. Zuzana Bobriková
Foto: Miroslav Vacula
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Inovátori v potravinárstve so zaujímavými nápadmi i odmenou

 Inovačný deň na tému Ako dostať na naše stoly zdravé 
a kvalitné potraviny priniesol nové témy, ktorým sa 
budúcnosti treba venovať. Už nielen sektory informačných 
technológií či zdravotníctva hľadajú inovatívnych a odhod-
laných mladých ľudí s dobrými nápadmi. Šikovné nápady a 
kreatívne riešenia potrebujú aj potraviny a všetko, čo súvisí s 
ich produkciou a predajom. 
 Inovačný deň pripravili vo štvrtok 28. apríla 2022 zástup-
covia Inovačného centra Košického kraja, Univerzity 
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a Inovač-
ného centra Deutsche Telekom IT Solu-
tions Slovakia v priestoroch košickej Tabačky 
Kulturfabrik.
 Do inovačného dňa sa prihlásilo sedem 
samostatných tímov študentov Univerzity 
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Koši-
ciach. Ukázali svoju odhodlanosť, inovatívnosť 
a ochotu posunúť svoj nápad na vyššiu úroveň. 
Celý deň pracovali na kreovaní finálneho 
riešenia. Inovačný deň kvality potravín bol 
nielen súťažou inovácií a nápadov, ale zároveň 
ponúkol účastníkom aj odbornú a edukatívnu 
časť. Odborníci z Inovačného centra Košického 
kraja (Peter Breyl), Innovlabu DT IT Solutions 
Slovakia (Milan Varga), Univerzity veterinár-
skeho lekárstva a farmácie (prorektor prof. 
Jozef Nagy a vedúci katedry hygieny, technológie a zdra-
votnej bezpečnosti potravín prof. Slavomír Marcinčák) i 
z potravinárskej praxe (MVDr. Jozef Klíma zo spoločnosti 
LABAŠ) poskytli hodnotné prezentácie na témy: Digitali-
zácia, IT technológie a umelá inteligencia pri produkcii 
a predaji potravín; Prídavné látky v potravinách; Malý 
Farmár –návrat k regionálnym potravinám; Doplnky 
výživy; Funkčné potraviny. 
 Na prvom mieste s výhrou 1500 eur sa umiestnil 
Andrej Makiš s návrhom riešenia, ktoré pomenoval 
Mladý farmár. Riešením je webstránka, ktorá bude zdru-
žovať lokálnych farmárov z Košíc a okolia, ktorí budú môcť 

predávať svoje domáce pestova- 
né produkty konečnému spotrebiteľovi. 
Na druhom mieste s výhrou 750 eur sa 
umiestnila Anna Reitznerová s apli-
káciou, ktorú nazvala Zdravé ovocie a 
zelenina. Ide o riešenie, ktoré pomocou 
používania aplikácie upozorní bežného 
človeka, koľko zeleniny a ovocia denne 
skonzumoval, upozorní ho alertom 
hlavne na to, ak sme jedli príliš málo 
zeleniny, či ovocia. S nespotrebo-
vaným ovocím či zeleninou zároveň v 
spoplatnenej verzii appky poradí, akým 
spôsobom ich uskladniť, zamraziť, 
uvariť, či vysušiť. Na treťom mieste s 
výhrou 500 eur sa umiestnil tím Adam 
Fazekaš, Marcela Betuštáková, 
Štefánia Kováčová, Andrea Thúrová 
s riešením Nový nádych školských 
jedálni. Cieľom je zmeniť zmýšľanie 
školských jedální, pridať čistú vodu, 
ako aj zameniť tradičné prílohy tými 

zdravými ako je pšeno, bulgur, kuskus, quinoa, či cereálne 
cestoviny. Taktiež do návrhu riešenia aplikovali aj mobilnú 
aplikáciu, ktorá aj štýlovými fotkami jedál predá samotné 
jedlo, či dá vopred vedieť jedálny lístok. Pomocou gastro 
karty si tak vie rezervovať študent jedlo vopred, aplikácia 
zároveň poskytne rodičom možnosť pozrieť, čo dieťa skon-
zumovalo v daný deň na obed. Cieľom je obmedziť fast-
foody, sladkosti a zabezpečiť deťom a mládeži kvalitnú a 
zdravú stravu. 

 „Spojenie silných partnerov s cieľom podpory inovačného 
prostredia je vítanou príležitosťou, ako obohatiť klasickú 
formu vzdelávania pre našich študentov,” hovorí rektorka 
UVLF Jana Mojžišová. Univerzita ako jediná na Slovensku 
pripravuje odborníkov v študijných programoch všeobecné 
veterinárske lekárstvo, hygiena potravín, bezpečnosť krmív 
a potravín, či trh a kvalita potravín. „Bezpečnosť a kvalita 
potravín je neviditeľná, no týka sa nás všetkých. Je nevyhnutné 
vytvoriť mechanizmus na podporu udržania kvalifikovaných 
zamestnancov v poľnohospodárstve a potravinárstve a zabez-
pečiť podporu inovácií v celom tomto sektore. K tomu môže 
svojim dielom prispieť aj inovačný deň a motivovať predo-
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všetkým mladých ľudí ku kreatívnemu mysleniu v súvislosti s 
touto problematikou.”
 S inovačnými dňami sa verejnosť doteraz stretávala predo-
všetkým v oblasti informačných technológií. Ich popularita 
prináša aj stále väčší okruh záujemcov. „Zdravé potraviny 
sú oblasť, bez ktorej nemôžeme žiť. Záujem venovať sa tejto 
téme preto vnímame ako nevyhnutnosť. Startupy venované 
témam súvisiacim s výrobou i distribúciou zdravých potravín 
majú reálnu perspektívu aj u nás. Som presvedčený, že táto 
prvá skúsenosť bude pre našu univerzitu motiváciou, aby sme k 
podobným formám práce viedli našich študentov počas celých 
semestrov. Budeme radi pokračovať v spolupráci s našimi part-
nermi v rámci inovačného centra aj otvárať sa ďalšej koope-
rácii,“ povedal prorektor UVLF Jozef Nagy, ktorý pôsobí 
na katedre  hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti 
potravín. 
 „Inovačný deň v oblasti hygieny a kvality potravín priniesol 
zaujímavé nápady a poukázal na veľký potenciál pre inovácie 
v tejto oblasti. Víťazné nápady sú určite perspektívne a zmyslu-
plné a ja srdečne blahoželám víťazom. Zároveň by som sa chcel 
poďakovať partnerom z  UVLF a ICKK, že napomohli vzniku 
Inovačného dňa. S určitosťou viem povedať, že budeme pokra-
čovať aj ďalší rok, zároveň by sme chceli napomáhať prepá-
janiu inovátorov a startupistov s biznis partnermi za účelom 
vzájomnej kooperácie,“ hovorí manažér Innovlab Startup 
Centra Milan Varga.  

 Cieľom prepojenia všetkých segmentov je práve budo-
vanie ekosystému v regióne Košíc, podpora vytvárania 
platformy pre korporátnu a akademickú spoluprácu s 
cieľom stimulovať inovácie a podnikanie, využívať nové 
zdroje financovania a programy pre regionálny ekonomický 
prospech.
 Inovačné centrum Košického kraja vzniklo 4. augusta 
2021, ako záujmové združenie právnických osôb medzi 
Košickým samosprávnym krajom, Mestom Košice, Univer-
zitou Pavla Jozefa Šafárika, Technickou univerzitou v Koši-
ciach a Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v 
Košiciach. Hlavným cieľom tejto spolupráce je podporiť 
rozvoj inovačného ekosystému, zvýšiť inovačný potenciál, 
vytvoriť udržateľné podmienky pre rast a rozvoj nových 
podnikateľských subjektov, spomaliť alebo úplne zastaviť 
odliv mozgov a prepájať jednotlivých inovačných aktérov.  
Spoločne s Košickým klastrom nového priemyslu vytvára 
udržateľný regionálny inovačný ekosystém, v rámci ktorého 
rozširuje možnosti prístupu podnikateľov k investičným 
príležitostiam a podporuje ich expanziu na medzinárodné 
trhy. 

Mgr. Zuzana Bobriková
Foto: autorka a Innovlab

18. ročník súťaže mladých vedeckých pracovníkov
rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vyhlásenej SAPV

 Na 58. valnom zhromaždení Slovenskej akadémie pôdo-
hospodárskych vied (SAPV) dňa 28. 4. 2022 prebehlo vyhlá-
senie výsledkov 18. ročníka súťaže mladých vedeckých 
pracovníkov rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. 
Do súťaže bolo zaslaných 60 príspevkov od 45 autorov. Pri 
vecnom hodnotení zaslaných prác sa prihliadalo na stano-
visko jednotlivých odborov na kritériá uvedené v čl. 8 štatútu 
súťaže. Na základe týchto ukazovateľov komisia predložila 
návrh na ocenenie troch prác v kategórii teoretický prínos a 
troch prác v kategórii aplikačný význam.
 Medzi ocenenými v kategórii teoretický prínos bola aj 
postdoktorandka z UVLF Mgr. Katarína Peňazziová, PhD., 
ktorá sa podieľa na riešení výskumných úloh v rámci európ-

Mgr. Katarína Peňazziová, PhD., pri preberaní diplomu za najlepšiu 
vedeckú prácu roku 2021 – 1. miesto v odbore veterinárske lekárstvo.
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skeho štrukturálneho projektu Otvorená vedecká komu-
nita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne, 
OPENMED na katedre mikrobiológie a imunológie. Mgr. 
Peňazziová získala za publikáciu, kde bola prvou autorkou, 
cenu SAPV za najlepšiu vedeckú prácu roku 2021 – 1. miesto 
v odbore veterinárske lekárstvo.
 Vzhľadom na vysoký počet prihlásených autorov komisia 
navrhla na ocenenie prác cenami predsedov odborov SAPV. 

Medzi ocenenými bola aj ďalšia postdoktorandka UVLF 
MVDr. Ivana Cingeľová Maruščáková, PhD., ktorá sa tak isto 
podieľala (toho času na MD) na riešení výskumných úloh v 
rámci spomenutého európskeho štrukturálneho projektu  
OPENMED na katedre mikrobiológie a imunológie.

Juraj Pistl, Pavel Naď

 V týchto dňoch si na katedre mikrobiológie a imunológie 
pripomíname okrúhle výročie narodenia jej dlhoročného 
vedúceho – profesora Ivana Mikulu.
 Prof. MVDr. Ivan Mikula, DrSc., sa narodil 16. apríla 1942 
v Užhorode. Základnú a strednú školu s ukrajinským vyučo-
vacím jazykom ukončil v Prešove a v roku 1965 promoval na 
vtedajšej Vysokej škole veterinárskej v Košiciach (VŠV).
 Prof. Mikula začal svoju profesionálnu dráhu na Štátnom 
veterinárnom ústave v Prešove. Takmer jedno desaťročie 
1968 – 1976 pracoval vo Výskumnom ústave imunologic- 
kom Praha, pracovisko Šarišské Michaľany, kde sa venoval 
hlavne výskumu a vývoju subjednotkovej vakcíny proti 
chrípke ľudí. Zaoberal sa tiež riešením problematiky subce-
lulárnych vakcín voči Bacillus anthracis (bola vyrobená efek-
tívna vakcína na báze protektívneho antigénu), ktorá sa 
zavŕšila obhajobou kandidátskej dizertačnej práce v roku 
1975. Následne v roku 1978 obhájil habilitačnú prácu z 
problematiky výroby subjednotkovej vakcíny voči chrípke 
a priamo pokračoval vo svojej práci ako habilitovaný do- 
cent na Katedre mikrobiológie, imunológie a zoohygieny 
VŠV v Košiciach pod vedením prof. MVDr. Augustína Soko- 
la, DrSc. Na základe výsledkov jeho dlhoročnej intenzívnej 
výskumnej činnosti zameranej na problematiku komplex-
ného riešenia salmonelózy teliat obhájil v roku 1991 
doktorskú dizertačnú prácu a v nasledujúcom roku 1992 bol 
inaugurovaný za profesora z mikrobiológie a imunológie. 
Počas svojej aktívnej činnosti publikoval vyše 300 prác vo 
vedeckých a odborných časopisoch a v zborníkoch konfe-
rencií a bol zodpovedným riešiteľom vyše dvoch desiatok 
vedeckých projektov. Výsledky svojej vedeckej činnosti sa 

Jubilant prof. Mikula – 80-ročný

snažil aplikovať do praxe, 
o čom svedčí aj úctyhodný 
počet 9 československých 
a slovenských patentov, z 
ktorých sa viaceré prakticky 
realizujú aj v súčasnosti. Za 
svoju prácu získal viacero 
ocenení ČSAV a SAV.
 V rokoch 1987 – 1990 
prof. Mikula zastával funkciu 
vedúceho katedry mikro-
biológie, imunológie a zoo- 
hygieny a po následnej 
transformácii katedier bol do 
roku 2007 vedúcim katedry 
mikrobiológie a imunológie. 
V súčasnosti je emeritným profesorom UVLF v Košiciach.
 Prof. Mikula sa okrem samotnej vedeckej práci venoval 
aktívne aj spoločensko-vednej oblasti, kde pôsobil ako dlho-
ročný člen výboru Československej mikrobiologickej spo- 
ločnosti a Československej, neskôr Slovenskej imunologickej 
spoločnosti, a naďalej je v týchto spoločnostiach čestným 
členom.
 Pri príležitosti životného jubilea prof. MVDr. Ivana Mikulu, 
DrSc., mu do ďalších rokov želáme hlavne zdravie a aby ho 
jeho vedecký entuziazmus neopúšťal ani v ďalších rokoch.

Kolektív pracovníkov Katedry mikrobiológie a imunológie 
UVLF v Košiciach

Z univerzitného zápisníka

Deň otvorených dverí UVLF ponúkol aj dva nové študijné programy

 Univerzita veteri-
nárskeho lekárstva a 
farmácie v Košiciach 
zorganizovala vo štvrtok 
17. marca 2022 online 
deň otvorených dverí. 
Od 15. hodiny prostred-
níctvom online vysie-
lania mohli záujemcovia 
o štúdium získať všetky 
dôležité informácie. 

Univerzita virtuálne otvorila svoje brány a predstavila 
študijné programy, organizáciu štúdia, život študentov aj 
pestré možnosti mimoškolských aktivít. Garanti študijných 
programov informovali, čo všetko je obsahom výučby, ale 
aj to, aké môže byť v budúcnosti uplatnenie absolventov. 
 Uchádzači získali aj informácie o tom, ako študenti trávia 
voľný čas, čo všetko môžu využívať, kde sú ubytovaní a kde 
sa chodia stravovať. Dozvedeli sa tiež dôležité informácie 
o tom kedy treba podávať prihlášky, čo má obsahovať, kto 
musí robiť prijímacie pohovory a kto nie, čo je ich obsa- 
hom, ako si doplniť potrebné vedomosti. Počas online Dňa 

Napísala a spracovala 
Zuzana Bobriková
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otvorených dverí UVLF boli k dispozícii pracovníčky štu- 
dijného oddelenia, ktoré prostredníctvom sociálnych sietí 
odpovedali na otázky záujemcov. 
 „Podľa našich štatistických údajov sa virtuálneho dňa 
otvorených dverí aktívne zúčastnilo 663 záujemcov, väčši- 
na z nich boli ženy – až 88 percent. Najväčší záujem mali 
mladí ľudia vo veku 18 – 24 rokov a väčšina z nich bola zo 
Slovenska (82 percent). Najčastejšie otázky smerovali k podá-
vaniu prihlášok, ich vypĺňaniu a dokladov, ktoré je potreb- 
né priložiť,“ spresnila vedúca študijného oddelenia UVLF 
Renáta Božíková.
 V akademickom roku 2022/23 otvorí UVLF tieto študijné 
programy: všeobecné veterinárske lekárstvo; hygiena 

potravín; farmácia; kynológia; veterinárna sestra; 
vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a 
hipoterapii; bezpečnosť krmív a potravín; trh a kvalita 
potravín; pohoda a ochrana zvierat. Sú medzi nimi dva 
nové študijné programy akreditované Slovenskou akre-
ditačnou agentúrou pre vysoké školstvo (SAAVŠ) podľa 
nových európskych pravidiel: „Veterinárna sestra“ a „Poho- 
da a ochrana zvierat“. Vznikli ako reakcia na požiadavky 
trhu práce v odboroch súvisiacich s veterinárnou praxou. 
 Univerzita priniesla všetky dôležité informácie na svojej 
webovej stránke a facebookovom profile. O grafické návrhy 
banerov jednotlivých študijných programov a ich realizáciu 
sa postarala MVDr. Monika Drážovská, PhD.

Najlepšia je opäť docentka Kostecká

 Aj v tomto roku sa marci uskutočnila anketa Najlepší 
pedagóg UVLF v Košiciach. Symbolickým spôsobom tak 
prispieva k pripomienke Dňa učiteľov, keď chceme vzdať 
hold všetkým pedagógom a ich práci. Anketa sa uskutoč-
nila medzi študentmi UVLF anonymne, prostredníctvom 
systému AIS. Študenti mali možnosť v termíne od 21. do 
25. marca menovať svojich učiteľov v troch kategóriách: 
učiteľ v pozícii odborný asistent/asistent; učiteľ v pozícii (s 
titulom) docent; učiteľ v pozícii (s titulom) profesor. 
 Do ankety sa zapojilo spolu 103 študentov, viac ako 
polovica z nich boli študenti všeobecného veterinárneho 
lekárstva. 
 S výrazným náskokom sa na prvej pozícii medzi najviac 
menovanými učiteľmi umiestnila doc. MVDr. Zuzana 

Kostecká, PhD., vedúca 
katedry chémie, biochémie 
a biofyziky, ktorá tak zopa-
kovala vlaňajšie víťazstvo v 
ankete. Na ďalších priečkach 
to bolo prof. MVDr. Peter 
Reichel, CSc., doc. MVDr. 
Dagmar Heinová, CSc., prof. 
MVDr. Jaroslav Legáth, CSc., 
MVDr. Marián Hluchý, PhD., 
doc. MVDr. Gabriela Štrkol-
cová, PhD., a doc. MVDr. Fran-
tišek Zigo, PhD.

Tragédia ukrajinského ľudu sa ich dotýka, preto pomáhajú
 Len pár dní pred začiatkom letného semestra na Univer-
zite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa 
začala ruská agresia na Ukrajine. Tragické udalosti nene-
chali našich študentov ľahostajnými. Od začiatku letného 
semestra veľa študentov veľmi aktívne pomáha pri starost-
livosti o ukrajinských utečencov v košickom záchytnom 
tábore. 
 „Ako medzinárodní študenti cítime veľké obavy z tragé- 
die, ktorá teraz postihuje ukrajinský ľud,“ povedala za všet- 
kých Lucie Busnel. Pomáhali hlavne pri príprave oblože- 
ných chlebíčkov a bagiet, pri nákupe potravín a hygienic-
kých potrieb pre Ukrajincov v núdzi. Pri tejto dobrovoľníc- 
kej práci sa zišli študenti mnohých národností. 
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 „Niektorí študenti, vrátane Francúzov, spustili darovaciu 
kampaň aj medzi svojimi príbuznými. Táto iniciatíva fungo-
vala pomerne dobre, pretože len medzi študentmi francúz- 
skej národnosti sa vyzbieralo takmer 1300 eur. Teší nás po- 
chopenie, nadšenie a štedrosť študentov UVLF,“ dodala Lucie 
Busnel. 
 Študenti veterinárnej medicíny sa nepretržite zaujímajú 
aj o situáciu priamo na hranici. Majú veľký záujem pomôcť 
so starostlivosťou o spoločenské zvieratá prichádzajúce 
na naše územie, s registráciou zvierat, overovaním vakcín 

a mikročipov, dočasným ustajnením zvierat. Pre budúcich 
veterinárnych lekárov je to nenahraditeľná praktická skú- 
senosť, ktorú priniesla aktuálna realita.  
 Úprimne a zo srdca ďakujem všetkým našim štu- 
dentom, pedagógom, vedeckým pracovníkom i za- 
mestnancom univerzity, ktorí akýmkoľvek spôsobom 
pomáhajú pri zmierňovaní následkov krízy na Ukra-
jine. Vážime si váš postoj, oceňujeme ľudskosť, empatiu 
a láskavosť, s akou vnímate náročnú situáciu našich 
najbližších susedov.

Žltá univerzita! 
Ďakujeme všetkým, ktorí podporili Deň narcisov 2022

 Po dvoch rokoch pauzy spôsobenej pandémiou sa 
vo štvrtok 28. apríla 2022 na uliciach opäť objavili žlté 
narcisy. Liga proti rakovine (LPR) zorganizovala po 26. 
raz verejno-prospešnú zbierku Deň narcisov v uliciach. 
Dobrovoľníci zbierali finančné prostriedky na pomoc paci-
entom s rakovinou, ktorých na Slovensku pribudne ročne 
okolo 40 tisíc. Liga proti rakovine vďaka zbierke realizuje 
viacero projektov. Medzi nimi napríklad onkoporadňu, má 
sieť onkopsychológov, poskytuje jednorazový finančný 
príspevok, organizuje podporné skupiny pre príbuzných 
a pozostalých, rodinné a relaxačné pobyty. Informácie o 
zbierke i aktivitách Ligy proti rakovine sú dostupné na 
webe www.dennarcisov.sk.
 K aktivite sa pripojila aj Univerzita veterinárskeho 
lekárstva a farmácie v Košiciach. Naši dobrovoľníci z radov 
študentov sa pohybovali v areáli univerzity, na jednotli-
vých pracoviskách univerzity, v študentských domovoch 
a priľahlých oblastiach. Oslovili študentov i zamestnancov 
v jednotlivých pavilónoch, k dispozícii boli počas celého 
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dopoludnia. Sme veľmi radi, že ste využili možnosť prispieť 
do zbierky, ktorej výťažok už viac ako štvrťstoročie pomáha 
ľuďom trpiacim závažným onkologickým ochorením a ich 
rodinám.

 Cieľom Dňa 
narcisov nie je iba 
finančná podpora 
boja proti rakovine v 
rôznych oblastiach, 
ale upozorňuje aj na 
jej výskyt a dôležitosť 
prevencie. Pripnutím 
žltého narcisu ako 
symbolu nádeje na 
odev tak možno 
vyjadriť solidaritu 
so všetkými, ktorí s 
týmto ochorením 
zápasia. Žltý narcis 
sa ako symbol boja 
proti rakovine vo 
svete prvýkrát objavil 
v roku 1987 v Írsku. 
Následne vznikla 

slovenská organizácia Liga proti rakovine a pridala sa k 
programu Európa proti rakovine. 
 Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí prispeli akou-
koľvek sumou.

Úspech našich kolegov pri bezpečnej liečbe babeziózy psov

 Spolupráca vedkýň z Parazitologického ústavu SAV, v. 
v. i., a veterinárnych lekárov z Univerzity veterinárskeho 
lekárstva a farmácie v Košiciach priniesla originálne 
výsledky s nezanedbateľným prínosom do veterinárnej 
praxe. Pomocou kombinovanej liečby sa im podarilo 
úspešne eliminovať parazitémiu (prítomnosť parazitov 
v krvi) u psov chronicky infikovaných, jednobunkovým 
krvným parazitom Babesia gibsoni - pôvodcom babeziózy. 
Informovala o tom Slovenská akadémia vied. 
 Babezióza psov je závažná a potenciálne život ohrozujúca 
infekcia psov prenášaná kliešťami, ktorá môže spôsobiť 
anémiu, pretože pri nej dochádza k rozpadu červených 
krviniek. V Európe je za najbežnejší parazit zodpovedný za 
toto ochorenie považovaná Babesia canis. V roku 2016 bol 
však na Slovenku identifikovaný aj ďalší pôvodca babez-
iózy – parazit Babesia gibsoni, spôsobujúci závažnejšiu, 
chronicky prebiehajúcu formu ochorenia, na ktorú terapia 
používaná proti B. canis neúčinkuje.
 Na dovolenkách v Stredomorí si treba dávať pozor na 
kliešťa, ktorý môže babeziózu spôsobiť. „Ochorenie sa 
prejavuje chronicky a bezpríznakovo, majiteľ ho nevie odhaliť. 

Postupne môže dôjsť k zlyhávaniu niektorých dôležitých 
orgánov, pečene, obličiek, pankreasu, alebo aj k multiorgáno-
vému zlyhaniu,“ hovorí MVDr. Martina Karasová z Kliniky 
malých zvierat Univerzitnej veterinárnej nemocnice. 
 „V liečbe babeziózy psov sa doteraz používalo mnoho 
liekov, ale úplné odstránenie parazitémie nebolo dokázané. 
Okrem toho sa pozorovali časté recidívy a počas liečby sa 
vyskytovali nežiaduce účinky,“ popisuje doterajšie poznatky 
o liečbe tohto ochorenia RNDr. Bronislava Víchová, PhD. 
z Parazitologického ústavu SAV, v. v. i. 
 Na výskume Clinical Efficacy and Safety of Mala-
rone®, Azithromycin and Artesunate Combination for 
Treatment of Babesia gibsoni in Naturally Infected 
Dogs. Animals 2022, 12, 708. sa podieľali odborníci z 
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 
MVDr. Martina Karasová, MVDr. Csilla Tóthová, PhD., 
MVDr. Radka Staroňová, PhD., MVDr. Martin Kožár, 
PhD., doc. MVDr. Oskar Nagy,  PhD. Dip. ECBHM a  doc. 
MVDr. Mária Fialkovičová, PhD.
 Slovenskí veterinárni lekári a vedci vyvinuli a otestovali 
liečebný protokol spočívajúci v podávaní kombinácie troch 



liečiv – antimalarík, antibiotík a prírodnej látky. „Psom bola 
nasadená kombinovaná liečba, ktorá upravila hematologické 
a biochemické parametre u infikovaných zvierat na referenčné 
rozmedzie už za 14 dní a až do 720. dňa po zahájení liečby sme 
u psov nezistili žiadne relapsy (návraty) ochorenia. Zároveň 
sme počas liečby a následného monitorovania nezazname-

nali žiadne zjavné nežiaduce účinky novo vyvinutej terapie,“ 
vysvetlila  parazitologička.
 Výsledky štúdie naznačujú, že kombinovaná liečba vedie 
k úspešnej eliminácii parazitémie u psov s chronickou infek-
ciou spôsobenou Babesia gibsoni.

 Poslanci Národnej rady SR 23. marca 2022 schválili 
novelu zákona o vysokých školách. Cieľom novely je systé-
mová zmena riadenia verejných vysokých škôl so záme- 
rom modernizácie, aby sa spružnili rozhodovacie pro- 
cesy na úrovni vysokých škôl i fakúlt. Zmení sa najmä 
spôsob ustanovenia rektora, zloženie správnej rady VŠ, 
zriaďovanie orgánov fakulty, pôsobnosť akademického 
senátu VŠ a správnej rady verejnej VŠ posilnením posta-
venia správnej rady. 
 Akademický senát bude schvaľovať rozpočet verejnej 
VŠ s tým, že ho následne bude schvaľovať aj správna rada. 
Stanovila sa tiež 45-dňová lehota, počas ktorej bude mu- 
sieť senát prerokovať dôležité strategické dokumenty. 
Má ísť o ochranný mechanizmus. Zastúpenie študentov v 
akademickom senáte verejnej VŠ má tvoriť jednu tretinu. 
Novelizáciou sa upraví aj spôsob obsadzovania pracov- 
ných miest vysokoškolských učiteľov a funkčných miest 
profesorov a docentov. Zmenami sa má dosiahnuť lepšie 
a otvorenejšie nastavenie procesu, zapojiť sa má verejná 
kontrola. Definujú sa výkonnostné zmluvy uzatvárané 
medzi ministerstvom a príslušnou vysokou školou s 
cieľom zvyšovania kvality vysokoškolského vzdelávania. 
Externé štúdium sa skráti na päť rokov. Zmena sa dotkne 
aj rozdelenia akreditácií habilitačného konania a inaugu-
račného konania. Rozšíri sa spôsob posudzovania projek- 
tov výskumu a vývoja. Novela podpísala prezidentka 
republiky a nadobudla účinnosť 25. apríla 2022.
 Prezídium Slovenskej rektorskej konferencie v reakcii 
na schválenie novely upozornilo, že štát novelou zvyšuje 
svoje nároky na slovenské vysoké školy, tie však nie sú 
finančne kryté. Teraz je najvyšší čas začať skutočne inves-
tovať do vysokého školstva a ukázať mladým ľudom, že 
na nich záleží. Pokles rozpočtu pre verejné vysoké školy 
v rokoch 2021 a 2022, navrhované ďalšie znižovanie 
rozpočtov do roku 2026, zvyšovanie cien energií, inflácia 
nekorešpondujú s požiadavkami kladenými na vysoké škol-
stvo.
 V záujme každého rektora a rektorky je, aby viedol 

Parlament schválil novelu zákona o vysokých školách, SRK reaguje
kvalitnú a úspešnú univerzitu, o štúdium na ktorej budú 
mať domáci a zahraniční študenti záujem, na ktorej budú 
pracovať vynikajúci učitelia, prestížni výskumníci a spokoj- 
ní zamestnanci. Takú vysokú školu, ktorej infraštruktúra 
bude konkurencieschopná a bude spĺňať najvyššie náro- 
ky spojené s digitálnou a zelenou tranzíciou. Vysokú školu, 
ktorá bude mať k dispozícii moderné internáty s dosta-
točnou kapacitou pre všetkých záujemcov. Každá vysoká 
škola chce svojim študentom a zamestnancom ponúkať to 
najlepšie – kvalitné študijné programy, prax a spoluprácu 
s externým prostredím, či zahraničím. Chceli by sme, aby 
sa slovenské vysoké školy umiestňovali v prestížnych sve- 
tových rebríčkoch, aby na nich prednášali nositelia Nobe-
lovej ceny a profesori z Oxfordu či Harvardu. Aby naši 
akademici publikovali svoje výstupy v prestížnych časopi-
soch a vydavateľstvách a mali vysoké H-indexy.
 Avšak práve teraz riešime prežitie verejných vysokých 
škôl. Rozpočty slovenských univerzít v rokoch 2021 a 
2022 klesli, spolu s nárastom cien energií a rastúcou inflá-
ciou aktuálne hovoríme o prepade na úrovni 60 mil. EUR. 
Tento pokles má pokračovať až do roku 2026 a to napriek 
reforme, ktorej prvým krokom bola včera prijatá novela 
vysokoškolského zákona po viac ako ročnej odbornej i celo-
spoločenskej diskusii, ale aj protestov.
 Ani rektor zvolený volebným zhromaždením s účasťou 
členov správnej rady, ani dekan zvolený výberovým 
konaním nezastaví úpadok svojej vysokej školy, či fakulty, 
ak tá nebude mať peniaze ani na svoj bazálny chod. A ho- 
ci máme úspešné univerzity, ktoré zvyšujú svoj výkon napr. 
nárast počtu v rebríčku Scimago (16 univerzít v roku 2021 
oproti piatim v roku 2011), účasť na európskych projektoch 
ako aliancie Európskych univerzít (3 univerzity v 3 alian-
ciách), aktívne pomáhajú študentom a akademikom zasia- 
hnutým vojnovým konfliktom na Ukrajine a ich rodinným 
príslušníkom a príkladne zvládajú viac ako dvojročné 
pandemické obdobie, stále počúvame rôzne nepodložené 
negatívne informácie, ktoré majú ospravedlniť nedosta-
točné financovanie vysokého školstva. Bohužiaľ, mnohí 
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O vynikajúcom úspechu našich vedcov a lekárov informovali aj médiá. Výsledky prezentovali v spravodajstve RTVS MVDr. Martina Karasová z 
Kliniky malých zvierat Univerzitnej veterinárnej nemocnice a RNDr. Bronislava Víchová, PhD., z Parazitologického ústavu SAV.



novinári ale aj verejnosť, prevzali tento naratív bez toho, 
aby sa snažili poznať reálne dáta a kontext.
 Preto sa Slovenská rektorská konferencia obrátila už na 
začiatku roka na predsedu vlády SR s prosbou a apelom na 
riešenie zlých finančných podmienok, ktoré ohrozujú chod 
a samotnú existenciu slovenských vysokých škôl. Vzhľadom 
na plnenie vládnych cieľov spojených s Plánom obnovy 

a odolnosti očakávame, že sa s nami predseda vlády SR 
stretne a vláda bude riešiť konkrétne problémy vysokých 
škôl, ktoré sú spojené a vyplývajú z nedostatočného finan-
covania. Budúcnosť slovenského vysokého školstva sa totiž 
dnes zdá byť neistejšia ako kedykoľvek predtým.

Zdroj: www.teraz.sk a Slovenská rektorská konferencia

Zelená  univerzita

Prvý zber použitého oleja mal odozvu

 Po veľkonočných sviatkoch pripravila Zelená univerzita – 
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 
ďalšiu zo série podujatí na podporu recyklácie. Katedra 
lekárenstva a sociálnej farmácie zorganizovala v stredu 
20. apríla 2022 zber použitého kuchynského oleja.
 Pri prípravách sviatočného pohostenia sa ho v domácnos-
tiach zozbieralo dosť. Mnohí z kolegov, ktorí prišli s fľašami, 
ale zbierajú olej pravidelne. Možnosť doniesť ho cestou do 
práce privítali a ocenili. Ak by existovala takáto možnosť 
pravidelne, určite by inšpirovala aj ďalších kolegov, zamest-
nancov i študentov a ich rodiny. Štáb zelenej univerzity bude 
o ďalších pravidelných aktivitách uvažovať. Stále platí, že 
okrem potešenia z jedla môžete premyslenou recykláciou 

UNI CLEANUP DAY 2022 v predvečer Dňa Zeme s dobrou náladou

pomáhať aj našej planéte!
 Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili a všetkým dobrovoľ-
níkom pod vedením Radoslava Suchoviča a Moniky Fedo-
rovej, ktorí pomohli pri organizovaní. 
 

Text a foto: Zuzana Bobriková

 V predvečer dňa Zeme, vo štvrtok 21. apríla 2022, sa 
v areáli Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v 
Košiciach upratovalo, hrabalo, okopávalo, zametalo, zbie-
ralo... Všetci, ktorí chcú mať okolo seba príjemné a pekné 
prostredie, pridali ruky k dielu a zapojili sa do dobrovoľníckej 

aktivity zameranej na čistenie a zveľadenie areálu našej 
univerzity – Uni Cleanup Day 2022. 
 Zišlo sa takmer šesťdesiat dobrovoľníkov spomedzi 
študentov i zamestnancov univerzity, ktorých dali dokopy 
Monika Dražovská a Rasťo Ringer. O rozdelenie pracovísk, 
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VYHODNOTENIE DOTAZNÍKA
Vnímanie ekologických aktivít na UVLF v Košiciach

dostatok náradia a dobré rady sa postarali Silvia Hurtu-
ková, Jozef Tóth a ich kolegovia z oddelenia prevádzky a 
investícií.
 Záhrada liečivých rastlín môže rozkvitnúť, chodníky a prie-
stranstvá pri klinike koní, v dotyku s Kostolianskou ulicou, 
átrium nemocnice i ďalšie časti parku sa zbavili odpadkov, 
starého lístia, nánosov blata, zvyškov zimného posypu a 
náletových kríkov. Jazva na trávniku pri Ardovi a Žnici, ktorá 
vznikla pri kladení káblov, sa o chvíľku zacelí. Pomohli jej 
chlapci s čakanmi. 
 Ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas a pridali sa k jarnej 
brigáde. Všetkým želáme pekné dni v našom areáli. 

Text a foto: Zuzana Bobriková

 UVLF v Košiciach podpísala výzvu proti zmenám klímy 
Race to Zero for Universities and Colleges a zaviazala sa, že 
podporí trojbodový program: mobilizáciu väčšieho množ-
stva zdrojov pre výskum zameraný na klimatické zmeny, 
záväzok dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2030 alebo 
najneskôr do roku 2050 a rozvoj v poskytovaní vzdelávania 
v oblasti životného prostredia a udržateľnosti v učebných 
osnovách, študentských ale aj komunitných programoch.
Na dosiahnutie uvedených cieľov signatári musia pripraviť 
do roku od podpisu akčný plán. 
 Na UVLF v Košiciach vznikla minulý rok pracovná skupina 
Zelená univerzita. Jej členovia pracovnej skupiny pripravili 
dotazník s cieľom zistiť záujem o podporu environmentálnej 
zodpovednosti jednotlivca a univerzity. Výsledky budú 

použité na analýzu súčasného stavu konkrétnych oblastí 
ochrany a tvorby životného prostredia na UVLF v Košiciach 
a na prípravu akčného plánu v súlade s Race to Zero.
Dotazník bol emailom rozoslaný zamestnancom (500), 
doktorandom (108), študentom (1640) a zahraničným 
študentom (390). Informácie o dotazníku boli zverejnené 
na webovom sídle UVLF a na sociálnych sieťach (Facebook, 
Instagram, Twitter). 
 Dotazník obsahoval 29 otázok, ktoré respondenti vyplnili 
anonymne v čase od 1. – 10. 12. 2021. Dve otázky boli otvo-
rené, pri ostatných otázkach respondenti vyberali jednu z 
viacerých možností. K otázkam mohli respondenti vyjadriť aj 
svoje postrehy a návrhy. 
 Svoj názor na ekologické aktivity na UVLF v Košiciach vyja-
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drilo spolu 657 respondentov, z toho 540 žien (82,2 %) a 
117 mužov (17,8 %). Z celkového počtu 657 respondentov 
bolo 566 (86,1 %) v slovenskom jazyku (SJ) a 91 (13,8 %) v 
anglickom jazyku (AJ) (Tabuľka 1).

Pohlavie SJ AJ spolu
ženy 465 75 540
muži 101 16 117
spolu 566 91 657

Tabuľka 1 Rozdelenie respondentov podľa pohlavia

 Najviac respondentov bolo vo veku 18 – 25 rokov – 446 
(67,8 %). Vo veku 26 – 35 rokov bolo 97 respondentov (14,7 
%), vo veku 36 – 55 rokov bolo 75 respondentov (11, 1 %), vo 
veku 56 – 65 rokov bolo 35 respondentov (5,3 %) a nad 65 
rokov boli 4 respondenti (0,6 %) (Graf 1).

Graf 1 Štatistika respondentov podľa veku

 Do prieskumu sa zapojilo 522 študentov (79,5 %), z toho 
431 študentov študujúcich v slovenskom jazyku (82,6 %) a 91 
študentov študujúcich v anglickom jazyku (14,7 %). Dotazník 
vyplnilo 83 tvorivých pracovníkov (12,6 %) a 52 technicko-
-hospodárskych pracovníkov a pracovníkov pracujúcich na 
robotníckych pozíciách (8 %) (Tabuľka 2).

Tabuľka 2 Štatistika respondentov podľa ekonomickej aktivity

POZÍCIA –
ekonomická aktivita SJ AJ spolu

431 91 522

83 0 83

študent
tvorivý pracovník 

(učiteľ, vedec)

52 0 52

ďalší
(technicko-hospodársky,

administratívny,
robotnícky pracovník)

 OTÁZKA: Ste spokojný/á s možnosťami oddychu v 
areáli UVLF v Košiciach (oddychové zóny, lavičky, zeleň 
a pod.)? 
 S možnosťami oddychu v areáli UVLF je spokojných 77 % 
(436) respondentov v slovenskom jazyku, ale len 51,7 % (47) 
respondentov v anglickom jazyku (Tabuľka 3).

 OTÁZKY: Využívate centrálnu oddychovú zónu okolo 
plastiky Arda v areáli UVLF? - Využívate oddychovú zónu 
– záhradu liečivých rastlín pri farmaceutickom pavilóne?
 Z dotazníka vyplýva, že 74,6 % (490) respondentov využíva 
(áno, skôr áno) centrálnu odychovú zónu okolo plastiky Arda 
v areáli univerzity (Graf 2). Avšak oddychovú zónu – záhradu 
liečivých rastlín pri farmaceutickom pavilóne v areáli UVLF 
využíva len 21,9 % (144) opýtaných (Graf 3).

Tabuľka 3 Spokojnosť s možnosťami oddychu v areáli UVLF
v Košiciach (oddychové zóny, zóny, lavičky, zeleň a pod.) 

Ste spokojný/á
s možnosťami oddychu

v areáli UVLF v Košiciach 
(oddychové zóny, zóny, 
lavičky, zeleň a pod.)? 

SJ AJ spolu

193 34,1 197áno

SJ AJ

4 4,4

AJ

30,7
243 42,9 286skôr áno 43 47,3 44,6
80 14,1 110skôr nie 30 33 17,1
27 4,8 36nie 9 9,9 5,6
10 1,8 13neviem 3 3,3 2

Graf 2 Využívanie centrálnej oddychovej zóny okolo plastiky Arda
v areáli UVLF (%)
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zóny, lavičky, zeleň a pod.)  

Ste spokojný/á s možnosťami oddychu 
v areáli UVLF v Košiciach (oddychové 
zóny, zóny, lavičky, zeleň a pod.)?  

SJ SJ % AJ AJ % spolu % 

áno 193 34,1 4 4,4 197 30,7 
skôr áno 243 42,9 43 47,3 286 44,6 
skôr nie 80 14,1 30 33 110 17,1 
nie 27 4,8 9 9,9 36 5,6 
neviem 10 1,8 3 3,3 13 2 

OTÁZKY: Využívate centrálnu oddychovú zónu okolo plastiky Arda v areáli UVLF? 
- Využívate oddychovú zónu – záhradu liečivých rastlín pri farmaceutickom pavilóne? 

Z dotazníka vyplýva, že 74,6 % (490) respondentov využíva (áno, skôr áno) centrálnu 
odychovú zónu okolo plastiky Arda v areáli univerzity (Graf 2). Avšak oddychovú zónu – 
záhradu liečivých rastlín pri farmaceutickom pavilóne v areáli UVLF využíva len 21,9 % 
(144) opýtaných (Graf 3). 

Graf 2 Využívanie centrálnej oddychovej zóny okolo plastiky Arda v areáli UVLF (%) 
 

 
 
Graf 3 Využívanie oddychovej zóny – záhrady liečivých rastlín pri farmaceutickom pavilóne 
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 OTÁZKA: Ste spokojný/á so starostlivosťou o údržbu a 
čistotu univerzitného areálu?
 So starostlivosťou o údržbu a čistotu univerzitného areálu 
je spokojných až 91 % respondentov (Graf 4).
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OTÁZKA: Aký odpad najčastejšie vytvárate v škole / na vašom pracovisku? 

Približne 1/3 respondentov uvádza, že vytvára normálne množstvo papierového odpadu, 
plastov a bioodpadu. Na druhej strane okolo 70 % respondentov vôbec nevytvára kovový, 
elektroodpad a nebezpečný odpad (Graf 5). 
 
Graf 5 Vytváranie odpadu v škole / na vašom pracovisku (%) 
 

 
 

OTÁZKA: Ste spokojný/á s možnosťami triedenia odpadov v areáli UVLF v 
Košiciach? 

Viac ako 47 % respondentov má výhrady k triedeniu odpadov v areáli UVLF v Košiciach 
a viac ako 43 % je spokojných s triedením odpadu (Graf 6). 
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vašom pracovisku?
 Približne 1/3 respondentov uvádza, že vytvára normálne 
množstvo papierového odpadu, plastov a bioodpadu. Na 
druhej strane okolo 70 % respondentov vôbec nevytvára 
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kovový, elektroodpad a nebezpečný odpad (Graf 5).
 
 OTÁZKA: Ste spokojný/á s možnosťami triedenia 
odpadov v areáli UVLF v Košiciach?
 Viac ako 47 % respondentov má výhrady k triedeniu 
odpadov v areáli UVLF v Košiciach a viac ako 43 % je spokoj-
ných s triedením odpadu (Graf 6).

Graf 6 Spokojnosť s možnosťami triedenia odpadov v areáli
UVLF v Košiciach (%)
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OTÁZKA: Ste členom/členkou organizácie/spolku/združenia, ktoré sa venuje 
ekoaktivitám? 

16 (4,7 %) respondentov aktívne pracuje v organizáciách, ktoré sa venujú ekoaktivitám 
(skauting, SOS birdlife, OZ očami prírody, IVSA, Zelená univerzita, flóra klub, včelárstvo 
a pod.) (Graf 7). 
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OTÁZKY: Zúčastnili ste sa niekedy ekoaktivity?  Privítali by ste na univerzite 
jednorazové akcie, ekoaktivity ako napr. čistenie okolia, swap oblečenia, zber plastových 
vrchnáčikov, šatstva, nefunkčných malých elektrospotrebičov (varné kanvice, 
hriankovače), resp. zriadenie zberného miesta na nepotrebné veci určené na ďalšie 
použitie napr. do útulku a pod.?  Zapojili by ste sa aktívne do ekoaktivít organizovaných 
univerzitou? 

277 respondentov (42,3 % ) sa v minulosti aktívne zapojilo do ekologicky zameranej 
aktivity (Graf 8). Jednorázové ekoaktivity na UVLF v Košiciach by privítalo až 584 (89 %) 
respondentov (Graf 9). Pričom 534 (81,3 %) respondentov by sa do ekoaktivít 
organizovaných univerzitou aj aktívne zapojilo (Graf 10). 
 

18,0

25,1
29,1

18,0

9,9

ÁNO SKÔR ÁNO SKÔR NIE NIE NEVIEM

[HODNOT
A]

[HODNOT
A]

Áno

Nie

 OTÁZKA: Ste členom/členkou organizácie/spolku/
združenia, ktoré sa venuje ekoaktivitám?
 16 (4,7 %) respondentov aktívne pracuje v organizáciách, 
ktoré sa venujú ekoaktivitám (skauting, SOS birdlife, OZ 
očami prírody, IVSA, Zelená univerzita, flóra klub, včelárstvo 
a pod.) (Graf 7).

Graf 7 Členstvo v organizácii/spolku/združení, ktoré sa venuje ekoak-
tivitám (%)

      VYHODNOTENIE DOTAZNÍKA 
Vnímanie ekologických aktivít na UVLF v Košiciach 

  

 
 

OTÁZKA: Ste členom/členkou organizácie/spolku/združenia, ktoré sa venuje 
ekoaktivitám? 

16 (4,7 %) respondentov aktívne pracuje v organizáciách, ktoré sa venujú ekoaktivitám 
(skauting, SOS birdlife, OZ očami prírody, IVSA, Zelená univerzita, flóra klub, včelárstvo 
a pod.) (Graf 7). 
 
Graf 7 Členstvo v organizácii/spolku/združení, ktoré sa venuje ekoaktivitám (%) 
 

 
 
OTÁZKY: Zúčastnili ste sa niekedy ekoaktivity?  Privítali by ste na univerzite 
jednorazové akcie, ekoaktivity ako napr. čistenie okolia, swap oblečenia, zber plastových 
vrchnáčikov, šatstva, nefunkčných malých elektrospotrebičov (varné kanvice, 
hriankovače), resp. zriadenie zberného miesta na nepotrebné veci určené na ďalšie 
použitie napr. do útulku a pod.?  Zapojili by ste sa aktívne do ekoaktivít organizovaných 
univerzitou? 

277 respondentov (42,3 % ) sa v minulosti aktívne zapojilo do ekologicky zameranej 
aktivity (Graf 8). Jednorázové ekoaktivity na UVLF v Košiciach by privítalo až 584 (89 %) 
respondentov (Graf 9). Pričom 534 (81,3 %) respondentov by sa do ekoaktivít 
organizovaných univerzitou aj aktívne zapojilo (Graf 10). 
 

18,0

25,1
29,1

18,0

9,9

ÁNO SKÔR ÁNO SKÔR NIE NIE NEVIEM

[HODNOT
A]

[HODNOT
A]

Áno

Nie

 OTÁZKY: Zúčastnili ste sa niekedy ekoaktivity?  Privítali 
by ste na univerzite jednorazové akcie, ekoaktivity ako 
napr. čistenie okolia, swap oblečenia, zber plastových 
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trebičov (varné kanvice, hriankovače), resp. zriadenie 
zberného miesta na nepotrebné veci určené na ďalšie 
použitie napr. do útulku a pod.?  Zapojili by ste sa 
aktívne do ekoaktivít organizovaných univerzitou?
 277 respondentov (42,3 % ) sa v minulosti aktívne zapo-
jilo do ekologicky zameranej aktivity (Graf 8). Jednorázové 
ekoaktivity na UVLF v Košiciach by privítalo až 584 (89 %) 
respondentov (Graf 9). Pričom 534 (81,3 %) respondentov 
by sa do ekoaktivít organizovaných univerzitou aj aktívne 
zapojilo (Graf 10).
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Graf 9 Stanovisko respondentov k organizovaniu ekoaktivít na univerzite (%) 
 

 
Graf 10 Ochota respondentov aktívne sa zapojiť do ekoaktivít organizovaných univerzitou  
(%) 
 

 
OTÁZKA: Mali by ste záujem o zriadenie enviroklubu, ktorého členovia by sa podieľali 
na organizácii ekoaktivít (Deň zeme, Deň vody, príprava environásteniek a pod.)? 

Viac ako 47 % opýtaných podporuje zriadenie enviroklubu na UVLF v Košiciach (Graf 
11). 
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 OTÁZKA: Mali by ste záujem o zriadenie enviroklubu, 
ktorého členovia by sa podieľali na organizácii ekoak-
tivít (Deň zeme, Deň vody, príprava environásteniek a 
pod.)?
 Viac ako 47 % opýtaných podporuje zriadenie enviroklubu 
na UVLF v Košiciach (Graf 11).
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OTÁZKA: Ste ochotný/á podieľať sa na tvorbe zelených projektov, prostredníctvom 
ktorých by mohla univerzita získavať na ich realizáciu finančné prostriedky z rôznych 
grantových výziev? 

Do tvorby tzv. zelených projektov by sa zapojilo viac ako 55 % (363) opýtaných (Graf 
12). 

 
Graf 12 Ochota podieľať sa na tvorbe zelených projektov, prostredníctvom ktorých by mohla 
univerzita získavať na ich realizáciu finančné prostriedky z rôznych grantových výziev (%) 

 
 

OTÁZKA: Ste ochotný/á pripravovať a realizovať ekoprojekty, na ktorých by sa mohli 
zúčastniť aj obyvatelia mesta Košice? 

Do prípravy a realizácie ekoprojektov so zapojením obyvateľov mesta Košice by sa 
zapojilo viac ako 38 % respondentov (Graf 13). 
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projektov, prostredníctvom ktorých by mohla univerzita 
získavať na ich realizáciu finančné prostriedky z rôznych 
grantových výziev?
 Do tvorby tzv. zelených projektov by sa zapojilo viac ako 
55 % (363) opýtaných (Graf 12).
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 OTÁZKA: Ste ochotný/á pripravovať a realizovať 
ekoprojekty, na ktorých by sa mohli zúčastniť aj obyva-
telia mesta Košice?
 Do prípravy a realizácie ekoprojektov so zapojením obyva-
teľov mesta Košice by sa zapojilo viac ako 38 % respondentov 
(Graf 13).
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OTÁZKY: Ako vnímate prítomnosť voľne žijúcich živočíchov (napr. vtáky, hmyz) v 
areáli univerzity?  Ak si myslíte, že voľne žijúca fauna patrí do univerzitného areálu, 
aké opatrenia na jej prilákanie a udržanie by ste odporučili? Uvítali by ste v areáli 
univerzity zelené strechy, vtáčie búdky, hmyzie hotely a pod.? 

Väčšina respondentov (77,9 %) podporuje prítomnosť voľne žijúcich živočíchov (napr. 
vtákov, hmyz, veveričky) v areáli univerzity a aplikáciu opatrení na ich prilákanie a udržanie 
v univerzitnom parku (Graf 14). Respondenti kladú dôraz na búdky pre vtáky, príkrmové 
búdky pre veveričky a hmyzie hotely; výnimkou sú mestské holuby, ktoré znečisťujú budovy. 
Respondenti zároveň podporujú rôzne účinné opatrenia na prilákanie a udržanie fauny v areáli 
UVLF v Košiciach. Najviac respondentov (37,9 %) by odporučilo cielenú výsadbu rastlín, 
krov a stromov, ktoré poskytujú potravný zdroj alebo úkryt (Graf 15). S osadením zelených 
striech, vtáčích búdok a hmyzích hotelov súhlasí 97,5 % respondentov (Graf 16). 

 
Graf 14 Stanovisko k vnímaniu prítomnosti voľne žijúcich živočíchov (napr. vtáky, hmyz) v 
areáli univerzity (%) 
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 OTÁZKY: Ako vnímate prítomnosť voľne žijúcich živo-
číchov (napr. vtáky, hmyz) v areáli univerzity?  Ak si 
myslíte, že voľne žijúca fauna patrí do univerzitného 
areálu, aké opatrenia na jej prilákanie a udržanie by 
ste odporučili? Uvítali by ste v areáli univerzity zelené 
strechy, vtáčie búdky, hmyzie hotely a pod.?
 Väčšina respondentov (77,9 %) podporuje prítomnosť 
voľne žijúcich živočíchov (napr. vtákov, hmyz, veveričky) 
v areáli univerzity a aplikáciu opatrení na ich prilákanie a 
udržanie v univerzitnom parku (Graf 14). Respondenti kladú 
dôraz na búdky pre vtáky, príkrmové búdky pre veveričky a 
hmyzie hotely; výnimkou sú mestské holuby, ktoré znečis-
ťujú budovy. Respondenti zároveň podporujú rôzne účinné 
opatrenia na prilákanie a udržanie fauny v areáli UVLF v Koši-
ciach. Najviac respondentov (37,9 %) by odporučilo cielenú 
výsadbu rastlín, krov a stromov, ktoré poskytujú potravný 
zdroj alebo úkryt (Graf 15). S osadením zelených striech, 
vtáčích búdok a hmyzích hotelov súhlasí 97,5 % respon-
dentov (Graf 16).

Graf 15 Opatrenia na udržanie voľne žijúcej fauny v areáli
univerzity (%) 
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Graf 16 Stanovisko k osadeniu zelených striech, vtáčích búdok, hmyzích hotelov a pod. v 
areáli univerzity (%) 
 

 
 

OTÁZKY: Ako vnímate starostlivosť o mladé 2 - 3 a viacdňové voľne žijúce mláďatá v 
meste Košice (vtáky, ježkovia...), ktoré je potrebné ešte kŕmiť?  Boli by ste ochotný/á 
vypomáhať pri dokrmovaní mláďat vtákov, ježkov a inej drobnej zveri doma prípadne 
na univerzite (so súhlasom Štátnej ochrany prírody a podobne)? 

Viac ako polovica opýtaných (57 %) túto aktivitu nevie posúdiť (Graf 17). Ale takmer 70 
% respondentov by bolo ochotných pomáhať pri dokrmovaní mláďat (Graf 18). 
 

21,1 [HODNOTA]

[HODNOTA]

20,8

CITLIVÝ PRÍSTUP K VÝRUBU 
DREVÍN

OREZÁVANIE KRÍKOV A 
VÝRUB STROMOV MIMO 
HNIEZDNEJ DOBY VTÁKOV

CIELENÁ VÝSADBA RASTLÍN, 
KROV A STROMOV, KTORÉ 
POSKYTUJÚ POTRAVNÝ 
ZDROJ ALEBO ÚKRYT

LEPŠIA INFORMOVANOSŤ 
UNIVERZITNEJ KOMUNITY O 

BIODIVERZITE AREÁLU

83,6

13,9 [HODNOTA] [HODNOTA] [HODNOTA]

ÁNO SKÔR ÁNO SKÔR NIE NIE NEVIEM

Graf 16 Stanovisko k osadeniu zelených striech, vtáčích búdok, 
hmyzích hotelov a pod. v areáli univerzity (%)

      VYHODNOTENIE DOTAZNÍKA 
Vnímanie ekologických aktivít na UVLF v Košiciach 

  

Graf 15 Opatrenia na udržanie voľne žijúcej fauny v areáli univerzity (%)  
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na univerzite (so súhlasom Štátnej ochrany prírody a podobne)? 

Viac ako polovica opýtaných (57 %) túto aktivitu nevie posúdiť (Graf 17). Ale takmer 70 
% respondentov by bolo ochotných pomáhať pri dokrmovaní mláďat (Graf 18). 
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 OTÁZKA: Aký dopravný prostriedok využívate na 
presun do školy/práce?
 Pešo chodí do školy/práce viac ako 46 % opýtaných, na 
bicykli 5 % a na kolobežke len 0,9 % respondentov (Graf 20).

 Graf 20 Spôsob dopravy do školy/práce (%)
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OTÁZKA: Jazdíte na bicykli/kolobežke do školy/práce? 

Takmer tretina respondentov využíva aspoň občas na cestu do školy/práce 
bicykel/kolobežku (Graf 21). 
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respondenti udávajú málo cyklochodníkov v meste (28,4 %), malý počet cyklostojanov (22 
%), cestnú premávku (20,2 %), obavu z krádeže bicykla (10,9 %). Ďalšie dôvody, pre ktoré 
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obava z krádeže bicykla/kolobežky, chýbajúce stojany zabezpečené proti krádeži, 
blízkosť/veľká vzdialenosť bydliska od školy a potreba auta pre plnenie pracovných 
povinností (Graf 22). 
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 OTÁZKA: Čo vám bráni v pravidelnom jazdení na 
bicykli/kolobežke do školy/práce?
 Za hlavné dôvody, ktoré bránia v pravidelnom užívaní 
bicykla/kolobežky do školy/práce, respondenti udávajú málo 
cyklochodníkov v meste (28,4 %), malý počet cyklostojanov 
(22 %), cestnú premávku (20,2 %), obavu z krádeže bicykla 
(10,9 %). Ďalšie dôvody, pre ktoré nevyužívajú bicykle alebo 
kolobežku na cestu do práce/školy, sú hlavne zlé počasie, 
chýbajúce pravidlá premávky bicyklov a kolobežiek na 
chodníkoch, vek a zdravotný stav, obava z krádeže bicykla/
kolobežky, chýbajúce stojany zabezpečené proti krádeži, 
blízkosť/veľká vzdialenosť bydliska od školy a potreba auta 
pre plnenie pracovných povinností (Graf 22).
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OTÁZKA: Čo by Vás motivovalo k častejšiemu využívaniu bicykla/kolobežky?  

Najsilnejšou motiváciou pre častejšie využívanie bicykla/kolobežky je lepšia 
infraštruktúra (29,4 %), bezpečná úschova počas odstavenia (22,2 %). Až 19,7 % 
respondentov nemôže a nechce využívať bicykel ani kolobežku na cestu do školy/práce (Graf 
23). 
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OTÁZKA: Vnímate klimatickú krízu ako reálne ohrozenie vášho života? 

Klimatickú krízu vníma ako reálne ohrozenie svojho života viac ako 85 % opýtaných 
(Graf 24) a je považovaná ako ohrozenie života budúcej generácie (generácií). Respondenti 
uvádzajú, že pri riešení klimatickej krízy musia mať hlavné slovo v danom odbore vzdelaní 
odborníci. 
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 OTÁZKA: Čo by Vás motivovalo k častejšiemu využí-
vaniu bicykla/kolobežky? 
 Najsilnejšou motiváciou pre častejšie využívanie bicykla/
kolobežky je lepšia infraštruktúra (29,4 %), bezpečná 
úschova počas odstavenia (22,2 %). Až 19,7 % respondentov 
nemôže a nechce využívať bicykel ani kolobežku na cestu 
do školy/práce (Graf 23).

 OTÁZKA: Vnímate klimatickú krízu ako reálne ohro-
zenie vášho života?
 Klimatickú krízu vníma ako reálne ohrozenie svojho života 
viac ako 85 % opýtaných (Graf 24) a je považovaná ako ohro-
zenie života budúcej generácie (generácií). Respondenti 
uvádzajú, že pri riešení klimatickej krízy musia mať hlavné 
slovo v danom odbore vzdelaní odborníci.

Graf 24 Vnímanie klimatickej krízy ako reálneho ohrozenia zdravia 
(%)
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OTÁZKY: Čo si predstavujete pod pojmom „zelená univerzita“? a Čo by ste zmenili na 
univerzite, na vašom pracovisku, aby sme spoločne prispeli k zníženiu environmentálnej 
záťaže?  

Boli otvorené otázky a respondenti uviedli takmer 700 návrhov a postrehov, ktoré sú 
uvedené v návrhu aktivít. 
 
Záver 

Z dotazníka „Vnímanie ekologických aktivít na Univerzite veterinárskeho lekárstva 
a farmácie v Košiciach“ vyplýva, že zamestnanci aj študenti študujúci v slovenskom jazyku 
aj zahraniční študenti sa zaujímajú o životné prostredie, jeho súčasný stav, ochranu a tvorbu 
a predkladajú viaceré návrhy na jeho ochranu a udržateľnosť. 

Návrhy vyplývajúce z dotazníka sú mnohostranné a sú zamerané na stavebné úpravy 
alebo opravy (napr. oprava asfaltu na chodníkoch, vybudovanie výbehov pre kone, parkoviska 
alebo altánku), ale aj opakované využitie vecí (swap oblečenia, kníh a pod.) 

Návrhy boli rozdelené do oblastí: 
 
Odpad 

Základnou požiadavkou je zníženie tvorby odpadu a zvýšenie podielu triedeného odpadu. 
Kontajnery a koše na separovaný odpad musia byť tam, kde sa odpad tvorí (UVLF, 
študentské domovy, jazdecký areál, účelové zariadenia, Školský poľnohospodársky podnik 
Zemplínska Teplica), ďalej je potrebné nahradiť plastové materiály za biologicky odbúrateľné 
včítane obalov na balenie obedov, vytvoriť podmienky pre zriadenie kontajnera na tonery a 
zberné miesto na tzv. „tužkové baterky“.  

Ďalšou úlohou je šetrenie papiera, tonerov, vody, elektriny, používanie eko/ 
recyklovateľného papiera, tvorba skrípt v e-forme, kontrola spotreby energie, vody na 
pracovisku.  
 

53,5

32,3

7,9 2,4 3,9

ÁNO SKÔR ÁNO SKÔR NIE NIE NEVIEM

 OTÁZKY: Čo si predstavujete pod pojmom „zelená 
univerzita“? a Čo by ste zmenili na univerzite, na vašom 
pracovisku, aby sme spoločne prispeli k zníženiu envi-
ronmentálnej záťaže? 
 Boli otvorené otázky a respondenti uviedli takmer 700 
návrhov a postrehov, ktoré sú uvedené v návrhu aktivít.

Záver
 Z dotazníka „Vnímanie ekologických aktivít na Univer-
zite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach“ 
vyplýva, že zamestnanci aj študenti študujúci v sloven-
skom jazyku aj zahraniční študenti sa zaujímajú o životné 
prostredie, jeho súčasný stav, ochranu a tvorbu a predkla-
dajú viaceré návrhy na jeho ochranu a udržateľnosť.
Návrhy vyplývajúce z dotazníka sú mnohostranné a sú zame-
rané na stavebné úpravy alebo opravy (napr. oprava asfaltu 
na chodníkoch, vybudovanie výbehov pre kone, parkoviska 
alebo altánku), ale aj opakované využitie vecí (swap oble-
čenia, kníh a pod.)
Návrhy boli rozdelené do oblastí:

Odpad
 Základnou požiadavkou je zníženie tvorby odpadu a 
zvýšenie podielu triedeného odpadu. Kontajnery a koše na 
separovaný odpad musia byť tam, kde sa odpad tvorí (UVLF, 
študentské domovy, jazdecký areál, účelové zariadenia, 
Školský poľnohospodársky podnik Zemplínska Teplica), 
ďalej je potrebné nahradiť plastové materiály za biologicky 
odbúrateľné včítane obalov na balenie obedov, vytvoriť 
podmienky pre zriadenie kontajnera na tonery a zberné 
miesto na tzv. „tužkové baterky“. 
Ď alšou úlohou je šetrenie papiera, tonerov, vody, elektriny, 
používanie eko/ recyklovateľného papiera, tvorba skrípt v 
e-forme, kontrola spotreby energie, vody na pracovisku. 

Oddychové zóny v areáli
 Respondenti najmä študenti navrhujú zriadenie, rozšírenie 
aj zastrešených oddychových zón a viac študovní (napr. pred 
P 34, átrium P 17, záhrada liečivých rastlín). 

Doprava v areáli
 Jedným z problémov v areáli univerzity je obmedzený 
počet parkovacích miest. Respondenti navrhujú vybudo-
vanie centrálneho parkoviska, podzemných garáží a zave-
denie akcie „Jeden deň bez auta“. Bicyklisti navrhujú zvýšiť 
počet stojanov pre bicykle, vybudovanie prístrešku s kame-
rovým systémom a zásuvkami na nabíjanie kolobežiek, resp. 
bicyklov. Respondenti navrhujú aj opravu chodníkov a ciest 
v areáli, príjazdovej cesty v areáli Pri Hati a venovanie pozor-
nosti ich údržbe v zimnom období.

Flóra a fauna v areáli
 Jednou z najdôležitejších úloh je dobudovanie záhrady 
liečivých rastlín, osadenie ďalších lavičiek a altánku/
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prístrešku. Okrem toho respondenti navrhujú zriadenie 
dažďovej záhrady, zber dažďovej vody zo striech a jej 
využitie, zriadenie zberníkov vody na zrážkovú vodu a polie-
vanie záhrady liečivých rastlín alebo areálu v období letných 
horúčav a zriadenie zelených striech. Viacerí respondenti 
by privítali viac kŕmidiel a hniezdiacich búdok pre vtáky 
(okrem mestských holubov), búdok pre ježkov, príkrmové 
búdky pre veveričky, hmyzie hotely, zriadenie výbehov pre 
zvieratá (kone, kozy, ovce, králiky, sliepky). Ďalšie návrhy 
v tejto oblasti zahŕňajú novú výsadbu stromov, kríkov a 
zelene a vytvorenie záhonov s lúčnymi kvetmi pre opeľo-
vače, zvýšenie počtu úľov s cieľom podpory včiel v meste, 
menej časté kosenie trávnikov na vyhradených miestach, 
zriadenie komunitnej záhradky, malej zoo farmy pre deti 
prípadne zimnej záhrady. Ďalším námetom bolo vzdelá-
vanie študentov a kolegov o prospešnosti zelenej politiky 

Obnoviteľné a alternatívne zdroje energie
 Respondenti navrhujú rekonštrukciu a zateplenie budov s 
cieľom zníženia energetickej náročnosti. 

Stravovanie 
 Niekoľko námetov na zlepšenie stravovania navrhujú 
zahraniční študenti, napr. rozšíriť ponuku vegetariánskej, 
vegánskej stravy v jedálni a v bufete, predaj produktov lokál-
nych farmárov (ovocie, zelenina, výrobky, napr. med) pre 
zamestnancov/študentov v areáli univerzity, napr. jedenkrát 
do týždňa.
 Ďalším návrhom je zriadenie miestností v areáli s mikro-
vlnou rúrou na ohriatie vlastného jedla pripraveného doma, 
čím sa obmedzí kúpa hotových jedál zabalených v plasto-
vých obaloch.

Recyklácia odpadov
Vytvorenie kompostovísk v areáli univerzity a ŠD.

Organizovanie zberu
 Respondenti navrhujú organizovanie zberu suchého 
pečiva pre zvieratá, expirovaných liekov v univerzitnej 
lekárni. Medzi ďalšie návrhy patrili zorganizovanie školského 
bazáru pre vyradený nábytok a vyradené prístroje, inštalácia 
zberných košov (nádob, kontajnerov) na textil, na veci pre 
útulky, na zber plastových vrchnáčikov a výmenu oblečenia 
a kníh (swap oblečenia a kníh).

Čistota a poriadok v areáli 
 Viacero respondentov navrhuje zriadenie fontán na pitnú 
vodu v areáli, častejšie kosenie, hrabanie lístia a zametanie 
areálu a osadenie ďalších kontajnerov na psí trus.

Ďalšie ekoaktivity
 Respondenti navrhujú zriadenie ekoklubu na UVLF. 
Medzi ďalšie návrhy patrili príprava motivačných plagátov/
billboardov, inštalovanie informačnej tabule o dôležitosti 
recyklácie odpadu, príprava a realizácia projektov vedúcich 
k zlepšeniu životného prostredia, osveta zamestnancov/
študentov, ale aj verejnosti o ekológii: organizovanie kurzov/
oboznamovanie ich so súčasnou ekologickou situáciou na 
SR a vo svete, spolupráca s organizáciami, ktoré sa venujú 
ochrane ohrozených živočíchov, ich odchovu a vypúšťaniu 
do prírody, organizovanie univerzitných workshopov pre 
širokú verejnosť, organizovanie rôznych ekologických aktivít 
týkajúcich sa zberu odpadkov, zvyšovanie povedomia o 
detských lesných kluboch. Ďalej navrhujú osadiť motivačné 

prvky pre rodičov s deťmi, ktorí môžu chodiť do areálu 
univerzity na prechádzku, napr. drevené zvieratká, tabule 
so zaujímavosťami o zvieratách a propagáciu areálu ako 
otvoreného priestranstva a informovanie zamestnancov a 
študentov, ako môžeme znižovať uhlíkovú stopu. 

Čo ďalej?
 1. Prvou úlohou po vyhodnotení dotazníkov bolo určiť 
  aktivity, ktoré sú už realizované, prípadne ich reali- 
  zácia je súčasťou realizovaného/podaného/pripravo- 
  vaného projektu. 
  UVLF v súčasnosti realizuje projekty na zníženie 
  energetickej náročnosti budov, ich súčasťou je aj 
  rekonštrukcia osvetlenia (pohybové snímače, LED 
  svietidlá). O ich realizácii sme informovali vo výroč- 
  ných správach UVLF v Košiciach, Spravodajcovi UVLF 
  a v článkoch na webovom portáli UVLF. 
  V spolupráci s Ochranou dravcov na Slovensku a 
  štátnou ochranou prírody SR v rámci ukončeného 
  projektu LIFE Energia sa zrekonštruovala rozlietavacia 
  voliéra v ÚZ Rozhanovce. 
  V rámci výzvy ACCOS ClimaInfo boli plánované 
  hmyzie domčeky, búdky pre ježkov, úle pre včely, 
  výsadba rastlín a kríkov v plánovanej dažďovej 
  záhrade, triedenie odpadu a osveta v oblasti odpa- 
  dového hospodárstva, nákup zberných nádob a košov 
  na triedený odpad v areáli UVLF a na účelových za- 
  riadeniach, informačné kampane pre študentov, a 
  zamestnancov aj verejnosť, podpora biodiverzity a 
  opätovného využitia odpadov. Tento projekt nebol 
  schválený.
  V pripravovanom projekte Zlepšenie environmen- 
  tálnych aspektov na UVLF v Košiciach bude navrh- 
  nutá zelená výsadba stromov a kríkov v areáli Pri Hati, 
  výstavba altánku so zelenou strechou pri záhrade lie- 
  čivých rastlín a pri kynologickom ihrisku Pri Hati, 
  osadenie lavičiek, odpadových košov a solárnych lámp, 
  zriadenie podzemných zberných nádrží na zber 
  dažďovej vody na UVLF, v areáli Pri Hati, jazdeckom 
  areáli aj ÚZ Rozhanovce, stojany na bicykle na UVLF a 
  Pri Hati. 
 2. Ďalšou úlohou bolo oboznámiť s ekologickými akti- 
  vitami starostu mestskej časti Košice- Sever za účelom 
  koordinácie ekologických aktivít. Pracovné stretnutie 
  s Ing. Františkom Ténaiom, MBA, sa uskutočnilo 17. 2. 
  2022 a bol navrhnutý spoločný postup pri vybraných 
  ekoaktivitách.

 3. Pracovná skupina zelená univerzita pripravila kalen- 
  dár ekoaktivít. Zorganizovala UNIZBER liekov (14. – 16. 
  2. 2022), UNISWAP oblečenia (15. – 16. 3. 2022) a pri- 
  pravuje ďalšie aktivity. Okrem toho bolo zriadené 
  kompostovisko a boli vytvorené oddychové zóny pre 
  študentov v pavilóne 17. 
 4. Poslednou úlohou bude vybrať aktivity, ktoré budú 
  zahrnuté do akčného plánu a následne pripraviť Akč- 
  ný plán UVLF v súlade s iniciatívou Race To Zero For 
  Universities and Colleges.

 Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým zamest-
nancom a študentom univerzity, ktorí sa zapojili do dotaz-
níkového prieskumu. Zdieľaním svojich názorov a nápadov 
i osobnou podporou ekoaktivít pomáhajú zlepšovať naše 
spoločné životné prostredie. 
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 O ďalších aktivitách Zelenej univerzity UVLF sa môžete 
dočítať na webovom portáli univerzity a na sociálnych 
sieťach (Facebook, Instagram, Twitter).
 

 Úroveň vedeckej práce je možné hodnotiť na základe sledo-
vania viacerých ukazovateľov. Aj keď ani jeden z nich nie je 
absolútne reprezentatívny, v súčasnosti scientimetria ovplyv-
ňuje život väčšiny vedcov. Tento článok je osobným pohľadom 
výskumníka na dôležité scientimetrické parametre, s ktorými sa 
stretáva pri posudzovaní svojej práce.

 Pozná to každý, kto pracuje v akademickej sfére. Náš 
výskum je posudzovaný nielen vyriešením prideleného 
grantu, ale aj počtom publikovaných prác v kvalitných časo-
pisoch s vyšším impakt faktorom (IF) a v ostatnom období 
aj kvartilom (Q) časopisov. Ďalšími hodnotiacimi ukazova-
teľmi sú citačná odozva na publikované práce, celkový počet 
citácií a s nimi spojený Hirshov index (H). Kým počet publi-
kovaných prác a výber časopisu na zverejnenie vedeckých 
výsledkov je výrazne v rukách výskumníka, citačná odozva 
nie je úplne pod kontrolou autora práce. Ale predsa...

 Ako zvýšiť citačnú odozvu (bez záruky na stopercentný 
výsledok) 
 V prvom rade citačná odozva silne závisí od aktuálnosti 
vedeckej témy a rozsahu jej štúdia v medzinárodnom 
kontexte. Všeobecne viac sú citované práce, ktoré sa zaobe-
rajú problémami hospodárskych zvierat (ako sú hovädzí 
dobytok a ošípané), menej práce zamerané napr. na výskum 
včiel alebo rýb. Je to dané tým, že štúdiu veľkých hospodár-
skych zvierat sa vo svete venuje viac výskumných inštitúcií. 
 Spravidla vyššiu šancu na lepšiu citačnú odozvu majú 
kvalitné experimentálne práce prinášajúce originálne 
vedecké poznatky. Dôležité je, aby boli publikované v časo-
pise s vyšším impakt faktorom (spravidla IF≥2) s Q1 alebo 
Q2, v súčasnosti vo formáte Open Access. Hoci publikovanie 
v takýchto časopisoch často naráža na náročnejšie posud-
zovanie prác s množstvom pripomienok (ktoré nie vždy 
hladkajú egá autorov) a dnes aj na vysoké poplatky za publi-
kovanie, odrazí sa to, aj keď nie vždy, vo vyššej citovanosti.
Vysokú citačnú odozvu, niekedy viac ako kvalitné expe-
rimentálne vedecké práce, majú veľmi dobre pripravené 
review články zamerané na niektorý z aktuálnych vedec-
kých problémov publikované renomovaným odborníkom 
(odborníkmi) v danej vednej oblasti. Veľký počet citácií 
získavajú tiež metodické práce s okamžitým využitím v 
ďalšom výskume. To podporuje aj rebríček 100 najcito-
vanejších vedeckých prác všetkých čias (každá z nich má 
viac ako 12 000 citácií) publikovaný v prestížnom časopise 
Nature (2014). V rebríčku si najlepšie viedli práce z biolo-
gicko-chemických vedných disciplín popisujúce metodické 
postupy užitočné pre prácu iných výskumníkov. Najcitova-
nejšia práca, s 305 148 citáciami, popisuje Lawryho metódu 
kvantifikácie bielkovín. Druhá najcitovanejšia práca popi-
suje využitie Laemmliho pufru pre elektroforetickú analýzu 
bielkovín (213 005 citácií). Na 3. mieste sa umiestnila práca 
o detekcii a kvantifikácii bielkovín Bradfordovou metódou 

Publikuj, alebo zhyň (Publish or perish) – A buď citovaný!

prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
odborná garantka pracovnej skupiny Zelená univerzita UVLF

Mgr. Ivana Pahulyiová
referát projektov z národných a medzinárodných grantových 

schém a kolektív pracovnej skupiny Zelená univerzita UVLF

(153 530 citácií). Naproti tomu revolučná práca Watsona a 
Cricka z roku 1953, ktorá popisuje objav dvojvláknovej DNA, 
na zozname 100 najcitovanejších prác nie je, keďže má „iba“ 
5 207 citácií, možno preto, že tento objav veľmi rýchlo vstúpil 
do učebníc ako jeden zo základných poznatkov molekulovej 
biológie.  
 Citačný svet vedeckých prác však pozná aj nekalé praktiky, 
ako je organizovanie citačných sietí, keď sa viaceré výskumné 
kolektívy neprimerane navzájom citujú. To sa čiastočne 
vyskytlo v minulosti aj na UVLF, našťastie, podobné prak-
tiky u nás vymizli. Veď takáto neetická prax sa skôr či neskôr 
odhalí. Neprípustný je aj tlak oponentov vedeckých prác na 
autorov, aby vo zvýšenej miere citovali práve ich práce. Z 
opačného spektra nekalých praktík je zámerné necitovanie 
prác niektorých konkurenčných pracovísk. 

 Čo vyjadrujú počty citácií 
 Z počtu citácií je pomerne ťažké určiť kvalitu vedeckého 
pracovníka naprieč rôznymi vednými odbormi. V každom 
odbore sú iné citačné zvyklosti a aj možnosti získavania 
ich väčšieho počtu. Dokonca aj v biologicko-medicínskych 
vedných disciplínach počty značne varírujú. Podľa osob-
ného názoru autora článku, v oblasti veterinárnych vedných 
disciplín získanie okolo 500 citácií v databázach Web of 
Science/Scopus (uvedená hodnota je iba orientačná) indi-
kuje výskum smerujúci k medzinárodnej úrovni. Prekročenie 
hodnoty 1000 citácií, ktorú na UVLF zatiaľ dosiahli iba 3 – 4 
výskumníci, poukazuje na výskum, ktorý dosiahol medzi-
národnú úroveň. V prípade, ak sa táto hodnota pohybuje v 
oblasti viac ako 1500 (na UVLF ju dosiahli iba 2 výskumníci), 
výskum autora spravidla dosiahol vysokú medzinárodnú 
úroveň. Diskutované počty sa premietajú aj do hodnôt 
H indexu. Orientačne, H≥15 je vo veterinárnych vedách 
hodnota odzrkadľujúca kvalitný výskum hodnoteného 
vedca. Hodnoty H≥20 (na UVLF ich v súčasnosti dosiahli 4 
pracovníci) ukazujú na výskum porovnateľný s európskou 
úrovňou. Tu sa predpokladá aj to, že výskumník je v autor-
skom kolektíve často na „čestnej“ pozícii. To znamená, že 
je buď prvý autor, korešpondujúci autor alebo v prípade 
známych odborníkov spravidla vo funkcii vedúceho tímu 
alebo nositeľa hlavnej myšlienky ako posledný autor. Zhod-
nocujúc uvedené údaje, bude užitočné konštatovať, že na 
UVLF máme ešte značné rezervy, ktoré môžeme odstrániť 
zvýšenými požiadavkami na kvalitnejší výskum. 

 Sledovanie citačnej odozvy nie je alfou-omegou hodno-
tenia vedca 
 Napriek tomu, že tento článok pojednáva o dôležitosti 
citačnej odozvy na publikované vedecké práce, nemá 
ambíciu presvedčiť čitateľa, že je to najdôležitejší ukazo-
vateľ kvality vedeckého pracovníka. Hoci počty prác, citačná 
odozva a sledovanie H indexu sú populárnym prístupom 
na sledovanie výkonu vedcov a nesporne poskytujú určitú 
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orientačnú predstavu o ich kvalite, na dôkladnejšie zhod-
notenie je potrebná komplexnejšia analýza. Pri hodnotení 
výskumného pracovníka je tiež nevyhnutne vziať v úvahu 
aj to, aké prioritné vedecké poznatky dosiahol, užitočnosť 
výsledkov jeho práce pre rozvoj vednej disciplíny a pre 
spoločnosť, ako sa podieľal na výchove mladých adeptov 

vedy, prínos výskumníka pre vedeckú komunitu, jeho porov-
nanie s podobne zameranými vedcami vo svete. A tieto 
atribúty najlepšie zhodnotia nie mechanické počty, ale iní 
kvalitní odborníci pracujúci v danej vednej oblasti.                                                         

                                               prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.

KVL SR informuje

Regionálne semináre  jar 2022
 Po viac ako dvojročnej vynútenej 
prestávke organizovalo Prezídium KVL 
SR jarné regionálne semináre v dňoch 30. 
3. – 1. 4. 2022 v tradičných priestoroch 
Agorinštitútu v Nitre, na Masarykovom 
dvore vo Vígľaši a na IVVL v Košiciach. 
Odborný program si prišlo vypočuť v Nitre 
139 členov, vo Vígľaši 106 členov a na IVVL 
v Košiciach 213 členov. S informáciami z 
diania v komore prítomných oboznámil 
prezident KVL SR MVDr. Ľubomír Kráľ 
a následne si so záujmom zúčastnení 
súkromní veterinárni lekári vypočuli 
vysoko erudované prezentácie od MVDr. 
Leony Raušerovej PhD., z VETUNI v Brne 
o aktuálnych otázkach na tému juvenilný 
a geriatrický kritický pacient. Po krátkej 
prestávke pokračoval člen prezídia MVDr. Miroslav Baran 
s prezentáciou v súvislosti so zmenami v CRSZ. Na záver 
obšírne informoval kolegov prorektor UVLF v Košiciach 
MVDr. Martin Tomko, PhD., v Nitre a vo Vígľaši formou on-line 

prezentácie, a na IVVL v Košiciach prezenčne o podmienkach 
vytvorenia školiacich pracovísk pre výkon praxe študentov v 
záverečných ročníkoch štúdia veterinárskeho lekárstva.

Špecializačné vzdelávanie na tému Ortopédia s Dr. Gian Luca Rovesti

 V dňoch 9. –  10. 4. 2022 sa konali pred-
nášky a workshop v oblasti ortopédie od 
európskeho špecialistu v oblasti chirurgie  
Dr. Gian Luca Rovesti, MDV, DiplECVS. 
Témami, ktoré sa preberali na špeciali-
začnom vzdelávaní, boli luxácia ramena, 
luxácia lakťa a Monteggia fraktúry, riešenie 
fraktúr panvy externou fixáciou, fraktúry 
distálneho rádia karpálneho regiónu, 
uzamykateľné platničky (locking plates) 
a princípy MIPO, diagnostika a liečba 
problémov menisku a riešenia komplex-
ných kongenitálnych deformít. Publikum 
pozostávajúce z cca 60 veterinárnych 
lekárov z celého Slovenska si so záujmom 
vypočulo obsah prednášok. Program 
pokračoval teoretickou časťou. Tá pozost-
ávala z tém ako riešenie ochorenia kraniálneho skríženého 
väzu technikou X-porous TTA, biomechaniky kolenného kĺbu 
a možnosti jeho stabilizácie. Pokračovalo sa filozofiou, výho-
dami a limitáciou metódy X-porous TTA, popisom potreb-
ného inštrumentária a predoperačnou prípravou. Zaujímavé 

prednášky sa rozvinuli aj do oblasti výberu správnej techniky 
na stabilizáciu kolenného kĺbu pri ochorení LCC. Po krátkej 
prestávke nasledoval workshop zameraný na podrobný 
postup pri X- porous TTA technike a jej konkrétny tréning na 
modeli kolena.
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XXX. výročie KVL SR

 Komora veterinárnych lekárov SR oslávila 29. 4. 2022 v 
krásnych historických priestoroch Zámku Vígľaš XXX. výročie 
od novodobého založenia. Pozvanie prijali aj vzácni hostia –  
poslanec NR SR, predseda výboru pre pôdohospodárstvo a 
životné prostredie  MVDr. Jaroslav Karahuta, štátny tajomník 
ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  Ing. 
Martin Kováč, rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a 
farmácie v Košiciach  prof. Jana Mojžišová, ústredný riaditeľ 
Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR prof. Jozef 
Bíreš, riaditeľ IVVL MVDr. Jozef Pokorný, riaditeľka ÚŠKVBL 
MVDr. Judita Hederová, prezidentka KVL ČR MVDr. Petra  
Šínová, viceprezident KVL ČR MVDr. Jan Bernardi, čestný člen 
KVL MVDr. Karel Daniel.
 Po úvodných slovách vystúpil prezident MVDr. Ľubomír 
Kráľ, ktorý sa vo svojom rozsiahlom príhovore vrátil do histo-
rických čias, zhrnul novodobú históriu komory, pripomenul 
ako začínala súkromná veterinárna činnosť na Slovensku. 
Slávnostné zhromaždenie pozdravila svojím príhovorom 
rektorka UVLF v Košiciach Jana Mojžišová a ústredný riaditeľ 
ŠVPS SR Jozef Bíreš, ktorí ocenili dlhodobú spoluprácu medzi 
ich organizáciami a odovzdali prezidentovi KVL SR dar ako 
dôkaz vzájomného uznania.  Po príhovoroch ďalších hostí 
oživil niektoré už skoro zabudnuté udalosti vzniku komory 
MVDr. Marian Gajdoš, prvý prezident 
KVL. Ako sa to varilo, pieklo vo vtedajšom 
parlamente  porozprával  MVDr. Jozef 
Pokorný, vtedajší poslanec. Medzi pozva-
nými hosťami bol aj čestný člen Dr. Gabriel 
Varga. Pracovné povinnosti ho zaviali 
do vnútrozemia južnej Afriky, do ďalekej 
Zambie. Jeho príhovor v krátkom videu 
bol príjemným oživením oslavy. Slávnosť 
písomne pozdravili aj dvaja páni –  prof. 
Dušan Magic, bývalý rektor a ústredný 
riaditeľ ŠVPS SR, a bývalý ústredný riaditeľ 
MVDr. Ján Pliešovský.  
 Po príhovoroch vzácnych hostí Prezí-
dium KVL SR ocenili viacero osobností a 
organizácií, ktorí svojou činnosťou pris-
peli k rozvoju a úspešnému napredovaniu 
KVL SR počas tridsiatich rokov. Ocenenie 

prebrali aj organizácie: 
Ministerstvo pôdohos-
podárstva a rozvoja 
vidieka SR,  Štátna vete-
rinárna a potravinová 
správa SR, Univerzita 
veterinárskeho lekárstva 
a farmácie v Košiciach, 
poslanec NR SR, pred-
seda výboru pre pôdo-
hospodárstvo a životné 
prostredie MVDr. Jaroslav 
Karahuta, Inštitút vzde-
lávania veterinárnych 
lekárov, Ústav štátnej 
kontroly veterinárnych 
biopreparátov a liečiv, 
Komora veterinárnych 
lekárov Českej republiky, 
Advokátska kancelária 
Erben, Erben a partneri.

Neoddeliteľnou súčasťou v oblasti odborného vzdelá-
vania súkromných veterinárnych lekárov a zvyšovania ich 
odbornej úrovne sú veterinárne asociácie. Za túto činnosť 
sa vyjadrilo poďakovanie a pamätné ocenenia prevzali 
Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat, 
Združenie veterinárnych lekárov hospodárskych zvierat, 
Slovenská hipiatrická spoločnosť a Slovenská asociácia 
aviárnej medicíny.                                                                   
 Nasledoval krst knihy Od zverolekárskych spolkov po 
Komoru veterinárnych lekárov SR 1876 – 2022.  Redak-
torom druhého doplneného vydania knihy je MVDr Ladi-
slav Stodola so spoluautormi MVDr. Ľubomírom Novotným 
a MVDr. Ľubomírom Kráľom. Krstní otcovia sa stali rektorka 
UVLF v Košiciach, ústredný riaditeľ ŠVPS SR, štátny tajomník 
MPaRV SR a predseda pôdohospodárskeho výboru NR SR. 
Krstilo sa vodou spod Kriváňa z rieky Belá. Následne bola 
kniha rozdaná všetkým prítomným a súčasťou krstu bola 
pekná a chutná torta.
 Po prestávke nasledoval  kultúrny program, vystúpenie 
folklórneho súboru Podpoľanec z Detvy a slávnostná 
recepcia.  

MVDr. Ladislav Stodola
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SKŠF informuje

• Moderná medicína – to je tímová spolupráca medikov 
 a farmaceutov. Aj preto Farmaceutická fakulta Univer- 
 zity Komenského v Bratislave, Univerzita veterinárskeho 
 lekárstva a farmácie v Košiciach, Lekárska fakulta Univer- 
 zity Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta 
 v Martine Univerzity Komenského, Lekárska fakulta 
 Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Lekárska 
 fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 
 v spolupráci so študentskými spolkami (Slovenský spolok 
 študentov farmácie, Spolok košických študentov farmácie 
 a Slovenská asociácia študentov medicíny) zorganizovali 
 11. marca 2022 celoštátnu súťaž študentov farmácie 
 zameranú na znalosti z klinickej farmácie Clinical Skills 
 Event 2022. 
 Tento ročník CSE prebiehal na dvoch miestach súčasne 
 –  na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v 
 Bratislave (pre študentov FaF UK, LF UK a LF SZU) a Univer- 
 zite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (pre 
 študentov UVLF, JLF UK a UPJŠ). Súťažia štvorčlenné tímy – 
 dvaja študenti medicíny a dvaja študenti farmácie. Koor- 
 dinátormi CSE za Spolok košických študentov farmácie 
 boli Igor Ontek a Viktória Pogányová, za Spolok medi- 
 kov mesta Košice Martin Duránik. 
 Cieľom projektu Clinical Skills Event (CSE) je podpora 
 rozvíjania vedomostí študentov v oblasti riešenia farma- 
 koterapeutických problémov a ich využitia v klinickej pra- 
 xi. Ideou projektu je konfrontovať vedomosti a klinické 
 zručnosti študentov farmácie a medicíny v Bratislave, 
 Martine a Košiciach. Na prípadoch z praxe preukazujú 
 svoju schopnosť riešiť farmakoterapeutické problémy a 
 komplexne zhodnotiť terapiu pacienta. Zároveň, je reak- 
 ciou na zvyšujúcu sa potrebu intenzívnej spolupráce me- 
 dzi zdravotníckymi profesionálmi, konkrétne farmaceut- 
 mi a lekármi, ktorá je predpokladom úspešnejšej a kvalit- 
 nejšej liečby. Spolupráca medzi klinickými farmaceut- 
 mi a lekármi môže zefektívniť terapiu, znížiť riziko lieko- 
 vých pochybení a vznik nežiaducich účinkov a pozitívne 
 ovplyvniť náklady na liečbu pacienta.
 Projekt pozostáva z edukačnej a súťažnej časti. Edukač- 
 nú časť predstavujú prednášky odborníkov a workshopy 
 ladené na aktuálne témy. Súťažná časť podujatia bola 
 rozdelená na tri kolá. V prvom kole študenti v tímoch 
 počas časového limitu odpovedali na pripravené otázky. 
 Tým sa otestovali ich vedomosti a zručnosti z klinických 
 odborov potrebných pre farmaceutov a lekárov. V dru- 
 hom a treťom kole tímy zložené zo študentov medicíny 
 a farmácie riešili kazuistiky, v ktorých uplatnili a rozšírili si 
 svoje vedomosti z klinickej farmakológie, farmácie a 
 farmakoterapie, ako aj patobiochémie, patofyziológie, 
 patológie a pod.
 V kazuistikách sa riešia farmakoterapeutické problémy 
 a príčiny ako sú interakcie liečiv, nežiaduce účinky liekov, 
 neúčinná/nadbytočná farmakoterapia a farmakoterapia 
 rizikových skupín pacientov a vyhodnocujú sa návrhy 
 intervencií farmaceutov a ich implementácia do praxe 
 lekármi. Nechýba ani komplexné zhodnotenie zdravot- 
 ného stavu pacienta, lekárskej biochémie a diagnostiky.
 Zadanie kazuistík bolo pripravené v spolupráci s odbor- 
 níkmi z praxe, lekárnikmi, klinickými farmaceutmi, klinic- 

 kými farmakológmi, a lekármi. Študenti mali počas rieše- 
 nia druhého kola prístup k informačným zdrojom (inter- 
 net, odborné publikácie...), čomu bola prispôsobená 
 náročnosť kazuistík. Jednotlivé štvorčlenné tímy boli  
 zložené z dvoch študentov farmácie a dvoch študentov 
 medicíny. Riešenia kazuistík jednotlivých tímov boli ozna- 
 čené tak, aby sa pri vyhodnocovaní zabezpečila anony- 
 mita súťažiacich a objektívnosť hodnotenia riešení. Na 
 základe najvyššieho počtu získaných bodov sa určia  
 víťazné tímy. 

• 15. a 16. marca 2022 prebiehal v pavilóne chemických 
disciplín (P35) UNISWAP oblečenia. Zbieralo sa čisté, nepo-
škodené nosené oblečenie, doplnky, kabelky, tašky a batohy. 
Za prvý deň sa podarilo vyzbierať 169 kusov, z toho 30 kusov 
si našlo svojich nových majiteľov. Druhý deň zberu bol 
takisto veľmi úspešný a teší nás, že sa do recyklovania zapo-
jilo tak veľa študentov.

Daniela Mikulová
predsedníčka pre publikácie

Spolku košických študentov farmácie
Foto: Zuzana Bobriková
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Ako som strávil čas v Egypte

 Moje meno je Rastislav Ringer, som študentom druhého 
ročníka verejného veterinárskeho lekárstva na Univerzite 
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Pomocou 
spoločenského študentského klubu IVSA som objavil 
ponuku pre študentský workshop v Egypte. Tento workshop 
sa niesol v téme Buffalo & Camel workshop na univerzite v 
Assiut a Arabian Horse na univerzite BADR v Káhire. Za túto 
príležitosť som bol veľmi vďačný. A už som len netrpezlivo 
odpočítaval dni do odletu...
 Egypt je pre väčšinu ľudí braný len ako turistická oblasť, 
ktorá ponúka piesočnaté pláže, staroveké pamiatky a 
Červené more. Ja osobne som pred týmto workshopom 
Egypt už párkrát navštívil. Tak som približne vedel, čo ma tam 
bude čakať. No ale opak bol pravdou a zistil som, že Egypt 
nepoznám z pohľadu pravého Egypťana. Prvý šok bol pre 
mňa už na letisku. Po prebraní si mojej batožiny som musel 
čakať na jej veľmi podrobnú kontrolu toho, čo si beriem so 
sebou do krajiny. Po 30 minútovom čakaní som sa konečne 
dostal von pred letisko, kde si ma mal niekto prevziať. 
 Prišiel po mňa jeden člen z IVSA Assiut tímu – ich exchange 
officer, ktorý ma pozval na večeru. Cestovanie v Káhire 
je úplne o niečom inom, ako sme zvyknutí na Slovensku. 
Tam sa veľmi nekladie dôraz na to, ako kto jazdí, na akom 
aute. Dôležité je, že idete a neberiete ohľad na ostatné 
okolité faktory. Cestné pruhy tam tiež strácajú zmysel, keďže 
pomaly na každej ceste sú minimálne po 3 pruhy na každej 
strane a niektorí vodiči idú priamo cez stredovú čiaru. Takže 
po tomto kultúrnom šoku sme sa dostali do reštaurácie, kde 
sme si dali večeru, následne čierny čaj a čakali na odvoz do 
mesta Assiut. Myslel som si, že to bude krátky presun. Cesta 
autobusom trvala 7 hodín!
 Do Assiutu sme dorazili až ďalšie ráno. Cesta v autobuse 
neponúkala veľa priestoru na spánok, takže akonáhle sme 
vystúpili, dal som si kávu a dúfal, že sa čím skôr niekde 
ubytujem a osprchujem. Nakoniec sme dorazili na univer-
zitný internát, kde som dostal vlastnú izbu a mohol si dopriať 
sprchu a výdatný spánok. Poobede ma už vzali na obhliadku 
univerzity, spoločný obed a večer na stretnutie, kde sa hrali 
zoznamovacie hry.

Prvý deň workshopu
 Prvý deň pozostával z prehliadky anatomicko-histo-
logicko-embryologického múzea, prehliadky pitevní, 
embryologických preparátov ako aj ukážky kostí, študijných 
materiálov a priestorov pre samoštúdium študentov. Sprevá-
dzal ma profesor anatómie, ktorý je zároveň jedným z najvý-
znamnejších učiteľov veterinárnej fakulty, a so študentmi 
IVSA pracuje už niekoľko rokov. Čas strávený s ním bol 
veľmi príjemný a prínosný. Všetko mi ochotne ukázal, čo 
som nevedel alebo som tomu nerozumel, tak som sa ho 
opýtal. Dal najavo, že má radosť z mojich otázok na jednot-
livé preparáty. Následne sa ma aj pýtal na niektoré základné 
anatomické štruktúry ohľadom kostí a svalov. Po ukončení 
prehliadky ma pozval na šálku čaju, ktorú som nemohol 
odmietnuť. Bol to skvelý zážitok vidieť takúto obrovskú 
budovu plnú študijného materiálu. Bolo úžasné vidieť kostry 
živočíchov ako je ťava, pštros, lev alebo veľké plazy.
 Druhá časť bola o predmete s názvom správanie zvierat, 
kde sme hovorili o tom, ako môže aj teplota ovplyvniť príjem 
potravy u jedincov počas dňa, ako aj malý rozdiel môže 

spôsobiť výrazné zmeny v správaní jedinca a aký to ma 
dopad ma jeho živočíšnu produkciu. Bolo mi priblížené aj to, 
ako sa správajú ťavy vo voľnej prírode, ako často sa rozmno-
žujú, ako prejavujú svoje emócie. A že ťavy majú veľmi dobrú 
pamäť! Ak ublížite ťave, tak si vás zapamätá a pri najbližšej 
príležitosti vám to vráti naspäť.

Vstup do areálu veterinárnej fakulty v Assiut

Anatomické múzeum (kostra 
pštrosa)

Anatomické múzeum
Assiut University (prepojenie 
kostry koňa a človeka)

Druhý deň workshopu
 Cestovali sme do veterinárnej výcvikovej nemocnice. Mal 
som tú česť stretnúť sa s profesorom chirurgie, ktorý nám 
ukázal rozdiely v kožných ochoreniach a výrastkoch na koži, 
ako správne vyšetriť výrastky u bizóna a ťavy, abscesy, cysty 
a iné povrchové ochorenia.  Po prednáške som v nemocnici 
sledoval tri zákroky.  Prvým zákrokom bol zhubný nádor u 
bizóna. Videl som, ako vybrali nádor po malých kúskoch von 
z tela s tým, že predtým pripravili röntgenové snímky, aby 
vedeli určiť, kde sa nádor nachádza, aby to celé dostali z tela 
von.
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Ukážka preventívnej prehliadky u bizóna

Tretí deň workshopu
 Absolvoval som prezentáciu o infekčných chorobách, 
ktorá sa mi z celého edukačného procesu páčila asi najviac.  
Pani profesorka bola veľmi milá, bola naozaj odborníčkou v 
tejto oblasti a vedela, o čom hovorí. Všetky materiály, ktoré 
boli použité v jej prezentácii, boli z jej osobného výskumu. 
Bolo fascinujúce vidieť niečo také, pretože som ešte nevidel 
prepojenie svojej práce s výučbou. Ukázala nám veľa 
pekných príkladov  ako pozorovať pôvod a šírenie infekcie, 
dala do pozornosti aj najčastejšie miesta zachytávania para-
zitov, ktoré sú schopné prenosu infekčných chorôb. 
 Druhá časť sa týkala gynekológie. Bol som trochu stra-
tený, pretože som nemal toľko vedomostí o estrálnom cykle 
a hormónoch v reprodukčnom systéme. A tým, že som ešte 
neabsolvoval tieto klinické predmety, tak som nevedel zhod-
notiť dané situácie a ich riešenia. Ako napríklad reagovať pri 
komplikáciách pri pôrode. Z gynekológie sme mali sonogra-
fický príklad vo výcvikovej nemocnici. Bol tam kôň, ktorého 
majiteľ sa chcel uistiť, či je gravidný alebo nie, a tak mu lekár 
urobil sonografické vyšetrenie.

Štvrtý deň workshopu
 V blízkosti Assuit sme mali špeciálny deň, počas ktorého 
som sa viac zoznámil s kultúrou v Assiut. Navštívili sme 
kostoly na kopci a pamiatky, ktoré sú vybudované v jaskyni. 
Dostal som zaujímavú prehliadku s množstvom informácií o 
histórii a živote v meste.

Spoločná fotka pred putovným miestom pri Assiut

 Druhým zákrokom bola korekcia kosti zadnej končatiny u 
somára. Tehotná oslica, ktorá mala zle zrastenú kosť. Kosti 
správne umiestnili a celé to zafixovali a nakoniec to zabalili 
do sadry.
 Posledným postupom bola operácia na odstránenie 
abscesu u psa v blízkosti  ucha. Videl som, ako to bolo úplne 
vyrezané a ako to bolo zošité. Bolo to pre mňa zaujímavé 
sledovať, aké stratené boli zvieratá po účinku liekov. Veľmi 
sa im točila hlava a neovládali svoje telo. Tým, že tieto veci 
som ešte sám na škole nezažil, bolo ich dobré vidieť už takto 
vopred. 
Následne ma čakala prehliadka celého areálu cvičnej nemoc-
nice. Videl som bizóny rôznych veľkostí a veku, mali tam aj 
pár mladých kráv, boli tam ťavy, videl som rybiu farmu, ktorú 
škola udržiava a potom nevyužité ryby z výučby predá na 
trhu a peniaze a tržby idú univerzite na rozvoj a podporu 
projektov. 
 Potom mi bol  ukázaný správny postup pri klasickom vyše-
trení bizóna a ťavy. V akej polohe je najlepšie mať ťavu a ako 
ju zafixovať, aby sme ju pripravili na preventívnu prehliadku 
zdravotného stavu.
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Asuán
 Po 9 hodinách vo vlaku sme prišli do mesta Asuán. Bola 
som nesmierne šťastný, že som von. Prišli sme do hotela a 
mali sme pár hodín na to, aby sme sa dali dokopy a pripravili 
sa na výlet. Išli sme do múzea starých Núbijcov. Boli to ľudia 
pod vplyvom iných národov, ktorí žili v Asuáne. Videli sme 
veľa malých sôch opíc a iných zvierat žijúcich skôr v strede 
Afriky. Videli sme aj nejaké svadobné zmluvy a dohody. 
Navštívili sme staré chrámy, domy. Videli sme špeciálnu 
budovu pre kráľa a jeho vaňu, v ktorej musel zostať cez noc, 
aby získal energiu z Mesiaca a Slnka. Cestovali sme loďou 
a bolo úžasné vidieť maják Asuánu z bližšieho pohľadu. 
Navštívili sme aj tradičnú núbijskú dedinu. Bola to dedina s 
mnohými farbami a vyzerala krásne. Veľa ľudí tam oslavovalo 
a tancovalo, ani sme nevedeli, prečo tancujú... Počas plavby  
som uvidel krokodíla nílskeho.  Zazrieť krokodíla z ničoho nič 
na vodnej hladine bolo skutočne zvláštne... Neskôr v ten deň 
sme išli na krátky výlet pozrieť si miestny trh.
 Na druhý deň sme mali raňajky v McDonald’s. Pretože som 
povedal, že ja sám v McDonald’s pracujem, trvali na tom, 
aby sme jednu pobočku navštívili. Ďalším bodom programu 
bolo múzeum. Bolo skvelé, pretože tam bola obrovská 
mapa zobrazujúca každú starobylú budovu v Egypte. Dané 
múzeum bolo postavené podľa časovej osi – čím sme sa 
posúvali ku koncu, tým viac sme sa blížili k súčasnosti. Potom 
sme cestovali do chrámu Philae. Táto skutočnosť ma veľmi 
potešila, pretože som to chcel navštíviť aj ja sám. Bolo to 
skvelé a doktor, ktorý bol s nami, mi bol vynikajúcim  sprie-
vodcom týmto chrámom, v ktorom  sme spravili až príliš veľa 
fotiek. Neskôr cestou späť do Asuánu sme na plavbe loďou 

Chrám Philae

Chrám Philae

Voľný čas
 Voľný čas po prednáškach a vzdelávacej časti bol stále 
zaujímavý. Som človek, ktorý je závislý na káve, preto som si 
kávu vždy vypýtal, či už ráno, alebo poobede. Navštívil som 
centrum mesta, videl som sochu holuba. Obrovské obytné 
budovy v centre mesta. V čase môjho pobytu sa hralo finále 
o Africký pohár vo futbale. Bol to veľmi emotívny večer, to 
vám môžem povedať! Egypt tam prehral a polovica hľadiska 
začala plakať. Mal som toľko skvelých egyptských jedál. 
Tunajšia kuchyňa je veľmi špecifická koreninami a výberom 
mäsa. Mali sme aj vyhliadkovú plavbu loďou po rieke Níl. A 
posledný večer v meste Assiut sme strávili spolu v peknej 
kaviarni na vrchu mesta.

Plavba na lodi po rieke Níl 

zachytili západ slnka. Západy slnka v Egypte sú nezabud-
nuteľné! Je to úplne iná atmosféra ako na Slovensku. Nasle-
dovala tradičná arabská večera, ktorú nám spríjemňovali 
miestni speváci s tradičnými skladbami.
 Posledný deň v Asuáne.  Išli sme na skvelú kávu a potom 
na obrovské raňajky. Všetko sme si zbalili a pripravovali sa na 
dlhú cestu vlakom. Keď som zistil, že to bude 16-hodinová 
cesta, mal som po tejto jazde obavy, či mi nohy budú správne 
fungovať. Bola to dlhá cesta, ale prežili sme to. Akonáhle sme 
prišli do Káhiry, nezostávalo nám veľa času zbaliť sa na cestu  
autobusom do Badr.
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Prehľad žrebčinca v South Bay 

Badr
 Bol som zvedavý na toto miesto. Je tu nová fakulta, ktorá 
funguje len druhý rok. V kancelárii univerzity už na nás 
čakali predstavitelia univerzity a nasmerovali nás na danú 
fakultu. Mali sme prezentáciu o anatómii arabského koňa 

Výlet pri pyramídach v Gíze 

a jeho špecifických črtách. Bolo dobré vidieť medzidru-
hové rozdiely a sledovať detaily daného druhu koňa, ktorý 
je jeden z najpopulárnejších. Mali sme skvelú prednášku, 
po ktorej sme vytvorili menšie skupinky a odprezentovali 
niečo o arabských koňoch. Po obede sme mali fyziológiu. 
Ukázali nám konkrétne údaje o sledovaní štatistík pri dosti-
hoch. Nikdy som nemal možnosť vidieť športovú medicínu 
na koni, takže to bola pre mňa to úplne nová vec. Na druhý 
deň sme dorazili na miesto zvané South Bay. Boli tam rôzne 
druhy arabských koní. Mali sme prednášku o manažmente 
zvierat a potom sme sa opäť rozprávali o anatomickej časti 
a poukázali na problémové štruktúry priamo na zvierati. 
Následne sme dostali priestor pre jazdu na koni a prezeranie 
celého areálu. 
 Celkovo by som na záver zhodnotil tento pobyt prostred-
níctvom IVSA, všetky  workshopy, prezentácie, stretnutia 
a poznávacie výlety ako skvelú skúsenosť a poznanie vecí 
z iného pohľadu. Veľa praktických vecí a hlavne vecí, ktoré 
viem, že na Slovensku je náročné realizovať. Odporúčal by 
som každému študentovi zažiť minimálne jednu takúto 
skúsenosť!

Rastislav Ringer, 2. roč. VVL

 Výzva na konci zimy sa skončila nad očakávanie! Zahra-
niční študenti sa statočne popasovali s úlohou, ktorú im 
zadali športovci z Katedry všeobecných kompetencií UVLF. 

Po vlastných čo najďalej

Spoločná fotka s predstaviteľkou IVSA Badr na Badr University 

 „Proti dlhému sedeniu, boľavým chrbtom, lenivým svalom 
a pribúdajúcej hmotnosti sme sa rozhodli zaútočiť pohybom,“ 
hovorí PaedDr. Beáta Gajdošová. „Zadanie znelo: prejsť čo 
najvyšší počet kilometrov počas jednej aktivity po vlastných. 
Žiadny bicykel, kolobežka, bežky, korčule. Len vlastné nohy. 
Aktivity študentov aj s mapami sme zaznamenávali cez apli-
káciu.“
 Víťazkami sa stali dve študentky 3rd year JSP (Animal 
science) Bertine Kvinen Lindland a Ingvild Lein Mathisen, 
ktoré za 8 hodín a 53 minúť prešli vzdialenosť 41,87 km na 
trase v okolí Košíc – Bankov, Kavečany, Hrešná, Alpinka...
 Na druhom mieste skončila Oda Lunsaeter (3rd year 
JSP Animal science), ktorá prešla vzdialenosť 30,56 km za 6 
hodín a 23 minút.
 Tretie miesto obsadila Celine Marie Bekkevold (5 JSP) so 
vzdialenosťou 18,68 km za 3 hodiny a 55 minút.
 „Víťazky nás veľmi príjemne prekvapili. Všetci na katedre 
dúfame, že motivovali aj ďalších k pohybu nie len v prírode,“ 
dodala Beáta Gajdošová. 

(zb)
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 Jar prebudila celý areál univerzity, rozkvitnuté stromy a kvety lákajú hmyz. Živo je už aj v úľoch, v ktorých môžu študenti 
sledovať život včiel zblízka. MVDr. Rastislav Sabo, PhD., z katedry chovu a chorôb zveri, rýb a včiel, ekológie a kynológie už 
teraz myslí aj na najmenších študentov, ktorí začiatkom júla v rámci Detskej Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v 
Košiciach absolvujú aj „predmet“ Včielka – malý veľký pomocník.


