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Evalvácia a akreditácia UVLF v Košiciach 2015

V dňoch 26. – 30. októbra 2015 sa sa na našej univerzite uskutoční medzinárodná evalvácia a akreditácia študijných programov všeobecné veterinárske lekárstvo a náuka o živočíchoch. Evalváciu a akreditáciu vykoná medzinárodný tím expertov EAEVE.
EAEVE – European Association of Establishments for Veterinary Education (Európske združenie inštitúcií pre veterinárske vzdelávanie) je súkromná, nezisková organizácia
založená v roku 1988 dekanmi/riaditeľmi pre veterinárne
vzdelávanie za účelom reprezentácie svojich členov, harmonizácie a zlepšenia kvalitatívnych štandardov veterinárneho
vzdelávania v Európe. Pôvodne mala sídlo v Maisons-Alfort
(Francúzsko), neskôr bola administratíva zriadená v Bruseli
(Belgicko) a od roku 2007 je sídlo EAEVE vo Viedni (Rakúsko).
Víziou EAEVE je byť oficiálnym akreditačným orgánom
pre veterinárne vzdelávacie inštitúcie v Európe a poslaním
je hodnotenie, podpora a ďalší rozvoj kvality a úrovne inštitúcií pre výučbu veterinárnej medicíny v rámci, ale aj mimo
štátov Európskej únie.
Systém hodnotenia EAEVE/FVE (Federácia veterinárnych
lekárov Európy) predstavuje nasledovné záruky:
- pre verejnosť – dôvera v kvalitu absolventov – veterinárnych lekárov a v služby, ktoré poskytujú,
- pre študentov veterinárnej medicíny – poznanie svojho
vzdelania dosahujúceho dohodnuté a akceptovateľné
štandardy,
- pre veterinárne vzdelávacie inštitúcie – dôvera, že
ich curricula a úroveň škôl dosahuje dohodnutú vzorovú úroveň.
Primárnym cieľom EAEVE je hodnotiť harmonizáciu
minimálnych noriem stanovených v študijnom programe
pre veterinárnych lekárov so smernicami EÚ č. 2005/36
a 2013/55.
Hodnotenie sa vykonáva prostredníctvom Európ-

skeho systému hodnotenia veterinárneho vzdelávania
riadeného EAEVE na základe spoločnej zodpovednosti
s FVE. EAEVE zverejňuje zoznam hodnotených a schválených inštitúcií, na ktorom je medzi navštívenými a schválenými inštitúciami aj naša univerzita.
Ďalším cieľom je posilnenie spolupráce medzi členskými
inštitúciami a vytvorenie fóra pre diskusiu za účelom zlepšenia a harmonizácie veterinárneho vzdelávania, uľahčovania výmeny informácií, výmeny zamestnancov, výmeny
študentov a výmeny výučbových materiálov medzi členmi
EAEVE.
Členmi EAEVE sú fakulty, vysoké školy a univerzity zapojené do výučby a výskumu v oblasti veterinárnej medicíny.
V roku 2015 bolo v Európe členom EAEVE 97 zo 110 veterinárnych vzdelávacích inštitúcií.
EAEVE:
- publikuje a neustále aktualizuje status evalvácie/
akreditácie inštitúcií poskytujúcich veterinárne vzdelávanie v súlade s ESEVT (European System of Evaluation
of Veterinary Training),
- podporuje výmenu informácií o výučbe a výskume
medzi európskymi inštitúciami pre veterinárne vzdelávanie, ako aj inštitúciami v iných častiach sveta,
- podporuje výmenu pedagogických pracovníkov a
mobilitu študentov medzi týmito vzdelávacími inštitúciami,
- podporuje rozvoj a distribúciu výučbových materiálov
pre použitie na všetkých úrovniach veterinárneho
vzdelávania
(pregraduálnom,
postgraduálnom

Účasť zástupcov UVLF v Košiciach
na 28. valnom zhromaždení EAEVE
v Istanbule
pokračovanie na str. 3
Istanbulská univerzita a jej Fakulta veterinárnej medicíny bola organizátorom a hostiteľom tohtoročného už
28. valného zhromaždenia Európskej asociácie inštitúcií
pre veterinárne vzdelávanie ( EAEVE), ktoré sa konalo 21.
– 22. mája 2015 v Istanbule, Turecko. Na jeho rokovaní sa
vzhľadom na prebiehajúci proces prípravy návštevy evalvačného tímu našej univerzity zúčastnili jej viacerí zástupcovia, a to rektorka prof. J. Mojžišová, prorektorka prof. Z.
Faixová, prorektori prof. J. Pistl, prof. J. Nagy a doc. O. Nagy.
Valné zhromaždenie viedla súčasná prezidentka EAEVE prof.
Ana M.Bravo del Moral zo Španielska. Na úvod stretnutia boli
www.uvlf.sk

a ďalšom vzdelávaní),
- slúži ako fórum pre diskusie o veterinárnom vzdelávaní,
- predkladá užitočné návrhy Európskej komisii v týchto
oblastiach a
- spolupracuje s európskymi a zámorskými veterinárnymi organizáciami, študentskými organizáciami a
rôznymi zúčastnenými stranami.
Hodnotiaci systém sa zameriava na pregraduálne veterinárne vzdelávanie so snahou zabezpečiť porovnateľný
vysoký štandard vzdelávania v celej Európe, čím sa umožní
vzájomné uznávanie kvalifikácie. Podmienkou tohto predpokladu je definícia absolventa:
„Nový absolvent by mal byť veterinárny lekár schopný vstupovať do všetkých všeobecne uznávaných oblastí veterinárnej profesie ihneď po promócii alebo schopný podstúpiť
ďalšiu prípravu podľa zavedených postupov alebo po všeobecne uznávanej dobe praxe“. Takáto definícia je v súlade so
Smernicou 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií.
Hodnotenie veterinárnych fakúlt v Európe vykonáva
EAEVE v spolupráci s FVE. Hodnotiaci systém je riadený
EAEVE v spolupráci s FVE prostredníctvom Európskeho
výboru pre veterinárne vzdelávanie (ECOVE). Hodnotenie by
malo byť vykonávané pravidelne v 10-ročných intervaloch,
v závislosti na právnom kontexte štátu, kde sa hodnotená
inštitúcia nachádza. Hodnotenia vrátane návštev sa vykonávajú len v anglickom jazyku.
Nový systém hodnotenia sa skladá z dvoch fáz podobných
mechanických krokov, ale s iným prístupom a zámerom.
Prvá etapa – evalvácia – znamená súhlas, že hodnotená
inštitúcia je v súlade so Smernicou 2005/36/ES pokiaľ ide
o odbornú prípravu veterinárnych lekárov. Druhá etapa –
akreditácia – znamená, že hodnotená inštitúcia dodržiava
všeobecne akceptované a príslušné akademické štandardy,
poskytujúce vzdelávacie príležitosti prijateľnej kvality. Za
týmto účelom musí hodnotená inštitúcia preukázať, že má
vypracované metódy pre sledovanie kvality vzdelávania,
posudzovanie študijných príležitostí, udržateľný systém
pre zabezpečenie kvality a plán na zvyšovanie kvality; tým
poskytuje dôkaz pre všetky zúčastnené strany, že kvalita
výučby študentov je prijateľná. Hodnotenú inštitúciu, ktorá
dosiahla túto úroveň, je potrebné považovať za akreditovanú ECOVE, členom Európskej asociácie pre zabezpečenie
kvality vo vysokom školstve (ENQA).
Hlavné kroky hodnotiaceho procesu sú:
- dohoda o hodnotení medzi hodnotenou inštitúciou
a ECOVE, ktorá obsahuje aj štádiá hodnotenia a dátum
návštevy,
- príprava sebahodnotiacej správy hodnotenou inštitúciou, ktorá bude preskúmaná skupinou expertov,
- návšteva hodnotenej inštitúcie skupinou expertov
v trvaní približne 4 dni pre evalváciu a 2 dni pre akreditáciu,
- príprava návrhu správy A z návštevy skupiny expertov
obsahujúcej predbežné závery pre evalváciu a akreditáciu,
- príprava návrhu správy B za prítomnosti predsedu
a zástupcu hodnotenej inštitúcie pre prípadné objasnenia vyžadované ECOVE,
- prijatie záverečnej správy nasledujúcej po prerokovaní
jej obsahu so štatutárom hodnotenej inštitúcie; príprava
záverečného hodnotenia so závermi a hodnotením
hodnotenej inštitúcie ECOVE,
- začlenenie hodnotenej inštitúcie na zoznam hodnotených inštitúcií EAEVE vrátane roku hodnotenia a dátumu
rozhodnutia ECOVE, stavu a linku na záverečné hodno2

tenie inštitúcie.
Pre hodnotenie inštitúcie je stanovený nasledovný štandardný plán návštevy EAVE/FVE pre vykonanie evalvácie
a akreditácie:
Prvý deň (pondelok) - spoločný program pre obidve
hodnotiace skupiny, ktorý obsahuje príchod členov skupín;
úvodné stretnutie členov skupín v hoteli s rozdelením úloh
predsedom a koordinátorom a zaškolením nováčikov; stretnutie kompletnej skupiny so štatutárom hodnotenej inštitúcie a styčným úradníkom; večeru so štatutárom hodnotenej
inštitúcie, zamestnancami a pozvanými hosťami.
Druhý deň (utorok) – spoločný program pre obidve
hodnotiace skupiny, ktorý obsahuje vyzdvihnutie expertov
z hotela, ich prepravu na hodnotenú inštitúciu; zasadnutie
skupiny expertov v určenej miestnosti na hodnotenej inštitúcie; privítanie a predstavenie zamestnancov štatutárom
hodnotenej inštitúcie; návštevu areálu hodnotenej inštitúcie
len s krátkym komentárom; neformálny obed pre obidve
hodnotiace skupiny; pokračovanie v návšteve areálu hodnotenej inštitúcie celou skupinou; stretnutie skupiny v zasadacej miestnosti hodnotenej inštitúcie alebo v zasadačke
hotela; neformálnu večeru pre obidve hodnotiace skupiny.
Tretí deň (streda) program
- pre skupinu vykonávajúcu evalváciu, ktorý obsahuje
návštevu bitúnku odborníkom z oblasti hygieny potravín;
vyzdvihnutie expertov z hotela, prepravu na hodnotenú
inštitúciu a zasadnutie v určenej miestnosti; návštevu
kliník/katedier/ústavov a mobilných klinických jednotiek
jednotlivými expertmi spojenú s rozhovormi s pedagogickým a pomocným personálom; stretnutie koordinátora
a prípadne aj predsedu tímu expertov s finančnými a administratívnymi manažérmi a návštevu knižnice vrátane člena
hodnotiacej komisie – študenta; obed oboch hodnotiacich
skupín, zástupcov iných organizácií a štatutára hodnotenej
inštitúcie; návštevu externých klinických zariadení a univerzitnej farmy; stretnutie skupiny v zasadacej miestnosti
hodnotenej inštitúcie; dopravu do hotela; spoločné zasadnutie oboch skupín v zasadacej miestnosti hotela; neformálnu večeru pre evalvačnú skupinu.
- pre skupinu vykonávajúcu akreditáciu, ktorý obsahuje
vyzdvihnutie expertov z hotela, prepravu na hodnotenú
inštitúciu, zasadnutie v určenej miestnosti hodnotenej
inštitúcie; stretnutie so zamestnancami zodpovednými za
hodnotenie kvality (pregraduálneho a postgraduálneho
vzdelávania študentov a welfare študentov), stretnutie
zamestnancov a študentov zodpovedných za zabezpečenie
hodnotenia kvality pedagogických pracovníkov, vzdelávacích príležitostí, programov veterinárneho vzdelávania,
ako aj kliník, laboratórií a farmy; pokračovanie v hodnotení zabezpečenia kvality a transparentnosti stretnutím so
zamestnancami a študentmi podieľajúcimi sa na hodnotení
kvality kontinuálneho vzdelávania, výskumu, medzinárodných kontaktov a rozvoja, ako aj spolupráce so zmluvnými
stranami; obed oboch hodnotiacich skupín s predstaviteľmi
iných organizácií; pokračovanie v posudzovaní dokumentácie; prepravu do hotela; stretnutie hodnotiacej skupiny
v hoteli; večeru s osobami zodpovednými za hodnotenie
kvality na hodnotenej inštitúcii.
Štvrtý deň (štvrtok) program
- pre skupinu vykonávajúcu evalváciu, ktorý obsahuje
prepravu z hotela na hodnotenú inštitúciu; zasadnutie
skupiny v zasadačke hodnotenej inštitúcie; stretnutie so
seniorskými akademickými pracovníkmi; stretnutie s juniorskými akademickými pracovníkmi; stretnutie so študentmi;
stretnutie s pomocným personálom; priestor pre individuwww.uvlf.sk

álne stretnutia so zamestnancami hodnotenej inštitúcie;
neformálny obed pre obidve hodnotiace skupiny; záverečné
návštevy expertov na mieste (ak sú potrebné) a prácu v zasadačke; prepravu do hotela; spoločné stretnutie expertov
oboch hodnotiacich skupín; večeru expertov oboch hodnotiacich skupín,
- pre skupinu vykonávajúcu akreditáciu, ktorý obsahuje
prepravu z hotela na hodnotenú inštitúciu; zasadnutie
v určenej miestnosti hodnotenej inštitúcie; stretnutia
s vedúcimi oddelení, predsedom odborovej organizácie,
zástupcami pregraduálnych a postgraduálnych študentov;
návštevu vopred dohodnutých pracovísk v areáli hodnotenej inštitúcie; neformálny obed pre obidve hodnotiace
skupiny; pokračovanie v posudzovaní dokumentácie
a vypracovanie záverov dosiahnutých na základe stretnutí
s osobami zodpovednými za hodnotenie kvality; prepravu
do hotela; spoločné stretnutie expertov oboch hodnotiacich
komisií; večeru expertov oboch hodnotiacich komisií.
Piaty deň (piatok) - spoločný program pre obidve hodnotiace skupiny, ktorý obsahuje tímovú prácu v hoteli na
príprave prezentácie pre štatutára hodnotenej inštitúcie
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prezentované finančné a audítorské správy hospodárenia
organizácie za minulý rok a bol schválený návrh rozpočtu na
rok 2015. Prof. Pierre Lekeux, riaditeľ európskeho systému
hodnotenia veterinárneho vzdelávania (ESEVT), prezentoval hodnotiacu správu za rok 2014, aktuálny stav hodnotenia jednotlivých škôl a program hodnotiacich návštev na
roky 2015 – 2016. Naša univerzita získala status navštívená
a potvrdená inštitúcia (visited and approved) v roku 2011.
Minulého roku rektor UVLF v Košiciach požiadal o hodnotenie univerzity kombináciou evalvácie a akreditácie (stage
1 and stage 2), preto v prezentovanom programe návštev
hodnotiacich tímov sme zaradení na 26. – 30. október 2015.
Vzhľadom na to, že sme v tomto roku jediná univerzita,
ktorá bude hodnotená takýmto kombinovaným spôsobom,
návštevy sa zúčastnia aj pozorovatelia EÚ a asociácie
univerzít Austrálie a Nového Zélandu. Presný program
návštevy a detaily jej prípravy sme podrobne prediskutovali
so zástupcami evalvačného tímu. V ďalšom priebehu rokovania boli predstavené aj nové indikátory, ktoré sú aktuálne
používané v rámci ESEVT. Podrobné informácie k uvedenému nájdete na stránke www.eaeve.org.
V programe rokovania bola zaradená aj správa prezidenta
pokračovanie
na str. 4

FVE (Európskej veterinárnej federácie) Christopha Buhota,
v ktorej hodnotil povinné kurikulum pre veterinárnych
lekárov. Valné zhromaždenie ďalej schválilo Uppsalu vo
Švédsku ako miesto konania 29. ročníka EAEVE v roku 2016.
Súčasťou podujatia bolo aj edukačné sympózium, kde bol
hlavnou témou rokovania evalvačný a akreditačný proces.
Veľmi cennou bola pre nás prezentácia zástupcov Norwegian
University of Life Sciences, School of Veterinary Medicine, ktorá
nedávno prešla procesom akreditácie a s touto skúsenosťou sa podelila s ďalšími účastníkmi podujatia. Pretože táto
téma je pre nás vysoko aktuálna, ich skúsenosti a všetky
relevantné informácie sme sa snažili získať aj v neformálnej
v diskusii po skončení prezentácie.
Stalo sa už tradíciou, že organizátori sa snažia v sprievodnom programe predstaviť svoju univerzitu a krajinu. Turci
nám ukázali Beyazit Campus, sídlo University of Istanbul,
priestory Fakulty veterinárnej medicíny v Avcilar Campus,
Bosporský záliv a samotný Istanbul, mesto s významnými
historickými miestami a turistickými atrakciami.
prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., rektorka

Zasadnutia správnej rady v roku 2015

Správna rada Univerzity veterinárskeho lekárstva a
farmácie v Košiciach (ďalej len „SpR“) je orgán, ktorý bol
ustanovený na základe zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. SpR je orgán, ktorého poslaním je
uplatňovanie a presadzovanie verejného záujmu v činnosti
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (ďalej len „UVLF“), najmä v súvislosti s využívaním jej
majetku a finančných prostriedkov poskytovaných štátom
na základe dotačnej zmluvy. SpR má 14 členov, ktorých
menuje a odvoláva minister školstva, vedy, výskumu a športu
www.uvlf.sk

a kolegov; ústnu prezentáciu predbežných výsledkov
predsedom pre evalváciu štatutárovi hodnotenej inštitúcie
a ústnu prezentáciu predbežných výsledkov expertmi pre
akreditáciu; záverečný obed a popoludňajší odchod členov
komisií.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach pripraví dve samostatné sebahodnotiace
správy, a to pre proces evalvácie a akreditácie. Vedúci
pracovníci budú zodpovední za oboznámenie všetkých nimi riadených pracovníkov s procesom evalvácie
a akreditácie, so sebahodnotiacimi správami a za zabezpečenie rozdelenia úloh súvisiacich s procesom evalvácie.
Vzhľadom na závažnosť a význam procesu evalvácie
a akreditácie pre našu univerzitu bude potrebné dôsledne
plniť všetky úlohy súvisiace s prípravou a vlastným priebehom tohto procesu. Úspešné zvládnutie tohto procesu
nám zabezpečí stabilné miesto v európskom vzdelávacom
priestore a zvýši záujem zahraničných študentov o štúdium
na našej univerzite.
prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
rektorka

Slovenskej republiky (ďalej len „minister“). Šesť členov SpR
vyberá minister po vyjadrení rektora UVLF, šesť členov SpR
navrhuje na vymenovanie rektor UVLF so súhlasom Akademického senátu UVLF (ďalej len „AS“), jedného člena SpR
navrhuje ministrovi na vymenovanie zamestnanecká časť
AS a jedného člena študentská časť AS.
V roku 2015 sa doposiaľ SpR zišla na dvoch riadnych (25. 3.
2015 a 25. 5. 2015) a jednom mimoriadnom zasadnutí (29. 6.
2015).
Rokovanie SpR dňa 25. 5. 2015 otvoril jej podpredseda
Ing. Milan Dolný. Rektorka UVLF prof. MVDr. Jana Mojži3
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šová, PhD., osobne privítala nových členov SpR MUDr.
Richarda Rašiho, PhD. MPH., nominanta rektorky UVLF, Ing.
Jána Királyho, nominanta rektorky UVLF, doc. MVDr. Petra
Lazara, PhD., nominanta zamestnaneckej časti AS a MVDr.
Ladislava Stodolu, nominanta ministra školstva, vedy,
výskumu a športu SR, ktorým odovzdala dekréty členov SpR.
Zo zasadnutia SpR bol ospravedlnený nový člen SpR Ing.
Jaroslav Kiska, nominant ministra školstva, vedy, výskumu
a športu SR. Následne bol prítomnými členmi SpR zvolený
za tajomníka SpR doc. MVDr. Peter Korim, CSc., zamestnanec
UVLF. Vo voľbe predsedu SpR získal 11 platných hlasov Ing.
Ján Király a 1 platný hlas získal Ing. Jozef Hurný, PhD. Na
základe výsledkov tajného hlasovania sa predsedom SpR do
konca svojho aktuálneho mandátu člena SpR stal Ing. Ján
Király. Novozvolený predseda SpR Ing. Ján Király uviedol, že
na ostatnom zasadnutí SpR bolo rektorke prof. MVDr. Jane
Mojžišovej, PhD., uložené, aby do najbližšieho zasadania SpR
dala spracovať súhrn opatrení na vnútorné rezervy vedúce
ku konsolidácii financií na UVLF. Rektorka univerzity uviedla,
že daný dokument bol vypracovaný a bol poskytnutý členom
SpR. Materiál bližšie uviedol poverený kvestor UVLF Ing.
Róbert Schréter, podľa ktorého je materiál koncipovaný tak,
aby kroky vedenia univerzity smerovali k šetreniu výdavkov
a zvyšovaniu príjmov. SpR zobrala na vedomie informáciu
o súhrne opatrení na vnútorné rezervy vedúce ku konsolidácii financií na UVLF a odporučila vedeniu univerzity pri
nákupe strategických zariadení vyžiadať si vždy stanovisko
Hospodárskej komisie UVLF v Košiciach. Predseda SpR Ing.
Ján Király skonštatoval, že Správu o činnosti SpR za rok 2014
mali k dispozícii všetci členovia SpR, nevzniesli k nej žiadne
pripomienky a bude publikovaná na webovom sídle univerzity. Rektorka UVLF prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., uviedla
Správu o činnosti UVLF v Košiciach za rok 2014. Po nej bližšie
vysvetlil legislatívne pozadie a štruktúru správy prorektor
pre rozvoj školy a hodnotenie kvality prof. MVDr. Jozef
Nagy, PhD. Správa po diskusii bola vzatá na vedomie. Správu
o hospodárení UVLF v Košiciach za rok 2014 uviedol pove-

rený kvestor Ing. Róbert Schréter, ktorý poukázal taktiež na
legislatívne a organizačné rámce jej prípravy. Konštatoval, že
správa bola publikovaná a odoslaná v zmysle metodického
usmernenia z ministerstva. V diskusii Ing. Ján Király konštatoval, že UVLF v Košiciach v roku 2014 síce hospodárila so
ziskom, avšak mnohé položky nedávajú dôvod na spokojnosť. Uviedol, že bude potrebné prijať najmä adekvátne
opatrenia na zníženie straty na ÚZ v Rozhanovciach a na
Jazdeckom areáli UVLF. Taktiež uviedol, že bude nevyhnutné
znižovať náklady v položkách, ktoré boli v minulosti neadekvátne vo vzťahu k poslaniu univerzity, napr. náklady na
catering či reprezentačné účely. Rozpočet UVLF na rok 2015
uviedol prorektor prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., ktorý skonštatoval, že návrh rozpočtu prešiel pripomienkovým konaním
v Hospodárskej komisii UVLF, bol schválený vedením UVLF
a AS. Poukázal na problémové miesta v príjmovej časti
rozpočtu, ako aj na riziká vo výdavkovej časti. SpR návrh
rozpočtu schválila. V diskusii k jednotlivým bodom rokovania vystúpili doc. MVDr. Peter Lazar, PhD., Ing. Ján Király,
Ing. Milan Dolný, JUDr. Ing. Ján Bílek, MUDr. Richard Raši,
PhD. MPH, MVDr. Ladislav Stodola, prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., Ing. Róbert Schréter,
MVDr. Miroslav Martinček, Ing. Stanislav Hreha, PhD., a doc.
RNDr. Michal Stanko, DrSc. SpR uložila rektorke UVLF prof.
MVDr. Jane Mojžišovej, PhD., pripraviť materiál kontrolóra
o konkrétnych problémoch, ktoré boli zistené a predložiť ho
na najbližšie zasadnutie SpR.
Mimoriadne zasadnutie SpR sa uskutočnilo dňa 29. 6. 2015
a bolo venované predbežnej správe audítora o výsledkoch
kontroly účtovných dokladov UVLF a stanovisku vedenia
univerzity k zisteným skutočnostiam. Diskusia k tomuto
hlavnému bodu mimoriadneho zasadnutia správnej rady
poukázala na nespokojnosť s riešením mnohým ekonomických otázok na UVLF v predchádzajúcom funkčnom období.
Ing. Ján Király
predseda SpR UVLF

Zasadnutie akademického senátu
Dňa 6. 5. 2015 sa konalo riadne zasadnutie Akademického
senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.
Akademický senát schválil:
- Program zasadnutia AS UVLF v Košiciach
- Mandátovú, návrhovú a volebnú komisiu:
Predseda: doc. MVDr. Pavel Naď, PhD.
Členovia: doc. MVDr. Anna Ondrejková, PhD.
Peter Mrocek
Overovateľov zápisnice: Ing. Ladislav Takáč, PhD.
Ľuboš Macháč
- prof. MVDr. Petra Reichela, CSc., predsedu AS UVLF
v Košiciach, za zástupcu UVLF v Košiciach v Rade vysokých škôl na funkčné obdobie rokov 2015 – 2019
- Návrh Výročnej správy o činnosti UVLF v Košiciach za rok
2014
- Návrh rozpočtu UVLF v Košiciach na rok 2015
- Návrh Výročnej správy o hospodárení Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2014
4

- Návrh systémových zmien na zabezpečenie vlastnej
údržby
- Prolongáciu uznesení:
č. 23/32015 a č. 24/3/2015 – termín: najbližšie zasadnutie AS
č. 25/3/2015 – termín: september 2015
Akademický senát uložil:
- prof. MVDr. Jane Mojžišovej, PhD., rektorke UVLF v Košiciach, predložiť správu o stave čerpania rozpočtu UVLF
za I. polrok 2015 – termín: september 2015
Akademický senát zobral na vedomie:
- Odovzdanie ďakovného listu prof. MVDr. Jánovi Dianovskému, PhD., členovi Správnej rady UVLF v Košiciach,
za činnosť vo funkčných obdobiach 2008 – 2011 a 2011
– 2015.
prof. MVDr. Peter Reichel, CSc.
predseda AS
www.uvlf.sk

Vybranéz zvedenia
programu rektorky
Informácie

Z programu rektorky prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD.
• Účasť na spoločnom workshope so zástupcami výskumných kolektívov partnerskej University of Nordland
v dňoch 11. – 12. 5. 2015 na UVLF v Košiciach.
• Účasť na Vedeckej rade Národného poľnohospodárskeho
a potravinárskeho centra dňa 13. 5. 2015.
• Účasť na medzinárodnej konferencii Hygiena Alimentorum v dňoch 14. – 15. 5. 2015 na Štrbskom Plese.
• Účasť na 71. zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie
dňa 18. – 19. 5. 2015 v Banskej Bystrici.
V uznesení okrem iného SRK požaduje, aby ministerstvo školstva v roku 2015 pripravilo metodiku rozpisu
dotácií pre verejné vysoké školy (VVŠ) v záujme vytvorenia
predpokladov pre ich strategické riadenie, zvyšovanie
kvality vzdelávania a vedeckovýskumnej činnosti, ktorá
bude stabilná a bude platiť dlhšie časové obdobie, minimálne 3 roky, a bude schválená aj s rozdelením dotácie
do konca roka 2015 tak, aby školy neboli v rozpočtovom
provizóriu. Zároveň SRK požaduje navyšovať prostriedky
do rozpočtu VVŠ pre potreby základnej udržateľnosti v
medziročnom náraste o 5 %, aby sa slovenské VVŠ v relatívnych hodnotách priblížili k výške financovania vysokých
škôl v krajinách V4, teda minimálne o 20 mil. EUR ročne.
SRK podporuje schválenie Akčného plánu implementácie Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú
špecializáciu SR (RIS3) vo vláde SR, aby vysoké školy,
vedeckovýskumné inštitúcie a podnikateľská sféra mohli
čerpať prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ na výskum
a inovácie z programového obdobia 2014 – 2020.
Pre efektívne fungovanie procesu verejného obstarávania
SRK odporúča zvýšiť dolnú hranicu podlimitných zákaziek bežne dostupného tovaru, služieb a prác aspoň na
limit 10 000 €, pre verejné vysoké školy uzákoniť právo, ale
nie povinnosť využívať elektronický kontraktačný systém,
z procesu verejného obstarávania vyňať obstarávanie
potravín s krátkou dobou trvanlivosti a vyňať povinnosť
obstarávať nákup tovarov, služieb a prác zo zdrojov, ktoré
verejné vysoké školy získavajú podnikateľskou činnosťou
a vedeckovýskumnou činnosťou z grantových schém.
SRK žiada ministerstvo školstva zabezpečiť, aby sa
povinnosť verejných vysokých škôl ako prijímateľov vrátiť
už vyčerpané finančné prostriedky EÚ ukladala výlučne v
prípade preukázaného porušenia právnych noriem SR, a to
len v miere zodpovedajúcej závažnosti konkrétneho porušenia.
• Účasť na 28. General Assembly EAEVE konaného v Istanbule v dňoch 21. – 22. 5. 2015.
• Zasadnutie Správnej rady UVLF v Košiciach dňa 25. 5.
2015.
• Vypísanie výberových konaní na obsadenie miest vedúcich katedier a prednostov kliník.
• Účasť na XV. kongrese KVL SR v Jasnej v dňoch 29. – 31.
5. 2015.
• Účasť na otvorení medzinárodnej konferencie EUROZA
organizovanou ZOO Košice dňa 1. 6. 2015.
• Účasť na stretnutí absolventov po 30 rokoch dňa 5. 6.
2015.

www.uvlf.sk

Na univerzite v Neapole

• Účasť na konferencii pod názvom EUROPEAN GOVERNANCE finalized to biodiversity preservation, ktorá sa
uskutočnila dňa 8. – 9. 6. 2015 na University of Naples
Federico II v talianskom Neapole a kde bola podpísaná
bilaterálna dohoda o spolupráci.
• Odoslanie ročnej správy na VetNEST meeting, ktorý sa
konal 18. – 19. 6. 2015.
• Návšteva Islandskej republiky spolu s prorektorom pre
zahraničné štúdium MVDr. M. Tomkom, PhD. V Reykjavíku sa v dňoch 15. – 17. 6. 2015 na podnet veľvyslanca
SR pre Nórske kráľovstvo a Island F. Kašického uskutočnilo
stretnutie so zástupkyňami Ministerstva školstva Islandskej republiky – štátnou tajomníčkou A. Magnúsdóttir a
riaditeľkou oddelenia vedy a vzdelávania U. S. Vidarsdóttir, a stretnutie s ministrom rybárstva a poľnohospodárstva Islandskej republiky S. I. Jóhannssonom spolu
s honorárnym konzulom Slovenskej republiky na Islande
R. Oddssonom. Súčasťou cesty boli aj prijímacie pohovory
uchádzačov o štúdium na UVLF v Košiciach v anglickom
jazyku.

Zľava: Honorárny konzul SR na Islande R. Oddsson, rektorka prof.
Mojžišová, minister rybárstva a poľnohospodárstva Islandskej republiky S. I. Jóhannsson, DVM., prorektor MVDr. Tomko.

• Účasť na stretnutí zahraničných vysokých škôl v rámci
VetNEST-u dňa 18. 6. 2015 vo Viedni.
• Účasť na oslavách 250. výročia založenia Univerzity
veterinárnej medicíny vo Viedni a sprievodnom sympóziu
Teaching Vets v dňoch 19. – 20. 6. 2015 vo Viedni.
• Konanie promócií absolventov UVLF v Košiciach
v Štátnom divadle Košice v dňoch 25. – 26. 6. 2015.
• Konanie Správnej rady UVLF v Košiciach dňa 29. 6. 2015.
• Účasť na Slov-Raj-Vet – rodinný víkend veterinárnych
lekárov – v dňoch 27. – 28. 6. 2015.
(lk)
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Z agendy prof. MVDr. Zity Faixovej, PhD.,
prorektorky pre výchovno-vzdelávaciu činnosť
• V júli bol schválený nový Domový poriadok Študentských domovov UVLF v Košiciach. Jeho doplnenie
a spresnenie si vyžiadali zmeny súvisiace so zavedením
technických a informačných noviniek do života študentov
ubytovaných na študentských domovoch, medzi inými aj
zavedenie turniketov vo vstupných halách umožňujúcich vstup len ubytovaným študentom na ich preukaz
študenta UVLF v Košiciach. Žiadosť o ubytovanie sa
podáva prostredníctvom žiadosti v Akademickom informačnom systéme a informácia o pridelení ubytovania je
následne osobne známa len študentovi s podanou žiadosťou v AIS.
• Prijímacie konanie na UVLF v Košiciach na ak. r.
2015/2016
Na akademický rok 2015/2016 bolo zaevidovaných spolu
883 prihlášok.
• na 1. stupeň vysokoškolského štúdia:
- na ŠP bezpečnosť krmív a potravín v denne forme
štúdia bolo prihlásených 42 uchádzačov,
- na ŠP kynológia v dennej forme štúdia bolo prihlásených 57 a v externej forme štúdia 20 uchádzačov,
- na ŠP vzťah človek – zvierat a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii v dennej forme štúdia bolo prihlásených 41 a v externej forme štúdia 6 uchádzačov.
• na 2. stupeň vysokoškolského štúdia:
- na ŠP trh a kvalita potravín v dennej forme štúdia
bolo prihlásených 22 uchádzačov.
• na spojený 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia:
- na ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo bolo prihlásených 281 uchádzačov,
- na ŠP farmácia bolo prihlásených 414 uchádzačov.
Prijatie uchádzača o štúdium na UVLF v Košiciach bolo
podmienené úspešným vykonaním testu všeobecných
študijných predpokladov pre 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia, ktoré zabezpečovala externá firma SCIO, s. r.
o., resp. testov z biológie a chémie pre spojený 1. a 2. stupeň
vysokoškolského štúdia.
• Prijímacie konanie sa uskutočnilo v týchto termínoch:

• test zo všeobecných študijných
predpokladov mohli uchádzači vykonať v dňoch 7.
2. 2015; 14. 3. 2015; 11. 4. 2015; 8. 5. 2015 a 30. 5. 2015
v Bratislave, Nitre, Trnave, Banskej Bystrici, Martine,
Žiline, Poprade, Košiciach, Michalovciach a Prešove;
• testy z biológie a chémie 8., 9., 10., 11. a 15. 6. 2015 uchádzači vykonali na UVLF v Košiciach. ŠP VVL 8. a 9. 6. 2015,
ŠP farmácia 10. a 11. júna 2015 a 15. 6. 2015 bol
náhradný termín pre obidva študijné programy. Prijímacie skúšky sa konali v posluchárni anatómie, infektológie a pavilóne morfologických disciplín. Boli vytvorené tri komisie na spracovanie prvotných dokladov
a dozor, zložené z pedagogických pracovníkov
a študentov UVLF v Košiciach.
• Prijímacieho konania sa zúčastnilo:
- V ŠP bezpečnosť krmív a potravín v denne forme 40
uchádzačov. Nezúčastnili sa 2 uchádzači.
- V ŠP kynológia v dennej forme štúdia 51 uchádzačov.
Nezúčastnilo sa 6 uchádzačov.
- V ŠP kynológia v externej forme štúdia 14 uchádzačov.
Nezúčastnilo sa 6 uchádzačov.
- V ŠP vzťah človek – zvierat a jeho využitie v canisterapii
a hipoterapii v dennej forme štúdia 38 uchádzačov.
Nezúčastnili sa 3 uchádzači.
- V ŠP vzťah človek – zvierat a jeho využitie v canisterapii
a hipoterapii v externej forme štúdia 5 uchádzači.
Nezúčastnil sa 1 uchádzač.
- V ŠP trh a kvalita potravín v dennej forme štúdia 20
uchádzačov. Nezúčastnili sa 2 uchádzači.
- V ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo 260 uchádzačov.
Nezúčastnilo sa 21 uchádzačov.
- V ŠP farmácia 361 uchádzačov. Nezúčastnilo sa 53
uchádzačov.
Priebežné výsledky prijímacích testov boli zverejnené
denne na webovom sídle univerzity prostredníctvom informačného systému AIS a konečné výsledky v deň zasadnutia
prijímacej komisie dňa 23. 6. 2015. Prijímacie pohovory na
UVLF v Košiciach prebehli bez rušivých momentov.

Z agendy prof. MVDr. Juraja Pistla, PhD.,
prorektora pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky
• Na septembrový seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu je prihlásených 32 doktorandov,
z toho 16 z UVLF, 14 z ÚFHZ SAV a 2 z Prírodovedeckej
fakulty UPJŠ. 2. cirkulár bol sprístupnený prihláseným 2. 6.
2015.
• Širšia pozornosť je venovaná problematike univerzitného
vedeckého periodika Folia Veterinaria, v prvom rade čo sa
týka nedostatočného počtu článkov – do 1. čísla je do
júna 2015 zaslaných len 5 rukopisov, do 2. čísla je vyselektovaných 21 článkov zo ŠVOČ. Okrem toho je nutné
zabezpečiť na univerzite miestnosť pre redakciu časopisu
Folia Veterinaria, nakoľko redakcia časopisu ani technická
redaktorka v súčasnej dobe nemá určený žiadny priestor.
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• Boli podané návrhy habilitačnej komisie o habilitačnom
konaní:
1. RNDr. Beáty Holečkovej, PhD., v študijnom odbore
6.3.3. veterinárna morfológia a fyziológia dňa 2. júna
2015 o 10.00 hod. v posluchárni farmaceutického
pavilónu č. 401. (Habilitačná prednáška na tému
Genotoxicita vybraných xenobiotík a možnosti jej
hodnotenia v lymfocytoch prežúvavcov, obhajoba
habilitačnej práce na tému Genotoxické účinky
chemických látok vo vzťahu k zdraviu zvierat.)
2. MVDr. Anny Jackovej, PhD., v študijnom odbore 4.2.7.
mikrobiológia dňa 3. júna 2015 o 14.00 hod. v posluchárni farmaceutického pavilónu č. 401. (Habilitačná
www.uvlf.sk

prednáška na tému Genetická variabilita vírusových
patogénov, obhajoba habilitačnej práce na tému
Detekcia a genetická typizácia niektorých ekonomicky významných patogénov hospodárskych
zvierat.)
3. Ing. Anny Sobekovej, PhD., v študijnom odbore
7.1.18. toxikológia dňa 2. júla 2015 o 10.00 hod. v
posluchárni farmaceutického pavilónu č. 401. (Habilitačná prednáška na tému: Úloha voľných radikálov
v živom organizme, obhajoba habilitačnej práce na
tému: Xenobiotiká a oxidačné poškodenie organizmu.)
• Rokovalo sa o prípise Centra vedecko-technických informácií SR o príprave agendy financovania prístupov k
elektronickým informačným zdrojom (EIZ) na UVLF od
roku 2016. Jedná sa o závažnú otázku, lebo v roku 2015
končí projekt, z ktorého boli financované elektronické
databázy a v súčasnosti je vysoko aktuálny problém, ako
to bude s financovaním ďalej.
• Počet prihlásených uchádzačov na jednotlivé študijné

programy doktorandského štúdia v akademickom
roku 2015/16 je 33 uchádzačov, pričom hlavný záujem
je o klinické programy, hygienu potravín a hygienu chovu
zvierat a životné prostredie.
• Za účelom nadviazania spolupráce, resp. jej zintenzívnenia bolo prijatých niekoľko neoficiálnych návštev našej
univerzity. Jednalo sa o návštevy prof. Melnyka z National
University of Life and Environmental Science z Kyjeva
(3. – 4. 6. 2015), Dr. Nadala Galana (9. 6. 2015), riaditeľa
veterinárnej služby v Izraeli, a prof. Ivana Bibena, dekana
Fakulty veterinárskej medicíny z Dnepropetrovska (10. 6.
2015).
• Na každom zasadnutí vedenia sa riešili aktuálne otázky
týkajúce sa problematiky doktorandov, najmä otázky
predlžovania doby odovzdania dizertačných prác
z dôvodu nedostatku požadovaných publikácií doktorandov. Je to závažný problém, nakoľko na čas odovzdalo
svoje dizertačné práce len 7 študentov. Vedenie UVLF sa
touto situáciou priebežne zaoberá a snaží sa túto situáciu
riešiť.

Z agendy prof. MVDr. Jozefa Nagya, PhD.,
prorektora pre rozvoj školy a hodnotenie kvality
• Vzhľadom k blížiacej sa návšteve evalvačného a akreditačného tímu expertov (26. – 30. 10. 2015) na UVLF v Košiciach rektorka UVLF v Košiciach, prorektori UVLF v Košiciach (prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., prof. MVDr. Zita
Faixová, PhD., prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., doc. MVDr.
Oskar Nagy, PhD., MVDr. Martin Tomko, PhD.), doc. MVDr.
Peter Korim, PhD. (referát kvality UVLF v Košiciach), Ing.
Róbert Schréter (poverený výkonom kvestora UVLF
v Košiciach) a PhDr. Ľudmila Kundríková (kancelárka
UVLF v Košiciach) na pravidelných stretnutiach koordinujú prípravu sebahodnotiacich správ a organizáciu
priebehu medzinárodnej evalvácie a akreditácie. V súvislosti s prípravou evalvácie a akreditácie sa pracovných
stretnutí podľa potreby zúčastňujú aj iní pracovníci
UVLF v Košiciach (MVDr. Marián Prokeš, PhD., doc. MVDr.
Anna Ondrejková, PhD., MVDr. Naďa Sasáková, PhD.,
MVDr. Rudolf Hromada, PhD., Ing. Oto Lengyel, Ing. Eva
Ráczová).
• V súvislosti s úspešným návrhom sa naša univerzita
zúčastní Svetovej výstavy Expo 2015. UVLF v Košiciach
bude prezentovaná propagačným filmom s názvom
Zdravé zviera – bezpečná a kvalitná potravina. Zameraním videoprezentácie je zameranie na zviera ako potenciálny prameň nákaz človeka a produkciu bezpečných
a kvalitných potravín na princípe „z farmy na stôl“. Okrem
propagačného filmu bude spracovaný propagačný
bulletin o UVLF v Košiciach a naša univerzita iniciovala v rámci Svetovej výstavy Expo 2015 organizovanie
workshopu zameraného na problematiku kvality mäsových výrobkov.
• Výročná správa o činnosti UVLF v Košiciach za rok 2014
bola zaslaná na MŠVVaŠ SR a zverejnená na webovom
sídle UVLF v Košiciach.
• Bol spracovaný a vedením UVLF schválený materiál
www.uvlf.sk

„Vyhodnotenie počtu odučených hodín v akademickom
roku 2014/2015“. Z uvedeného materiálu vyplýva, že
v akademickom roku 2014/2015 bolo učiteľmi univerzity odučených nad stanovené úväzky 20 283 vyučovacích hodín, za ktoré budú pedagogickí a vedeckí pracovníci odmenení.
• Bol spracovaný návrh odmien za publikovanie vo vedeckých časopisoch registrovaných a spracúvaných službou
ISI Current Contents a databázami Scopus a Web of
Science za rok 2014. Za účelom zvýšenia motivácie tvorivých pracovníkov UVLF v Košiciach bola suma určená na
tento účel v roku 2015 v porovnaní s rokom 2014 navýšená trojnásobne (z 8 000,- € na 24 000,- €). V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi budú odmenení aj tvoriví
pracovníci, ktorí publikovali v impaktovaných časopisoch
evidovaných v databázach Web of Science a Scopus.
• Dňa 12. 6. 2015 sa uskutočnilo zasadnutie Hospodárskej
komisie UVLF v Košiciach, ktoré sa zaoberalo navýšením
plánovaných prostriedkov na zabezpečenie medzinárodnej evalvácie a akreditácie UVLF v Košiciach a na
základe materiálu „Stav budov a areálu UVLF v Košiciach“
predloženého povereným vedúcim Oddelenia prevádzky
a investícií UVLF v Košiciach Ing. Ota Lengyela stanovilo
priority v riešení údržby budov.
• Vedenie UVLF v Košiciach schválilo návrh na doplnenie
cenníka služieb poskytovaných ÚZ pre chov a choroby
zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach, chata Pincatorka:
- denný prenájom chaty (bez ubytovania) 50,- € s DPH
- ubytovanie 15,- € s DPH/osoba/noc
Pre pracoviská a zamestnancov UVLF v Košiciach (zľava
50%)
- denný prenájom chaty (bez ubytovania) 25,- € s DPH
- ubytovanie 7,50,- € s DPH/osoba/noc
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Z agendy MVDr. Martina Tomka, PhD.,
prorektora pre zahraničné štúdium
• Dňa 12. 5. 2015 sa na Ekonomickej univerzite v Bratislave uskutočnilo pracovné stretnutie prorektorov pre
zahraničné štúdium slovenských univerzít a vysokých
škôl s cieľom zintenzívnenia spolupráce týchto inštitúcií
pri propagácii možností štúdia na slovenských univerzitách a vysokých školách v zahraničí.
• Dňa 14. 5. 2015 sa konal University Open Day záujemcov
o štúdium na UVLF v Košiciach zo zahraničia. Súčasťou
stretnutia so študentmi a ich rodinnými príslušníkmi bola
aj prehliadka areálu univerzity a študentského domova.
• Vedenie UVLF v Košiciach sa zúčastnilo výzvy programu
„Partnerstvo pri chove“ organizovanej Zoologickou
záhradou v Košiciach a podporilo chov sovy bradatej –
tmavej.
• V dňoch 2. – 4. 6. 2015 sa uskutočnili obhajoby bakalárskych prác a štátne skúšky v bakalárskom študijnom
programe náuka o živočíchoch za prítomnosti troch
zástupcov University of Nordland v Bodø – prof. Grete
Lysfjord, doc. Moniky Brinchmann, doc. Ioannisa Vatsosa.
• Dňa 16. 6. 2015 sa v spolupráci s veľvyslanectvom Slovenskej republiky pre Nórske kráľovstvo a Island uskutočnili
prijímacie pohovory zahraničných záujemcov o štúdium
v Reykjaviku na Islande. Štyria uchádzači úspešne absolvovali prijímacie pohovory a boli prijatí na štúdium na
UVLF v Košiciach v ak. roku 2015/2016.
• UVLF v Košiciach svojím projektom uspela v Bruselskej
(EÚ) výzve „European Higher Education Fairs in Central
Asia and Asia“ (EHEF) a dostala možnosť pro-

•

•

•

•
•

pagovať štúdium na UVLF v Košiciach na European Higher Education Fair v Almata, Kazachstan v dňoch
27. – 28. 9. 2015.
K 31. 5. 2015 sa na štúdium v anglickom jazyku v študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo (General veterinary medicine) prihlásilo 24 študentov na
štúdium v trvaní 6 rokov a 35 študentov na post - bakalárske štúdium v trvaní 4 roky.
Dňa 25. 6. 2015 sa uskutočnila slávnostná promócia
20 absolventov spoločného bakalárskeho študijného
programu náuka o živočíchoch, ktorí budú od nasledujúceho akademického roku pokračovať v štúdiu na UVLF
v študijnom programe (General veterinary medicine).
V akademickom roku 2015/2016 sa z UVLF v Košiciach zúčastní programu ERASMUS+ 27 študentov a 10
učiteľov. V rovnakom akademickom roku univerzitu
v rámci ERSMUS+ navštívi 24 študentov a 4 učitelia.
Väčšina prichádzajúcich študentov (22) bude u nás
študovať dva semestre.
V termíne 22. – 24. 6. 2015 sa na našej univerzite uskutočnila návšteva Prof. Christiana de La Fe Rodriquez z Murcia
zo Španielsko.
V dňoch 26. – 28. 6. 2015 sa uskutočnila turistická akcia
Slovenský raj 2015, ktorú organizovala Komora veterinárnych lekárov Slovenska v spolupráci s UVLF v Košiciach. Z našej univerzity sa akcie zúčastnilo 18 zamestnancov.

Z agendy doc. MVDr. Oskara Nagya, PhD.,
prorektora pre klinickú činnosť a styk s praxou
• Návšteva spoločnosti Polnovakia Agrar group v Malinove,
ktorá prišla s ponukou na spoluprácu formou prezentácií praktických skúseností vo vybraných oblastiach
chovu a riešenia zdravotnej problematiky ošípaných
a hydiny, ako aj výroby kŕmnych zmesí pre rôzne kategórie zvierat, čo by mohlo byť prínosom pre prepojenie
teoretickej a praktickej výučby pre našich študentov.
• Účasť na zasadnutí komisie na vyhodnotenie ponúk
v súťaži pre zadávanie nadlimitnej zákazky v rámci verejného obstarávania na ÚFHZ SAV v Košiciach, kde sa
hodnotili aj niektoré ponuky na zadané prístrojové vybavenie pre novobudovanú univerzitnú veterinárnu nemocnicu.
• Na žiadosť prednostu kliniky malých zvierat bola schválená zmena času výkonu klinických služieb od 13.7. do 17.
8. 2015 v pracovných dňoch od 8.00 do 15.30 hod.
• Prehodnocoval sa návrh kliniky malých zvierat na realizáciu klinickej činnosti, ktorý rieši zabezpečovanie stálej
pohotovostnej služby s prítomnosťou lekára na klinike
24 hodín denne, zapojenie študentov 4. až 6. ročníka do
činnosti kliniky, personálne doplnenie kliniky, financovanie pohotovostných služieb a účasť doktorandov na
8

klinickej činnosti.
• Riešenie požiadaviek kliniky ošípaných na nájdenie vhodných priestorov na umiestnenie časti zvierat počas
letného obdobia, aby po zahájení nového akademického
roka bol zabezpečený dostatočný počet zvierat pre praktickú výučbu.
• V súvislosti s výstavbou nového pavilónu P 40 bolo
potrebné posúdiť požiadavky kliniky vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat na nové priestorové usporiadanie časti pracoviska realizujúcej pedagogickú
a klinickú činnosť.
• Predpis o klinickej činnosti na UVLF bol po úpravách predchádzajúcej verzie zaslaný prednostom kliník na
posúdenie a pripomienkovanie.
• Klinika koní žiadala úpravu priestorov pre pohyb koní
a vyhradenie výbehov pre kone, na základe ktorej
boli vytvorené dočasné prenosné výbehy s elektrickým
oplôtkom s denným zberom trusu pri pavilóne morfologických disciplín. Zároveň bola vykonaná úprava povrchu
a ohradenia existujúceho kruhového výbehu pre
opätovné umiestnenie koní.
• Zmenil sa postup schvaľovania žiadosti o prepravu
www.uvlf.sk

kadáverov, prepravy vedľajších živočíšnych produktov
pre potreby diagnostických pitiev na ústave patologickej
anatómie, ktorá bola navrhnutá zo strany RVPS Košice
-mesto.
• Rozhodlo sa o vyprázdnení vybraných priestorov v pavilóne 29 určených na adaptáciu pre potreby izolačných
priestorov pre určené druhy zvierat. Prednostovia kliniky
prežúvavcov a kliniky ošípaných zabezpečia premiestnenie zvierat z týchto priestorov a ich uvoľnenie pre

ďalšie úpravy do 10. 7. 2015.
• Vyriešili sa požiadavky na revíziu a výmenu fixačných
zariadení pre hovädzí dobytok v priestoroch dojárne na
ŠPP v Zemplínskej Teplici, ktoré majú zvýšiť bezpečnosť a ochranu zdravia študentov a pedagógov pri
výkone praktických cvičení. Rokovalo sa s dodávateľom
nových fixačných zariadení ohľadom požadovaného
množstva, ich umiestnenia a časového harmonogramu
dodávky a montáže.

Z agendy Ing. Róberta Schrétera,
povereného výkonom funkcie kvestora
• V priebehu mesiaca máj a jún pokračovala výstavba pavilónu 19 a pavilónu 40, v júni sa začalo s výmenou okien na
pavilóne 34 a rekonštrukciou auly UVLF.
• Pri výstavbe pavilónu 19 došlo k posunu míľnika č. 1, avšak
primeranými opatreniami sa podarilo meškanie odstrániť.
Všetky žiadosti o platbu spracované na základe dodávateľských faktúr za vykonané stavebné práce boli uhradené
Agentúrou MŠ VVaŠ SR pre ŠF EÚ (ASFEU). Ako problémové sa ukázalo najmä zakladanie stavby pavilónu 19.
UVLF sa dohodla so spoločnosťou Euro-building, a. s., na
čerpaní rezervy na zakladanie stavby po mesiaci rokovaní.
• Výstavba pavilónu 40 pokračuje excelentne. Bolo
potrebné najmä skoordinovať všetky dodávky naviazané
na stavebnú časť tak, aby nedošlo k ohrozeniu termínu
ukončenia projektu MediPark. Vedenie rozhodlo o úhrade
prvej faktúry spoločnosti SOAR za výstavbu pavilónu 40
z vlastných zdrojov, nakoľko došlo k pochybeniu na
strane RO pri schvaľovaní verejného obstarávania. Tento
nepriaznivý stav sa podarilo v priebehu mája zvrátiť
a aktuálne sú žiadosti o platbu preplácané a prvotná
investícia bola univerzite refundovaná.
• Uskutočnilo sa niekoľko stretnutí so zástupcami RO
(MŠVVaŠ SR) a SORO (ASFEU), čo je dôležité pre bezproblémové čerpanie financií zo ŠF EÚ. Pri týchto stretnutiach
sa riešia témy žiadostí o platbu, oprávnenosti výdavkov,
priebehu verejných obstarávaní a stave implementácie
projektov.
• V oblasti verejného obstarávania došlo k ukončeniu
pokračovanie
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administratívnej kontroly z úrovne RO a SORO v niekoľkých verejných súťažiach. UVLF je tak pripravená na
úspešnú implementáciu všetkých rozbehnutých projektov.
• Vedenie univerzity riešilo problematiku vozového parku.
Po ukončení analýzy financovania servisných prác
na súčasných vozidlách a analýze platieb za prepravu
študentov bude vedenie univerzity zvažovať obnovu
vozového parku.
• Pre ľahšiu dostupnosť pitnej vody pre študentov, zamestnancov i návštevníkov univerzity boli rozmiestnené
pitníky v areáli i budovách.
• Pripravuje sa komisia pre verejné obstarávanie stravovacích služieb pre zamestnancov a študentov univerzity
s dôrazom na to, aby boli členmi komisie na vyhodnotenie ponúk aj zástupcovia študentov a odborov.
• Účasť na stretnutí Klubu kvestorov VVŠ a ŠVŠ SR, ktoré sa
uskutočnilo v dňoch 18. – 19. júna 2015 spoločne so
zástupcami MŠVVaŠ SR a ASFEU a riešilo pripravované
zmeny v systéme SAP-Sofia v etape Sofia III. Na predmetnom stretnutí boli tiež prezentované korekcie za
projekty financované zo ŠF EÚ.
• V uplynulých mesiacoch sa pokračovalo v zavedenom
systéme porád kvestora, ktoré majú prispieť k zlepšeniu
koordinácie riadenia útvarov kvestora. Na týchto poradách sa prejednávajú veci prevádzkového charakteru
z oddelení ekonomiky, integrovaného riešenia projektov
a oddelenia prevádzky a investícií, o ktorých sa následne
podáva informácia na vedení univerzity.

Naša univerzita na Islande
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach má medzi študentmi v zahraničí dobré meno a najmä
v posledných rokoch sa teší rastúcemu záujmu o štúdium
všeobecného veterinárskeho lekárstva v anglickom jazyku
zo strany študentov zo severských krajín, najmä Nórska, ale
aj Švédska a teraz tiež Islandu.
Príležitosť podporiť tento záujem a predstaviť univerzitu
počas oficiálnych stretnutí na islandských ministerstvách –
školstva a poľnohospodárstva – inicioval František Kašický,
 Zľava: Veľvyslanec SR pre Nórske kráľovstvo a Island F. Kašický, riaditeľka oddelenia vedy a vzdelávania U. S. Vidarsdóttir, rektorka prof.
Mojžišová, štátna tajomníčka Ministerstva školstva Islandskej republiky A. Magnúsdóttir, prorektor MVDr. M. Tomko.

www.uvlf.sk
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mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Nórskom kráľovstve a na Islande. Jeho pričinením a za
jeho účasti sa v dňoch 15. – 17. 6. 2015 rektorka univerzity
prof. J. Mojžišová, PhD., a prorektor pre zahraničné štúdium
MVDr. M. Tomko, PhD., stretli v Reykjavíku so zástupkyňami Ministerstva školstva Islandskej republiky – štátnou
tajomníčkou pani A. Magnúsdóttir a riaditeľkou oddelenia
vedy a vzdelávania pani U. S. Vidarsdóttir, a spolu s honorárnym konzulom Slovenskej republiky na Islande pánom R.
Oddssonom sa druhý deň zúčastnili stretnutia s ministrom
rybárstva a poľnohospodárstva pánom S. I. Jóhannssonom.

Cieľom oboch stretnutí bolo poukázať na možnosti spolupráce medzi UVLF v Košiciach a inštitúciami patriacimi pod
gesciu uvedených ministerstiev v rámci rozvoja slovensko –
– islandskej spolupráce.
Súčasťou tejto pracovnej cesty boli aj prijímacie pohovory
islandských študentov – uchádzačov o štúdium na UVLF
v Košiciach v anglickom jazyku pozostávajúce z osobného
pohovoru a skúšky z biológie a chémie.
MVDr. Martin Tomko, PhD.,
prorektor pre zahraničné štúdium

Na návšteve univerzity v Neapole

Dňa 8. júna 2015 sa uskutočnila na University of Naples
Federico II v talianskom Neapole jednodňová konferencia
pod názvom EUROPEAN GOVERNANCE finalized to biodiversity preservation, ktorú otvoril rektor univerzity prof.
Gaetano Manfredi. Na konferencii boli publikované výsledky
bilaterálnych a multilaterálnych projektov “Riadenie a
zachovanie fauny a flóry a chránených území” (v Španielsku)
a “Inovačné systémy pre zachovanie voľne žijúcich zvierat v
oblasti Stredozemného mora” (v Taliansku).

Za UVLF v Košiciach sa ako pozvaní hostia konferencie
zúčastnili rektorka prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.,
a prorektor MVDr. Martin Tomko, PhD. Súčasťou programu
konferencie bolo aj pracovné stretnutie členov predsedníctva a organizátorov kongresu WAVES, ktorý sa bude
konať v dňoch 15. – 18. 9. 2015 v Košiciach. Vyvrcholením
konferencie bolo podpísanie bilaterálnej dohody o didakticko-vedeckej spolupráci, výmene vedeckých pracovníkov
a informácií týkajúcich sa akademických záležitostí medzi
Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
a University of Naples Federico II (Università degli Studi di
Napoli Federico II), ktorú za obe univerzity podpísali rektori
prof. Jana Mojžišová a prof. Gaetano Manfredi. Rektorka
UVLF v Košiciach zároveň prevzala z rúk rektora pamätnú
medailu neapolskej univerzity založenej ešte v roku 1224,
ktorá sa v roku 1987 premenovala po svojom zakladateľovi
Frederickovi II. z Hohenstaufenu.
MVDr. Martin Tomko, PhD.
prorektor pre zahraničné štúdium

70. výročie založenia Fakulty veterinárskej medicíny vo Vroclave – boli sme pri tom
Fakulta veterinárskej medicíny vo Vroclave, ktorá je
súčasťou Wroclaw University of Environmental and Life
Sciences, v tomto roku oslávila 70. výročie svojho založenia.
Na základe pozvania rektora univerzity pána prof. dr hab.
Romana Kolacza sa v dňoch 28. – 29. mája 2015 zúčastnili
slávnostného programu prorektori UVLF v Košiciach prof.
MVDr. Zita Faixová, PhD., a prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.,
nakoľko pani rektorka sa z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti nemohla na tejto akcii zúčastniť.
Počas prvého dňa odznelo viacero veľmi zaujímavých
prednášok. Na úvod vystúpil prof. dr hab. dr h. c. multi
Ryszard Badura, bývalý rektor univerzity v rokoch 1969 –
1981. Napriek svojmu vysokému veku (93 rokov) predniesol
komplexnú historickú reminiscenciu na založenie veterinárneho stavu v Poľsku, keď základom bola veterinárska škola
založená vo Ľvove. Nemenej zaujímavé boli tiež prednášky
týkajúce sa oblasti veterinárnej starostlivosti v priemyselnej
produkcii kurčiat v Poľsku, kde sa kurčatá aj nosnice chovajú
v supermoderných megapodnikoch so státisícovými
počtami zvierat. Poľsko sa tým v produkcii hydinového mäsa
a vajec zaraďuje na 2. priečku v EÚ. Podobného charakteru
boli aj prednášky týkajúce sa chovov hovädzieho dobytka
a ošípaných. Mimoriadny záujem vzbudila prednáška prof.
dr hab. Janusza T. Pawesku, absolventa tejto univerzity žijúceho v Juhoafrickej republike, s názvom: Selected topics in
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ecology, epidemiology and the control of the Ebola virus. Prof.
Paweska sa osobne zúčastnil na eradikačných opatreniach
eboly v západnej Afrike, čo dokumentoval množstvom
autentických fotografií.
V poobedňajšom programe sme mali možnosť zúčastniť sa
na prehliadke areálu Fakulty veterinárskej medicíny, kde sme
mali možnosť vidieť prístrojovo na vysokej úrovni vybavené
kliniky a laboratória.
Na druhý deň pokračoval slávnostný program osláv 70.
výročia založenia Fakulty veterinárskej medicíny vo Vroclave, ktorého sme sa zúčastnili ako pozvaní zahraniční hostia
v talároch s insígniami UVLF. V rámci tohto slávnostného
aktu bola udelená hodnosť doctor honoris causa prof. dr hab.
dr h. c. Zygmuntovi Pjesakovi.
Počas celého pobytu nám veľkú pozornosť venoval rektor
univerzity pán prof. dr hab. Romana Kolacz, ako aj dekan
a prodekani fakulty, ktorí prejavili záujem o užšiu spoluprácu Fakulty veterinárskej medicíny vo Vroclave s našou
univerzitou a prisľúbili v blízkej dobe návštevu UVLF za
účelom prípravy spolčených projektov.
prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.,
prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky
prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.,
prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť
www.uvlf.sk

pokračovanie
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XXXVI. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie
Hygiena alimentorum

Pod záštitou Ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky prof. Ing. Ľubomíra Jahnátka, CSc., sa v dňoch 13. – 15.
mája 2015 konala v hoteli Patria na Štrbskom Plese medzinárodná vedecká konferencia Hygiena alimentorum. XXXVI.
ročník bol odborne zameraný na problematiku „Bezpečných
a kvalitných produktov hydiny, rýb, voľne žijúcej a farmovej
zveri“. Konferencia bola organizovaná Katedrou hygieny
a technológie potravín Univerzity veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach, Ministerstvom pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Štátnou veterinárnou
a potravinovou správou Slovenskej republiky, Národným
kontaktným bodom pre vedeckú a technickú spoluprácu
s EFSA, Úniou hydinárov Slovenska a Slovenskou spoločnosťou pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave.
Viac než 200 našich a zahraničných účastníkov z deviatich
krajín (Česká republika, Francúzsko, Chorvátsko, Nemecko,
Nórsko, Poľská republika, Rakúsko, Slovinsko a Taliansko) si
vypočulo 23 prednášok (z toho 6 plenárnych) a oboznámilo
sa so 66-timi posterovými prezentáciami.
Hostí privítal odborný a organizačný garant prof. MVDr.
Jozef Nagy, PhD., a konferenciu otvorila prof. MVDr. Jana
Mojžišová, PhD., rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach.
V roku 2015 si pripomíname významné jubileá súvisiace
s veterinárnou profesiou a hygienou potravín, čo účastníkom
konferencie pripomenul zakladateľ konferencie Hygiena
alimentorum a emeritný profesor Katedry hygieny a technológie potravín UVLF v Košiciach prof. MVDr. Ján Pleva, DrSc.
Pri príležitosti životného jubilea odovzdala rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach medailu
za mimoriadny prínos k rozvoju hygieny potravín Dr. h. c. prof.
MVDr. Rudolfovi Cabadajovi, PhD., dlhoročnému rektorovi
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
udelila medailu aj ďalším významným osobnostiam, a to:
Ing. Zuzane Bírošovej, CSc., riaditeľke Odboru bezpečnosti
potravín a výživy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR; doc. MVDr. Ladislavovi Steinhauserovi, PhD.,
bývalému dekanovi Fakulty veterinárnej hygieny a ekológie
Veterinárnej a farmaceutickej univerzity v Brne; MVDr. Štefanovi Kohútovi, riaditeľovi RVPS Poprad, MVDr. Svetlane
Laczkoóvej, riditeľke RVPS Šaľa, MVDr. Jurajovi Gulovičovi,
pracovníkovi Štátnej veterinárnej a potravinovej správy,
a MVDr. Jozefovi Pokornému, riaditeľovi Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach.
Plenárnu časť konferencie zahájil prof. MVDr. Jozef Bíreš,
DrSc., ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej
správy SR prednáškou „Organizácia úradných kontrol
potravín v sektore hydiny, zveriny a rýb“. Riaditeľka Odboru
bezpečnosti potravín a výživy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Zuzana Bírošová, CSc.,
oboznámila účastníkov vo svojej prednáške s „Činnosťou
a spoluprácou národného kontaktného bodu s EFSA“. „Aktuálne problémy v produkcii hydinového mäsa a vajec na
Slovensku“ boli témou prednášky riaditeľa Únie hydinárov
Slovenska Ing. Mgr. Daniela Molnára.
Organizátori spolu so sponzormi pripravili počas prestávky
medzi plenárnymi prednáškami senzorické hodnotenie
šuniek z hydinového mäsa. Senzorické hodnotenie mali
www.uvlf.sk

možnosť vykonať všetci účastníci konferencie aj s vybranou
6-člennou hodnotiteľskou komisiou. Do súťaže bolo prihlásených 8 vzoriek od troch výrobcov a výsledky hodnotenia
boli vyhlásené v rámci otvorenia spoločenského večera.
Odborná časť konferencie pokračovala plenárnymi prednáškami Dr. Gillesa Salvata z Francúzskej agentúry pre
potraviny, zdravé životné prostredie a bezpečnosť (Aktuálne
problémy bezpečnosti hydinového mäsa pri umiestňovaní
na trh: zameranie na voľný chov brojlerov), docentky Marit
Bjørnevik z University of Nordland v Bodø v Nórsku (Prečo
majú ryby kratšiu dobu spotreby?), docenta Petra Paulsena z Univerzity veterinárnej medicíny vo Viedni (Analýza
časovo-teplotného profilu v reťazci zveriny a vplyv na potravinovú bezpečnosť), Dr. Moniky Lahrssen-Wiederholt zo
Spolkového ústavu pre hodnotenie rizika v Nemecku (Minimalizácia olova vo zverine) a Ing. Jaroslava Pokorádiho zo
Slovenskej asociácie chovu jeleňovitých (Využitie komplexu
biotechnologických postupov v dosledovateľnosti bioproduktov z farmovej zveri).
Ďalšie prednášky prvého a druhého dňa konferencie boli
zamerané na tieto témy: Rýchla identifikácia plutvových rýb
uvádzaných na trh metódou PCR (Di Taranto a kol., Univerzita Foggia, Taliansko); Malachitová zeleň u sladkovodných
rýb v Českej republike (Haldová a kol., Ústredná veterinárna správa Štátnej veterinárnej správy, Praha); Priamy
predaj a dodávanie malých množstiev produktov živočíšneho pôvodu v Slovenskej republike (Pekár a Lukáč, Štátna
veterinárna a potravinová správa SR); Potravinové podvody
v EÚ a návrhy ich riešenia (Pekár a Büchlerová, Štátna veterinárna a potravinová správa SR); Med – najčastejšie falšovaná
potravina (Vorlová, L. a kol., Veterinárna a farmaceutická
univerzita Brno); Trichinelóza čiernej zveri v Českej republike
(Koudela a kol., Veterinárna a farmaceutická univerzita Brno);
Sarkocystóza divých kačíc (Koudela a Votýpka, Veterinárna
a farmaceutická univerzita Brno); Skúsenosti pri vyšetrovaní
úradných vzoriek rýb, hydiny a vajec vo VPÚ Dolný Kubín
(Škuntová a Cabanová, Veterinárny a potravinový ústav
Dolný Kubín); Výskyt enteropatogénnej Yersinia spp. u diviakov v Českej republike (Lorencová a kol., Výskumný ústav
veterinárneho lekárstva Brno); Vírus hepatitídy E v Českej
republike – riziká infekcie v súvislosti so zverinou (Kubánková a kol., Výskumný ústav veterinárneho lekárstva Brno);
Využitie durancínu ED26/E7 v chove králikov (Lauková a kol.,
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV, Košice); Experimentálne overenie lantibiotika gallidermín v chove králikov
(Lauková a kol., Ústav fyziológie hospodárskych zvierat
SAV, Košice); Fyzikálno-chemické ukazovatele kvality mäsa
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Promócie 2015

Tohtoročné promócie absolventov Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa konali už tradične
v historickej budove Štátneho divadla v Košiciach 25. a 26.
júna 2015. Promovalo spolu 358 absolventov v šiestich
promočných aktoch.
Na promócii sa zúčastnila rektorka a prorektori univerzity, členovia vedeckej rady, akademického senátu, správnej
rady, kvestor, predseda Rady Základnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy, prezident Komory
veterinárnych lekárov SR a prezident Slovenskej lekárnickej
komory a akademickí funkcionári ďalších vysokých škôl.
Tohto roku boli po prvýkrát promovaní absolventi študijného programu vzťah – človek a zviera a jeho využitie
v canisterapii a hipoterapii. Slávnostne bolo promovaných 16 absolventov v dennej forme štúdia a 4 absolventi
v externej forme štúdia.
Okrem vyššie spomínaných absolventov bol titul doktor
veterinárskeho lekárstva slávnostne udelený v študijnom
programe všeobecné veterinárske lekárstvo 87 absolventom a v študijnom programe hygiena potravín 26 absolventom. V študijnom programe farmácia bol titul magister
udelený 121 absolventom. V študijnom programe trh
a kvalita potravín v dennej forme štúdia bolo na magistrov
promovaných 13 a v externej forme štúdia 9 absolventov.
V bakalárskych študijných programoch ukončilo štúdium
a bolo slávnostne promovaných na bakalárov v študijnom
programe kynológia v dennej forme 14 absolventov,
v externej forme 12 absolventov. V študijnom programe
bezpečnosť krmív a potravín v dennej forme promovalo 12
absolventov.
Štúdium s vyznamenaním a Cenou rektora ukončili
štúdium MVDr. Martin Paľa v študijnom programe všeobecné
veterinárske lekárstvo, MVDr. Veronika Krupová v študijnom
programe hygiena potravín, Mgr. Adrián Karkusz a Mgr. Veronika Holdová v študijnom programe trh a kvalita potravín
v dennej forme štúdia a Mgr. Ingrid Hamarová, Mgr. Vladimír
Kušnirák a Mgr. Viera Dobošová v externej forme a Bc. Ing.
Michala Wöllner v študijnom programe kynológia v externej
forme.
Štúdium s vyznamenaním ukončilo 6 absolventov;
v študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo
MVDr. Zuzana Fagová, v študijnom programe farmácia Mgr.
Lucia Schwarcová, v študijnom programe kynológia v dennej
forme Bc. Nikola Buková, v študijnom programe trh a kvalita
potravín v dennej forme Mgr. Martin Bartkovský, Mgr. Miro12

slava Čupová a v externej forme Mgr. Bibiána Maľaríková.
Slávnostnú chvíľu promócií podčiarkli aj slávnostné príhovory rektorky Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD., a dekana
Faculty of Biosciences and Aquaculture Dr. Reida Hole, ako
aj príhovory našich absolventov – MVDr. Lenky Hudákovej
a MVDr. Zuzany Fagovej za absolventov študijného programu
všeobecné veterinárske lekárstvo a hygieny potravín, Mgr.
Lukáša Jaroštiaka a Mgr. Romana Píša za absolventov študijného programu farmácia a Mgr. Martina Bartkovského za
absolventov všetkých bakalárskych študijných programov
a magisterského študijného programu trh a kvalitu potravín.
Okrem absolventov už spomenutých študijných programov
boli slávnostne odovzdané tituly doktora veterinárnej medicíny 24 zahraničným študentom z Írska, Nórska, Izraela,
Anglicka, Grécka, Cypru a Malty, ktorí úspešne ukončili
štúdium na našej univerzite v študijnom programe general
veterinary medicine (všeobecné veterinárske lekárstvo)
v anglickom jazyku. Absolventka MVDr. Elizabeth Paisley
Lynn-Harness ukončila štúdium s vyznamenaním.
Po tretíkrát v histórii univerzity boli promovaní absolventi spoločného bakalárskeho študijného programu Joint
Bachelor Degree in Animal Science – náuka o živočíchoch,
ktorý je realizovaný v spolupráci s Faculty of Biosciences and
Aquaculture, University of Nordland v Bodø, v Nórsku. Tohto
roku slávnostne promovalo 20 absolventov tohto študijného
programu, ktorí získali titul bakalár a jedna absolventka Bc.
Leah Michelle Flaig ukončila štúdium s vyznamenaním.
Promócií sa zúčastnili zástupcovia partnerskej University
of Nordland v Bodø – Dr. Reid Hole, dekan Faculty of Biosciences and Aquaculture, Nina Ellingsen Høiskar, riaditeľka
University of Nordland, a koordinátor študijného programu
Joint Bachelor Degree of Animal Sciences doc. MVDr. Ionnis
Vatsos.
Slávnostný príhovor za nórskych absolventov predniesli
Bc. Ida Slagsvold Hekne a Bc. Katharina Maurstad, a za ostatných zahraničných absolventov MVDr. Andrew Ian Tacey
a MVDr. Stephane Batsas.
Všetkým tohoročným absolventom prajeme veľa úspechov
a naplnenie všetkých očakávaní v osobnom i pracovnom
živote.
prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť
www.uvlf.sk

Vedecký míting UVLF s partnermi z University of Nordland
V dňoch 11. – 12. mája 2015 sa na UVLF v Košiciach uskutočnilo stretnutie vedeckých pracovníkov našej univerzity
s vedeckými pracovníkmi University of Nordland z Bodø,
s ktorou naša univerzita zabezpečuje spoločný bakalársky
študijný program Animal Science. Cieľom tohto stretnutia
bolo vypracovať ideové zameranie spoločných vedeckých
projektov pre nastávajúce obdobie výziev v rámci európskeho programu Horizont 2020. Z nórskej univerzity sa
jednania zúčastnili vedeckí pracovníci zameraní na chov
a choroby morských rýb (aquaculture): Dr. Monica Brinchmann, assoc. prof. Ioannis Vatsos, Dr. Mette Sørensen, Dr.
Marit Bjørnevik, Dr. Ørjan Hagen, prof. Jorges Fernandez a
prof. Grete Lysfjord. Za našu univerzitu sa stretnutia zúčastnili: prof. Jana Mojžišová, prof. Zita Faixová, prof. Juraj Pistl,
prof. Jozef Nagy, prof. Oskar Nagy, MVDr. Martin Tomko,
doc. Mangesh Bhide, doc. Ľudmila Tkáčiková, doc. Radka
Nemcová, MVDr. Dagmar Mudroňová, MVDr. Marián Maďar
a doc. Peter Popelka.
Počas mítingu si partneri vytýčili oblasti spoločného záujmu:
1. štúdium interakcie patogéna s hostiteľom na proteomickej úrovni, najmä z pohľadu štúdia kožnej mikrobiocenózy (mikrobiologické, imunologické aspekty,

vplyv výživy, kvality vody, zmien prostredia a vplyv
bakteriálnych, vírusových a parazitárnych patogénov),
2. využitie probiotík na zvýšenie celkovej imunitnej
odpovede rýb, in vitro a in vivo testovanie nových
kmeňov,
3. analýza vzoriek krmív rýb na prítomnosť mykotoxínov,
pesticídov a iných škodlivých látok.
Zároveň boli vytypované projekty, kde boli vyhlásené
výzvy v najbližšom období, a to jednak Nórska grantová
agentúra, jednak H2020-COFUND-2015. Jedná sa o projekty,
ktoré umožnia okrem iného vytvoriť študijné programy ako
pre doktorandov, tak aj pre postdoktorandov a vedecko-pedagogických pracovníkov oboch univerzít.
Prvým výsledkom tohto vedeckého mítingu bolo podanie
spoločného projektu cestou Nórskej grantovej agentúry týkajúceho sa izolácie a charakterizácie špecifického
proteínu izolovaného z atlantického lososa na proteomickej
úrovni.
prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky

Štipendijný program EHP
Dňa 11. mája 2015 sa o 9.30 h. uskutočnila v zasadacej
miestnosti UVLF otváracia konferencia k mobilitnému
projektu SK06-II-01-003 v rámci Štipendijného programu
EHP Slovensko za účasti zástupcov nórskej University of
Nordland v Bodø (UiN). Prítomným bol prezentovaný cieľ
projektu, ktorým je rozšírenie bilaterálnej inštitucionálnej
spolupráce medzi UVLF v Košiciach a UiN prostredníctvom
zvýšenia mobilít doktorandov a akademických pracovníkov.
Partneri si zadefinovali úlohy, ktorých plnenie prispeje
k úspešnej realizácii projektu v období od mája 2015 do
septembra 2016.
Mgr. Bianka Shymanska

pokračovanie
zo str. 11

XXXVI. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie
Hygiena alimentorum

králikov divých získaného rozdielnym spôsobom (Mačanga
a kol., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach) a Využitie probiotík v akvakultúre lososovitých rýb
(Fečkaninová a kol., Univerzita veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach).
Z medzinárodnej konferencie Hygiena alimentorum XXXVI
bol vydaný Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach a Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR
zborník prednášok a posterových príspevkov z konferencie,
ktorý je k dispozícii v Ústave vedeckých informácií a knižnici
UVLF v Košiciach a v knižnici Ústavu hygieny a technológie
mäsa UVLF v Košiciach.
Medzinárodnú vedeckú konferenciu ukončil prof. MVDr.
Peter Turek, PhD., vedúci Katedry hygieny a technológie
potravín Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach. Vo svojom záverečnom príhovore poďakoval
všetkým účastníkom, členom medzinárodného programowww.uvlf.sk

vého výboru, organizačného výboru, vedeniu Univerzity
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, spoluorganizátorom, sponzorom, vystavovateľom a hotelu Patria
za prípravu a úspešný priebeh konferencie. Prítomných
pozval na XXXVII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Hygiena alimentorum, ktorý sa uskutoční v dňoch 18.
– 20. mája 2016 a odborne bude zameraný na Bezpečnosť
a kvalitu mliečnych a rastlinných komodít.
Medzinárodný programový výbor a organizačný výbor
konferencie Hygiena alimentorum XXXVI vyjadrujú poďakovanie všetkým účastníkom, vedeniu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, spoluorganizátorom,
sponzorom, vystavovateľom a hotelu Patria za prípravu
a úspešný priebeh konferencie.
prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.
odborný a organizačný garant konferencie
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Zasadnutie VetNEST 2015

Pravidelné každoročné stretnutie predstaviteľov veterinárskych vysokých škôl - členov VetNest (Veterinary Network
of Students and Staff Transfer) sa uskutočnilo tohto roku
v dňoch 17. a 18. júna vo Viedni v Rakúsku. Zasadnutia sa
zúčastnili zástupcovia veterinárskych vysokých škôl z Viedne
– organizátora zasadnutia, Ljubljany, Záhrebu, Budapešti,
Brna a Košíc ako riadnych členov VetNEST-u, ako aj zo Sarajeva a Skopje ako inštitúcií pozorovateľských a spolupracujúcich v rámci CEEPUS. Za UVLF v Košiciach sa zasadnutia
zúčastnili rektorka UVLF v Košiciach prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., prorektori prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., prof.
MVDr. Juraj Pistl, PhD, MVDr. Martin Tomko, PhD., a doc.
MVDr. Oskar Nagy, PhD.
Účastníci tohoročného VetNEST-u sa prvý deň zasadnutia stretli v príjemnej atmosfére na neformálnej uvítacej
večeri. Druhý deň sa uskutočnila pracovná časť rokovania
v priestoroch veterinárnej univerzity. Zasadnutie VetNEST-u otvoril a predstaviteľov jednotlivých veterinárskych škôl
privítal prezident VetNEST-u dekan Veterinárnej fakulty
Univerzity v Ljubljane profesor Andrej Kirbiš, ktorý aj celé
zasadnutie viedol. Po úvodnom krátkom predstavení sa
jednotlivých zástupcov zúčastnených členov VetNEST-u
prezident oboznámil účastníkov so správou z predchádzajúceho zasadnutia konaného na UVLF v Košiciach. Následne
zástupcovia jednotlivých zúčastnených partnerských škôl
prezentovali svoje správy zamerané na vyhodnotenie zmien
uskutočnených od ostatného zasadnutia v oblasti študijných plánov, riadení organizácie, organizačnej štruktúry
inštitúcií, materiálno-technickej vybavenosti, výsledkoch
dosiahnutých v rámci medzinárodných mobilít študentov,
doktorandov a učiteľov (CEEPUS, Erasmus) a informovali aj o
ďalších aktivitách v oblasti spolupráce pri riešení projektov,
postgraduálneho vzdelávania a pod. Za našu univerzitu
správu prezentoval prorektori prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.,

a MVDr. Martin Tomko, PhD. V rámci diskusií k predneseným
správam významnými otázkami bola problematika realizácií mobilít, organizácia letných škôl, tzv. summer school
s možnosťou rozšírenia tém a zapojenia sa aj ďalších veterinárnych škôl do ich organizácie, hodnotili sa aj skúsenosti
v oblasti organizácie štúdií, zmien študijných plánov v zmysle
požiadaviek EAEVE a aktuálnou bola aj výmena skúseností
s prebiehajúcou medzinárodnou evalváciou a akreditáciou
veterinárnych škôl v rámci EAEVE. Súčasťou zasadnutia bola
aj prednáška prof. Grimma na tému Etika pre veterinárov
s následnou diskusiou k prednesenej téme a problematike
vzťahov človeka a zvierat.
Účastníci zasadnutia sa na záver zasadnutia dohodli aj na
termíne a mieste uskutočnenia budúcoročného zasadnutia
VetNEST-u, ktoré sa bude konať v Záhrebe v druhej polovici
októbra 2016.
Tohtoročné zasadnutie VetNest-u sa uskutočnilo v rámci
osláv 250. výročia založenia Veterinárnej univerzity vo Viedni,
ktoré sa uskutočnili 19. a 20. júna a ktorého sa na pozvanie
viedenskej univerzity zúčastnili aj zástupcovia našej univerzity, účastníci zasadnutia VetNest-u. Slávnostná ceremónia
zahájenia osláv sa uskutočnila v piatok 19. júna v banketovej hale univerzity. Sprievodnými podujatiami osláv bolo
aj 5. stretnutie európskych učiteľov v oblasti veterinárnej
bezpečnosti potravín (5th Meeting of the European Veterinary Food Safety Teachers – EVFST) a sympózium venované
didaktike a inováciám vo veterinárnej výučbe pod názvom
Teaching Vets#1: Be informed, Be inspired. Challeneges of
student centered teaching. Vyvrcholením osláv 250. výročia
založenia univerzity bol jubilejný bál vo viedenskej radnici,
ktorého sa zúčastnili aj pozvaní hostia z viacerých zahraničných vysokých veterinárnych škôl vrátane našej univerzity.
doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD.
prorektor pre klinickú činnosť a styk s praxou

Medzinárodné stretnutie zoohygienikov na Slovensku
V dňoch 7. až 11. júna 2015 sa v Košiciach v Hoteli Double
Tree by Hilton uskutočnil XVII. medzinárodný zoohygienický kongres ISAH 2015, ktorý sa konal pod záštitou ministra pôdohospodárstva Ing. Ľubomíra Jahnátka a primátora
mesta Košice MUDr. Richarda Rašiho. Hlavnými organizátormi kongresu ISAH 2015 boli Univerzita veterinárskeho
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lekárstva a farmácie v Košiciach, Medzinárodná zoohygienická organizácia ISAH (International Society for Animal
Hygiene) a Európsky úrad pre bezpečnosť potravín EFSA
(European Food Safety Authority).
Kongres ISAH je organizovaný každé dva roky členmi
Medzinárodnej zoohygienickej organizácie ISAH, ktorá bola
www.uvlf.sk

Významných hostí prijal v Historickej radnici primátor mesta Košíc MUDr. Richard Raši

založená v roku 1970 profesorom Ferencom Kovacsom
z Budapešti, profesorom Johanom Kalichom z Mníchova
a profesorom Jánom Rosochom z Košíc. Cieľom organizácie je výmena vedeckých a praktických skúseností
a znalostí v oblasti zoohygieny. Zameriava sa hlavne na
zdravie ľudí a zvierat, welfare, na biologickú bezpečnosť, udržateľnosť živočíšnej výroby, ochranu životného
prostredia a taktiež optimálne a ekonomické využitie
prírodných zdrojov. Krédo spoločnosti ISAH znie: Prevencia
je lepšia ako liečba. Predchádzanie ochorení v chove zvierat je hlavnou zásadou zoohygieny, čím sa znižujú
ekonomické náklady na liečbu.
Kongresu sa zúčastnilo viac ako 160 účastníkov z takmer
z 50 krajín sveta. Na Slovensku sa stretnutie zoohygienikov
konalo už po druhýkrát, prvýkrát to bolo v roku 1982 vo
Vysokých Tatrách. Mottom tohtoročného kongresu bolo
Hygiena chovu zvierat – prvý krok k hygiene potravín.
V pondelok 8. júna bol kongres oficiálne otvorený hlavným
organizátorom kongresu doc. MVDr. Jánom Venglovským.
V oficiálnych príhovoroch vystúpila viceprimátorka Košíc
MUDr. Renáta Lenártová, PhD., prorektor UVLF prof. MVDr.
Juraj Pistl, PhD., hlavný veterinárny lekár SR prof. MVDr.
Jozef Bíreš, DrSc., a na záver prezident organizácie ISAH
profesor Jörg Hartung. Účastníci kongresu si taktiež uctili
pamiatku na významnú osobnosť zoohygieny na Slovensku
profesora Rosochu a tiež nedávno zosnulého čestného
prezidenta ISAH profesora Ferenca Kovacsa.
Vedecká úroveň kongresu bola veľmi vysoká, kongresu
sa zúčastnilo množstvo popredných svetových a domácich odborníkov z rôznych oblastí zoohygieny a hygieny
potravín. V rámci plenárnych prednášok vystúpili odborníci
ako prof. Jozef Bíreš, prof. Donald Broom, Dr. Alex Morrow,
Dr. Franck Berthe a Dr. Nadav Galon.
Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., poukázal na význam, úlohy
a poslanie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS)
v potravinovej bezpečnosti, na poli zdravia zvierat, welfare
zvierat, hygieny potravín, ekológii, kontrole používania
veterinárnych liekov, kontrole hygieny potravinárskych
produktov živočíšneho aj rastlinného pôvodu a špeciálnych komodít. Oboznámil odbornú verejnosť s výsledkami
kontrol v obchodných sieťach SR a taktiež o nákazovej situácii na Slovensku.
Významnou osobnosťou zoohygieny a welfare zvierat bol
určite profesor Donald Broom z Univerzity v Cambridge,
ktorý je jedným zo zakladateľov vedeckého odboru welfare
zvierat. Vo svojej prednáške sa venoval výsledkom svojej
dlhoročnej kariéry v oblasti hodnotenia pohody zvierat,
www.uvlf.sk

systémov ustajnenia, manažmentu chovu a transportu
zvierat.
Medzi pozvanými prednášajúcimi bol aj Dr. Alex Morrow,
odborník na epizootické hrozby z Alexander Robertsonovho
Centra pre tropickú veterinárnu medicínu, EMIDA z Veľkej
Británie. Prezentoval zaujímavý príspevok o ochoreniach
zvierat pôsobiacich závažné sociálne, ekonomické a environmentálne hrozby pre spoločnosť vo svete.
Dr. Franck Berthe, popredný predstaviteľ organizácie EFSA
a vedúci Odboru zdravie zvierat a rastlín (ALPHA), predstavil
poslanie a úlohy EFSA v systéme bezpečnosti potravín vo
vzťahu k zdraviu zvierat a welfare.
Pre neodkladné pracovné povinnosti musela na poslednú
chvíľu účasť na kongrese odrieknuť Dr. Karin Schwabenbauer – prezidentka svetového zhromaždenia delegátov OIE
a Rady OIE. Jej príspevok s názvom Stanovisko OIE k zdraviu
a welfare hospodárskych zvierat odprednášal profesor Jörg
Hartung.
Posledným prednášajúcim v sekcii plenárnych prednášok
bol Dr. Nadav Galon, ktorý je vedúci odboru veterinárnej
služby a zdravia zvierat na Ministerstve poľnohospodárstva
a rozvoja vidieka v Izraeli (Bet Dagan). Vystúpil s veľmi zaujímavou prednáškou na tému Kontrola ochorení v geopolitickom regióne Izrael.
Počas ďalších dvoch dní kongresu 9. a 10. júna boli
na programe vedecké prednášky prezentované v dvoch
kongresových halách zahŕňajúcich tieto základné vedecké
oblasti:
• Hygiena chovu zvierat, kvalita a bezpečnosť potravín
• Zdravie, welfare a správanie zvierat
• Prevencia ochorení, biologická bezpečnosť a vakcinácia
• Hygiena chovu zvierat, preventívna veterinárna medicína a zdravie stáda
• Zoonózy, novovznikajúce hrozby ochorenia
• Znečistenie životného prostredia zo živočíšnej produkcie
• Hygiena potravín, vody a odpadov zo živočíšnej
produkcie
Kongresu sa zúčastnilo aj 25 mladých vedcov z rozvojových krajín sveta, ktorým túto možnosť prezentovať
svoje výsledky poskytla PTF Nadácia Profesora Tielena. PTF
nadácia je nezisková organizácia založená v roku 1998 profesorom Martinom Tielenom, ktorej väčšina aktivít je spojená
s organizáciou ISAH, pričom finančné zdroje nadácie umožňujú mladým vedcom zúčastniť sa veterinárnych kongresov
ako príležitosti k výmene vedeckých poznatkov a vybudovania vedeckej siete pre budúcu spoluprácu. Na kongrese
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sa stalo už tradíciou, že posledná sekcia predstavuje Valné
zhromaždenie ISAH, na ktorom bol Prof. Ingvar Ekesbo
(Skara, Švédsko) slávnostne vymenovaný za čestného prezidenta ISAH. Taktiež sa rozhodlo o mieste konania budúceho
kongresu. Z dvoch hlavných uchádzačov, ktorými boli
Thajsko a Mexiko, členovia ISAH zvolili Mexiko za miesto
konania kongresu ISAH 2017, ktorý sa bude konať v máji
2017 pod záštitou rektora Univerzity v Sinaloa (Culiacán,
Mexico).
Vedecká aj spoločenská úroveň kongresu bola veľmi
vysoká a nadmieru splnila očakávania všetkých účastníkov

Odborári rokovali
na Uhrinči
2. 6. 2015 sa na chate Veterinár na Uhrinči uskutočnilo
spoločné zasadnutie rady základnej organizácie, revíznej
komisie, úsekových dôverníkov, prizvaných členov odborov,
vedenia univerzity a predsedníctva Akademického senátu
UVLF v Košiciach. Jeho cieľom bolo zhodnotiť doterajšie plnenie kolektívnej zmluvy za rok 2015, informovať
o stave príprav volieb do Rady ZO a revíznej komisie, ako aj
vzájomne sa oboznámiť s aktuálnymi otázkami činnosti ZO
i rozvoja UVLF. Okrem toho účasť na tomto stretnutí prijali aj
Ing. Pavol Ondek, predseda OZ PŠaV na Slovensku, doc. Ing.
Miroslav Habán, PhD., podpredseda OZ PŠaV na Slovensku
a predseda Združenia vysokých škôl a priamo riadených
organizácií na Slovensku. Hosťami boli aj predsedovia rád
základných organizácií univerzít východoslovenského
regiónu.
Celé rokovanie viedol predseda Rady ZO UVLF v Košiciach
prof. RNDr. Michal Toropila, CSc. Pri podrobnom hodnotení
prijatej kolektívnej zmluvy pre rok 2015 bolo vzájomne
konštatované, že táto sa plní takmer v celom rozsahu až
na problémy tykajúce sa stravovania. Vo svojom vystúpení
rektorka prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., okrem vyzdvihnutia činnosti ZO pre rozvoj univerzity poukázala aj na ďalšie
priority, ktoré v nasledujúcom období budú univerzitu
očakávať, a to aj v súvislosti s blížiacou sa evalváciou a akreditáciou. Spolu s predsedom akademického senátu prof.
MVDr. Petrom Reichlom, CSc., zdôraznili, že takéto neformálne, ale predovšetkým pracovné stretnutia sú užitočné
pre všetky zainteresované strany. Zástupcovia OZ PŠaV na
Slovensku informovali zúčastnených o tom, čo všetko bolo
zväzom vykonané vrátane platov pedagogických i nepedagogických pracovníkov vysokých škôl, ako aj o stave príprav
kolektívneho vyjednávania pre kolektívnu zmluvu vyššieho
stupňa na rok 2016. Zároveň vysoko hodnotili činnosť našej
ZO v rámci všetkých verejných vysokých škôl aj napriek
skutočnosti, že počtom členov patríme k tým najmenším.
Na návrh Rady ZO bol za dlhoročnú aktívnu prácu v odboroch odovzdaný ďakovný list OZ PŠaV na Slovensku doc.
MVDr. Petrovi Korimovi, PhD., MVDr. Libuši Bodnárovej, p.
Vladimíre Antožiovej a p. Gabriele Volosyniovej.
Na návrh predsedníčky volebnej komisie bol schválený
termín konania volieb do Rady ZO a Revíznej komisie ZO na
16. 6. 2015.
prof. RNDr. Michal Toropila, CSc.
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kongresu aj organizátorov. Na záver by sme sa v mene celého
organizačného výboru kongresu ISAH 2015 chceli poďakovať za finančnú a materiálnu podporu vedeniu Univerzity
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, spoluorganizátorom, magistrátu mesta Košice pod vedením primátora
Košíc MUDr. Richarda Rašiho, všetkým sponzorom a v neposlednom rade aj Regionálnym veterinárnym a potravinovým
správam.
MVDr. Gabriela Gregová, PhD.
Ústav hygieny zvierat a životného prostredia UVLF v Košiciach

Nájdete nás na Facebooku...
Facebook je sociálna sieť, ktorú založil 4. februára 2004
Američan Mark Zuckerberg počas štúdia na Harvardovej
univerzite. Spoluzakladateľmi systému boli Chris Hughes,
Dustin Moskovitz a Eduardo Saverin. Facebook pôvodne
slúžil len študentom Harvardovej univerzity. Zuckerberg
ho spustil zo svojej internátnej izby. Naprogramovanie mu
údajne trvalo menej ako dva týždne. Za taký istý čas ho
začala využívať polovica školy, preto ho rozšíril na americké
univerzity Yale a Stanford. Od 27. februára 2006 sa začali do
systému pripájať niektoré veľké spoločnosti a od 11. augusta
2006 sa môže pripojiť ktokoľvek starší ako 12 rokov. Používatelia sa môžu pripájať na rôzne sociálne siete, napríklad
v rámci jednej školy, firmy alebo geografickej oblasti. To
umožňuje ľahšie vyhľadávanie jednotlivých osôb. Začiatkom
marca 2009 bola oficiálne spustená aj slovenská verzia Facebooku. V dnešnej dobe slúži Facebook najmä na komunikáciu, nadväzovanie priateľstiev a zdieľanie fotografií a videí.
K 30. septembru 2014 mal Facebook 1,35 miliardy aktívnych
používateľov za mesiac a je dostupný skoro na celom svete.
Pre väčšinu spoločností predstavuje Facebook rovnakú
nutnosť, akou sa stala emailová komunikácia alebo webová
prezentácia. Facebook patrí k špičke návštevnosti. V Slovenskej republike ho využíva viac ako 1,8 miliónov používateľov. Priemerný používateľ Facebooku ho používa
každý deň, či už doma, alebo v práci. Denne strávi na Facebooku 55 minút. Priemerný používateľ má 130 priateľov a
je prepojený s 80 stránkami, skupinami alebo udalosťami.
Najčastejšou aktivitou používateľov na Facebooku je zapisovanie statusov, komentovanie príspevkov na stránkach
spoločností alebo iných používateľov, zdieľanie vlastných
príspevkov, zdieľanie fotiek a videí a v neposlednom rade
tiež používanie Facebookových aplikácií. Každý deň sa na
Facebooku objaví cez 60 miliónov nových statusov, každý
mesiac viac ako 3 miliardy fotografií a videí.
Od 1. júna 2015 zaregistrovala Univerzita veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach na Facebooku svoju oficiálnu stránku, ktorá dosiahla vyše 1 392 sympatizanov – ľudí,
ktorým sa páči (stav k 30. 6. 2015). Každá zverejnená informácia alebo fotografia má štatisticky sledovanosť vyše 1 000
užívateľov sociálnej siete (doteraz najviac fotografie absolventov v deň promócie s návštevnosťou vyše 9 000 ľudí).
Cieľom vytvorenia tohto komunikačného kanálu je aktuálne
a modernou formou informovať študentov, zamestnancov,
absolventov a priaznivcov univerzity o aktivitách vo všetkých smeroch jej života a poslania.
MVDr. Marián Prokeš, PhD.
(Zdroj: internet; www.sunmarketing.sk; www.wikipedia.org)
www.uvlf.sk

Adoptovali sme si zvieratko v ZOO
Na Slovensku sú štyri zoologické záhrady, z toho jedna
priamo v Košiciach, ktorá sa buduje od roku 1979. Zameriava
sa najmä na euroázijskú faunu, chovanú v priestoroch, ktoré
sa svojou veľkosťou a charakterom približujú prírodným
podmienkam.
Prevádzkovať zoologickú záhradu nie je jednoduché a určite
nie je lacné. Vždy je vítaná pomoc od jednotlivcov či inštitúcií,
ktorá môže mať rôznu podobu, či už finančnú, alebo materiálnu vo forme ovocia, zeleniny, suchého chleba, sena, slamy
či stavebného materiálu. Pre milovníkov zvierat ponúka ZOO
Košice adopciu zvierat, čo je vlastne sponzorstvo vo forme
finančného príspevku. Postup je jednoduchý, stačí si zo
zoznamu na interne vybrať zvieratko a po zaplatení dohodnutej sumy, dostane sponzor osvedčenie o adopcii trvajúcej
jeden rok a voľnú vstupenku primeranej hodnoty.
Iniciátorom adopcie zvieratka na našej univerzite bol
MVDr. Martin Tomko, prorektor pre zahraničné štúdium,
ktorý túto myšlienku priniesol na školu a rozšíril ju medzi
jednotlivými pracoviskami. Pozitívne na možnosť adopcie
reagovali členovia vedenia UVLF, ktorí sa z ponúknutých
zvierat rozhodli podporiť chov sovy bradatej. Dôvodom
tohto výberu je symbolika, ktorú sova ako symbol múdrosti
a vzdelanosti reprezentuje. A múdrosť a vzdelanosť predstavujú poslanie vzdelávacích inštitúcií vrátane našej alma
mater.
(lk)

DEŇ DETÍ 2015

Dňa 31. 5. 2015 Rada ZO OZ PŠaV UVLF v Košiciach
v spolupráci s vedením UVLF v Košiciach zorganizovala pre
deti zamestnancov univerzity v záhradnom areáli pri pavilóne morfologických disciplín tradičný Medzinárodný deň
detí. Stany, hudba, darčeky i ceny – to bolo všetko pripravené aj pre tie najmenšie ratolestí. Na škodu bolo, že z technických príčin nemohla byť balónová výzdoba. Takmer 100
detí zamestnancov si v nedeľné popoludnie mohlo zasúťažiť v rôznych športových disciplínach, vyšantiť sa, užívať
si ukážky či dokonca osobne si vyskúšať činnosti z klubov
UVLF – Klubu sokoliarstva a rehabilitácie, Kynologického
klubu, Klubu poľovníckej kynológie, AQUA TERRA klubu,
www.uvlf.sk

Klubu chovateľov malých cicavcov a exotických vtákov,
Jazdeckého klubu TJ Slávia. Aký by to bol MDD, keby každé
dieťa sa nemohlo povoziť na našich koníkoch či na koči
v areáli univerzity... A aby náhodu nebol plač a nárek, každé
zo zúčastnených detí dostalo darčekový balíček i každé
z nich vyhralo tombolu. K prekrásnemu popoludniu určite
prispela dobrá nálada i nádherné počasie. Všetci mali z toho
veľkú radosť.
Ďakujeme organizátorom i všetkým zúčastneným za
pekné a príjemne strávené chvíle v rámci MDD 2015.
prof. RNDr. Michal Toropila, CSc.
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Je už tradíciou, že pri príležitosti ukončenia akademického roku organizuje Univerzita veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach v spolupráci so Základnou organizáciou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy UVLF
v Košiciach spoločné stretnutie zamestnancov univerzity.
Bolo tomu tak aj pre končiaci sa akademický rok 2014/2015.
Tohtoročné stretnutie pripadlo na utorok 26. mája 2015.
V daný deň sa už od skorého rána začalo s prípravou priestorov v záhradnom areáli pri pavilóne morfologických disciplín. Stany stánky, balónová výzdoba. To všetko aj napriek
tomu, že neustále pršalo. Krátko po štrnástej hodine aj keď
držiac v ruke dáždniky areál začínajú zapĺňať pracovníci
univerzity. Je krátko pred 15-tou hodinou popoludní a už
sa to začína. Pred mikrofón predstupujú rektorka univerzity prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., predseda Rady ZO OZ
prof. RNDr. Michal Toropila, CSc., a predseda akademického
senátu prof. MVDr. Peter Reichel, CSc. Predseda Rady ZO OZ
PŠaV UVLF víta všetkých prítomných. Následne rektorka slávnostne otvára majáles. A stretnutie zamestnancov univerzity
sa mohlo naplno začať. So skupinou Orbis a hudbou na rôzne

žánre, dobrotami, pochutinami a občerstvením. Takmer 500
zamestnancov univerzity si mohlo do 22. hodiny oddýchnuť
i odreagovať sa od každodenných starostí a povinností. A aký
by to bol Majáles bez tomboly? Viac ako 60 šťastlivcov malo
radosť z hodnotných cien. Majáles
sa
vydaril
aj
napriek nepriaznivému počasiu.
Ď a k u j e m e
všetkým,
ktorí
sa o jeho zdarný
priebeh pričinili. Či
už aktívne, alebo
čo i len svojou
účasťou.
prof. RNDr.
Michal Toropila,
CSc.

Slov-Raj-Vet 2015

V dňoch 26. – 28. 6. 2015 sa uskutočnil už V. ročník stretnutia veterinárnych lekárov, rodinných príslušníkov, ich detí a priateľov, známy pod názvom rodinný víkend veterinárnych lekárov Slov-Raj-Vet 2015. Hlavným cieľom tejto akcie je profesijno-priateľské stretnutie veterinárnych lekárov spojené s turistickým poznávaním krás Slovenského raja. Komora veterinárnych
lekárov Slovenska v spolupráci s UVLF v Košiciach zorganizovala tohtoročné podujatie na Čingove a táto tiež už tradičná
spoločná fotografia je svedectvom dobrej nálady i pekného počasia. Slov-Raj-Vet 2015 bude pamätný tentokrát ako „oranžový“...
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Filatelistická výstava a seminár ku Dňom mesta Košice 2015
KOŠICKÁ LEKÁREŇ V STREDOVEKU
(Legáth, J., Kostecká, Z. Maraček, I.)

Príležitostná obálka s prítlačou, príležitostnou pečiatkou
a kašetovou pečiatkou

Zväz slovenských filatelistov Bratislava, mesto Košice,
Klub filatelistov 54-01 Košice, Slovenské technické múzeum
Košice, Oblastné riaditeľstvo pôšt Košice, Štátna vedecká knižnica Košice a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach usporiadali v rámci XXI. ročníka osláv Dní mesta
Košice mestskú propagačnú filatelistickú výstavu a seminár,
ktorej vernisáž sa uskutočnila 5. 5. 2015 v slávnostnej sieni
STM Košice. Nad podujatím prevzal záštitu primátor mesta
Košice MUDr. Richard Raši, PhD. Úlohu gestora podujatia
zastal Ing. Eugen Labanič, generálny riaditeľ STM Košice.
Organizačný výbor podujatia vydal príležitostnú poštovú
pečiatku, kašetovú pečiatku a obálku s prítlačou o košickej
detskej železnici, a katalóg výstavy. Vernisáž otvoril a viedol
prof. MVDr. Imrich Maraček, DrSc., podpredseda organizačného výboru.
V slávnostnom príhovore MVDr. Martin Petruš, vedúci
kancelárie primátora, poukázal na význam tohto tradičného
podujatia a ocenil zameranie vystavených exponátov nielen
dospelých, ale aj troch mladých filatelistov z ich námetových
zbierok. Vyzdvihol možnosti využitia poštových známok
a filatelistických materiálov na dokumentáciu rôznych
udalostí a aktivít pri rozširovaní poznatkov v oblasti témy
zbierky alebo exponátu. I v mene primátora mesta Košice
poďakoval všetkým organizátorom, ktorí sa zaslúžili svojou
činnosťou o realizáciu podujatia.
Účastníkov podujatia pozdravil z poverenia rektorky UVLF
v Košiciach prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc. V príhovore
informoval o vyše 40 ročnej plodnej spolupráci univerzity
s košickými filatelistami a vyslovil uznanie za doterajšiu
kooperáciu vrcholiacu usporiadaním výstavy v rámci slávnostného otvorenia 65. akademického roku 2014/2015.
Následne PhDr. Tichomír Kotek, predseda Klubu filatelistov 54-01 v Košiciach a predseda organizačného výboru
podujatia, oboznámil prítomných s katalógom výstavy a so
zoznamom vystavených exponátov: (1) Ing. Ján Maniaček,
st.:Družobné filatelistické výstavy Košice – Eger §Eger Košice,
(2) prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.: Stredoveké lekárnictvo,
(3) Dušan Evinic: Účty – faktúry s kolkovými poplatkami. (4)
Viliam Gaál: Filatelistické materiály vydané ku Dňu mesta
Košice, (5) Marián Varga: Zvitkové R-nálepky, (6) Jakub
Novotný: Architektúra okolo nás. (7) Lukáš Bubelíny: Technika v službách dopravy, (8) Marko Kraner: Osobnosti verejného a spoločenského života.
Po otvorení podujatia nasledovali odborné prednášky
seminára ku Dňom mesta Košice:

www.uvlf.sk

Prednáška sa zamerala na motiváciu a poukázanie na
možnosti využitia poštových známok, pečiatok a filatelistického materiálu a poštových dokumentov v zberateľskej
činnosti a pri budovaní zbierok a výstavných exponátov
v oblasti poštovo-historickej, ako aj námetovej.
V 15. storočí medzi košickými lekárnikmi získal občianske
právo ich kolega Robert Bruelle z Francúzska. Na prelome
15. a 16. storočia bol majiteľom jednej lekárne bohatý
mešťan Bartolomeus Czottan, ktorého pripomína v Dóme
sv. Alžbety obraz lekárnika a jeho manželky v sprievode
patrónov lekárov a lekárnikov (sv. Kosmas a Damián). Správa
o vzniku košickej mestskej lekárni pochádza zo 16. storočia,
kedy mesto Košice uvoľnilo jednu z miestností radnice na
vybudovanie lekárne. Získala také uznanie, že bola preslávená nielen na území Slovenska, ale aj v regióne strednej
Európy. Potvrdzuje to, že sa o jej prenájom usilovali aj lekárnici z nemecky hovoriacich krajín. Z roku 1731 sa zachoval
archívny dokument o tom, že 10. marca 1731 prevzal
mestskú lekáreň Johannes Christophoris Thaurenti.
Košická mestská rada v 17. a 18. storočí významnou
mierou prispievala k rozvoju lekárnictva aj v širších súvislostiach. Medzi opatrenia znamenajúce pokrok patrí vydanie
Lekárnického poriadku mesta Košíc (1609), nariadenie na
pravidelné vykonávanie vizitácií lekární s vyžadovaním
prísahy od lekárnikov a ich pomocníkov (v roku 1624).
Najvýznamnejším opatrením bolo vydanie tzv. Košického
liekopisu. Po vizitácii košickej mestskej lekárne v roku 1732
mestská rada vydala tlačou v latinskom jazyku Zoznam
protijedov, čiže nový liekopis slobodného kráľovského
mesta Košice na 28 stranách. Nebolo to rozsiahle, ale zato
obsahovo veľmi významné dielo, opierajúce sa o odbornú
literatúru: Antidotarium od autora Nicolausa Praepositusa
prepošta, lektora salemskej lekárskej školy. Jeho prvotina
z roku 1483 zo Strassburgu zostala v knižnici kežmarského
Lýcea, Augsburský liekopis z roku 1564, resp. jeho 5. vydanie
z roku 1581 vo farskej knižnici evanjelickej cirkvi v Levoči.
Cieľom vydania spomínaného košického Antidotaria bolo
obnovenie dobrého mena mestskej lekárne. Vlastná časť
vymenúva liečivé látky rozdelené na jednoduché simplicitá a zložené compositá, umožňujúce jeho porovnanie s
inými, najmä bratislavskou Taxou z roku 1745. Táto obsahuje
2145 liečiv a košická 1958. Podstatou je, že tvoria významnú
súčasť našej liekopisnej literatúry, spoznanie nielen liečiv 18.
storočia, ale aj ich pôvod a spôsob prípravy. Košický liekopis
sa stal významným dobovým dokladom zdokumentovania
vývoja liekopisov i liečivých látok na Slovensku. Vzbudil
záujem aj v zahraničí, o čom svedčí vydanie jeho faximile
v belgickom Gente v roku 1977 pod názvom Antidotarium
Cassoviense (v koženej väzbe).
PERFINY
(Tichomír Kotek)
Cieľom prednášky bolo ukázať, ako vytvoriť exponát
perfinov. Vyžaduje to poznanie vzniku perfinu, možnosti
jeho používania, ale aj vzťahu používateľa k perfinu.
Povolenie označovať známky iniciálkami (perfin – perforated initial alebo insignia), menom, symbolom vlastníka
firmy, tvoreného malými otvormi, malo zabrániť ich odcu19

dzeniu. Pošty hodnotu vrátených nepoužitých známok
totiž vyplatili, čo motivovalo ich odcudzením si „prilepšiť“.
Uvedené povolenie – Anglicko 13. marec 1868; Uhorsko 24.
marec 1877, Rakúsko 1877, Nemecko 1876... – splnilo svoj
účel, pošty takto označené známky nebrali späť. Neskôr
sa rozpoznal reklamný potenciál perfinov, možnosť meniť
funkciu výplatnej známky na úradnú – perfin OFFICIEL
na známkach Luxemburgu, propagácia rôznych podujatí
a pod. Popularita perfinov preto rástla a rozsah používania
sa zväčšoval. To spôsobilo, že sa začali zberať len určité
druhy. Dominantné postavenie majú firemné perfiny. Ale aj
úradné perfiny „OS“ na známkach Austrálie, Papua; perfiny
jednotlivých štátov, napr. „ND“ North Dakote, „SA“ South
Australia, „VG“ Victoria Goverment; perfiny organizácií
a inštitúcií, napr. „PS“ Perfin Society, „CNR“ Candien National Railway, univerzitné ako „UW“ University of Wisconsin,
„U/OF/M“ University of Minnesota; perfiny pri príležitosti
filatelistických výstav „NSD/1975“ NationalStampDay/1975
v Londýne, „HAFNIA“ Dánsko, „ABOEX/84“ Fínsko a iné.
Zbierajú sa aj tzv. osobné perfiny, napr. „DAVID JONES“,
ktoré sa ale získavajú priamo korešpondenciou s jeho majiteľom. Uvedené druhy perfinov majú vždy svojich vlastníkov,
t. j. tých, pre ktorých bol perfin vyhotovený. Napriek tomu
sa najmä perfiny firiem objavujú na tzv. nefiremnej korešpondencii. Sú to súkromné obálky, pohľadnice, poštové
poukážky a pod. Ako je to možné? Pošta previnované známky
nebrala späť, ale nemala povinnosť kontrolovať súlad
odosielateľa zásielky s majiteľom perfinu. V rámci ponukových listov, reklamných zásielok totiž firmy priložili známku
na odpoveď. Bolo to na ich riziko, či prijímateľ ponuku na
objednávku prijme, alebo nie. Takto získané známky mohol
ich príjemca použiť podľa vlastného uváženia. Je preto dôležité poznať vzťah užívateľa k perfinu. Je potom možné určiť
tri kategórie užívateľov: a) užívateľ je aj vlastníkom perfinu;
b) iný užívateľ než vlastník – ba) rodinný príslušník či blízka
osoba majiteľa (podľa odosielateľa, ak je uvedený), -- bb) iný,
neznámy odosielateľ (neuvedený na korešpondencii).
DRUŽOBNÉ FILATELISTICKÉ VÝSTAVY KOŠICE – EGER §
EGER KOŠICE
(Maniaček, J. st. a Maraček, I.)

V r. 2007 venoval Ing. Ján Maniaček st. Klubu filatelistov
54-01 v Košiciach cenný exponát pod názvom: Družobné
filatelistické výstavy Košice – Eger, Eger – Košice, ktorý je
zameraný na materiály vydané k družobným výstavám
a ďalšie dokumenty za obdobie rokov 1974 až 1988, ktorý
má 32 listov. Prvá výstava bola inštalovaná vo Východoslovenskom múzeu 7. – 15. 12. 1974. Vystavených bolo 11 exponátov dospelých a 12 exponátov mladých filatelistov. Druhá
výstava bola otvorená pre verejnosť v Dome armády v Egeri
od 12. – 19. 9. 1976. Z Košíc bolo vystavených 6 exponátov
dospelých a 6 exponátov mladých filatelistov. Tretiu výstavu
inštalovali v Dome odborov VSŽ v Košiciach 21. – 28. 5. 1978.
Jury výstavy udelila 3 exponátom PZ, 6 exponátom S, 12
exponátom VS, 14 exponátom B a 4 exponátom potvrdenia
o účasti. Štvrtú výstavu usporiadali egerskí filatelisti pri príležitosti 10. výročia spolupráce klubov 2. – 10. 5. 1980 v Dome
armády v Egeri. Vystavených bolo 35 exponátov a z nich 23
z Košíc. Piata výstava sa uskutočnila na počesť 65. výročia
VOSR v Dome kultúry ROH VSŽ v Košiciach 21. – 28. 11. 1982.
Vystavených bolo 45 exponátov dospelých filatelistov, z nich
31 z Východoslovenského kraja a 15 exponátov mladých filatelistov. Organizačný výbor výstavy vydal poštovú obálku
s prítlačou a katalóg. Šiesta výstava sa konala v Egeri od 18.
– 24. 11. 1984 na počesť 40. výročia oslobodenia Maďarska
Sovietskou armádou. Vystavených a porcelánovou medailou
bolo odmenených 26 exponátov dospelých filatelistov
a 16 exponátov mladých filatelistov. Z Košíc vystavovalo 12
dospelých a 10 mládežníkov. Siedma výstava sa uskutočnila v Dome kultúry ROH VSŽ v Košiciach 5. – 13. 11. 1988 na
počesť 70. výročia prvej československej poštovej známky.
Vystavených bolo 35 exponátov dospelých filatelistov z nich
22 z Košíc, po 3 exponáty z Egeru a Miskolca. V oddelení
mládeže bolo 10 exponátov z východného Slovenska. Organizačný výbor výstavy vydal propagačné známkové zošitky
a katalóg výstavy.
Po prednáškach bol priestor na diskusiu, ktorá pokračovala aj počas spoločenského stretnutia, ktoré otvoril Ing. Ján
Marenčík, tajomník KF 54-01.
prof. MVDr. Imrich Maraček, DrSc.

Smútoèné oznámenie
S poľutovaním Vám oznamujeme, že nás dňa 5. mája 2015 vo veku 64 rokov
navždy opustil náš dlhoročný kolega a priateľ prof. MVDr. Pavol BÁLENT,
PhD. Posledná rozlúčka so zosnulým bola 7. mája 2015 v Gréckokatolíckom
chráme v Trebišove.
Pán profesor Pavol Bálent odišiel náhle a nečakane, v plnom pracovnom nasadení, uprostred množstva plánov, ktoré mal do budúcnosti. Bude nám chýbať
jeho zanietenosť pre vedu, pre prácu a pre pravdu, poriadok a spravodlivosť.
Odišiel v ňom významný vedec, ktorý riešil mimoriadne zložité úlohy na
svetovej úrovni. Vynikajúcou vedeckou a bohatou publikačnou činnosťou si
získal uznanie nielen doma, ale aj v zahraničí. Rovnako bohatá bola aj jeho
pedagogická činnosť. V profesorovi Bálentovi strácame človeka osobitých
ľudských a profesionálnych kvalít, ktorý sa navždy zapísal do pamäti univerzity.
Èesś jeho pamiatke!
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Príručné minisekvenátory DNA vstupujú do života

Predstavte si, že ste epizootológ, ktorý bojuje s nebezpečnou
nákazou v odľahlom ohnisku. Ku kvalifikovanému zásahu
potrebujete viac vedieť o genetickej informácii skrytej v genóme
agensa, ktorý cirkuluje v ohnisku nákazy. Sekvenovanie jeho
genómu by odhalilo podstatu agensa a užitočné epizootologické vzťahy. Čo tak sekvenovať genóm priamo v teréne, mimo
vzdialeného vedeckého laboratória? Dnes to už nie je utópia.
Na svete sú príručné minisekvenátory.
Výzvou dnešnej doby je rýchle a lacné sekvenovanie
dlhých molekúl DNA, t. j. čítanie poradia báz (A, T, G, C) v
DNA, ktoré je nevyhnutné pre rozvoj genomiky, biomedicínskych vedných oblastí a pre využitie v medicínskej praxi.
Prečítanie informácie uloženej vo veľkej molekule DNA, napr.
v genóme mikroorganizmu, vyžaduje pri využití klasických
postupov zdĺhavé sekvenovanie jeho malých úsekov pripravených napr. PCR metódou. To dokážu iba špecializované
vedecké pracoviská. Ale vývoj v oblasti sekvenovania DNA
postupuje míľovými krokmi. Jedna z novovyvinutých metód
sekvenovania DNA je založená na úplne odlišnom princípe bez potreby prípravy a pomnoženia DNA fragmentov.
Sekvenovanie spočíva v pretláčania reťazca molekuly DNA
cez nanoporový otvor (štrbinu) vytvorený z bielkovinových
molekúl. Pre čítanie poradia báz v DNA sa využíva zmena
elektrického impulzu vyvolaná prechodom báz DNA cez
nanoporový otvor. Tento jednoduchý princíp umožňuje
sekvenovanie dlhých fragmentov DNA.
Hoci sekvenovanie na princípe využitia nanopórov bolo
publikované v odbornej literatúre v polovici 90. rokov,
podmienky na jeho využitie v praxi sa rysujú až v súčasnosti.
Firma Oxford Nanopore Technologies začiatkom roku 2014

oznámila, že vyvinula príručný minisekvenátor vo veľkosti
modifikovaného počítačového USB kľúča. Takýto minisekvenátor môže byť pripojený k notebooku alebo klasickému PC.
Vyizolovaná DNA sa nanesie na nanoporový čip, ktorý tvorí
podstatu minisekvenátora, ten číta poradie báz v molekule
DNA rýchlosťou 20 – 400 báz za sekundu, pričom prečíta
fragmenty DNA dlhé až desiatky tisíc nukleotidov ukladajúc
ich priamo do počítača, kde sú okamžite analyzované. Pripomeňme, že klasické sekvenátory dokážu prečítať DNA fragmenty dlhé iba niekoľko stoviek až tisíc nukleotidov, takže
dlhé úseky DNA sú sekvenované prekrývaním krátkych
fragmentov. Príručný nanoporový minisekvenátor je síce
len na jedno použitie, ale jeho cena sa pohybuje na úrovni
iba 1000 dolárov, čo je v porovnaní s terajšími horibilnými
cenami sekvenátorov nízka finančná položka. Takýto minisekvenátor mi ukázali v Európskom laboratóriu molekulovej
biológie (EMBL) v Heidelbergu začiatkom tohto roka, kde ho
mali uložený ako nenápadný predmet v zásuvke laboratórneho stola.
Príručné mikrosekvenátory môžu rapídne zmeniť aj niektoré lekárske vyšetrenia. Už v priebehu niekoľkých rokov
budú vytvorené predpoklady, aby pri návšteve lekára bol
pacientovi po odobratí krvi a izolovaní DNA z buniek rýchle
prečítaný celý genóm pacienta a vyhodnotený jeho genetický profil. Táto genetická informácia poslúži na podstatne
cielenejšiu a presne definovanú liečbu pacienta. Personalizovaná medicína je na prahu nemocníc a zaiste čoskoro
vstúpi aj do lekárskych ordinácií.
Mikrosekvenátory začínajú využívať aj epidemiológovia
pracujúci v oblastiach vzdialených od špecializovaných
vedeckých laboratórií. Počas šírenia ohnísk nebezpečnej
nákazy spôsobenej Ebola vírusom v rovníkovej Afrike epidemiológovia využili minisekvenátor, aby s ním za 12 dní prečítali genóm nebezpečného vírusu u 14 pacientov priamo
v teréne. Také správy boli pre desaťročím čírou utópiou. Vo
vzťahu k veterinárnej medicíne je možné použiť minisekvenátory napr. v boji s nebezpečnými nákazami priamo
v teréne pri využití metód molekulovej epizootológie.
prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.

Blahoželáme jubilantom...
Veľa pevného zdravia, šťastia, pokoja a porozumenia,
úspechov v práci či užívania si zaslúženého odpočinku
prajeme všetkým našim jubilantom, ktorí oslávili svoje
narodeniny v mesiaci máj a jún.
Ing. Mária Dolná
Imrich Dranga
Bc. Blažena Spišáková
prof. Ing. Viera Lenartová, PhD.
prof. MVDr. Pavol Mesároš, PhD.
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Návšteva zo základnej školy
Barbora Sláviková. Žiaci sa veľa pýtali, zapisovali si poznámky a všetko si fotili. Neskôr mali
možnosť prezrieť si univerzitný areál a na záver
sa úplne každý chcel odfotiť aj pri Ardovi.
Po tejto zážitkami naplnenej exkurzii si žiaci
v škole spoločne pripravili plagát, ktorý bude
zdobiť chodbu ich základnej školy a pripomínať
im zážitky z návštevy.
Veríme, že sa nám podarilo úspešne zviditeľniť
UVLF a možno aj motivovať niektorých žiakov k
neskoršiemu štúdiu veterinárskeho lekárstva.
Mgr. Bianka Shymanska

Dňa 28. 4. 2015 navštívilo sedemdesiat žiakov ZŠ
Fábryho 44 vybrané pracoviská UVLF v Košiciach. V rámci
Projektového týždňa si mali možnosť prezrieť múzeum
a cvičebne katedry anatómie, histológie a fyziológie a so
záujmom si vypočuli pútavé krátke prednášky z oblasti
anatómie v podaní MVDr. Krešákovej a MVDr. Maloveskej.
Veľký úspech mala návšteva nedávno otvoreného klubu
chovateľov malých cicavcov a exotických vtákov. Žiakov
sprevádzali študentky univerzity a predsedníčka klubu

III. zraz podkúvačov a veterinárnych lekárov venovaný pamiatke
doc. MVDr. Andreja Orsága, CSc.

V dňoch 17. a 18. apríla 2015 sa už tretíkrát uskutočnil
tradičný zraz podkúvačov a veterinárnych lekárov venovaný
pamiatke pedagóga našej univerzity, ktorý sa dlhé roky
uvedenej problematike venoval v pre- aj postgraduálnom
vzdelávaní. Organizátorom podujatia z kliniky koní sa poda22

rilo aj tohto roku zabezpečiť hviezdne medzinárodné obsadenie prednášajúcich a odborníkov prezentujúcich praktické
úkony. Na všeobecnú žiadosť odbornej verejnosti bol zraz
venovaný téme Špeciálna anatómia a patológia distálnych
častí končatiny koňa a podkúvačské a ortopedické riešenie
danej problematiky.
Problematiku anatómie sebe vlastným precíznym
spôsobom prezentoval MVDr. Martin Mihály, PhD. Klinickú
a zobrazovaciu diagnostiku erudovane predniesla MVDr.
Kristína Žuffová, PhD. Výrobný program a históriu firmy
Mustad prezentoval firemný podkúvač Dipl. Ing. Agrar. Christoph Müller, ktorý zároveň na druhý deň predviedol praktické
podkutie koňa s patologickými nálezmi, ktoré bravúrnym
spôsobom popísal a diagnostikoval MVDr. Zdenĕk Žert, CSc.,
dipl. ECVS. Úroveň jeho prednášok najlepšie vystihuje veta
jedného z účastníkov: ,,Robím s koňmi 30 rokov a myslel som
si, že sa už nemôžem nič naučiť, ale Zdenĕk zase prekvapil“.
Sobotný večer prebiehal v réžii Karola Farkaša, CEF., ktorý
predviedol úpravu kopyta, výrobu a pripevnenie podkovy.
Svojím elánom strhol k pracovným výkonom aj ostatných
podkúvačov, ktorí sa zapojili do spoločnej práce a tréningu
na druhý ročník podkúvačskej súťaže Memoriál Ľubomíra
Lisého, ktorý sa uskutoční v októbri v Košiciach. Na záver
podujatia sa uskutočnila schôdza slovenského podkúvačského cechu. Usporiadateľ touto cestou ďakuje sponzorom
celého podujatia ako aj dobrovoľným pomocníkom z radov
doktorandov a študentov UVLF za pomoc a úspešné zavŕšenie celého podujatia.
MVDr. Petra Horňáková
www.uvlf.sk

Držte nám palce!
25. apríla 2015 sa
v Jazdeckom areáli
Univerzity veterinárskeho lekárstva
a
farmácie
v
Košiciach
konali
preteky
Slovenského voltížneho
pohára.
Prvé
miesto
družstva
z NŽ Topoľčianky
pred
domácim
klubom TJ Slávia
UVLF v najprestížnejšej
disciplíne
v súťaži skupín
juniori naznačilo,
že
tohtoročná
nominácia na MS juniorov (budú sa konať v holandskom
Ermele 4. – 9. 8. 2015) nebude prechádzka ružovou záhradou.
Slovenskú republiku bude na MSJ vo voltíži reprezentovať
jedna skupina (6 cvičencov + náhradník), jedna dvojica
a dve juniorky (kategória jednotlivci). Rozhodli o tom tri
medzinárodné preteky CVI (Competition Vaulting International), a to (Compe) Budapešť (7. – 10. 5. 2015), Frenštát pod
Radhoštěm (4. – 7. 6. 2015) a Pezinok (18. – 21. 6. 2015). Na
prvých nominačných pretekoch zvíťazila naša skupina pred
družstvom z NŽ Topoľčianky, keď rozdiel na výsledkovej
listine medzi prvým a druhým družstvom bol len 8 tisícin.
Ešte väčšia dráma sa zrodila v Českej republike (12 zúčastnených krajín). Po prvom kole viedlo družstvo z Nemecka RVC
Gilching pred družstvom z NŽ Topoľčianky a Albertovcom
z Českej republiky. Pred druhým kolom voltižéri z UVLF
ŽELEZNÝ MUŽ 2015
Dňa 29. 4. 2015 sa
v posilňovni stretli, zatiaľ
v najvyššom
počte,
desiati najsilnejší muži
a dve odvážne zahraničné
študentky našej univerzity. Zvyšujúci sa počet
svedčí o dobrej úrovni
a pripravenosti súťažiacich, ktorých výkony sa z roka na rok zlepšujú. Je potešujúce, že do silovej súťaže (jedinej tohto druhu u nás) sa
hlásia aj študenti z nižších ročníkov, ktorí majú vzor v dvoch
doktorandoch obsadzujúcich prvé priečky a ktorí motivujú kolegov k pravidelnému cvičeniu. Aspoň raz v roku
si zmerajú sily, „vyhecujú“ sa k maximálnym výkonom
SLOVENSKÝ POHÁR ŽIAKOV
V dňoch 20. a 21. júna 2015 usporiadal kanoistický oddiel
našej TJ Slávia UVLF na Hornáde celoslovenské preteky
Slovenského pohára žiakov a Košický pohár vo vodnom
slalome, zjazde a šprinte. Zúčastnilo sa na nich vyše 70
mladých pretekárov z Bratislavy, Žiliny, Dolného Kubína,
Liptovského Mikuláša, Zvolena a Košíc. V najobsadenejšej
kategórii kajakárov zvíťazil v kombinácii 4 pretekov Košického pohára náš pretekár Martin Ondejka a medzi mladšími
www.uvlf.sk

v Košiciach zozbierali všetky psychické aj fyzické sily, zabojovali a zo štvrtého miesta po prvom kole sa napokon zrodilo
celkove druhé miesto za víťaznými Nemcami pred našimi
najväčšími konkurentmi o miestenku na MS NŽ Topoľčianky,
opäť o niekoľko tisícin. Tento výsledok nám už ale zabezpečil účasť na augustovom šampionáte v Ermele. Tretie
nominačné preteky (Pezinok, 14 krajín) už iba potvrdili predchádzajúce výsledky. Za víťazným nemeckým družstvom
Meinz-Laubenheim skončili na druhom mieste „veterinári“
z TJ Slávia UVLF opäť pred tretími Topoľčiankarmi. Tentoraz
už rozdiel nebol v tisícinách, ale v stotinách. Naši „veterinári“
v prvom kole dokonca atakovali prvú priečku. Na augustových MS v Holandsku bude teda našu univerzitu, mesto
Košice, ale predovšetkým Slovensko reprezentovať družstvo
v zložení: Daniela Semancová, Zuzana Majsniarová, Zuzana
Orinčáková, Sára Šoltészová, Michaela Malegová, Svetlana
Kmecová a Patrícia Malegová pod vedením trénerky Evy
Pavľakovej. Jazdiť budú na 12 ročnom belgickom valachovi
Trouble Maker Z (Zangersheide) pod vedením lonžéra
Mariána Pavľaka. Miestenku v kategórii jednotlivkýň si ešte
vybojovala Košičanka Daniela Semancová na koni Oliver
Kinský a Kristína Hajdúová na koni Fausto z VK Sundance
Nitra. V kategórii dvojíc bude v auguste Slovensko reprezentovať Nikola Švajčíková a Diana Antalíková z Topoľčianok na
koni Fantagíra pod vedením trénera Borisa Kodaka. Výpravu
ešte doplnia gymnastický tréner Tibor Holzträger a Martina
Posilná z TJ Slávia UVLF Košice.
Touto cestou sa chcem poďakovať za podporu a vytvorenie kvalitných tréningových podmienok vedeniu UVLF
v Košiciach. Poďakovanie však patrí aj všetkým kolegom
a spolupracovníkom, ktorí nás podporili 2 %-ami zo svojich
daní. V Holandsku nám držte palce!
MVDr. Marián Pavľak
a následne zhodnotia svoje
slabiny, ktoré môžu stále zlepšovať. Absolútnym víťazom
silovej súťaže „Železný muž
2015“ sa stal debutant Branislav Pavelko, 2. ročník VVL.
Tesne za ním s rozdielom pol
boda skončil doktorand MVDr.
Martin Lapin a tretiu priečku
obsadil MVDr. František Zigo. V upravených súťažných
disciplínach (výdrž v zhybe, skok z miesta do diaľky, tlaky
na lavičke s 30 % vlastnej hmotnosti, sed-ľah za minútu) si
dobre zacvičili dve „zaškárky“. Ako prvá skončila Arnarsóottir Erna a na druhom mieste Sciberras Marianna.
Gratulujeme – boli to pekné výkony!
PaedDr. Beáta Gajdošová
žiačkami bola prvá tiež
naša Zuzka Paňková.
Aj niektorí ďalší mladí
pretekári podali dobré
výsledky a potvrdili tak
dobrú trénerskú prácu
v našej lodenici.
PaedDr. Anton
Čižmárik
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Jazdecké preteky o cenu rektora boli jubilejné
zila v nedeľňajšej súťaži Z. Martin Bulík ml. v hlavnej súťaži
stupňa S – Cena rektora – dosiahol na skvelé tretie miesto
nasledovaný Vladimírom Hurom na piatom mieste.
30. ročník týchto tradičných pretekov bol dôstojnou oslavou
jubilea a zostáva dúfať, že jazdecký šport v Košiciach bude aj
naďalej dosahovať za podpory univerzity a sponzorov stále
lepšie výsledky.

Prvý júnový víkend majú už priaznivci jazdeckého športu
rezervovaný na najväčšie jazdecké podujatie na východnom
Slovensku. Tento rok už 30. ročník jazdeckých pretekov
v parkúrovom skákaní – Cena rektora UVLF v Košiciach –
priniesol jazdcom a divákom opäť niečo nové. Tradične
kvalitne pripravený parkúr, o ktorý sa starajú členovia
jazdeckého oddielu, opäť kvalitný staviteľ parkúrov, tentokrát z Českej republiky pán Petr Koželuh, a veľkoplošná obrazovka prispeli k tomu, že úroveň týchto pretekov je z roka na
rok vyššia. O kvalite týchto pretekov svedčí aj účasť zahraničných pretekárov, ktorí si stále častejšie nachádzajú cestu do
Košíc. Za dva dni sme v celkovo trinástich súťažiach s výškou
prekážok od 80 do 150 cm zaznamenali účasť 377 športových dvojíc. Okrem športových súťaží pripravili členovia
jazdeckého oddielu aj súťaž o najkrajšiu športovú dvojicu.
V sprievodnom programe počas prestávok medzi súťažami
mali diváci možnosť vidieť ukážku práce príslušníkov Policajného zboru SR z oddelenia služobnej hipológie.
Domáci jazdci nesklamali a zaznamenali niekoľko pekných
umiestnení. Lýdia Petruňáková zvíťazila v súťaži Z s nulovou
odchýlkou od optimálneho času. Nikola Mikitová zvíťa-

Jazdecké preteky o cenu rektora ale neboli prvým podujatím v tomto roku. Po minuloročnej obnove jazdeckého
povrchu v krytej hale, ktorú domáci volajú dolná hala, sme
18. apríla pripravili prvý ročník halových skokových pretekov.
Potešila nás účasť jazdcov. Celkovo sme v štyroch súťažiach
zaznamenali takmer osemdesiat štartov jazdcov z východného a stredného Slovenska. Jazdci aj tréneri si pochvaľovali
kvalitne pripravený parkúr, ktorý preveril schopnosti štartujúcich po zimnej príprave. Môžeme dúfať, že sa nám podarilo
založiť novú tradíciu halových pretekov, ktoré dosiaľ u nás
chýbali, a tak podporiť jazdecký šport v našom meste a
regióne. Zameranie týchto pretekov na nižšie súťaže od 80
do 110 cm dáva možnosť zúčastniť sa aj mladším a menej
skúseným jazdcom.
Už nasledujúcu sobotu 25. apríla sme pripravili tiež
v dolnej hale už tretí ročník drezúrnych pretekov. Jarné
drezúrne preteky predstavujú pre
jazdcov jednu z mála možností
overiť a porovnať si úroveň
jazdenia. Ako organizátorov nás
teší, že drezúrne preteky sa tešia
stále väčšiemu záujmu zo strany
jazdcov a divákov. Ako konštatovali aj rozhodcovia, badať
u jazdcov, ktorí sa väčšinou
venujú parkúru, že ich úroveň
v drezúre je z roka na rok lepšia.
Ing. Marek Horváth

ZAŠ-ka NA PIENINÁCH
Zahraničným študentom sa zapáčili naše turistické
aktivity. Keď sa dopočuli, že robíme so slovenskými
študentmi splavy na raftoch, boli neodbytní. A tak sme
sa 25. 5. 2015 so skupinou zahraničných študentov
presunuli do nádherného Pieninského parku. Zažili
sme na Dunajci krásny deň plný adrenalínu na raftoch
a cestu naspäť na bicykloch v sprievode mierneho
dažďa, čo našim severským študentom vôbec neprekážalo. Uchvátení krásnou prírodou a zážitkami sa
v septembri chcú znova vrátiť, ale obohatiť výlet
o stanovačku a výstup na Tri koruny tak, ako to robievame s našimi študentmi či zamestnancami.
Tešíme sa, že sa im naše akcie páčia.
PaedDr. Beáta Gajdošová
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