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Promócie absolventov sú jednou z najdôležitejších
akademických udalostí v živote vysokej školy. Tohtoročné
promócie absolventov Univerzity veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach sa konali 28. a 29. júna 2016 v historickom prostredí Štátneho divadla v Košiciach. Spolu promovalo 400 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 ako aj akademickí funkcionári ďalších
vysokých škôl.
Titul doktor veterinárskeho lekárstva bol slávnostne
udelený v študijnom programe všeobecné veterinárske
lekárstvo 80 absolventom a v študijnom programe hygiena
potravín 34 absolventom. V študijnom programe farmácia
bol titul magister udelený 134 absolventom. V študijnom
programe trh a kvalita potravín v dennej forme štúdia bolo
promovaných na magistrov 10 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 8 absolventov. V študijnom programe bezpečnosť krmív a potravín
v dennej forme promovalo 26 absolventov a v študijnom
programe vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii
a hipoterapii 24 absolventov, z toho 5 v externej forme.
Štúdium s vyznamenaním ukončilo 13 absolventov;
v študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo
Noema Kmecová a Zuzana Vilimová, v študijnom programe
hygiena potravín Alexandra Oroszová, v študijnom
programe farmácia Andrea Čalfová, Mária Gáborová,
Simona Rückschlosová, Mária Suváková a Helena Štempelová, v študijnom programe kynológia v dennej forme Dominika Szotáková, v študijnom programe trh a kvalita potravín
v dennej forme Ivana Baloďanská, Katarína Belančinová a
Soňa Demjanová a v študijnom programe vzťah človek –
zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii v dennej
forme štúdia Veronika Vojtkovská.
Štúdium s vyznamenaním a Cenou rektora za vynikajúce
výsledky počas štúdia bolo ocenených osem absolventiek.
V študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo
– MVDr. Noema Kmecová a MVDr. Zuzana Vilimová,
www.uvlf.sk

v študijnom programe farmácia – Mgr. Andrea Čalfová,
Mgr. Mária Gáborová, Mgr. Mária Suváková, Mgr. Helena
Štempeľová, v študijnom programe trh a kvalita potravín
v dennej forme štúdia – Mgr. Soňa Demjanová a v študijnom
programe vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii
a hipoterapii v dennej forme štúdia Bc. Veronika Vojtkovská.
Výnimočné chvíle vyzdvihol aj príhovor rektorky Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach prof.
MVDr. Jany Mojžišovej, PhD., a príhovory našich absolventov
MVDr. Noemy Kmecovej a MVDr. Simony Kováčovej za
absolventov študijného programu všeobecné veterinárske
lekárstvo a hygieny potravín, Mgr. Veroniky Petríkovej a
Mgr. Gabriela Gojdiča za absolventov študijného programu
farmácia a Bc. Moniky Cesnekovej za absolventov všetkých
bakalárskych študijných programov a trh a kvalitu potravín.
Tituly doktora veterinárnej medicíny si prišlo vyzdvihnúť aj
42 zahraničných študentov z celého sveta (z Írska, Islandu,
Izraela, Anglicka, Grécka, Švédska, Cypru, Kanady, Belgicka
a Malty), ktorí na UVLF v Košiciach prišli študovať všeobecné veterinárske lekárstvo v anglickom jazyku. Absolventmi, ktorí ukončili štúdium s vyznamenaním, boli Carys
Gwenllian Johnson, Madeleine Johnsen Bratli, Ashley John
Schofield a Kirstie-Ellen Louise Copp, pričom poslední dvaja
študenti získali vďaka vynikajúcim študijným výsledkom i
Cenu rektora.
Promovaní boli rovnako absolventi spoločného bakalárskeho študijného programu Joint Bachelor Degree of Animal
Sciences – náuka o živočíchoch, ktorý spoločne ponúkame s
nórskou univerzitou Nord University v Bodø. Na slávnostnej
promócii boli prítomní zástupcovia tejto partnerskej univer-
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zity – Dr. Reid Hole, dekan fakulty Biosciences and Aquaculture s riaditeľkou tejto fakulty Ninou Ellingsen Hoiskar,
prorektorka Grete Lysfjord, profesorka Monica Brinchmann,
koordinátor študijného programu Joint Bachelor Degree of
Animal Sciences assoc. professor Ionnis Vatsos a koordinátorka výmenných programov Jeanett Kreutzmann.
Špeciálnym hosťom bol František Kašický, veľvyslanec
Slovenskej republiky v Nórskom kráľovstve a Islandskej
republike.
Slávnostnú atmosféru a výnimočnosť ceremónie potvrdili nórski študenti, ktorí si na túto príležitosť obliekli slávnostné národné kroje. Tohto roku v rámci daného študijného
programu promovalo 28 absolventov. Vyznamenanie získala
študentka Maria Borgersen Hære a okrem vyznamenania
si Cenu rektora odniesli študentky Stine Hoftun Diinhoff a
Anna Marie-Louise Waenerlund.
Tradičnou súčasťou promócie sú i slávnostné príhovory,
ktoré predniesli za nórskych absolventov BSc. Ida Amundsen
a za ostatných absolventov Sandra Holte, DVM, a Blaise Ellen
Callan, DVM, čím tieto študentky vyjadrili vďaku a úctu za
všetko, čo im Nord University v Bodø a UVLF v Košiciach
priniesli do ich budúceho života a veterinárnej kariéry.
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
MVDr. Martin Tomko,
prorektor pre zahraničné štúdium
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•

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

• Účasť na stretnutí na Ministerstve školstva, vedy, výskumu
a športu SR v Bratislave dňa 3. 5. 2016.
• Akademický senát UVLF v Košiciach zasadal dňa 4. 5. 2016
aj za účasti rektorky univerzity a ďalších členov vedenia.
• Rektorka prijala pozvanie zúčastniť sa v Sobranciach na
pietnom akte kladenia vencov pri príležitosti 71. výročia
víťazstva nad fašizmom dňa 5. 5. 2016.
• Zúčastnila sa na slávnostnom ceremoniáli odovzdávania
Ceny primátora pri príležitosti Dní mesta Košice dňa
7. 5. 2016, počas ktorého bol ocenený aj emeritný
profesor našej univerzity prof. MVDr. Imrich Maraček,
DrSc.
• Na už 33. ročníku študentského podujatia VT dni, ktoré
sa konali v dňoch 6. a 7. 5. 2016, sa tak ako každoročne
zúčastnila aj rektorka a ďalší prorektori.
• Výročné zasadnutie EAEVE vo švédskej Uppsale sa
v dňoch 11. – 15. 5. 2016 konalo aj za účasti zástupcov
našej univerzity pod vedením rektorky prof. Mojžišovej.
• Dňa 17. 5. 2016 sa na
pozvanie pani Inge Magistad, veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva na Slovensku, zúčastnila rektorka
UVLF v Košiciach prof.
MVDr. Jana Mojžišová, PhD.,
a prorektor pre zahraničné
štúdium
MVDr.
Martin
Tomko, PhD., osláv Národného dňa Nórskeho kráľovstva
v Bratislave.
• V dňoch 19. – 20. 5. 2016 sa na Štrbskom Plese
konal 37. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie
Hygiena alimentorum, na ktorom vystúpila pani rektorka s príhovorom a tiež odovzdala pamätné medaily
oceneným odborníkom z praxe.
• UVLF v Košiciach sa podpisom rektorky prof. Mojžišovej
pod memorandom dňa 23. 5. 2016 pripojila k podpore
podujatia EYOF Košice 2021.
• Účasť na XVI. kongrese Komory veterinárnych lekárov SR
• Dňa 20. 5. 2016 sa uskutočnila slávnostná promócia
poslucháčov Univerzity tretieho veku (UTV) v Košiciach
v Aule Maxima Technickej univerzity v Košiciach. UTV
je záujmovo-vzdelávacia inštitúcia v súlade s koncepciou celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike
v nadväznosti na gerontologický program UNESCO. Jej
poslaním je vhodnou formou sprístupniť súčasné
poznatky vo vybraných odboroch, umožniť tým
zúčastňovať sa na rozvoji spoločnosti, školstva, vedy a
techniky i občanom, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu
byť zapojení v aktívnom každodennom pracovnom
procese. UTV v Košiciach tvoria štyri košické vysoké
školy – Technická univerzita v Košiciach, Univerzita
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach,
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach a Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach Ekonomickej univerzity
v Bratislave. UTV ponúka poslucháčom 3-ročné štúdium
v týchto študijných odboroch: anglický jazyk, veterinárna medicína, ekonomika a hospodárstvo, právo,
www.uvlf.sk

27. – 29. 5. 2016 v Jasnej.
• Účasť na 76. zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie
konanej dňa 30. 5. – 31. 5. 2016 vo Zvolene, na ktorom sa
volili orgány SRK – prezident a viceprezidenti.
• Dňa 1. 6. 2016 sa
rektorka prof. Mojžišová, prorektorka prof.
Faixová, a prorektor
MVDr. Martin Tomko
zúčastnili v zrkadlovej
sále Primaciálneho paláca v Bratislave stretnutia
s
predsedom
parlamentu
Nórskeho
kráľovstva pánom O. Thommessenom počas jeho
návštevy Slovenskej republiky.
• Rektorka prof. Mojžišová sa zúčastnila na pracovnom
stretnutí rektorov vedecko-výskumných univerzít, ktoré
sa konalo na UPJŠ v Košiciach dňa 3. 6. 2016.
• Rektorka UVLF v Košiciach
prof. MVDr. Jana Mojžišová,
PhD., bola nominovaná na
Slovenku roka v kategórii
Veda a výskum. Dňa 5. 6.
2016 sa v historickej budove
SND zúčastnila galavečera,
na ktorom boli vyhlásené
výsledky ankety Slovenka
roka 2016, a ktorý v priamom
prenose odvysielala RTVS.
• Ako členka Vedeckej rady UPJŠ v Košiciach sa zúčastnila
na jej zasadnutí dňa 6. 6. 2016.
• Účasť na Vzdelávacom fóre China (Ningbo) – CEEC
Investment & Trade EXPO v Ningbo v dňoch 7. 6. – 14. 6.
2016.
• Účasť na slávnostnom otvorení leteckého spojenia Košice – Istanbul v Košiciach dňa 16. 6. 2016.
• V Štátnom divadle v Košiciach sa v dňoch 28. a 29. 6. 2016
konali slávnostné promócie absolventov našej univerzity, kedy si počas šiestich promočných obradov za
účasti rektorky, prorektorov, členov vedeckej
rady, akademického senátu i správnej rady, mnohých
vzácnych hostí i záujmu médií prevzalo diplom spolu
400 ďalších úspešných absolventov UVLF v Košiciach.

Z agendy prof. MVDr. Zity Faixovej, PhD.,
prorektorky pre výchovno-vzdelávaciu
činnosť
medicína, dejiny umenia, psychológia, psychohygiena,
stavebníctvo a architektúra, informatika a informačné
technológie. Odborným garantom študijného odboru
veterinárna medicína je MVDr. Miroslav Húska, PhD.
Členkou promočného kolégia za UVLF v Košiciach bola
prorektorka prof. Zita Faixová, PhD.
• Dňa 24. 5. 2016 sa uskutočnilo zasadnutie rady rigorózneho konania UVLF v Košiciach a školiteľov rigoróznych
prác v študijnom odbore farmácia. Bolo schválené
Metodické usmernenie k vypracovaniu záverečných
prác (bakalárske, diplomové, dizertačné), rigoróznych
a habilitačných prác a Usmernenie k príprave autoreferátu
k rigoróznej práci a boli vypracované formuláre na
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prípravu posudku školiteľa a oponenta rigoróznej práce
v AIS.
• Dňa 26. 5. 2016 zasadala Klinická komisia UVLF v Košiciach. Predmetom stretnutia prorektorky pre výchovnovzdelávaciu činnosť, prorektora pre klinickú činnosť
a prorektora pre zahraničné štúdium s prednostami kliník bol návrh na organizáciu blokovej výučby pre
študentov 6. ročníka študijného programu všeobecné
veterinárske lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku
a študijného programu hygiena potravín v ak. r.
2016/2017. Výučba v 6. ročníku začne už 5. 9. 2016
a skončí 9. 6. 2017. Ak. r. bude rozdelený na týždne
a výučba sa uskutoční v blokoch. Študenti študijného
programu všeobecné veterinárske lekárstvo sa rozdelia
do štyroch skupín (A, B, C a D). Prednášky sa uskutočnia
v prvých 2 týždňoch ak. roka z klinických predmetov
choroby malých zvierat, choroby koní, choroby
prežúvavcov a choroby ošípaných (5. 9. – 16. 9. 2016).
Po prednáškovom bloku bude nasledovať praktická
výučba klinických predmetov vrátane rotácií klinických praxí v dvoch 6 týždňových blokoch (19. 9. – 28. 10.
2016 a 31. 10 – 9. 12. 2016). Praktická výučba v každom
bloku sa ukončí vždy jeden týždeň pred štátnou
skúškou a tento čas budú mať študenti určený na
prípravu na štátnu skúšku. Na záver bloku sa uskutočnia
štátne skúšky z klinických predmetov. Po ukončení 2.
bloku študenti absolvujú výučbu povinne voliteľných
predmetov (12.12. – 16. 12. 2016) a rotácie klinických
praxí, a zároveň budú môcť spracovať záverečné práce
(19. 12. 2016 – 13. 1. 2017). Potom bude nasledovať
5-týždňový blok zameraný na výučbu výberových
predmetov, prípravu záverečných prác a klinické
praxe (16.1. – 17.2. 2017). Po tomto bloku
budú nasledovať ďalšie dva 6-týždňové bloky praktickej
výučby (20. 2. 2017 – 31. 3. 2017 a 18. 4. 2017 – 26. 5.
2017) a dvojtýždňových rotácií klinických praxí (3. 4.
2017 – 13. 4. 2017) podľa príslušných štyroch študijných predmetov s možnou variabilitou v 3. bloku podľa
počasia (termín 20. 2. 2017 – 31. 3. 2017) s následnou
prípravou na štátnu skúšku a samotnú štátnu skúšku.
V týchto termínoch blokov uvedenú výučbu absolvujú
aj študenti študijného programu hygiena potravín
rozdelení na dve skupiny. Po absolvovaní praktickej
výučby, klinických rotácií a štátnych skúšok z klinických predmetov bude nasledovať posledný blok –
obhajoba záverečných prác (29. 5. – 9. 6. 2017). Podobne bude organizovaná výučba aj pre študentov ŠP
všeobecné veterinárske lekárstvo v anglickom jazyku.
Študenti budú rozdelení do štyroch menších skupín
a začlenení do jednotlivých blokov uvedených pre
slovenských študentov. Realizácia klinických rotácii
pre študentov uvedených študijných programov je
v súlade s harmonogramom odstraňovania nedostatkov vyplývajúcich zo záverov medzinárodnej evalvácie
a akreditácie tímom EAEVE.
• Dňa 31. 5. 2016 sa uskutočnilo zasadnutie Pedagogickej
komisie UVLF v Košiciach. Premetom stretnutia bolo
prerokovanie návrhov zmien vnútorného predpisu č.
2 – Študijného poriadku UVLF v Košiciach. Predsedníčka
komisie prorektorka Faixová uviedla základné návrhy
na úpravu poriadku, ktoré zohľadňujú napr. zmeny
v kreditovom systéme štúdia a aktualizujú existujúci
systém štúdia vo viacerých oblastiach. Potom nasledo4

vala diskusia ku jednotlivým článkom študijného poriadku. Návrhy na úpravu študijného poriadku prednesené pedagogickou komisiou boli neskôr prerokované
na zasadnutí vedenia univerzity, na pracovnom stretnutí so študentskou komorou akademického senátu
a nakoniec boli predložené a schválené Akademickým
senátom UVLF v Košiciach 1. 7. 2016. Nový Študijný
poriadok UVLF v Košiciach začne platiť od 1. septembra
2016. Hlavné zmeny sú:
- ak študent nezíska zápočty za zimný semester, môže si
predmet opätovne zapísať v novom akademickom
roku,
- zápočty za letný semester musí študent získať do 14.
júla príslušného roku,
- ruší sa skúšanie z predmetov za zimný semester počas
letného semestra,
- pri opakovanom zápise predmetu musí študent
absolvovať výučbu len vtedy, ak nezískal zápočet,
- je definovaná kontrola štúdia (počtu získaných
kreditov) pre postup do ďalšieho ročníka,
- je určený počet strán pre bakalársku (30 – 40
strán) a diplomovú prácu (50 – 60 strán), diplomová
práca v doktorskom, ale aj magisterskom stupni musí
mať charakter experimentálny, odborný, aplikovaných
poznatkov, ale nemôže mať charakter teoretický,
- študent je povinný predložiť školiteľovi záverečnú
prácu na posúdenie minimálne 10 pracovných dní
pred stanoveným termínom odovzdania záverečných
prác,
- prerušenie štúdia v bakalárskych študijných
programoch sa predlžuje na dva roky,
- študent musí mať pri sebe počas celého výučbového
procesu preukaz študenta (študentskú kartu),
- zápis na štúdium z inej vysokej školy je možný len po
absolvovaní prijímacích pohovorov.
Ďalším bodom rokovania bola prehodnotenie
existujúcich a vytvorenie nových dotazníkov na
hodnotenie kvality pedagogického procesu – Hodnotenie učiteľa a predmetu študentom, Zhodnotenie
štúdia na VŠ absolventmi univerzity, Predstavy študentov o budúcom povolaní v priebehu štúdia.
• Dňa 3. 6. 2016 zasadala Ubytovacia komisia UVLF
v Košiciach. Na stretnutí boli prerokované výsledky
registrácie študentov v AIS pre ubytovanie v ŠD na ak. r.
2016/2017 a ukončenie vyberania darovacieho poplatku od študentov od ak. r. 2016/2017. Komisia sa zaoberala aj otázkou ubytovania študentov v ŠD v júli a auguste 2016. Komisia rozhodla, že predsedovia študentských
klubov, v ktorých študenti vykonávajú činnosť, doručia
do 30. 6. 2016 Ing. Švihrovej zoznam členov a rozpis
služieb potvrdený garantom klubu. Okrem toho
počas prázdnin budú v ŠD ubytovaní študenti za účelom štúdia a brigád. Riaditeľ ŠD Mgr. Hochmann
informoval prítomných, že od ak. r. 2016/2017 bude
možná platba za ubytovanie študentov ZAŠ a ERASMUS
len do pokladne UVLF, resp. prevodom na účet. Informoval aj o plánovanej rekonštrukcii sociálnych zariadení
v budove ŠD2 v pravom krídle. UVLF má uzatvorenú
zmluva o zabezpečení ubytovania pre študentov UVLF aj
v ŠD TUKE. V budúcnosti v rámci rekonštrukcií v ŠD možno
uvažovať aj o vybudovaní izby pre hendikepovaného
študenta.

www.uvlf.sk

• Dňa 17. 5. 2016 sa na pozvanie pani Inge Magistad,
veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva na Slovensku,
zúčastnila rektorka UVLF v Košiciach prof. MVDr. Jana
Mojžišová, PhD., a prorektor pre zahraničné štúdium
MVDr. Martin Tomko, PhD., osláv Národného dňa
Nórskeho kráľovstva v Bratislave.
• Dňa 24. 5. 2016 sa na referáte pre zahraničné štúdium
uskutočnilo stretnutie prorektora pre zahraničné štúdium MVDr. Martin Tomka, PhD., so zástupcami
spoločnosti HallMark z Veľkej Británie.
• Dňa 1. 6. 2016 sa rektorka UVLF v Košiciach prof. MVDr.
Jana Mojžišová, PhD., prorektorka prof. MVDr. Zita
Faixová, PhD., a prorektor MVDr. Martin Tomko,
PhD. zúčastnili v zrkadlovej sále Primaciálneho paláca
v Bratislave stretnutia pozvaných hostí pri príležitosti
návštevy Slovenskej republiky predsedom parlamentu
Nórskeho kráľovstva H. E. pána O. Thommessenom.
• Dňa 7. 6. 2016 sa uskutočnilo na referáte pre zahraničné
štúdium zasadnutie užšieho organizačného výboru
medzinárodnej konferencie pod názvom Vplyv
globálnych zmien na životné prostredie, zdravie ľudí a
zvierat. Stretnutia sa zúčastnila prorektorka Nord
University v Bodø, Nórsko, Grete Lysfjord, ktorá je
garantkou tejto bilaterálne organizovanej konferencie
na strane Nord University.
• V dňoch 7. – 9. 6. 2016 sa na referáte pre zahraničné
štúdium konali obhajoby bakalárskych prác a štátne
záverečné skúšky študentov 3. ročníka spoločného
bakalárskeho študijného programu náuka o živočíchoch.
• Dňa 10. 6. 2016 sa prorektor pre zahraničné štúdium

Z agendy prof. MVDr. Juraja Pistla, PhD.,
prorektora pre vedecko-výskumnú
činnosť a zahraničné styky
• Mesiace máj a jún sa niesli okrem iného v znamení
intenzívnej práci na príprave Študijného poriadku UVLF
v Košiciach pre študentov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia – VP č. 2, časť B. Vzhľadom na to,
že v pôvodnom študijnom poriadku boli informácie
ako pre doktorandov, tak aj pre školiteľov, garantov
predmetov a garantov študijných odborov veľmi
obmedzené, ukázala sa nevyhnutná potreba nového
študijného poriadku v tejto oblasti VŠ štúdia. Nový
študijný poriadok pre študentov tretieho stupňa
vysokoškolského štúdia komplexne upravuje štúdium
doktorandov na UVLF v zmysle platného zákona
o vysokých školách a príslušných vyhlášok. Študijný
poriadok charakterizuje doktorandský študijný program na UVLF, základné podmienky prijatia na štúdium
a prijímacie komisie a priebeh prijímacieho konania,
odborné vedenie doktoranda (školiteľ, školiteľ
konzultant), študijný, program a študijný plán. Osobitný
dôraz je kladený na kreditový systém a hodnotenie
študijných výsledkov. Študijný poriadok tiež podrobne
upravuje prípravu a priebeh štátnych skúšok ako sú
dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce ako aj
ďalšie náležitosti týkajúce sa doktorandského štúdia.
• Oproti minulému roku je možné konštatovať, že situácia
s odovzdaním dizertačných prác sa výrazne zlepšila.
www.uvlf.sk

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

•

•

•

•

MVDr. Martin Tomko, PhD., zúčastnil na stretnutia CEEPUS
VetNEST network coordinators v Záhrebe.
Dňa 12. 6. 2016 sa za prítomnosti prorektora pre
zahraničné štúdium MVDr. Martina Tomka, PhD.,
uskutočnili na Zastupiteľskom úrade SR v Oslo prijímacie
pohovory pre záujemcov o štúdium 6-ročného
študijného programu GVM v nasledujúcom akademickom roku 2016/2017.
Dňa 16. 6. 2016 sa na Fakulte architektúry STU v Bratislave uskutočnilo každoročné pracovné stretnutie koordinátorov a partnerov sietí programu CEEPUS. RZŠ na
uvedenom stretnutí zastupovala Ing. Z. Salóciová.
Dňa 25. 6. 2016 sa prorektor pre zahraničné štúdium
MVDr. Martin Tomko, PhD., zúčastnil slávnostného
otvorenia trvalej expozície poľovníctva a ochrany zveri
v Trebišove.
Dňa 30. 6. 2016 sa na ústave parazitológie uskutočnilo
pracovné stretnutie zástupcov organizačných výborov
konferencie Vplyv globálnych zmien na životné
prostredie, zdravie ľudí a zvierat. Za UVLF v Košiciach
sa stretnutia zúčastnili prorektor MVDr. Martin Tomko,
PhD., doc. MVDr. Anna Ondrejková, PhD., a doc. MVDr.
Alica Kočišová, PhD., a za Nord University v Bodø doc.
MVDr. Ioannis Vatsos.

Zatiaľ čo v minulom roku to bolo len 11 prác, v tomto
roku ich je v súčasnosti 23, z toho 18 v riadnom čase
a 5 v nadštandardnej dobe štúdia. V tomto akademickom roku výnimočne obhajovali dizertačné práce aj
doktorandi so začiatkom štúdia od 1. februára 2012.
Dizertačné práce obhájilo spolu 18 doktorandov, z toho
12 v riadnom čase a 6 v nadštandardnej dobe štúdia.
Je teda predpoklad, že v tomto akademickom roku
by mohlo byť obhájených spolu vyše 40 dizertačných
prác, z toho 11 v nadštandardnej dobe štúdia. Vedenie
UVLF vynakladá veľa energie na to, aby doktorandov
v nadštandardnej dobe štúdia bolo čo najmenej.
• Na základe žiadostí školiteľov doktorandov bolo tiež
v odôvodnených prípadoch schválených niekoľko
žiadostí o ustanovenie školiteľa-konzultanta pre
konkrétne témy dizertačných prác a bolo riešené 1
odvolanie študentky vylúčenej zo štúdia pre nesplnenie
študijných povinností. V priebehu obidvoch mesiacov
bol riešený celý rad žiadostí doktorandov o rôzne druhy
zmien v ich štúdiu.
• V rámci organizačného zabezpečenia prijímacích skúšok
je možné konštatovať, že na celkovo 51 vypísaných tém,
sa na doktorandské štúdium prihlásilo 47 uchádzačov,
29 na UVLF (z toho 9 externá forma štúdia) a na externé
vzdelávacie inštitúcie 18 uchádzačov (z toho 3 externá
forma štúdia). Oproti minulému akademickému roku bol
záujem o doktorandské štúdium približne o 1/3
uchádzačov vyšší a dosiahol po minuloročnom poklese
približne počty z predchádzajúcich rokov. Traja uchádzači sú zo zahraničia (Česká republika, Holandsko, India).
Prijímacie skúšky doktorandov sa uskutočnia 7. 7. 2016
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a budú prebiehať v 4 komisiách.
• V rámci zámerov rektorky UVLF prof. MVDr. Jany
Mojžišovej, PhD., v oblasti zefektívnenia vedeckovýskumnej činnosti bol vypracovaný VP č. 63 – Zásady
obsadzovania postdoktorandských pracovných miest
na UVLF v Košiciach. Postdoktorandské miesta sú určené na podporu a ďalší rozvoj doktorandov dosahujúcich
vynikajúce výsledky. Na základe toho predpisu bude
určený termín vyhlásenia výzvy pre predkladanie žiadostí s nástupom 1. októbra. O postdoktorandské
pracovné miesta sa majú právo uchádzať absolventi
tretieho stupňa VŠ štúdia najviac 1 rok po ukončení štúdia v riadnom čase s požadovanými publikačnými
výstupmi.
• Organizačne bol zabezpečený Seminár doktorandov
venovaný pamiatke akademika K. Boďu, ktorý sa
uskutoční v dňoch 5. a 6. 9. v posluchárni morfologického pavilónu. Zo semináru bude vydaný recenzovaný
zborník.
• Bol vypracovaný návrh projektu UVLF na 11. ročník
Európskej noci výskumníkov. Na tomto vysoko
sledovanom podujatí sa v rámci UVLF zúčastní 7
kolektívov s názornými a pútavými prezentáciami
z nasledovných pracovísk: ústav histológie, parazitológie, farmakológie, mikrobiológie, anatómie, genetiky
a katedra farmakognózie a botaniky.
• Vedenie sa zaoberalo výzvou na podporu projektov
zameraných na dlhodobý strategický výskum v rámci
OP Výskum a inovácie, v rámci ktorej sa v súčasnosti
pripravujú návrhy projektov.
• V júni bola riešená požiadavka MŠVVaŠ SR o vypracovanie podkladov potrebných na prípravu rozpisu dotácií
zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok
2017 – úspešnosť domácich a zahraničných grantov.
• Na základe požiadavky Rady VŠ SR ohľadne výsledku
nominácií do Rady VŠ pre nové programy na roky 2015
– 19 boli z 3 navrhnutých nominantov UVLF na základe
hlasovania v predsedníctve Rady VŠ schválení kandidáti:
prof. Š. Vilček a doc. Nemcová, ktorí boli hodnotení

•

•

•

•

•
•

•

ako vysoko kvalitní nominanti. Doc. Bhide síce nedostal
potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov, ale bol
hodnotený ako kvalitný nominant.
V máji bola zverejnená 2. výzva AK SR k projektu Špičkové
tímy vysokých škôl na Slovensku spolu s prílohami
týkajúcimi sa podávania návrhov zo strany vysokých
škôl. UVLF pripraví projekt v rámci tejto výzvy.
V júni bol zverejnený na UVLF list námestníka pre
riadenie sekcie operačných programov MŠ mládeže
a telovýchovy ČR so žiadosťou o spoluprácu pri oslovení kolegov ako zahraničných hodnotiteľov pre OP
Výskum, vývoj a vzdelávanie. Prihlásil sa len 1 vyšší učiteľ.
Na základe žiadosti MŠVVaŠ SR o zbere prvej verzie
podkladov pre potreby dokumentu „Národná cestovná
mapa výskumných infraštruktúr Slovenskej republiky“
bol vypracovaný požadovaný dotazník. V zmysle
požiadaviek Európskej komisie musí každý členský
štát Európskej únie vypracovať dokument, ktorý
predstavuje národnú cestovnú mapu pre výskumné
infraštruktúry.
Dr. hab. H. Pawlak a Prof. dr. hab. B. Nowakowicz-Debek
z Univerzity of life science Lublin vykonali v dobe 24. 5. –
1. 6. 2016 na ústave hygieny zvierat a životného prostredia vedeckú stáž a zároveň bola vypracovaná a podpísaná zmluva o spolupráci medzi University of Life Sciences
v Lubline a UVLF.
Počas obidvoch mesiacov prebiehali jednania o príprave
knižničného e-shopu a s tým súvisiacich podkladových
materiálov.
Koncom júna presne podľa plánu bolo vydané druhé číslo
časopisu Folia Veterinaria 2/2016 v rámci vydavateľstva
DeGruyter. Číslo je sprístupnené ako obvykle na
webovom sídle UVLF ako aj na stránke DeGruyter (odkaz
pod stránkou časopisu Folia Veterinaria na hlavnej
webovej stránke UVLF).
V marci bolo vedením UVLF schválených 22 zahraničných
služobných ciest, v mesiaci jún to bolo 27 zahraničných
služobných ciest.

Z agendy doc. MVDr. Oskara Nagya, PhD.,
prorektora pre klinickú činnosť a styk s praxou
• V spolupráci so Študijným oddelením UVLF sa uskutočnilo zasadnutie komisie pre klinickú činnosť, ktorého
hlavnými bodmi bolo zabezpečenie organizácie výučby
a klinických praxí v 6. ročníku slovenského a zahraničného štúdia v akademickom roku 2016/2017 v zmysle
požiadaviek evalvačnej komisie na realizáciu klinických
rotácií v rámci klinických praxí. V súvislosti so zmenami
v organizácii výučby bola riešená aj požiadavka prípravy
zostavenia štátnicových komisií v AR 2016/2017.
• Na základe pozvania prezidenta KVL SR sa spolu
s rektorkou univerzity prof. MVDr. Janou Mojžišovou,
PhD., prorektor doc. Nagy zúčastnil každoročne
organizovaného kongresu KVL SR v Jasnej v Demänovskej doline. Na základe požiadavky KVL SR bola poskytnutá
pomoc zo strany študentov UVLF pri organizačnom
zabezpečovaní kongresu KVL SR.
• S pracovníkmi oddelenia IKT bola priebežne realizovaná
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inštalácia programu pre evidenciu klinickej činnosti
ProVet do ďalších počítačov v slovenskej aj anglickej
verzii, aby sa mohlo realizovať ich umiestnenie na
jednotlivé kliniky a umožnilo sa tým splniť požiadavku
evalvačnej komisie pre aktívne zapojenie študentov do
práce s uvedeným programom v rámci klinických praxí
vrátane študentov študujúcich v anglickom jazyku.
• Uskutočnilo sa stretnutie zodpovedných pracovníkov
z kliniky prežúvavcov a kliniky ošípaných za prácu
s programom na evidenciu klinickej činnosti so zástupcom dodávateľa programu ProVet za účelom zaškolenia
sa do užívania a oboznámenia sa s prevádzkou programu, ako aj konzultácií otázok súvisiacich s používaním
programu.
• Na uvoľnené miesto magistra v Univerzitnej lekárni UVLF
po ukončení pracovného pomeru Mgr. Grobárovej bola
od júna na plný pracovný úväzok prijatá Mgr. Orosová,
www.uvlf.sk

čím sa zabezpečila plná prevádzka lekárne.
• Bol spracovaný návrh na nové informačné tabule na
ukončené objekty Klinické ustajňovacie priestory P 19
a Univerzitná veterinárna nemocnica P 40.
• V spolupráci so správcom objektu P 19 sa vykonal
súpis požiadaviek na zariadenie priestorov objektu po
jeho odovzdaní do užívania príslušným pracoviskám
pre možnosť začatia plnej prevádzky a následne uvedené požiadavky boli odovzdané dodávateľovi zariadenia
na ich čo najskoršiu realizáciu. Nové priestory v objekte
Klinických ustajňovacích priestorov P 19 boli prebraté
príslušnými klinickými pracoviskami, čo umožnilo
začatie organizácie činnosti klinických pracovísk v
daných priestoroch. Opakovane boli konzultované pripomienky zo strany vedúcich pracovníkov
prevádzkujúcich nové priestory v objekte P 19 súvisiacich s technologickými a prevádzkovými požiadavkami.
• Bola spracovaná analýza pracovísk a počtu pracovníkov
univerzity, ktorí majú na základe absolvovaného
vzdelávacieho programu platnú spôsobilosť pre
zaobchádzanie so zvieratami používanými na vedecké
alebo vzdelávacie účely, z ktorej vyplýva, že na univerzite
je v súčasnej dobe 77 pracovníkov s platnou odbornou
spôsobilosťou v danej oblasti.
• Prednostka kliniky malých zvierat prof. Trbolová
informovala o problémoch v oblasti RTG vyšetrení na
klinike súvisiacich s poruchovosťou zariadenia, ktoré
vyústilo do úplného znemožnenia realizácie týchto
vyšetrení na klinike a požiadala vedenie univerzity
o pomoc pri riešení uvedenej situácie.
• Boli poskytnuté informácie o účasti na prvom spoločnom
zasadnutí komisií VEGA a následnom zasadnutí komisie
VEGA č. 8 v Bratislave, na ktorom boli odovzdané
menovacie dekréty na nové funkčné obdobie aj trom
zástupcom z naše univerzity. Na tomto zasadnutí sa
uskutočnila aj voľba predsedu a podpredsedu komisie.
• Prorektor doc. Nagy sa zúčastnil valného zhromaždenia
Federácie veterinárov Európy (Federation of Veterinarians of Europe), ktoré sa konalo v dňoch 2. až 4. júna
v Marche-en-Famenne v Belgicku a informoval
o programe rokovaní najprv v sekcii pre vzdelávanie,

• Na základe požiadavky vedúcej katedry farmakognózie a botaniky doc. Ing. Jarmily Eftimovej, CSc., bola
vykonaná rekultivácia pôdy na účely pestovania liečivých rastlín. Rekultiváciu pôdy vykonali pracovníci
Školského
poľnohospodárskeho
podniku,
n.o.,
v Zemplínskej Teplici za pomoci výkonnej poľnohospodárskej techniky. Za profesionálne vykonanú
prácu patrí poďakovanie Ing. Ivanovi Seňkovi, riaditeľovi, a zamestnancom ŠPP v Zemplínskej Teplici.
• UVLF v Košiciach sa prihlásila do súťaže Národná cena
za kvalitu 2016 v modeli CAF, ktorú organizuje Úrad pre
normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Jednou z
podmienok účasti je spracovanie samohodnotiacej
správy. Za týmto účelom sa uskutočnilo v období od
26. 4. 2016 do 9. 6. 2016 celkovo 7 pracovných stretnutí.
Členovia CAF tímu (17 členov, z toho 1 študent
spojeného prvého a druhého stupňa a 1 študentka
tretieho stupňa) na základe predpísanej šablóny
spracovali pod vedením prorektora pre rozvoj školy
www.uvlf.sk

výskum a priemysel (EVERI) a následne na spoločnom
zasadnutí všetkých sekcií FVE.
• V prvom týždni júla 2016 sa naplánovalo zasadnutie
Správnej rady ŠPP, n. o., v Zemplínskej Teplici, ktoré
vyplynulo z potreby schválenia Výročnej správy ŠPP,
n. o., v Zemplínskej Teplici za rok 2015.
• Prednostka kliniky malých zvierat prof. Trbolová požiadala o súhlas s vykonávaním klinickej činnosti na klinike
počas hlavného obdobia čerpania dovoleniek
v pracovných dňoch v upravenom režime. O tejto
zmene budú majitelia zvierat včas informovaní priamo
na pracoviskách kliniky, ako aj prostredníctvom
webového sídla univerzity.

• Na základe požiadania skupiny veterinárnych lekárov
z Maďarska o možnosť neoficiálnej návštevy našej
univerzity a jej prehliadky ako súčasti zahájenia
ich niekoľkodňového pobytu na Slovensku bola ich
požiadavka zrealizovaná. Bola vykonaná prehliadka
celého areálu univerzity so záujmom na záver prehliadky navštíviť jednotlivé klinické pracoviská. Popri
prehliadke boli zodpovedané aj ich otázky týkajúce sa
študijných programov, počtov študentov a absolventov, ich uplatnenia sa po ukončení štúdia, ďalších plánov rozvoja ako aj iných oblastí činnosti univerzity.
Na záver účastníci vyslovili poďakovanie vedeniu
univerzity za ochotu umožniť uskutočnenie návštevy a
za zabezpečenie ich sprevádzania počas nej.

Z agendy
prof. MVDr. Jozefa Nagya, PhD.,
prorektora pre rozvoj školy
a hodnotenie kvality
a hodnotenie kvality 9 hodnotených kritérií, a to:
Kritérium 1 – Vodcovstvo (prorektor doc. O. Nagy,
prorektor MVDr. M. Tomko, doc. K. Beňová), Kritérium
2 – Stratégia a plánovanie (doc. Z. Kostecká, prorektor
J. Pistl, prof. I. Valocký, MVDr. P. Drzewnioková), Kritérium
3 – Zamestnanci (doc. P. Korim, MVDr. M. Prokeš,
PharmDr. M. Fedorová), Kritérium 4 – Partnerstvá a zdroje
(Ing. R. Schréter, JUDr. V. Jančíková, Ing. M. Moňoková,
PhDr. Ľ. Kundríková), Kritérium 5 – Procesy (Ing. R.
Schréter, prorektorka Z. Faixová, MVDr. M. Prokeš),
Kritérium 6 – Výsledky orientované na občana/
zákazníkov (PhDr. Ľ. Kundríková, JUDr. V. Jančíková,
Ing. M. Moňoková, I. Hlinka), Kritérium 7 – Výsledky vo
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vzťahu k zamestnancom (doc. P. Korim, MVDr. M. Prokeš,
PharmDr. M. Fedorová), Kritérium 8 – Výsledky vo vzťahu
k spoločenskej zodpovednosti (doc. Z. Kostecká, prorektor
prof. J. Pistl, prof. I. Valocký, MVDr. P. Drzewnioková),
Kritérium 9 – Kľúčové výsledky výkonnosti (prorektor
doc. O. Nagy, prorektorka prof. Z. Faixová, prorektor
MVDr. M. Tomko). Samohodnotiaca správa bola odoslaná
v stanovenom termíne (do 17. 6. 2016) a dňa 11. 7. 2016
navštívi tím posudzovateľov UVLF v Košiciach a vykoná
posúdenie na mieste.
• Dňa 24. 5. 2016 sa uskutočnilo zasadnutie hospodárskej
komisie UVLF v Košiciach. Hospodárska komisia
zhodnotila plnenie prioritných úloh naplánovaných
na rok 2015, konštatovala, že v rámci odstránenia
nedostatkov vyplývajúcich z medzinárodnej evalvácie
je potrebné prioritne riešiť izolačné maštale pre kliniku
koní a chladiarenský príves na kadávery veľkých zvierat.
V roku 2016 je potrebné sa zaoberať problematikou
statiky a financovania opravy pavilónu 34 a
rekonštrukciou jazdeckej haly na jazdeckom areáli
UVLF. Vedúci Oddelenia prevádzky a investícií UVLF
v Košiciach Ing. Oto Lengyel vypracoval a prezentoval
rozsiahly
zoznam
potrebných
rekonštrukčných,
stavebných, sanitačných prác na rozvodoch vody,
elektriny, vnútorných aj vonkajších priestorov budov.
• V súlade s európskym rámcom hodnotenia kvality
v oblasti vysokoškolského vzdelávania UVLF zavádza
hodnotenie kvality založené na vykonávaní formálnych
postupov obsahujúcich kompletný kvalitatívny cyklus
(PDCA – Planning, Doing, Checking, Acting). PDCA cyklus
tvorí prílohu č. 7 vnútorného predpisu č. 57 – Vnútorný
systém kvality na Univerzite veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach. Hodnotenie kvality aplikáciou
PDCA cyklu pozostáva z dlhodobého zámeru a SWOT
analýzy UVLF, hodnotenia výchovno-vzdelávacej činnosti, hodnotenia vedecko-výskumnej činnosti, hodnotenia
klinickej činnosti a hodnotenia ostatných činností.
• V akademickom roku 2015/2016 bolo učiteľmi
univerzity odučených nad stanovené úväzky 20 162,5
vyučovacích hodín. Vedenie UVLF schválilo, že pri
výpočte hodín odučených nad stanovené úväzky je
potrebné zohľadniť výučbu vykonávanú doktorandmi.

Z agendy Ing. Róberta Schrétera,
kvestora
• V priebehu mesiaca máj a jún pokračovali kolaudačné
konania pavilónu 19 a pavilónu 40. Pavilón 19 bol
úspešne skolaudovaný a začalo sa s odovzdávaním
priestorov pre jednotlivé kliniky. V júni bolo ukončené aj
verejné obstarávanie na dokončenie vybavenia pavilónu
19 nábytkom, ktorý je momentálne vo výrobe.
Kolaudačné konanie pavilónu 40 zatiaľ ukončené nebolo, došlo však k obnoveniu kolaudačného konania po
dodaní potrebnej dokumentácie stavebnému úradu.
V júni bolo ukončené aj verejné obstarávanie na
dodanie nábytku pre prvé a druhé podlažie pavilónu 40.
Dokumentácia tohto verejného obstarávania je na
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Jednotlivým pracoviskám boli odpočítané hodiny
odučené doktorandmi 2. ročníka (po absolvovaní
dizertačnej skúšky), 3. a 4. ročníka. Počet hodín odučených nad stanovené úväzky sa tým znížil o 2 923
hodín. Celkové finančné nároky na vyplatenie odučených
nadpočetných hodín predstavujú 76 316 €, vrátane
odvodov 103 176 €.
• Prorektor UVLF pre rozvoj školy a hodnotenie kvality sa
zúčastnil na Celoslovenskej výstave Poľovníctvo
a príroda 2016 v Nitre, kde bola UVLF v Košiciach
slávnostne odovzdaná pamätná medaila vydaná pri
príležitosti 45. výročia založenia Slovenského klubu
sokoliarov pri Slovenskom poľovníckom zväze.
UNIVERZITA ZÍSKALA OCENENIE OD SLOVENSKÉHO
KLUBU SOKOLIAROV
V rámci sprievodných podujatí
celoslovenskej výstavy Poľovníctvo
a
príroda
2016 v Nitre sa 10. 6.
2016 uskutočnil Deň
slovenského sokoliarstva
a poľovníckej kynológie.
Slovenský klub sokoliarov (SKS) pri Slovenskej
poľovníckej
komore (SPK) v rámci
uvedeného dňa zorganizoval
slávnostné
odovzdanie
pamätných medailí Slovenského klub sokoliarov pri
Slovenskom poľovníckom zväze pri príležitosti 45. výročia
organizovaného
sokoliarstva
na
Slovensku zahraničným sokoliarskym klubom a inštitúciám, organizáciám a jednotlivcom zo Slovenska. Ocenenia odovzdali prezident SKS pri SPK
Ing. Alojz Kaššák a viceprezident pre zahraničné vzťahy
a delegát IAF MVDr. Ladislav Molnár, PhD. Medzi
ocenenými bola aj Univerzita veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach. Ocenenie za našu univerzitu
prevzal prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., prorektor pre rozvoj
školy a hodnotenie kvality.

kontrole na Výskumnej agentúre MŠVVaŠ SR. Po kontrole
bude možné začať s postupným dodávaním nábytku
pre P 40.
• Veľmi pozitívnou správou je, že bolo ukončené verejné
obstarávanie na dodanie nového autobusu. Tento
autobus pomôže zvýšiť kvalitu prepravy študentov
a zamestnancov a znížiť náklady, ktoré univerzita platí
externým prepravcom. Nefunkčné RTG na klinike malých
zvierat bolo vyriešené obstaraním nového RTG prístroja
na nepriamu digitalizáciu.
• Akademický senát UVLF schválil na svojom zasadnutí
Výročnú správu o hospodárení UVLF v Košiciach. Návrh
na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2015
počíta s tým, že hospodársky výsledok bude použitý na
krytie neuhradenej straty minulých rokov.
• Okrem spolupráce na príprave samohodnotiacej správy
CAF sa na útvaroch kvestora pripravovala realizácia
opatrení v súvislosti s opakovanou návštevou
www.uvlf.sk

evalvačného tímu. V súvislosti s odstraňovaním deficiencií bolo ujasnené riešenie izolačných boxov pre kone,
realizovalo sa nasadenie anglickej verzie systému ProVet
a realizovalo sa tiež verejné obstarávanie na chladiaci
príves pre kadávery veľkých zvierat.
• UVLF v Košiciach prvýkrát organizačne zabezpečovala
v dňoch 23. – 24. 6. 2016 Klub kvestorov VVŠ a ŠVŠ,
ktorý sa konal v Tatranskej Lomnici. Klub kvestorov zasadá približne štyrikrát ročne a rieši aktuálne otázky riadenia a financovania vysokých škôl. Účastníkov klubu
kvestorov organizovaného UVLF privítal aj prorektor
prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., ktorý priblížil kvestorom našu univerzitu. Na podujatí za zúčastnilo 16 kvestorov
verejných vysokých škôl a zástupcovia MŠVVaŠ SR – Ing.

Eva Bizoňová, generálna riaditeľka sekcie financovania
a rozpočtu, Ing. Beáta Gondárová, riaditeľka odboru
financovania vysokých škôl, Mgr. Jozef Jurkovič, generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl, vedy a výskumu, a Ing.
Ľubomír Bača, zástupca MŠVVaŠ SR pre implementáciu
systému SAP Sofia. Klub kvestorov sa zaoberal novým
metodickým usmernením v oblasti účtovníctva, návrhom
rozpočtu verejnej správy na roky 2017 – 2019 a novými
funkcionalitami systému SAP Sofia. Kvestorom tiež
boli prezentované nové manažérske výstupy, informácie
o module HR, informácie z rokovania riadiacej komisie pre
IS Sofia a stav prípravy fullcostingu UNICAN+ pre študijné
programy.

Zo zasadnutia Správnej rady UVLF v Košiciach
Dňa 30. 5. 2016 o 13 hod. sa v zasadačke rektorátu našej
univerzity uskutočnilo druhé tohtoročné zasadnutie
Správnej rady UVLF v Košiciach (SpR). Zasadnutie otvoril
a viedol jej predseda Ing. Ján Király. Zasadnutie SpR sa riadilo
schváleným programom.
Na základe poverenia rektorkou UVLF prof. MVDr. Janou
Mojžišovou, PhD., ktorá sa v tom čase zúčastnila rokovania
Slovenskej rektorskej konferencie, podal informáciu
k uzneseniu zo zasadania SpR konaného dňa 21. 3. 2016
o ďalšom postupe v súvislosti so ZPO ARDO prorektor pre
rozvoj školy a hodnotenie kvality prof. MVDr. Jozef Nagy,
PhD. Uviedol, že SpR ZPO ARDO zasadala trikrát, z funkcie
správkyne odvolala JUDr. Silviu Rolfovú a na jej miesto
menovala JUDr. Vieru Jančíkovú. Bolo rozhodnuté o likvidácii
ZPO ARDO k 1. 6. 2016, z toho dôvodu bol prijatý dodatok č.
1 k Štatútu ZPO ARDO, ktorým sa názov mení na ZPO ARDO
v likvidácii.
Prorektor prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., podal informáciu
aj k uzneseniu zo zasadania SpR konaného dňa 21.
3. 2016 o ďalšom postupe v súvislosti so STIMUL-om,
n. o. Informoval, že po odvolaní bývalej správkyne JUDr.
Silvie Rolfovej a vymenovaní novej správkyne JUDr. Viery
Jančíkovej bola schválená účtovná závierka STIMUL, n. o.,
za rok 2015, výročná správa a rozpočet na rok 2016. Všetky
pohľadávky, ktoré neziskový fond evidoval, boli uhradené
v prospech účtu STIMUL, n. o. Chýbajúce položky v inventári
v nadobúdacej hodnote cca 1 600,- € mali po ubehnutí doby
odpisu zostatkovú hodnotu 0,- €. Bývalá správkyňa urobila
čestné vyhlásenie, že o chýbajúcich položkách nemá žiadnu
vedomosť a bolo rozhodnuté o ich vyradení z evidencie.
Tajomník SpR doc. MVDr. Peter Korim, CSc., podal
informáciu k uzneseniu zo zasadania SpR konaného dňa
21. 3. 2016. Uviedol, že členovia SpR dostali návrh zmien
vnútorného predpisu UVLF č. 7 a vnútorného predpisu UVLF
č. 8 v písomnej forme.
Správu o činnosti UVLF v Košiciach za rok 2015 uviedol
prorektor prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD. Ozrejmil legislatívne
pozadie a predpísanú štruktúru pre predloženú správu.
Skonštatoval, že predmetnú správu prerokovala Vedecká
rada UVLF v Košiciach a schválil ju Akademický senát UVLF
v Košiciach.

www.uvlf.sk

Výročnú správu o hospodárení UVLF v Košiciach
uviedol kvestor Ing. Schréter, ktorý uviedol legislatívne
pozadie a predpísanú štruktúru pre predloženú správu.
Pripomenul, že minulý rok bol z hľadiska hospodárenia
mimoriadne náročný, keďže bolo potrebné z vlastných
zdrojov spolufinancovať výstavbu pavilónu 19, pavilónu
40 a rekonštrukciu auly v pavilóne 34. K tomu je potrebné
pripočítať výdavky na medzinárodnú evalváciu a akreditáciu,
ktoré univerzita znášala z vlastných prostriedkov. Došlo
k úsporám na nákladoch vo výške 415 tis. €, úspore ostatných
nákladov o 200 tis. € a zníženiu reprezentačných výdavkov
o 60 %. Navyše došlo k nárastu hrubých miezd o 190 tis. €
a vyplateniu odmien vo výške 142 tis. € na konci roka 2015.
Vďaka dodatočnému získaniu kapitálových prostriedkov
vo výške 350 tis. € a prijatým opatreniam je hospodársky
výsledok za rok 2015 vo výške 351 377,- €. V diskusii k tomuto
bodu postupne vystúpili Ing. Ján Király, Dr. h. c. JUDr. Ing. Ján
Bílek, MVDr. Miroslav Martinček, prof. MVDr. Peter Reichel,
CSc., a MVDr. Ladislav Stodola.
Ing. Ján Király následne stručne uviedol Správu
o činnosti SpR UVLF za rok 2015. Dr. h. c. JUDr. Ing. Ján
Bílek skonštatoval, že je pravdivým popisom skutočností
uvedených v schválených zápisniciach zo zasadnutí SpR
v roku 2015 a doplnená o predpísané fakty.
Návrh rozpočtu UVLF na rok 2016 uviedol jej kvestor
Ing. Róbert Schréter. Ozrejmil hlavné príjmové a nákladové
položky a poukázal na nový formát rozpočtu. V diskusii
k tomuto bodu vystúpili Ing. Ján Király a prof. MVDr. Jozef
Nagy, PhD.
Na záver zasadnutia SpR jej predseda Ing. Ján Király
poďakoval všetkým prítomným za účasť, za aktívny prístup
k plneniu povinností člena SpR a zasadnutie SpR ukončil.
V prípade bližšieho záujmu o činnosť SpR sa zamestnanci
UVLF môžu oboznámiť so zápisnicami z jednotlivých
zasadnutí a s výročnými správami SpR na webovom sídle
UVLF na linku http://www.uvlf.sk/sk/zapisnica-zo-zasadnutispravnej-rady-uvlf-v-kosiciach a na linku http://www.uvlf.sk/
sk/spravy-o-cinnosti.
doc. MVDr. Peter Korim, CSc.
tajomník SpR
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29. EAEVE General Assembly tento rok v Uppsale
Starobylé univerzitné mesto Uppsala vo Švédsku
hostilo v dňoch 12. – 13. mája 2016 každoročné stretnutie
predstaviteľov univerzít a fakúlt poskytujúcich veterinárne
vzdelávanie EAEVE. Organizátorom už 29. ročníka EAEVE
General Assembly bola Fakulta veterinárnej medicíny a náuky
o živočíchoch Švédskej univerzity poľnohospodárskych vied.
Prvý deň rokovania bol zameraný na pravidelne riešené
pracovné záležitosti EAEVE. Bola prejednaná a shválená
finančná správa za rok 2015, správa auditora a rozpočet na
rok 2016. Následne bola prof. Pierrom Lecouxom predložená
Správa o evalvácii za rok 2015, program vizitácií na roky 2016
– 2017 a aktualizovaný status jednotlivých škôl. Profesor
Lecoux podrobne komentoval nové indikátory ESEVT
(European System of Evaluation of Veterinary Training)
a snahu ESEVT byť akceptovaný ENQA (The European
Association for Quality Assurance in Higher Education).
Hlavná agenda sa týkala uvedenia nového manuálu pre
systém evalvácie veterinárnych škôl. Bola predstavená
nová SOP (standard operation procedure). Hlavné zmeny
spočívajú v spojení stage 1 a stage 2 hodnotenia do jednej
spoločnej správy, keďže mnohé ukazovatele a kritéria
hodnotenia sa opakovali. Zmenil sa interval hodnotenia
z desiatich na sedem rokov s možnosťou priebežného
hodnotenia v strede toho obdobia. K tejto téme sa rozvinula
bohatá diskusia.
V programe rokovania bol zaradený aj bod voľby nového
prezidenta a viceprezidenta EAEVE. Jedinou kandidátkou
na prezidenta bola súčasná prezidentka prof. Ana Bravo del
Moral, bývalá dekanka Veterinárnej fakulty v španielskom
Lugo, Univerzity Santiago de Compostela. V tajných voľbách
získala potrebný počet hlasov a post prezidentky bude
zastávať ďalšie dva roky. Za viceprezidenta bol zvolený
Dr. Gerhard Greif, rektor Univerzity veterinárnej medicíny
v Hannoveri, Nemecko.

V závere prvého dňa sme mali možnosť navštíviť
novovybudované
Centrum
poskytujúce
učiteľom,
výskumníkom a študentom moderné vybavenie a inovatívne
riešenia pre výskum a klinickú prax.
Edukačný program na druhý deň zahŕňal prezentácie
z VetMedUni Viedeň týkajúce sa vývoja a monitoringu
indikátorov pre klinickú výučbu na Klinike malých zvierat.
Predstaviteľka OIE informovala o aktivitách pracovnej
edukačnej skupiny v oblasti veterinárneho vzdelávania.
Zástupca FVE (Fedaration of Veterinarians of Europe)
prezentoval
koncepciu
zodpovedného
používania
antimikrobík. Prezident WVA (World Veterinary Association)
predstavil platformu pre
veterinárne vzdelávanie.
Popoludňajší program
bol venovaný moderným
zariadeniam
pre
veterinárne vzdelávanie
a
po
teoretickej
časti sme v menších
skupinách
navštívili
jednotlivé
kliniky
a zariadenia hostiteľskej
fakulty.
Deň
sme
zakončili galavečerom
v
historických
priestoroch reštaurácie
Norrlands starého mesta,
kde pokračovala bohatá diskusia o aktuálnych témach medzi
predstaviteľmi veterinárnych škôl.
Jubilejný 30. ročník EAEVE General Assembly sa bude konať
v Londýne v máji 2017.
prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
rektorka

Medzinárodná konferencia o spolupráci v oblasti vzdelávania v ďalekej Číne
Central and Eastern European (CEE) Countries Educational Cooperation Conference

Po prvýkrát bola táto konferencia organizovaná v roku 2014
za účasti viac ako 100 predstaviteľov univerzít z krajín strednej
a východnej Európy. Už pri jej prvom ročníku bolo podpísaných
21 zmlúv o spolupráci v oblasti vzdelávania a výmeny študentov
a akademických pracovníkov. Táto aktivita založila platformu pre
mnohosmernú spoluprácu na rôznych úrovniach a oblastiach medzi
univerzitami v Ningbo a CEE krajín.
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súboru čínskych detí oblečených v našich národných
krojoch.
V druhej časti pobytu som navštívila Veterinárny inštitút
Čínskej akadémie poľnohospodárskych vied v meste Nanjing,
kde sme diskutovali o možnostiach spolupráce v oblasti vedy
a výskumu a možnostiach postdoktorandských pobytov.
Verím, že táto na program a prezentácie mimoriadne
náročná návšteva Číny nás nielen prezentovala ako školu
atraktívnu pre zahraničných študentov, ale aj v budúcnosti
otvorí nové možnosti spolupráce v oblasti vzdelávania, vedy
a výskumu. Vďaka patrí agentúre SARIO, ktorá túto návštevu
organizovala a čiastočne aj financovala.
Tretí ročník tejto konferencie sa konal 8. – 11. 6. 2016
v Ningbo, kde bola prezentovaná už aj naša univerzita.
Zástupcovia piatich slovenských univerzít mali možnosť
predstaviť svoju školu, stretnúť sa s potenciálnymi partnermi a študentmi, ktorí majú záujem študovať v zahraničí.
Prostredníctvom prezentačných stánkov na China – CEEC
Education Expo sme čínskej verejnosti ukázali zameranie
našich škôl a možnosti štúdia. O spoluprácu s našou univerzitou prejavila záujem Farmaceutická vysoká škola, ktorú
som navštívila. Vyvrcholením tejto konferencie bol podpis
memoranda o spolupráci medzi UVLF v Košiciach a Farmaceutickou vysokou školou v Ningbo.
Čínski hostitelia boli mimoriadne milí a pozorní. Veľmi
nás potešil uvítací oficiálny večer, kde boli predstavené
obrazom i hudbou všetky účastné krajiny. Bol to nevšedný
zážitok v ďalekej a exotickej Číne vidieť nádherné zábery
zo Slovenska, počuť slovenskú pieseň v podaní detského

prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
rektorka

Zasadnutia akademického senátu
Dňa 4. 5. 2016 sa konalo zasadnutie Akademického
senátu UVLF v Košiciach.
Akademický senát
a) schválil:
• Program zasadnutia AS UVLF v Košiciach
• Mandátovú a návrhovú komisiu:
Predseda: doc. MVDr. Anna Ondrejková, PhD.
Členovia: Ing. Ladislav Takáč, PhD.
MVDr. Michal Žilinčík
• Výročnú správu o hospodárení UVLF v Košiciach za rok
2015
• Výročnú správu o činnosti UVLF v Košiciach za rok 2015
• Návrh rozpočtu nákladov a výnosov v hlavnej a podnikateľskej činnosti a výsledku hospodárenia UVLF v Košiciach na rok 2016
• Dodatok č. 1 k Vnútornému predpisu č. 38 - Školné
a poplatky spojené so štúdiom na UVLF v Košiciach
platné na akademický rok 2016/2017
• Návrh na zriadenie vecného bremena k nehnuteľnostiam - pozemkom v kat. území Severné mesto, okres
Košice I. v prospech mesta Košice
b) uložil:
• Prof. MVDr. Jane Mojžišovej, PhD., rektorke UVLF v Košiciach, predložiť správu o čerpaní finančných prostriedkov za I. polrok 2016 v termíne do septembra 2016
c) zobral na vedomie:
• Informáciu o činnosti predsedníctva AS UVLF v Košiciach za obdobie od ostatného zasadnutia AS UVLF
• Odovzdanie ďakovného listu študentom VI. roč.,
členom študentskej komory AS UVLF v Košiciach za
www.uvlf.sk

činnosť v AS vo funkčnom období 2014 – 2018
• Odovzdanie ďakovného listu študentovi Jakubovi
Nemčekovi, členovi Správnej rady UVLF v Košiciach za
študentskú časť akademickej obce
• Správu hospodárskej komisie AS UVLF v Košiciach
• Vnútorný predpis č. 41 – Štatút Internej grantovej agentúry
• Vyjadrenie nespokojnosti študentov s predmetom
imunológia
Dňa 18. 5. 2016 sa konalo mimoriadne zasadnutie Akademického senátu UVLF v Košiciach.
Akademický senát schválil:
• Program zasadnutia AS UVLF v Košiciach.
• Mandátovú a návrhovú komisiu:
Predseda: doc. MVDr. Peter Lazar, PhD.
Členovia: doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.
študent Dominik Grega
• Návrh počtu prijímaných uchádzačov na UVLF v Košiciach pre a. r. 2016/2017 na študijný program farmácia:
60. Navrhovaný počet prijímaných uchádzačov je
uvedený ako minimálny.
• Termín prijímacieho pokračovania na ŠP farmácia pre
a. r. 2016/2017 na 6. júla a 7. júla 2016 a v prípade nenaplnenia minimálneho počtu prijatých študentov termín konania druhého kola prijímacieho pokračovania
v druhej polovici augusta 2016.
prof. MVDr. Peter Reichel, CSc.
predseda AS
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Memorandum o podpore podujatia EYOF Košice 2021

Zdroj: Magistrát mesta Košice

Rektori troch košických univerzít – UVLF, UPJŠ a Technickej
univerzity – podpísali dňa 23. mája 2016 spolu s Mestom
Košice, v zastúpení primátora Richarda Rašiho, Košickým
samosprávnym krajom, zastúpeným predsedom Zdenkom
Trebuľom, oblastnou organizáciou cestovného ruchu KOŠICE
– Turizmus, zastúpenou predsedníčkou predstavenstva
Renátou Lenártovou, a Slovenským olympijským výborom,
zastúpeným prezidentom Františkom Chmelárom, Memorandum o podpore podujatia EYOF Košice 2021 s cieľom
spoločne podporiť projekt EYOF KOŠICE 2021 (Európsky
olympijský festival mládeže) a vzájomnou spoluprácou prispieť ku kvalite kandidatúry a následne samotných príprav na
toto vrcholné športové podujatie na Slovensku.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
zastúpená rektorkou prof. MVDr. Janou Mojžišovou, PhD., a
zúčastnené strany sa dohodli na nasledovných záveroch:
1. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach podpisom tohto Memoranda uzatvára partnerstvo s Mestom Košice ako oficiálnym kandidátom
na EYOF 2021, Košickým samosprávnym krajom,
oblastnou organizáciou cestovného ruchu KOŠICE –
Turizmus a Slovenským olympijským výborom,
v ktorom deklaruje aktívne zapojenie sa do podpory
tohto vrcholného športového podujatia na Slovensku –
v Košiciach v roku 2021, a to:
a) odbornou asistenciou pri výbere vhodného športoviska v areáli univerzity, pri definovaní požiadaviek na rekonštrukčné práce a dobudovanie vybavenia pre splnenie technických parametrov daného
športu,
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b) odbornou asistenciou pri výbere vhodného
študentského domova, pri definovaní požiadaviek na rekonštrukčné práce a dobudovanie vybavenia pre splnenie parametrov olympijského podujatia a požiadaviek „olympijskej dediny“,
c) súčinnosťou a podporou získavania národných
a partnerských zdrojov na financovanie
a. rekonštrukcie a vybavenia športovej infraštruktúry v areáloch univerzity a
b. rekonštrukcie a vybavenia ubytovacích priestorov študentských domovov pre „olympijskú
dedinu“,
d) podporou mladých juniorských talentov v danom
športe v univerzitných kluboch v záujme vytvorenia kvalitného národného tímu pre EYOF Košice
2021,
e) marketingovou a PR podporou kandidatúry Mesta
Košice na toto podujatie prostredníctvom svojich
komunikačných kanálov na Slovensku a v zahraničí.
2. Mesto Košice spoločne s Košickým samosprávnym
krajom, oblastnou organizáciou cestovného ruchu
KOŠICE – Turizmus a s podporou Slovenského olympijského
výboru
podpisom
tohto
Memoranda
uzatvára partnerstvo, ktorého cieľom je získanie
aktívnej podpory kandidatúry Mesta Košice na EYOF
2021 od univerzít so sídlom v Košiciach ako aj následných príprav na toto vrcholné športové podujatie.
(lk)
www.uvlf.sk

Účasť na Valnom zhromaždení Federácie veterinárov Európy (FVE) v Belgicku

V dňoch 3. až 4. júna
2016 sa v Marche-en-Famenne v Belgicku
uskutočnilo
pravidelne
každoročne
organizované
Valné
zhromaždenie Federácie
veterinárov
Európy (FVE – Federation of Veterinarians
of Europe). Deň pred
uskutočnením valného
zhromaždenia sa uskutočnilo aj zasadnutie
jednotlivých pracovných sekcií FVE. Valného zhromaždenia
FVE a zasadnutia sekcie EVERI (European Veterinarians
working in Education, Research and Industry) sa za našu
univerzitu zúčastnil prorektor doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD.
Zo Slovenska sa zasadnutia sekcie FVE pre praktických veterinárnych lekárov (UEVP – Union of European Veterinary
Practitioners) ako aj Valného zhromaždenia FVE zúčastnili
za KVL SR prezident KVL SR MVDr. Tibor Brauner a viceprezident KVL MVDr. Pavol Valášek.
FVE bola založená v roku 1975 a reprezentuje veterinárne
organizácie z 38 európskych krajín. Má 4 sekcie, ktoré reprezentujú hlavné oblasti pôsobenia veterinárnej profesie.
Okrem už spomenutých sekcií EVERI a UEVP je to ešte sekcia
štátnych úradných veterinárnych lekárov (EASVO – European Association of State Veterinary Officers) a veterinárnych hygienikov (UEVH – Union of European Veterinary
Hygienists). Okrem uvedených sekcií sa v prípade potrieb
riešenia dôležitých okruhov problémov a vykonania dôležitých rozhodnutí vytvárajú aj dočasné pracovné skupiny
a komisie. Experti do nich sa vyberajú z nominácií jednotlivých členov FVE na základe ich odbornosti. V súčasnosti má
FVE nasledovné odborné skupiny – welfare zvierat, bezpečnosť a kvalita potravín, liečivá, transport, štatutárne orgány,
zdravie vodných živočíchov a akvakultúra, a komisie – veterinárne kontinuálne vzdelávanie v Európe (VETCEE – Veterinary Continuous Education in Europe), európsky výbor
pre veterinárne vzdelávanie (ECOVE – European Committee of Veterinary Education), európsky koordinačný výbor
pre veterinárnu výučbu (ECCVT – European Coordinating
Committee for Veterinary Training), európska platforma pre
zodpovedné používanie liečiv u zvierat (EPRUMA – European Platform for Responsible Use of Medicines in Animals)
a komisia pre zapájanie FVE do vedeckých projektov. FVE
predstavuje spojenie veterinárnej profesie v európskom
priestore, jej podporu v úsilí o zlepšovanie zdravia a pohody
zvierat, ochranu zdravia ľudí a životného prostredia. FVE si
kladie za cieľ podporovať veterinárov pri výkone ich profesie
a zvyšovať povedomie spoločnosti pre uznanie a ocenenie
vysokej odbornosti tejto profesie. Dvakrát ročne sa predstavitelia členov FVE stretávajú na valnom zhromaždení. Jarné
zasadnutia sa tradične organizujú v krajine jedného z členov
www.uvlf.sk

FVE a jesenné zasadnutie sa organizuje v Bruseli. Hlavnými
úlohami jednotlivých zasadnutí je určenie hlavných línií
a oblastí činnosti, schvaľovanie financovania organizácie,
schvaľovanie nových členov a pozorovateľov, prípadne
rozhodovanie o vylúčení, voľba členov rady FVE a kontrola
ich činnosti.
Tohtoročné zasadnutie sekcie EVERI, ktoré predchádzalo
samotnému zasadnutiu FVE, sa okrem bežnej agendy týkajúcej sa schvaľovania záverov z predchádzajúceho zasadania, správy o aktivitách za predchádzajúce obdobie,
finančnej správy a správy audítora venovalo problematike
používania antibiotík, rezistencie na antibiotiká a metódam
jej detekcie, novým perspektívam v oblasti riešenia mastitíd
vyvolaných Staphylococcus aureus, metabolickému stresu
v peripartálnom období a imunosupresii, perspektíve
vývoja nových vakcín, ako aj možného riešenia mastitíd
novými metódami stimulácie imunitného systému. Ďalšími
diskutovanými témami boli oblasti – veterinári a experimentálne zvieratá, inovácie a výskum vo veterinárnej medicíne,
stimuly pre záujem ľudí o veterinárnu profesiu, možnosti
rozširovania pôsobenia veterinárnej profesie a uplatnenia
na trhu práce ako aj zvyšovanie povedomia a chápania veterinárnej profesie a veterinárneho lekára ako odborníka na
zdravie a welfare ľudí a zvierat. Nosnými témami zasadnutia
boli otázky budúcnosti profesie a jej atraktívnosti, diskutovalo sa, čo robiť pre veterinárnu profesiu, ako pritiahnuť
záujem ľudí o profesiu, aké aktivity uskutočniť na propagáciu
a vysvetľovanie úloh a poslania tejto profesie. Boli rozoberané aj otázky vzdelávania a výchovy veterinárnych lekárov
európskymi vzdelávacími inštitúciami a boli prezentované
niektoré významné poznatky z hodnotenia týchto vzdelávacích inštitúcií expertnými skupinami EAEVE (European
Association of Establishments for Veterinary Education).
Okrem toho sa v tento deň diskutovalo o postgraduálnej
výchove a kontinuálnom vzdelávaní, extramurálnom štúdiu
študentov a podpore zo strany EVERI takýmto projektom.
Prezentovali sa výsledky analýzy welfare študentov počas
štúdia a názory študentov na učebné plány, ich zaťaženosť počas štúdia, ich spokojnosť so systémom teoretickej
a praktickej výučby. Niektoré výsledky týchto analýz boli
prezentované zástupkyňou IVSA (International Veterinary
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Students Association), keďže táto organizácia je taktiež
riadnym členom EVERI. Jednotlivé sekcie FVE sa aj vyjadrujú
k niektorým materiálom pripravených FVE, pripomienkujú
ich a pripravujú k nim stanoviská za pracovné sekcie. Tieto
potom prezentujú na spoločnom zasadnutí FVE. Na tomto
zasadnutí sa prejednávali materiály týkajúce sa používania
kokcidiostatík a ich predpisovania veterinárnymi lekármi,
welfare a antimikrobiálnych prípravkov, stanoviska k problematike špecializácií vo veterinárnej profesii.
Ďalšie dva dni sa uskutočnilo hlavné rokovanie Valného
zhromaždenia FVE, ktoré najprv riešilo administratívnu
agendu činnosti organizácie, predovšetkým išlo o schvaľovanie správy o činnosti a hospodárení za predchádzajúce
obdobie, o prezentáciu správy audítora a návrh aktivít
pre nadchádzajúce obdobie činnosti FVE. Následne boli
prezentované a diskutované mnohé problematiky a témy
v oblasti pôsobenia viacerých pracovných skupín a komisií
FVE – liečivá, welfare zvierat, veterinári a udržateľnosť chovu

zvierat, veterinárne vzdelávanie, problematika jedného
zdravia, profesionálne záležitosti a štatutárne orgány,
projekty a pod. Boli prednesené dve hlavné hosťujúce prednášky na tému Obnovené štandardné pracovné postupy
európskeho systému hodnotenia veterinárneho vzdelávania
a Transatlantický obchod a investičné partnerstvo, bezpečnosť potravín, zdravie zvierat a rastlín. Na záver zasadania
boli za jednotlivé pracovné sekcie prezentované správy
a odporúčacie stanoviská pre FVE k predloženým materiálom.
Nasledujúce jarné Valné zhromaždenie FVE by sa malo
uskutočniť v Estónsku v Talline 9. až 10 júna 2017. Viac
podrobnejších informácií o FVE, jej sekciách a celej činnosti
je možné nájsť na webovom sídle organizácie www.fve.org.
doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., DipECBHM
prorektor pre klinickú činnosť a styk s praxou

HYGIENA ALIMENTORUM XXXVII
sa venovala bezpečnosti a kvalite mliečnych a rastlinných komodít
Hotel Patria na
Štrbskom
Plese
patril v dňoch 18.
až 20. mája 2016
účastníkom medzinárodnej vedeckej
konferencie
HYGIENA ALIMENTORUM
XXXVII
usporiadanej
na
tému Bezpečnosť
a kvalita mliečnych a rastlinných
komodít, konanej
pod záštitou Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR. Organizátormi konferencie
boli Univerzita veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach – Katedra
hygieny a technológie potravín, Štátna veterinárna a potravinová správa SR a
Národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu
s EFSA. Na konferencii odznelo 26 prednášok a bolo prezentovaných 65 posterov. Celkovo sa konferencie zúčastnilo
viac ako 170 účastníkov. Účastníkom konferencie predniesli
príspevky aj vedeckí či pedagogickí pracovníci z Talianska,
Českej republiky, Chorvátska, Poľska a Rakúska, ktorých
privítal odborný a organizačný garant konferencie vedúci
ústavu hygieny a technológie mlieka doc. MVDr. Pavel Maľa,
PhD.
Konferenciu slávnostne otvorila rektorka UVLF v Košiciach prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. Vo svojom príhovore
zdôraznila, že UVLF v Košiciach má výsostné postavenie
vo výchove absolventov študijného programu hygiena
potravín, a že pri hygiene potravín je potrebné posilniť
medicínsky aspekt, pretože veterinárny lekár nemôže byť
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zodpovedný len za zdravie zvierat, ale aj za zdravie ľudí.
Po vystúpení rektorky požiadala o slovo generálna riaditeľka
sekcie potravinárstva a obchodu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Zuzana Nouzovská, ktorá
poukázala na perspektívy a nedostatky súvisiace s produkciou, preplácaním a predajom mlieka a mliečnych výrobkov
vrátane ich bezpečnosti na domácom a zahraničnom trhu.
Pripomenula, že konferencia je priestorom, aby si odborníci
z oblasti potravinárskeho priemyslu vymenili skúsenosti,
riešili aktuálne problémy v oblasti hygieny potravín, predovšetkým mlieka a mliečnych výrobkov, a aby sa zamerali aj
na to, čo je potrebné urgentne riešiť.
Vysoko erudované bolo vystúpenie prof. MVDr. Jozefa
Bíreša, DrSc., ústredného riaditeľa ŠVPS SR a hlavného veterinárneho lekára SR, na tému Zdravotná bezpečnosť a kvalita
potravinového reťazca na Slovensku a v krajinách EÚ. Okrem
www.uvlf.sk

iného poukázal aj na potravinové škandály v rámci EÚ,
ktorých je čím ďalej viac, avšak s príjemným konštatovaním,
že žiadny z nich nemá pôvod na území Slovenska.
O činnosti a spolupráci národného kontaktného bodu s EFSA
referovala Ing. Bírošová, CSc., riaditeľka odboru bezpečnosti
potravín a výživy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR.
Dopoludňajší blok plenárnych prednášok ukončil
nestor slovenského mliekarstva Ing. Karol Herian, CSc.,
veľmi zaujímavou prednáškou o súčasnosti a perspektíve
slovenského mliekarstva. Po plenárnych prednáškach sa
uskutočnila v rámci prestávky degustácia kyslomliečnych
výrobkov, syrov, cereálnych výrobkov a cukroviniek sponzorských spoločností, počas ktorej mohli účastníci konferencie diskutovať o kvalite uvedených produktov. Počas
konferencie odzneli ďalšie príspevky zaoberajúce sa napríklad kvalitou a bezpečnosťou vstupnej suroviny a finálnych
výrobkov z pohľadu výrobcu či zdravotnou bezpečnosťou
a kvalitou potravinového reťazca na Slovensku a v krajinách
Európskej únie.
V rámci tradícií konferencie sa pokračovalo aj v oceňovaní pracovníkov z terénnych pracovísk, ktorí participujú
na pedagogickom procese na UVLF v Košiciach a takisto sa
podieľajú na organizovaní odbornej praxe na regionálnych
veterinárnych a potravinových správach. Ocenenia si tento
rok prevzali český pedagóg z Veterinární a farmaceutické
univerzity v Brne doc. MVDr. Vladimír Pažout, CSc., ďalej
dlhoročný riaditeľ Výskumného ústavu mliekarenského Ing.
Karol Herian, CSc., a MVDr. Kvetoslava Balčáková z RVPS
Prešov.
Popoludňajší prednáškový blok bol venovaný vystúpeniam zahraničných účastníkov. Ako prvý vystúpil Benjamino
Cenci Goga, PhD., dipl ECVPH z Univerzity Perugia-NoNit
SpinOff, Italy s prednáškou Safety of localproductions
in the short supply chains. Po ňom vystúpil Ass. Prof. Dr.
Paulsen z Institut für Fleischhygiene Veterinärmedicinische
www.uvlf.sk

Universität Wien,Austria s príspevkom Contribution of dairy
products to dietary uptake biogenic amines and polyamines.
O falšovaní potravín rastlinného pôvodu ako stále aktuálnom
probléme informovala auditórium doc. MVDr. Bohuslava
Tremlová, PhD., zo sesterskej Veterinárnej a farmaceutickej
univerzity v Brne.
Prvý rokovací deň konferencie bol ukončený spoločenským večerom, kde prítomní mali možnosť ochutnávať kulinárske špeciality hotela Patria ako aj mliečne, pekárenské
a cukrovinkárske výrobky poskytnuté sponzormi konferencie. Potom sa rozkrútil kolotoč nadväzovania kontaktov
a výmena informácií pri tónoch živej hudby.
Poďakovanie organizátorov medzinárodnej vedeckej
konferencie HYGIENA ALIMENTORUM XXXVII patrí najmä
generálnemu sponzorovi Tatranskej mliekarni, a. s.,
Kežmarok, ako aj ďalším sponzorom tohto podujatia, ktorými
boli: Billa, s. r. o., Bratislava, Hydina Slovensko, s. r. o., Movino,
s. r. o., Bryndziareň a syráreň, s. r. o. Zvolenská Slatina, Kluknavská mliekareň, o. o. d, Dalton, s. r. o., Fega frost, s. r. o.,
Ploské, Milk-Agro, s. r. o, Limo-Špez, s. r. o., Stará Ľubovňa,
Ryba, s. r. o., Košice, Pekáreň Gros, s. r. o., Kežmarok, PD Očová
, Školský poľnohospodársky podnik v Zemplínskej Teplici,
a mnohým ďalších, ktorí sú uvedení v programe a v zborníku z konferencie. Konferencie sa zúčastnili aj vystavovatelia O. K. Servis BioPro, s. r. o., Praha, NOACK SLOVAKIA, s. r.
o., Bratislava a Eurofins Bell/Novamann, s. r. o. Nové Zámky.
Týmto ročníkom sa uzavrel trojročný cyklus týkajúci sa
problematiky mlieka, mliečnych výrobkov a rastlinných
komodít. Zároveň vás pozývame na XXXVIII. ročník konferencie Hygiena Alimentorum, ktorý sa bude konať v dňoch
17. – 19. mája 2017 v Hoteli Patria na Štrbskom Plese s tematikou mäsa a mäsových výrobkov.
Za organizačný výbor
doc. MVDr. Pavel Maľa, PhD.
Foto: MVDr. Boris Semjon
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XVI. kongres Komory veterinárnych lekárov SR

Foto: MVDr. Miroslav Baran

V dňoch 27. – 29. mája 2016 sa v hoteli Grand Jasná
v Demänovskej doline uskutočnil pravidelne každoročne
organizovaný v poradí už XVI. kongres Komory veterinárnych lekárov SR aj s medzinárodnou účasťou. Ako hostia sa
kongresu zúčastnili aj zástupcovia ŠVPS SR – riaditeľ IVVL
v Košiciach MVDr. Jozef Pokorný, prezident Komory veterinárnych lekárov ČR MVDr. Karel Daniel a viceprezidentka
KVL ČR Radka Vaňousová, ako aj zástupcovia odborných
združení a asociácií veterinárnych lekárov. Za našu univerzitu sa kongresu zúčastnila rektorka UVLF v Košiciach prof.
MVDr. Jana Mojžišová, PhD., a doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD.,
prorektor pre klinickú činnosť a styk s praxou. Rektorka
univerzity vo svojom príhovore pozdravila účastníkov
kongresu a poďakovala za pozvanie a možnosť každoročne sa kongresu zúčastniť. Ocenila a vyzdvihla doterajšiu
dobrú spoluprácu s KVL SR aj v oblasti odborných vzdelávacích aktivít a vyslovila presvedčenie v ďalšie pokračovanie a rozvíjanie vzájomných aktivít medzi UVLF a KVL
SR ako významného partnera pri výchove veterinárnych
lekárov a upevňovaní postavenia profesie veterinárneho
lekára v spoločnosti. Ocenila aj výhodnosť podmienok pre
možnosť účasti študentov univerzity na kongrese a pre
zvyšovanie kvality výchovy absolventov štúdia veterinárnej
medicíny uviedla ponuku zapojenia sa účastníkov kongresu
do realizácie hodnotenia štúdia na univerzite formou dotazníkov, ktoré majú byť nástrojom na spätnú väzbu pri realizácii pravidelného prehodnocovania študijných plánov a
jedným z ďalších krokov v hľadaní a uplatňovaní nových
foriem spolupráce v praxi.
Kongres predstavuje jednu z najvýznamnejších vzdelávacích aktivít pre členov KVL SR. Tohto roku bol odborný
program kongresu rozdelený do 5 sekcií – spoločenské zvieratá, hospodárske zvieratá, kone, exotické zvieratá a laboratórna diagnostika. Odborná úroveň kongresu bola na vysokej
úrovni, k atraktivite podujatia prispeli tak prednášajúci kolegovia zo Slovenska, ako aj zo zahraničia. Boli to Alex German
BVSc (Hons), PhD., CertSAM, DipECVIM-CA, MRCVS z Univer16

sity of Liverpool v Anglicku, v sekcii spoločenských zvierat,
ktorý sa zaoberal enteropátiami, problematikou pankreatitíd
u psov a mačiek, hnačiek a ich diagnostikou, ako aj anorexiou
u mačiek. V sekcii hospodárskych zvierat prezentoval MVDr.
Miloš Haas, MSC, PAS z Kanady, svoje poznatky z oblasti
poradenstva v praxi so zameraním na nové technológie
monitorovania zdravia a produkcie dojníc, welfare dojníc
z aspektu ekonomiky, na ekonomiku mliečnych fariem,
problematiku analýzu produkcie, reprodukcie a zdravia
stáda, ako aj odchovu teliat a jalovíc. V sekcii koní svojou
prezentáciou vystúpila prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD.,
z UVLF v Košiciach, a prezentovala poznatky z problematiky
diagnostiky a terapie rôznych ochorení očí u koní. V sekcii
exotických zvierat bol prezentujúcim MVDr. Ladislav Molnár,
PhD., z UVLF v Košiciach, ktorý sa zaoberal anestéziológiou
exotických zvierat, nádormi malých cicavcov a ochoreniami
gastrointestinálneho traktu králikov. V sekcii laboratórnej
diagnostiky sa MVDr. Zuzana Svobodová, PhD., ako veterinárna diagnostická konzultantka IDEXX Laboratories, s.
r. o., venovala inovatívnym prístupom k diagnostike ochorení obličiek psov a mačiek ako aj ďalším otázkam v oblasti
laboratórnej diagnostiky. Potešujúcim pre našu univerzitu
je pretrvávajúci záujem o prednášajúcich aj z radov našich
učiteľov a aktívna účasť niektorých špecialistov z našich
kliník na kongrese.
Kongres bol spojený aj s výstavou a prezentáciou farmaceutických a distribučných firiem ponúkajúcich veterinárnej
verejnosti svoje produkty, ako aj s benefičnou výstavou fotografií veterinárnych lekárov. Sprievodným programom boli
podujatia venované deťom v rámci osláv Medzinárodného
dňa detí, športové podujatia a v neposlednom rade aj spoločenské a kultúrne stretnutie účastníkov na večernej recepcii
s vystúpením Celeste Buckingham.
doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., Dip. ECBHM
prorektor pre klinickú činnosť a styk s praxou
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V Záhrebe sa uskutočnilo stretnutie koordinátorov programu CEEPUS
Dňa 10. 6. 2016 sa
na Fakulte veterinárnej
medicíny
záhrebskej
univerzity uskutočnilo
CEEPUS III VetNEST
stretnutie
koordinátorov
národných
programov. Stretnutia
sa zúčastnili predstavitelia 8 veterinárnych
univerzít krajín bývalej
východnej
Európy
a Rakúska. UVLF v Košiciach na stretnutí zastupoval prorektor pre
zahraničné
štúdium
MVDr. Martin Tomko,
PhD. Hlavnou náplňou
stretnutia bola kontrola plnenia výmenných pobytov CEEPUS za ostatný akademický rok a schválenie výmenných pobytov a
plán ich realizácie na akademický rok 2016/2017.
MVDr. Martin Tomko, PhD. , prorektor pre zahraničné štúdium

Stretnutie s generálnou riaditeľkou UNESCO Irinou Bokovovou v Levoči

Generálna riaditeľka UNESCO Irina Bokovová v rámci
svojej návštevy Slovenska navštívila 7. mája 2016 aj mesto
Levoču. V budove historickej radnice návštevu prijal primátor
mesta Milan Majerský. Súčasťou návštevy bolo aj rokovanie
so zástupcami miest Banská Štiavnica, Kežmarok a Ružomberok, ktoré sú zaradené do zoznamu Svetového kultúrneho
dedičstva UNESCO a so správcami pamiatok zaradených do
svetového dedičstva. Všetci generálnu riaditeľku informovali
o stave kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe UNESCO. Pre
diplomatku, pôvodom Bulharku, pôsobiacu v UNESCO už
sedem rokov, to nebola prvá návšteva Slovenska.
Prítomní boli aj zástupcovia slovenských univerzít, ktorí
oboznámili I. Bokovovú s aktivitami, ktoré sa na univerzitách
organizujú pod záštitou UNESCO, ako napr. výučba cudzích
jazykov alebo Univerzita tretieho veku. Za našu univerzitu
www.uvlf.sk

sa na stretnutí zúčastnila prorektorka prof. Zita Faixová. I.
Bokovová vo svojom príhovore zdôraznila význam a úzku
spojitosť kultúry a vzdelávania pre ďalší rozvoj ľudstva. Počas
návštevy si Irina Bokovová tiež vypočula krátky organový
koncert a prezrela oltár od Majstra Pavla z Levoče v Bazilike
sv. Jakuba apoštola.
I. Bokovová je jednou z kandidátok na post generálnej
tajomníčky OSN. Počas svojej návštevy pripomenula, že
hľadanie nástupcu Juhokórejčana Pan Ki-muna je otvorenou
súťažou a tí, ktorí kandidujú, si to svojimi schopnosťami zaslúžia.
prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť
17

Realizácia projektu
Posilnenie spolupráce medzi UVLF v Košiciach a Nord University v Bodø

Projekt Posilnenie spolupráce medzi UVLF v Košiciach
a Nord University v Bodø je jedným z dvoch projektov, ktoré
rieši UVLF v Košiciach s Nord University v Bodø a je financovaný zo štipendijného programu Európskeho hospodárskeho priestoru Slovensko. Hlavným cieľom projektu je
zvýšenie úrovne bilaterálnej inštitucionálnej spolupráce
medzi obomi univerzitami prostredníctvom tvorby spoločného doktorandského študijného programu, inovatívnej
vyučovacej metódy, intenzívnych kurzov pre študentov
a doktorandov a recipročných mobilít. Jednou z čiastkových úloh projektu je uskutočnenie intenzívnych kurzov pre
študentov a doktorandov našich univerzít s prvkami praktického vzdelávania. Preto bol v dňoch 13. – 16. 6. 2016 na
UVLF v Košiciach organizovaný 14-denný intenzívny kurz
pre doktorandov z Nord University, Bodø. Kurz pozostával zo
štyroch tematických oblastí zameraných na komparatívnu
fyziológiu, komparatívnu výživu, komparatívnu patológiu a
komparatívnu imunológiu. Každá oblasť obsahovala teoretickú a praktickú časť a vypracovanie protokolov, ktoré boli
podmienkou úspešného ukončenia kurzu a získania certifikátu. Na kurze sa zúčastnili traja doktorandi Deepti Patel,
Yangyang Gong a Florence Perera. Súčasťou kurzu bola aj
návšteva Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu
v Dolnom Kubíne a exkurzia na farme na chov pstruhov
v Bielom Potoku.
Ďalšou čiastkovou úlohou projektu je komplexná príprava

podkladov pre akreditáciu spoločného
študijného programu na 3. stupni VŠ
štúdia Aquatic animal health and welfare
s prvkami interdisciplinárneho vzdelávania. Partneri z Nord University pricestovali do Košíc, aby sa 28. júna 2016
zúčastnili slávnostných promócií prvých
absolventov
študijného
programu
general veterinary medicine po absolvovaní spoločného bakalárskeho študijného programu Animal science (náuka
o živočíchoch). Počas ich pobytu v Košiciach sa uskutočnilo spoločné pracovné
stretnutie, na ktorom sa prerokovávali otázky prípravy
akreditačného spisu pre spoločný študijný program, informačných listov predmetov, vedecko-pedagogických charakteristík garantov predmetov a diskutovalo sa aj o príprave
dohody o spolupráci. Ďalšie a posledné stretnutie zástupcov
oboch partnerských univerzít sa uskutoční v auguste 2016.
Dovtedy nás čaká ešte veľa práce na príprave potrebných
podkladov.
prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
garantka projektu

Realizácia mobilitného projektu
Projekt Mobilitný projekt medzi vysokými školami je druhým
projektom, ktorý rieši UVLF v Košiciach s Nord University
v Bodø a je financovaný zo štipendijného programu Európskeho hospodárskeho priestoru Slovensko. Hlavným cieľom
projektu je rozšírenie bilaterálnej inštitucionálnej spolupráce medzi Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach a Nord University v Bodø prostredníctvom
zvýšenia mobilít doktorandov a akademických pracovníkov.
Jednou z čiastkových úloh projektu je mobilita akademických pracovníkov za účelom výmeny poznatkov, zručností
a nových metód výučby. Pri tejto príležitosti sa dňa 23. júna
2016 uskutočnil na UVLF v Košiciach seminár s názvom
Fish Farming – main challenges, sustainability issues, animal
welfare and technology to resolve key challenges, na
ktorom prof. Mette Sørensen, odborníčka na akvakultúru
z Fakulty biologických vied a akvakultúry z Nord University,
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Bodø, Nórsko, prezentovala súčasné trendy chovu lososov
v Nórsku. Na seminári sa zúčastnili zamestnanci univerzity
aj odborná verejnosť.
prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
garantka projektu
www.uvlf.sk

Prof. MVDr. Imrich Maraček, DrSc. – laureát Ceny mesta Košice

Zdroj: Magistrát mesta Košice

Na slávnostnom ceremoniáli udelenia mestských ocenení v rámci XXII. ročníka osláv Dňa
mesta Košice, ktoré sa konali pri príležitosti
udelenia prvej erbovej listiny mestu Košice
panovníkom Ľudovítom Veľkým v roku 1369,
v sobotu 7. mája 2016 o 14. hod. vo veľkej
sále Historickej radnice na Hlavnej ulici č. 59
v Košiciach bola udelená Cena mesta Košice
prof. MVDr. Imrichovi Maračekovi, DrSc., emeritnému profesorovi UVLF v Košiciach, filatelistovi, pri
príležitosti životného jubilea 75 rokov, za jeho viac ako
štyridsaťročnú propagáciu filatelie obyvateľom a návštevníkom mesta Košice. Práve tieto jeho aktivity viedli vedenie
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
k podaniu návrhu na toto ocenenie.
Prof. Maraček (* 4. 2. 1941) je absolventom našej univerzity a jej aj venoval celý svoj profesionálny život. Nielen že na
nej pôsobil viac ako 40 rokov ako medzinárodne uznávaný
pedagóg a vedec, ale dodnes je emeritným profesorom
aktívne sa zapájajúcim do vedeckých i spoločenských aktivít.
Hranice školy presahujú najmä aktivity spojené s jeho dlhoročným členstvom v Klube filatelistov 54-01 v Košiciach,
ktoré už neodmysliteľne patria ku kultúrnemu životu mesta.
Prof. Maraček bol vedúcim vzorného krúžku mladých filatelistov V-337, s ktorým dosahoval veľmi dobré výsledky
nielen v domácich podmienkach, ale aj v zahraničí a vzorne
reprezentoval košickú mládežnícku filateliu. Vykonával
funkciu podpredsedu východoslovenského KV ZSF, tajomníka a viac rokov aj predsedu Krajskej komisie mládeže,
člena Komisie mládeže ZSF a ďalšie funkcie pri organizovaní filatelistických podujatí. Toho času je podpredsedom

KF 54-01 v Košiciach. Je jeden z pravidelných
organizátorov košických filatelistických
podujatí ako sú výstavy poštových známok
a filatelistických materiálov či semináre pri
príležitosti Dní mesta Košice. Rovnako pravidelne každoročne je jedným z organizátorov
regionálnych osláv Dňa slovenskej poštovej
známky v Košiciach. Pri týchto podujatiach
spolupracuje s ďalšími kultúrno-spoločenskými
a vedecko-výchovnými inštitúciami nielen v Košiciach (Slovenské technické múzeum, Štátna vedecká
knižnica, Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov ŠVPS SR,
Pošta Košice 1, Združenie klubov filatelistov východoslovenského regiónu, Maratónsky klub v Košiciach, Olympijský klub
v Košiciach, Športové gymnázium na triede SNP 104, Košice),
ale aj z východoslovenského regiónu. Pri tejto príležitosti sa
pravidelne vydáva zborník Košice vo filatelii. V minulom roku
vyšlo už 26. číslo zborníka. Medzi jeho zberateľské záujmy
patria poštové známky, celiny a celistvosti Slovenska, Čiech
a Maďarska. Venuje sa hlavne námetovej filatelii so zameraním na biotechnológie, medicínu a farmáciu. Sústavne
poukazuje na význam využívania metód systematickej filatelistickej zberateľskej práce aj pre efetívnu prácu pri inej
tvorivej činnosti.
Všetky uvedené funkcie vykonáva s maximálnou zodpovednosťou a svedomitosťou. Aktívne sa zúčastňuje na organizovaní filatelistických podujatí, a tým účinne prispieva
k propagácii filatelie medzi verejnosťou na kultúrnospoločenských podujatiach. Je držiteľom zlatého Čestného
odznaku ZSF a ďalších zväzových vyznamenaní.
(lk)

Čestné občianstvo mesta Giraltovce pre prof. Gamčíka
Pri príležitosti 600. výročia prvej písomnej zmienky o
meste Giraltovce primátor mesta Mgr. Ján Rubis na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 27. mája
2016 udelil in memoriam Čestné občianstvo mesta Giraltovce významným občanom mesta, medzi inými aj nášmu
bývalému emeritnému profesorovi, dlhoročnému vedúcemu katedry reprodukcie hospodárskych zvierat Dr. h. c.
prof. MVDr. Pavlovi Gamčíkovi, DrSc.
www.uvlf.sk

Prof. MVDr. Pavol Gamčík bol významný vysokoškolský učiteľ,
vedec a odborník v oblasti fyziológie a patológie reprodukcie hospodárskych zvierat. Narodil 28. mája 1925 v Giraltovciach a po maturite na gymnáziu v Prešove vyštudoval
veterinárnu medicínu na Vysokej škole veterinárnej v Brne,
kde už ako študent začal pracovať na pôrodníckej klinike
pod vedením prof. Přibyla. Na našu novozaloženú Vysokú
školu veterinársku v Košiciach prišiel v roku 1951 s pove19

rením založiť pôrodnícko-gynekologickú kliniku a v roku
1957 bol menovaný vedúcim katedry pôrodníctva, gynekológie a umelej inseminácie, ktorú viedol až do odchodu
do dôchodku v roku 1986. Vedecká a odborná životná cesta
prof. Gamčíka je známa doma aj v zahraničí ako veľmi bohatá,
činorodá a úspešná v spojitosti s budovaním a rozvojom
UVL v Košiciach, veterinárnej andrológie a umelej inseminácie na Slovensku, bol priekopníkom budovania modernej
koncepcie reprodukcie hospodárskych zvierat, za čo získal
mnoho významných celoštátnych vyznamenaní. Podrobné
životné curriculum bolo publikované v našom časopise
Spravodajca UVLF v Košiciach v minulom roku pri príležitosti
jeho nedožitých 90-ich narodenín.
Významné ocenenie z rúk primátora prevzal emeritný
profesor MVDr. Juraj Kačmárik, DrSc., jeho žiak, kolega,
spolupracovník a neskôr vedúci na vyše uvedenej katedre.
Pozvanie primátora mesta, ktorý oslovil UVLF ako miesto
celoživotného odborného pôsobenia profesora Gamčíka,
vedenie univerzity prijalo s pochopením ako prejav úcty
k inštitúcii, ktorá dala priestor pre rast celosvetovo uznávaného odborníka a účasťou na slávnostnom zhromaždení
mesta Giraltovce poverilo prof. MVDr. P. Reichela, CSc., doc.
MVDr. R. Ondrejku, PhD., a emeritných profesorov prof. MVDr.
P. Mésaroša, CSc., a prof.
MVDr. Kačmárika, PhD.
„Tak, ako si ľudia pripomínajú svoje životné jubileá,
tak si občania miest a obcí
pripomínajú výročia založenia, resp. prvej písomnej
zmienky o svojom meste,“
povedal vo svojom úvode
primátor mesta Giraltoviec
Mgr. Ján Rubis a pokračoval,
že „prvá písomná zmienka
o osídlení mesta je z roku
1416, čiže v tomto roku si
pripomíname 600. výročie.
Dobové dokumenty svedčia
o tom, že osídlenie údolia
rieky Tople bolo ešte skôr
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a siaha až do 11. storočia, o čom svedčia nájdené písomnosti
o okolitých obciach. Mesto Giraltovce bolo a aj v súčasnosti
je historickým, kultúrnym a spoločenským centrom regiónu
strednej Tople a jedným z miest Šarišskej župy, ktoré zabezpečovalo výkon štátnej správy, bolo sídlom vzdelávania,
súdnictva, zdravotníctva aj obchodu.“
Bohatý program slávnostného zasadnutia bol sprevádzaný
kultúrnym programom žiakov základných i stredných škôl
ako aj súborov z ľudovej umeleckej školy. Obrazový historický materiál spolu s odborným komentárom, ako aj dramatické scénky z jednotlivých období v uplynulých storočiach
dali súčasníkom možnosť v krátkom časovom úseku spoznať
historický rozvoj až po dnešné dni, pričom výrazný akcent
bol venovaný osobnostiam, ktoré významným priamym
či nepriamym spôsobom ovplyvnili mesto. K takýmto
významným osobnostiam rodákom mesta Giraltovce patria:
Paul Moschcowitz (nar. 1876) – významný portrétista,
člen umeleckej spoločnosti National Academy of Desing
a Society of American Artist; Adolf Oliver Horvát (nar. 1907)
– významný botanik, katolícky kňaz; Joseph Goldberger
(nar. 1874) – epidemiológ, nominant na Nobelovu cenu za
výskum pelagry a jej tlmenia; Ján Hvezda (nar. 1814) – zememerač Šarišskej župy v Prešove a spisovateľ; Adam Hlovík –
evanjelický farár, spisovateľ a pesničkár, väčšinu života prežil
v Giraltovciach a zomrel v r. 1851; Alexis Victor Moschcowitz
(nar. 1865) – lekár, odborník v klinickej chirurgii, profesor
na kolumbijskej univerzite; Ján Tomáško – (nar. 1819)
evanjelický učiteľ, slovenský národovec a buditeľ; Ján Roy
(nar. 1792) – evanjelický farár, básnik a literát, zakladateľ
rozvetvenej národnej uvedomelej royovskej rodiny; Eli
Moschcowitz – (nar. 1879) internista a patológ v Kolumbijskej univerzite; Pavol Gamčík (nar. 1925) – doktor veterinárnej medicíny, významný vedec, pedagóg uznávaný
andrológ doma i v zahraničí.
V duchu slávnostnej atmosféry som sa zamyslel, čo je
významnejšie. Niekoľko storočná história mesta, obce alebo
osobná sláva významných osobností. Asi celková atmosféra
slávnosti navodila odpoveď. Čím by boli mestá a obce bez
ľudí a čím by boli ľudia bez rodiska a často i miesta posledného odpočinku. Asi ničím. Táto symbióza ich posúva vpred
a vďaka ich posunu vpred máme dôvod na oslavu. Bol som
poctený, že som ako študent i ako kolega poznal Dr. h. c. prof.
MVDr. P., Gamčíka, DrSc., a cez spomienku na neho som mal
možnosť spoznať obyvateľov moderného mesta Giraltovce.
prof. MVDr. Peter Reichel, CSc.

www.uvlf.sk

Celoštátna poľovnícka výstava Nitra 2016

V dňoch 9. – 12. júna 2016 usporiadala Slovenská poľovnícka komora z poverenia a v spolupráci s Ministerstvom
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
na výstavisku Agrokomplex v Nitre celoštátnu poľovnícku
výstavu s medzinárodnou účasťou – POĽOVNÍCTVO A
PRÍRODA 2016.
Toto podujatie sa koná raz za päť rokov, a preto je pre
poľovníkov výnimočným sviatkom, konajúcim sa navyše
vo výnimočnom prostredí. Výstavu slávnostne otvorila 9.
júna ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Gabriela Matečná spolu s prezidentom Slovenskej poľovníckej komory Tiborom Lebockým a predstaviteľmi vrcholných medzinárodných poľovníckych organizácií CIC a FACE.
Poľovnícka výstava sa konala pod záštitou historicky prvého
predsedníctva Slovenska v Rade Európskej únie. Ministerka
pôdohospodárstva uviedla: „Poľovníctvo by pre každého
poľovníka malo byť koníčkom a zároveň poslaním, za ktorým
sa skrýva množstvo obetavej práce vynaloženej pri starostlivosti o zver ako aj láska, úcta a rešpekt k prírode.“
Výstava pre návštevníkov priniesla možnosť oboznámiť sa
s aktuálnym stavom a vývojom poľovníctva na Slovensku
v spojitosti s prezentovaním výsledkov chovu a lovu
poľovnej zveri ako prírodného bohatstva SR. Na najväčšom
stretnutí poľovníkov za posledných päť rokov mohli návštevníci vzhliadnuť poľovnícke trofeje, medzi nimi napríklad aj
nový národný rekord daniela škvrnitého z voľného revíru
s bodovou hodnotou 225,25 b. CIC uloveného v okrese
Skalica, či druhú najsilnejšiu trofej muflóna na svete zo
zverníka s bodovou hodnotou 254,80 b. CIC uloveného
v regióne Banská Štiavnica. Pri príležitosti výstavy bola
vydaná publikácia Významné – zlaté trofeje Slovenska od
kolektívu autorov pod vedením prof. Juraja Cibereja. Publikácia obsahuje historický vývoj produkcie trofejovej zveri
na Slovensku za obdobie rokov 1884 až 2015. Od roku 1884,
t. j. za obdobie 131 rokov, produkcia jelenej zveri narástla
www.uvlf.sk

70-krát, srnčej zveri 7-krát, diviačej zveri 37-krát, danielej
zveri 29-krát, muflonej zveri 395-krát. Nie sú to výsledky
autorov publikácie, ale výsledky niekoľkých generácií poľovníkov. Za tieto výsledky v manažmente raticovej zveri sa
nemusíme hanbiť ani na Slovensku, ani v Európe a dokonca
ani vo svete, žiaľ, nemôžeme to konštatovať o voľne žijúcej
malej (zajačej, jarabičej a bažantej) zveri, ktorej početnosť je
na hranici prežitia.
Poľovnícka výstava priniesla tiež so sebou množstvo
zaujímavých okamihov v prepojení s poľovníckou kultúrou.
Išlo napríklad o pútavú prezentáciu sokoliarstva, kynológie, poľovníckej hudby a taktiež výtvarného a literárneho
umenia. Počas výstavy sme si pripomenuli 45. výročie vzniku
organizovaného sokoliarstva na Slovensku, a to udeľovaním
vyznamenaní Slovenského klubu sokoliarov pri SPK zahraničným sokoliarskym klubom a inštitúciám, organizáciám a
jednotlivcom zo Slovenska.
V sprievodnom programe boli vyhlásené výsledky súťaží
Zlatý jeleň Slávu Štochla 2016, Medzinárodného festivalu filmov Poľovníctvo a príroda a tiež súťaž o najlepšiu
abnormalitu. Obvodné poľovnícke komory sa v hojnom
počte zapojili aj do súťaže vo varení poľovníckeho guľášu
o pohár prezidenta SPK a súčasťou sprievodného programu
boli tiež Medzinárodné majstrovstvá vo vábení jeleňov
taktiež o pohár prezidenta SPK, kde sa podarilo slovenským
vábičom získať prvenstvo v družstvách aj jednotlivcoch.
Výstava poskytla nielen poľovníckej, ale aj širokej laickej
verejnosti veľké množstvo odborných a ďalších poznatkov.
O dôstojnom priebehu podujatia svedčí aj spokojnosť
takmer dvadsať tisíc návštevníkov, ktorí prešli počas výstavných dní bránami výstaviska. Veľmi nás potešilo, že medzi
nimi boli aj tí najmenší – deti z materských a základných škôl,
pre ktoré bola pripravená pútavá lesná pedagogika.
prof. Ing. Juraj Ciberej, CSc.
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Včelárske dni

MVDr. K. Kuzyšinová počas prednášky

Včelársky klub spolu s Klinikou vtákov, exotických a
voľne žijúcich zvierat Univerzity veterinárskeho lekárstva a
farmácie v Košiciach usporiadal dňa 25. 5. 2016 workshop
Včelárske dni. Prvá sekcia prebiehala vo farmaceutickom
pavilóne s odbornými prednáškami so včelárskou problematikou: Laboratórne testy toxicity na včele medonosnej
(Apis mellifera), Najzávažnejšie problémy včiel vo svete
a na Slovensku – ich prevencia a liečba, Využitie probiotík
v prevencii moru včelieho plodu, Inseminácia včelích matiek,
Apiterapia, Zhodnotenie vplyvu xenobiotík na včelu medonosnú a Využitie rastlinných silíc v prevencii moru včelieho
plodu. Druhá sekcia prebiehala v priestoroch klubovej včelnice s názornou ukážkou včelárskych pomôcok a zariadení,
rovnako bol sprístupnený svet v úli cez pozorovací úľ.

Včelári aj nevčelári prejavili najväčší záujem
o umelú insemináciu včelích matiek, ktorá bola
spojená s praktickou ukážkou a následnou
introdukciou oplodnených včelích matiek do
včelstiev. Prednášajúcim bol pán V. Sokol,
ktorý má dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti
a dodáva inseminované včelie matky včelárom
na Slovensku aj v zahraničí. Informoval nás o
odbere, uchovávaní a transporte trúdej spermy,
ďalej o narkóze matiek, hygiene práce pri inseminácii, o výbere plemenných otcovských a
materských včelstiev, o výbere plemenného
materiálu pre využitie v inseminácii a vedení
evidencie.
Po teoretickej časti nasledovala ukážka technického vybavenia nevyhnutného na insemináciu, ako aj samotná praktická ukážka odberu
spermy od trúdov a následnej inseminácie
mladých matiek. Prítomní si mohli odber a
insemináciu aj sami vyskúšať. Keďže táto práca
prebieha pod špeciálnym mikroskopom, ktorý
je súčasťou inseminačného prístroja, priebeh celej práce bol
zobrazovaný vo zväčšení cez dataprojetor na stenu prednáškovej miestnosti. Všetci tak mohli vidieť precíznu prácu pána
Sokola, ktorá vyžaduje trpezlivosť, cit, šikovnosť a dobré
oči. Praktickú časť konferencie sprevádzala až do neskorých popoludňajších hodín živá diskusia týkajúca sa nielen
inseminácie včelích matiek, ale aj iných včelárskych tém.
Z konferencie bol vydaný zborník príspevkov.
Veríme, že všetci prítomní strávili pekný včelársky deň plný
nových informácií, zaujímavostí a praktických skúseností
a dúfame, že sa o rok opäť stretneme.
MVDr. Lucia Sabová, PhD.

Účasť študentov našej univerzity
na 2. medzinárodnej vedeckej konferencii študentov veterinárnej medicíny vo Varšave
V dňoch 14. až 15. mája 2016 sa na Fakulte veterinárnej
medicíny Varšavskej univerzity konala 2. medzinárodná
vedecká konferencia študentov veterinárnej medicíny,
na ktorej boli prezentované i vybrané víťazné študentské
práce 59. študentskej vedeckej konferencii ŠVOČ, ktorá bola
usporiadaná na našej alma mater dňa 6. apríla 2016. Vďaka
podpore vedenia našej univerzity sa konferencie zúčastnilo sedem študentiek Univerzity veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach: Melanie Bruce-Miller, Rachel Elizabeth Muir, Tatiana Orosová, Ivana Maruščáková, Ivana Šoltýsová, Noema Kmecová a Lucia Koritárová.
Súčasťou programu konferencie bola možnosť zúčastniť
sa na dvoch podujatiach – na 14. konferencii o ortopédii
koní, lektorom ktorej bol profesor Jean-Marie Denoix.
(France), kde boli prezentované diagnostické zobrazovacie
metódy pri ochoreniach chrbtice a panvy koní. Profesor
Denoix prezentoval množstvo prípadov z praxe, na ktorých
vysvetlil hlavné princípy efektívnej diagnostiky a terapie.
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Druhým podujatím, na ktorom sa mohli študenti zúčastniť,
boli prednášky z oblasti epizootológie zvierat, ktoré viedol
známy epizootológ Michael Thrustfield zo Škótska.
Študenti mali tiež možnosť v sobotu navštíviť Dostihové
závodisko Służewiec (Race Track - VIP area), kde sa konali
konské dostihy. Melanie Bruce-Miller, študentka 5. ročníka
ZAŠ, sa na návšteve závodiska zúčastnila. Jej dojmy najlepšie
vyjadrujú slová: “We had an exhilarating time watching and
betting on both flat races and trotting races from the VIP
section. There were some beautiful horses, both Arabs and
Thoroughbreds. Most of us lost our bets but a couple of people
won some money!” Rachel Elizabeth Muir, ďalšia účastníčka
študentskej konferencie, sa o prednáškach z epizootológie
koní vyjadrila: “We had a memorable lecture from famous
Scottish epidemiologist Michael Thrusfield on the history of
epidemiology and a first-hand account of the foot and mouth
disease outbreak in Britain. It was really good to hear about an
event that I remember happening and learning the details of
www.uvlf.sk

how it went wrong and what should have been done.”
2. medzinárodná vedecká konferencia študentov veterinárnej medicíny sa v nedeľu začala oficiálnym otvorením,
pokračovala krátkou prednáškou s infektologickou tematikou. Potom nasledovali prezentácie študentov v nasledujúcich sekciách: predklinická sekcia, klinická sekcia, sekcia
PhD. študentov, sekcia posterov študentov, sekcia posterov
PhD. študentov.
V sekcii posterov študentov našu univerzitu prezentovali Noema Kmecová s prácou Behavioral problems of cats
in individual and group breedings, Ivana Šoltýsová – Lipid
based formulations: strategy, formulations, methods and saturations a Lucia Koritárová – Hipporehabilitation and child
with Goldenhar syndrome.
V klinickej sekcii predniesli svoje práce Melanie Bruce-Miller – Occurence of endoparasites in indigenous Zambian
dogs during the hot wet season, Rachel Elizabeth Muir –
Novel findings made during anesthesia od Nhandu chromatus
taralntulas and biochemical analysis of their hemolymph,
Tatiana Orosová – Endoparasites of brown bear (Ursus arctos)
in protected landscape (CHKO) Poľana a Ivana Maruščáková
– Selection of new probiotic lactobacilli for rainbow trouts.
Naše študentky prezentovali svoje práce na veľmi vysokej
odbornej úrovni v anglickom jazyku. Témy boli naozaj zaujímavé, rôznorodé a inovatívne. Hrdo a najlepšie, ako len
vedeli, reprezentovali našu univerzitu. Tieto skutočnosti
neunikli ani komisii, čo potvrdili výsledky vyhodnotenia
študentských vedeckých prác. Ocenené boli tri zo siedmych
našich účastníčok:
• prvé miesto v klinickej sekcii získala Tatiana Orosová
za prácu Endoparasites of brown bear (Ursus arctos) in
protected landscape (CHKO) Poľana,
• tretie miesto v klinickej sekcii získala Ivana Maruščáková za prácu Selection of new probiotic lactobacilli
for rainbow trouts,
• v sekcii posterov študentov čestné uznanie získala
www.uvlf.sk

Ivana Šoltýsová za prácu s názvom Lipid based formulations: strategy, formulations, methods and saturations.
Študentky dostali diplom a vecné dary vo forme odbornej
anglickej literatúry. Po udelení cien vo všetkých sekciách
organizátori poďakovali všetkým študentom za ich účasť
a upozornili na fakt, že hlavnou výhrou každého študenta
bola jeho účasť na tejto medzinárodnej konferencii.
Noema Kmecová vyjadrila svoje pocity nasledovne:
„S touto myšlienkou súhlasím aj ja, pretože každá z nás, zúčastnených študentiek, získala prostredníctvom tejto konferencie
výnimočnú životnú skúsenosť, ktorá nám pomohla aj pri obhajobách našich diplomových prác. Celá konferencia bola zorganizovaná naozaj veľmi dobre a my sme zažili neopakovateľný
víkend plný pekných zážitkov. Týmto chcem teda poďakovať
pani prorektorke prof. Zite Faixovej, pánovi profesorovi Jaroslavovi Legáthovi, ale aj celému vedeniu UVLF v Košiciach za
možnosť získať všetky tieto skúsenosti a dokázať svetu, že my z
„košickej veteriny“, patríme medzi najlepších!“
Noema Kmecová (6. roč. VVL)
prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.

Víťazka klinickej sekcie
Tatiana Orosová
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Nová publikácia v rámci riešenia Vyšehradského projektu
V rámci riešenia projektu Vyšehradského fondu, do ktorého je
zapojená aj UVLF v Košiciach, vyšla
v minulom mesiaci publikácia
v anglickom jazyku – ako jeden
z cieľov projektu pod názvom Transboundary and emerging viral infections of pigs in Central and Eastern
Europe. Na vzniku tejto publikácie sa podieľali
aj pracovníci Ústavu epizootológie a preventívnej veterinárnej medicíny a Ústavu mikrobiológie a gnotobiológie
UVLF v Košicicach. Publikácia prezentuje súčasné poznatky
o vybraných vírusových chorobách svíň, ktoré môžu ľahko
zdecimovať produkciu ošípaných v strednej Európe, čo by

mohlo viesť k ekonomickým stratám ako aj stratám pracovných miest. Základom danej publikácie sú príspevky, ktoré
odzneli na mítingu 12. – 13. novembra 2015 v Budapešti,
ktorý bol financovaný z Vyšehradského fondu. Keďže jedným
z cieľov projektu je aj diseminácia poznatkov v jednotlivých
národných jazykoch zúčastnených krajín (krajiny V4 a tiež
partneri z Chorvátska, Srbska, Rumunska, Ukrajiny a Ruska),
bude publikácia vydaná a dostupná v dohľadnom čase aj
v slovenskom jazyku a distribuovaná odbornej verejnosti na
Slovensku.
prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky

Budúci islandskí veterinári na veľvyslanectve

Prijímacie skúšky na UVLF v Košicicach pre nórskych
a islandských sa uskutočnili 12. júna 2016 v priestoroch
Zastupiteľského úradu SR v Osle. Prorektor pre zahraničné
štúdium UVLF v Košiciach MVDr. Martin Tomko, PhD., s veľvyslancom pre Nórske kráľovstvo a Island Františkom Kašickým
súčasne prerokovali ďalšie konkrétne aktivity súvisiace s
úspešným projektom štúdia Nórov a Islanďanov v Košiciach,

s možnosťou využitia grantov Nórskeho finančného mechanizmu hlavne v projektoch spoločného slovensko-nórskeho
študijného odboru akvakultúry a projektu doktorandského
štúdia.
MVDr. Martin Tomko, PhD.
prorektor pre zahraničné štúdium

Blahoželáme jubilantom...
... ktorí počas krásnych mesiacov máj a jún oslávili svoje životné
jubileá. Prajeme im do ďalších rokov veľa pevného zdravia
a šťastia, pokoja a porozumenia, úspechov a splnených snov!
Jolana Hrabovská
Beáta Kábrtová
Dušan Vojakovič
Iveta Pancáková
Ing. Jozef Tóth
Zuzana Süčová
František Takács Horňák
RNDr. Tatiana Hrušková
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MVDr. Ľubica Šťavová
RNDr. Zuzana Dičáková, PhD.
Ing. Ján Vajda
Ing. Michal Hadbavný, CSc.
doc. MVDr. Pavel Maľa, PhD.
MVDr. Peter Košuth, PhD.
Radomír Stratil
prof. MVDr. Peter Turek, PhD.
doc. RSDr. Marián Školník, CSc.
www.uvlf.sk

Nová profesorka

Prof. MVDr. Jana Kottferová, PhD., bola dňa 16. 5. 2016
prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom slávnostne vymenovaná za vysokoškolskú profesorku v odbore
hygiena chovu zvierat a životné prostredie. Inauguračné
konanie sa konalo na pôde UVLF v Košiciach dňa 5. 11. 2015
a inaugurantka predniesla prednášku na tému Individuálne
rozdiely v správaní a behaviorálne problémy psov.
Prof. MVDr. Jana Kottferová, PhD., až do svojho nástupu na
pedagogické miesto na UVLF v Košiciach r. 1995 pracovala na
Ústave experimentálnej veterinárnej medicíny ako vedecký
pracovník v oblasti monitoringu polutantov v životnom
prostredí a ich vplyvu na zdravie zvierat. Z týchto poznatkov
čerpala i materiál na svoju dizertačnú prácu, ktorú obhájila
a získala vedeckú hodnosť PhD. v roku 1998. Po nástupe na
Ústav hygieny zvierat a životného prostredia UVLF v Košiciach pokračovala v publikačnej činnosti z tejto oblasti, ale
postupne od r. 2003 sa začala profesijne preorientovávať na
problematiku etológie zvierat najprv v pedagogickej oblasti
a neskôr aj vedeckej. V kariére prof. Kottferovej to bolo prelomové obdobie, v ktorom, možno povedať, úplne zmenila
svoju pôsobnosť. Medzičasom sa totiž i na Slovensku ukázala
dôležitosť oboru zaoberajúceho sa správaním zvierat. V roku
2005 obhájila habilitačnú prácu pod názvom Vybrané minerálne látky, ich význam, interakcie a eliminácie z organizmu, ale
zmena profesijnej orientácie na oblasť správania zvierat bola
prezentovaná habilitačnou prednáškou na tému Význam
veterinárnej etológie z hľadiska ochrany a tvorby zdravia
zvierat. Po menovaní docentkou pre odbor kynológie sa už
sústredene venovala tejto širokej problematike a stala sa
garantkou 16 študijných predmetov so zameraním na spráwww.uvlf.sk

vanie zvierat, welfare a bioetiku v bakalárskom i doktorskom
štúdiu pre slovenských i anglicky študujúcich študentov.
Ako vyprofilovaná vedecká osobnosť v oblasti veterinárnej
etológie bola vedúcim riešiteľom projektov VEGA (6) a KEGA
(2), európskeho projektu Grundving a spoluriešiteľom SAFO
a 11 národných grantových úloh. Realizuje sa i v publikačnej
oblasti. Je aktívnym účastníkom mnohých domácich a zahraničných konferencií z oblasti správania zvierat, autorom
a spoluatorom vedeckých publikácií. Štatistika jej vedeckej
aktivity hovorí o publikovaní 1 vedeckej monografie a 1
kapitole vo vedeckej monografii, 7 vysokoškolských učebniciach, 4 skriptách, 19 vedeckých článkoch v karentovaných
(z toho 7 ako prvý autor) a 74 v nekarentovaných vedeckých
zahraničných a domácich časopisoch a 161 príspevkoch v
zborníkoch z domácich aj zahraničných vedeckých konferencií. V registri citačných ohlasov eviduje 185 citácií, z toho
127 SCI citácií. Jej systematickú snahu o profesionálny rast
dokladajú i početné kurzy a stáže na zahraničných pracoviskách, kde si cieľavedome zvyšovala kvalifikáciu v oboch
smeroch svojej vedeckej a pedagogickej dráhy. Pedagogické schopnosti osvedčila tiež vedením 4 doktorandov a
24 študentov, ktorí obhájili bakalárske a diplomové práce.
V súčasnosti pôsobí ako vedúca Ústavu aplikovanej etológie
a profesijnej etiky. Vedie ambiciózny mladý kolektív zameriavajúci sa po vedeckej stránke prioritne na problematiku
správania psov a terapiu ich behaviorálnych problémov.
Profesorke Kottferovej prajeme v jej ďalšej práci veľa úspechov!
(lk)
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Prof. MVDr. Juraj Kačmárik, PhD. – 75 ročný
Emeritný prof. MVDr. Juraj Kačmárik, PhD., čestný
člen Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied,
významný slovenský vedec, excelentný učiteľ, konzultant
a školiteľ odboru veterinárskeho pôrodníctva, gynekológie
a reprodukcie, bývalý dlhoročný vedúci Katedry a kliniky
reprodukcie zvierat Univerzity veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach pri príležitosti životného jubilea 75
rokov bol poctený nominovaním na vedca roka za dosiahnuté vedecké, edukačné a zvlášť poradenské životné
výsledky. V laudatóriu k 70-ročnému životnému jubileu boli
detailne zhodnotené dosiahnuté vynikajúce výsledky publikačnej, edukačnej a poradenskej činnosti profesora Kačmárika, ktoré bolo uverejnené na stránkach Spravodajcu UVLF
v Košiciach (ročník XXX, 2011) a Slovenského veterinárskeho
časopisu (ročník XXXVI, 2011).
Pri tohtoročnom blahoželaní k 75-ročnému životnému
jubileu prof. Kačmárika dovoľte nám sústrediť sa na jeho
ľudské a organizačné i riadiace schopnosti. Kreatívne pedagogické pôsobenie, tvorivú vedecko-výskumnú i klinickú
činnosť a dosiahnuté výsledky v komplexnom hodnotení
umocňujú osobnosť profesora Kačmárika, jeho postoje
a vzťahy v kolektíve spolupracovníkov a študentov. V období
vedenia katedry, kliniky dosahoval výborné výsledky
a dominovala jeho prirodzená autorita a o optimálnych
nadpriemerných výsledkoch svedčila skutočnosť, že v kolektívoch ním vedených sa nevyskytovali vážne nedorozumenia
a konflikty. Naopak, spolupracovníkom s ochotou pomáhal,
pričom vyžadoval zodpovednú, presnú prácu na štandardnej
úrovni.
Mimoriadne je potrebné vyzdvihnúť jeho expertíznu a
poradenskú aktivitu často spojenú s klinickou činnosťou
priamo v teréne. Niet okresu na Slovensku, kde by aspoň v
jednom chove neriešil problematiku porúch plodnosti alebo
zavádzanie metód riadenej reprodukcie. V pôdohospodárskej komunite celého Slovenska je mimoriadne vysoko
cenené pôsobenie jubilanta v oblasti poradenstva a celoživotného vzdelávania veterinárnych lekárov, plemenárskych
pracovníkov, zootechnikov a inžinierskych funkcionárov
pôdohospodárskych podnikov i riadiacich pracovníkov na
rôznych úrovniach. Je uznávaný ako vynikajúci učiteľ, lektor
a konzultant, vedúci školiteľ a posudzovateľ atestačných
prác. Prof. Kačmárik excelentne odhaľoval príčiny porúch
plodnosti plemenníc s následnými návrhmi komplexného
súboru opatrení na zlepšenie situácie v tom-ktorom chove.
Túto aktivitu jubilanta dokladá vyše 500 referátov prezentovaných v prevažnej miere o reprodukcii hovädzieho dobytka,
oviec a ošípaných po celom Slovensku.
Bol členom Vedeckej rady Univerzity veterinárskeho
lekárstva v Košiciach, vedeckých rád rezortných ústavov VÚŽV
v Nitre, VÚVM v Košiciach. Počas viacerých funkčných období
bol členom i predsedom odbornej komisie pre reprodukciu
pri Štátnej veterinárnej správe MPVž SR a v rámci odboru
veterinárskeho lekárstva SAP bol predsedom klinickej sekcie.
V rokoch 1986 – 1990 bol predsedom komisie pre reprodukciu a genetiku v rámci veterinárneho odboru ČSAZ. Po
zriadení Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied bol
zvolený za riadneho člena a je až doteraz predsedom sekcie
pre klinickú diagnostiku, terapiu a prevenciu OVL SAPV.
Bol odborným garantom a gestorom 5 celoštátnych konferencií. Sústavne dostával dôveru v podobe nominovania do
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rôznych komisií, býval častým
oponentom dizertačných i habilitačných prác a záverečných
výskumných správ, predsedom
i členom komisií pre menovanie
docentov a profesorov nielen
na našej alma mater, ale aj na
Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach, kde dobre reprezentoval
tak svoje pracovisko, ako aj
vedecko-odbornú úroveň veterinárskej komunity.
Profesor Kačmárik vo funkcii
vedúceho katedry rozvíjal dlhoročné odborné i priateľské
vzťahy s naším sesterským pracoviskom na Veterinárnej
a farmaceutickej univerzite v Brne. Svedčí o tom skutočnosť, že sa aktívne podieľal na pravidelne usporiadaných
spoločných konferenciách pod názvom Přibylove dni, ktoré
boli tradičnou formou vedeckých podujatí oboch pracovísk.
Udržoval a rozvíjal úzke vzťahy osobné i odborné s VÚŽV
v Nitre a VŠP, resp. SPU v Nitre.
Jubilant za svoju dlhoročnú vedecko-výskumnú, odbornú
a pedagogickú prácu dostal viaceré čestné a pochvalné
uznania a medaily. Udelené mu boli Štátnou veterinárskou a
potravinovou správou a Univerzitou veterinárskeho lekárstva
v Košiciach. Uznania sa mu dostalo aj z Veterinární a farmaceutické university v Brne udelením Přibylovej medaily za
prácu a rozvoj reprodukcie zvierat. Vysoko bol hodnotený aj
jeho podiel na spolupráci s pracoviskami v Maďarskej republike v oblasti biotechniky a biotechnológie reprodukcie
zvierat.
Pri vedeckých, odborných a spoločenských stretnutiach
sa pravidelne pripomínajú jubilantom organizované porady
na jeho poľovníckej chate v Perlovej doline. Popri odbornej
časti porady boli pravidelné pokračovania s ochutnávkou
špecialít pripravovaných z diviny. Takýmito stretnutiami sa
veľmi efektívne utužovali vzťahy medzi pracovníkmi kolektívu a často aj s hosťami zo spolupracujúcich organizácií.
Prof. MVD. Juraj Kačmárik, PhD., svojou všestrannou činnosťou preukázal erudíciu v problematike reprodukcie zvierat
a stal sa skutočne uznávaným univerzitným profesorom,
odborníkom a váženým predstaviteľom odboru fyziológie a patológie reprodukcie hospodárskych zvierat. Za
námahu a vykonanú prácu na uvedených úsekoch činnosti
mu právom patrí poďakovanie a hlboké uznanie.Do ďalších
rokov želáme jubilantovi v mene celej veterinárskej obce,
zvlášť v mene spolupracovníkov bývalej katedry a kliniky
pôrodníctva, gynekológie a andrológie UVL v Košiciach,
pevné zdravie, dobrú rodinnú pohodu, užívanie dôchodku
a pochopenie, aby mohol za podpory kolektívu spolupracovníkov popri zaslúženom oddychu primerane pokračovať
v úspešnej organizátorskej, poradenskej a vedeckej činnosti
pre rozvoj veterinárskej medicíny.
prof. MVDr. Ján Elečko, CSc.,
doc. MVDr. František Schwarc, CSc.,
prof. MVDr. Imrich Maraček, DrSc.
a prof. MVDr. Igor Valocký, PhD., UVLF v Košiciach
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Košice Rescue 2016

Zdroj: KZZSR

V dňoch 19. – 22. 5. 2016 sa uskutočnilo súčinnostné
cvičenie profesionálnych a dobrovoľných záchranných
zložiek – kynológov, hasičov a záchranárov. Keďže UVLF
spolupracuje s Kynologickým záchranným zborom SR,
cvičenia sa zúčastnilo niekoľko zamestnancov, študentov a
absolventov UVLF. Tí počas necelých štyroch dní absolvovali
10 výjazdov simulujúcich reálne situácie živelných udalostí
vyžadujúcich si kooperáciu záchranných zložiek.
Prvý zásah bol realizovaný v bývalej košickej magnezitke –
výbuch spekacej pece na magnezit. Organizátori a komisári
zasahujúcich vôbec nešetrili a do priestoru umiestnili cca 60
figurantov, ktorí simulovali zranených alebo aj usmrtených
a zasypaných zamestnancov. Naši študenti (Ivana Kyselicová (2. roč. VVL) Bc. Zuzana Šmotková a Matej Moravčík (6.
roč. VVL) ) okúsili tvrdý chlebík figurantov – dlho ležať bez
pohnutia, predstierať zranenie a čakať na spásonosný štekot
psa – záchranára. Na mieste nešťastia zasahovali príslušníci
HaZZSR, hasiči USS Košice, Košická záchranka, príslušníci
Dobrovoľných hasičských zborov obcí Ruskov (MVDr. Peter
Smrčo), Nováčany a príslušníci Kynologického záchranného
zboru Slovenskej Republiky (KZZSR) (MVDr. Ladislav Stacho
a Marta Srpoňová (5. roč. VVL). Po likvidácii požiaru bol celý
priestor prehľadaný záchranárskymi psami. Označené obete
boli podľa závažnosti poranení triedené a transportované
do hniezda záchrany. Po návrate na základňu a krátkom
oddychu bola v nočných hodinách vyhlásená pátracia akcia
po nezvestnom hubárovi. K slovu sa opätovne dostávajú
záchranárske psy. Pretože sa počas takýchto akcií nesmie
nikto pohybovať sám, hasiči robia „dvojičky“ psovodom.
Všetci si preverujú svoje znalosti z orientácie v teréne
a sektorového prehľadávania priestoru. Hubár bol nájdený
www.uvlf.sk

živý a zdravý okolo 2. hodiny
nad ránom a celý tím sa
mohol pobrať do spacákov.
Nasledujúci deň ráno boli
účastníci cvičenia požiadaní
integrovaným záchranným
systémom SR o súčinnosť pri
evakuácii osôb a realizácii
protipovodňových opatrení
v obci Geča, kde bolo simulované pretrhnutie hrádze
na rieke Hornád. Psovodi so
psami boli prevážaní člnmi
HaZZSR na ostrov, na ktorom
uviazlo približne 40 civilistov. Hasiči za ten čas stavali
70 metrov dlhú a 1 meter
vysokú
protipovodňovú
bariéru. Po začatí evakuácie bolo hasičmi zriadené
hniezdo záchrany, v ktorom
sa sústreďovali evakuované
osoby a bola im poskytnutá
prvá pomoc. Medzi obeťami
boli deti s polámanými
končatinami, úpalom alebo
aj rodiaca spoluobčianka.
Poobede a v noci zasahujúci
absolvovali ďalšie výjazdy
ako likvidáciu požiaru opustených budov a pátranie po nezvestných osobách.
V sobotu sme boli požiadaní o pomoc pri likvidácii
lesného požiaru v obci Čečejovce. Súčinnosťou viacerých
DHZ a využitím ich vecných prostriedkov sa nám podarilo
zapojením niekoľkých čerpadiel do série vytvoriť hadicové
vedenie o dĺžke 1 km od zdroja vody k požiarovisku. Nadobudnuté skúsenosti z predchádzajúcich dní sme naplno
zužitkovali pri súčinnostnom zásahu požiaru opusteného
hotela v obci Zlatá Idka. Za čas 3 minúty od príchodu
k požiaru sa nemusia hanbiť ani profesionáli. Po likvidácii
požiaru nasledoval kompletný prieskum objektov a ich
sprístupnenie pre prehľadávanie záchranárskymi psami
so psovodmi. Psi označili niekoľko osôb, ktoré v hoteli prebývali a tieto boli následne evakuované.
Cvičenie bolo zavŕšené v nedeľu ráno vyhlásením mimoriadnej udalosti v bani Bankov, kde bol simulovaný výbuch
a zosuv pôdy. Opäť nasledoval prvotný prieskum terénu
hasičmi a nasledovné prehľadávanie pomocou psov, poskytnutie prvej pomoci nájdeným osobám a ich transport do
hniezda záchrany.
Cvičenie bolo ukončené po štyroch dňoch nedostatku
spánku, driny, potu a adrenalínu. Napriek únave boli všetci
zasahujúci, figuranti aj komisári spokojní, že načerpali
mnoho nových skúseností, ktoré im neskôr pomôžu riešiť
reálne situácie.
Na záver sa chcem v mene celého tímu poďakovať vedeniu
UVLF za spoluprácu s KZZSR a poskytnutie priestorov na
výcvik záchranárskych psov.
MVDr. Peter Smrčo, PhD.
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Zástupcovia spoločnosti HallMark navštívili našu univerzitu
V dňoch 24 – 25. 5. 2016
navštívili našu univerzitu zástupcovia spoločnosti HallMark z
Veľkej
Británie.
Spoločnosť
patrí k najväčším poskytovateľom veterinárnych personálnych rezerv a úzko spolupracuje
s agentúrami Food standard vo
Veľkej Británii a Škótsku.
Predstavitelia spoločnosti pán
Diederick Opperman (Veterinary Director), pán Patrick Steel
(Resource Manager) a pani Oany
Ratusca (Veterinary Manager
for the North of Scotland) sa
stretli s prorektorom pre zahraničné štúdium MVDr. Martinom
Tomkom, PhD., a venovali sa
možnostiam užšej spolupráce
medzi UVLF v Košiciach a spoločnosťou HallMark. Následne sa
predstavitelia spoločnosti HallMark
stretli so slovenskými
študentmi z vyšších ročníkov,
ktorým vo forme prezentácie
ponúkli
pracovné
príležitosti a možnosť uplatnenia sa
v mäsospracujúcom priemysle
vo Veľkej Británii. Veríme, že sa
niektorí z radov študentov chopia
ponúknutej príležitosti a v práci
za hranicami Slovenska využijú
znalosti získané na našej alma
mater.
MVDr. Martin Tomko, PhD.
prorektor pre zahraničné štúdium

Výskumné projekty APVV s vynikajúcou úrovňou
V prvom polroku 2016 zverejnila Agentúra na podporu
výskumu a vývoja brožúru s názvom Výskumné projekty
s vynikajúcou úrovňou. V esteticky a technicky kvalitne
spracovanej publikácii sú prezentované projekty zo všetkých odborov vedy a techniky (prírodné vedy, technické
vedy, lekárske vedy, pôdohospodárske vedy, spoločenské
vedy, humanitné vedy), ukončené v hodnotiacom procese
agentúry v roku 2015 na vynikajúcej úrovni. Jednotlivé
projekty – spolu ich je 31 z celkového počtu 174 podporených projektov boli vybrané odborovými radami z množstva
úspešných projektov, ktoré APVV financovala v rámci všeobecnej výzvy vyhlásenej v roku 2010. UVLF v Košiciach má
hneď dve zastúpenia v tejto významnej publikácii.
V rámci vedného odboru lekárske vedy je uvedený
projekt Štúdium interakcií medzi hostiteľom a patogénom
na objasnenie neuroinvazívnych mechanizmov na proteomickej úrovni, ktorého zodpovedným riešiteľom bol doc.
MVDr. Mangesh Bhide, PhD. Druhý ocenený projekt je
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uvedený v rámci vedného odboru pôdohospodárske vedy
pod názvom Klasický, genomický a proteomický prístup pri
skúmaní ekonomicky významných vírusových nákaz hospodárskych zvierat, ktorého zodpovedným riešiteľom bol prof.
Ing. Štefan Vilček, DrSc.
Aj keď v publikácii sú uvedení len zodpovední riešitelia
projektov, je potrebné pripomenúť, že na riešení úloh
sa okrem uvedených zodpovedných riešiteľov podieľali
celé riešiteľské kolektívy, ktoré majú veľkú zásluhu na dosiahnutých výsledkoch. Uvedeným zodpovedným riešiteľom
a riešiteľským kolektívom treba zagratulovať k úspechu,
a keďže aj v tomto čase sú uvedení zodpovední riešitelia
nositeľmi nových APVV projektov, zaželať im veľa úspechov
pri riešení náročných vedeckých cieľov.
prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky
www.uvlf.sk

MAJÁLES 2016

Je už tradíciou, že pri príležitosti ukončenia akademického
roku organizuje UVLF 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 akademický rok
2015/2016, a to pod názvom MAJÁLES 2016. Tohtoročné
stretnutie pripadlo na štvrtok 26. mája 2016. Už deň predtým
sa začalo s prípravou priestorov v záhradnom areáli univerzity pri morfologickom pavilóne. V deň majálesu je všetko
pripravené. Stany, stánky, balónová výzdoba. Krátko po
štrnástej hodine areál začínajú zapĺňať pracovníci univerzity.
Tohto roku nám aj počasie prialo. Je 14.30 hodín popoludní
a už sa to začína. Pred mikrofón predstupujú zástupcovia
zamestnávateľa, odborovej organizácie a akademického
senátu. Predseda Rady ZO OZ PŠaV UVLF prof. Toropila víta
všetkých prítomných. Následne prorektor prof. Jozef Nagy
v mene rektorky prof. Jany Mojžišovej slávnostne otvára
majáles. A stretnutie zamestnancov univerzity sa mohlo
naplno začať. So skupinou Orbis a hudbou na rôzne žánre,
dobrotinami i pochutinami, o ktoré sa postarali pracovníčky
ŠDaJ Technickej univerzity v Košiciach, ako aj s občerstvením
zabezpečeným Vet-barom a pojazdnou kaviarničkou Doraz
kafe. 520 zamestnancov univerzity si mohlo do 22. hodiny
oddýchnuť i odreagovať sa od každodenných starostí
a povinností. A aký by to bol majáles bez tomboly! Takmer
45 šťastlivcov sa nakoniec potešilo z hodnotných cien.
Majáles sa vydaril. Ďakujeme všetkým, ktorí sa o jeho
zdarný priebeh pričinili. Či už aktívne, alebo čo by len svojou
účasťou.
prof. RNDr. Michal Toropila, CSc.

www.uvlf.sk
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DEŇ DETÍ 2016
Dňa 4. 6. 2016 Rada ZO OZ PŠaV UVLF v Košiciach v spolupráci s vedením UVLF v Košiciach zorganizovala pre deti
zamestnancov v záhradnom areáli pri pavilóne morfologických disciplín tradičný Medzinárodný deň detí. Stany, hudba,
darčeky, balónová výzdoba – to všetko bolo pripravené aj
pre tie najmenšie ratolesti. Viac ako 100 detí zamestnancov
si v sobotňajšie popoludnie mohlo zasúťažiť v rôznych športových disciplínach, vyšantiť sa či užívať si ukážky, resp.
i osobne si vyskúšať činnosť z klubov UVLF – Klubu sokoliarstva a rehabilitácie, Kynologického klubu, Klubu poľovníckej
kynológie, AQUA TERRA klubu, Klubu chovateľov malých
cicavcov a exotických vtákov, Jazdeckého klubu TJ Slávia.
Aký by to bol MDD, keby sa každé dieťa nemohlo povoziť na
našich koníkoch. A aby náhodu nebol plač či nárek, každé zo
zúčastnených detí dostalo darčekový balíček. 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 2016.
Max sa so zaujatím i odvahou venoval nielen zajačikovi, ale aj hadovi

prof. RNDr. Michal Toropila, CSc

Slov-Raj-Vet 2016

Foto: MVDr. Miroslav Baran
Komora veterinárnych lekárov SR v spolupráci s UVLF
v Košiciach organizovala dňa 25. 6. 2016 v Slovenskom raji už
VI. ročník stretnutia veterinárnych lekárov, rodinných príslušníkov, detí a priateľov pod názvom Slov-Raj-Vet 2016. I keď sa
zdalo, že tohtoročné zdolávanie rebríkov bude sprevádzané
tropickým počasím, nakoniec boli podmienky príjemné,
s miernym búrkovým nádychom. Veľkým pozitívom je ale
fakt, že všetci účastníci „veterinárnej výpravy“ zdolali turistické prekážky Slovenského raja bez úrazu, a odmenou im
tak bolo priateľské posedenie pri už tradične výbornom
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guľáši s pivkom, vínkom a dobrou náladou. Je potrebné tiež
spomenúť, že účasť zamestnancov UVLF v Košiciach pod
vedením pani rektorky bola tento rok znovu o niečo vyššia
(7 účastníkov z UVLF). To znamená, že nasledujúci ročník je
výzvou posunúť našu účasť do vyšších čísel. Veď ako sa vraví:
„Veterinárov sa všade veľa zmestí.“ Aj do Slovenského raja....
Tento rok nám budú pripomínať čierne tričká.....avšak
farbou náladu nepokazili.
doc. MVDr. Eva Petrovová, PhD.
www.uvlf.sk

Jazdecké preteky o cenu rektorky

Foto: Barnabas Garai

Členovia Jazdeckého oddielu TJ Slávia UVLF pripravili na
prvý júnový víkend 4. a 5. júna 2016 už 31. ročník jazdeckých
pretekov. Preteky o Cenu rektorky UVLF a Pohár primátora
mesta Košice boli tento rok zároveň aj majstrovstvami východoslovenskej oblasti v skoku na koni pre všetky kategórie.
Zároveň boli preteky spojené aj s Medzinárodným dňom
detí. Aj keď ešte dva dni pred konaním pretekov bolo počasie
proti, nakoniec sa umúdrilo a jazdcov a divákov čakalo
výborne pripravené kolbisko a bohatý sprievodný program.
Už tradične bolo toto podujatie vrcholom jazdeckej sezóny
na východnom Slovensku. O kvalite organizácie svedčí aj
počet štartov, ktorý sme zaznamenali. Za dva dni to bolo
takmer 250 štartov súťažiacich dvojíc. V prestávkach medzi
súťažami mohli diváci a návštevníci jazdeckého areálu vidieť
ukážku práce príslušníkov PZ z oddelenia služobnej hipológie, ukážku voltíže alebo najmä deťmi očakávané predstavenie detského muzikálu Slamené kráľovstvo a Včielka Maja.
Celodenne sa mali možnosť povoziť na koni, o čo bol už
tradične veľký záujem.
Z jazdcov potešili v kategórii detí najmä Ninka Nálepková,
ktorá sa v majstrovskej súťaži vo svojej kategórii umiestnila
na 1. mieste. Tento výsledok je o to hodnotnejší, že štartuje
prvý rok. V kategórii seniorov si druhé miesto vybojoval
www.uvlf.sk

domáci MVDr. Vladimír Hura len tesne za víťazom MVDr.
Jánom Cigánom z JMC Lužany. Pohár primátora putuje
tento rok do Bratislavy, keďže víťazom tejto súťaže sa stal
Juraj Poláš z klubu Napoli. Prekvapením pre jazdcov bola
obnovená vodná priekopa, prekážka, ktorá sa na veľkých
podujatiach pravidelne zaraďuje do parkúru, ale na slovenských parkúroch chýba. Jej zaradenie do parkúrov stupňa
L a S si jazdci pochvaľovali. Víťaza hlavnej súťaže o Cenu
rektorky UVLF sme spoznali v napínavom finále až po dvojnásobnom zvyšovaní prekážok. Stal sa ním Juraj Poláš, ktorý
sa takto zaradil k najúspešnejším jazdcom týchto pretekov.
Na záver treba poďakovať členom jazdeckého oddielu, ktorí
sa podieľali na príprave pretekov a na starostlivosti o celý
jazdecký areál, bez ktorej by sa takéto podujatie ani nedalo
uskutočniť. Hlavne kvalita parkúru, opracoviska, zázemia
pre jazdcov a organizácia je dôvodom, že na rozdiel od
iných podujatí na Slovensku nezápasia naše preteky s nezáujmom jazdcov o štart na pretekoch. Tiež záujem divákov,
obyvateľov Košíc, je z roka na rok vyšší a aj napriek tomu,
že v termíne konania pretekov sa uskutočňuje množstvo
iných podujatí, nachádzajú si cestu do priestorov jazdeckého areálu.
Ing. Marek Horváth
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Voltížna sezóna v plnom prúde
Najväčšou motiváciou voltižérov vo farbách UVLF
v Košiciach v aktuálnej sezóne je možnosť reprezentovať
Slovensko na augustových majstrovstvách Európy vo francúzskom Le Mans. O tom, kto bude v roku 2016 reprezentovať Slovenskú republiku v krajine Galského kohúta, mali
rozhodnúť 3 preteky: CVI Ebreichsdorf (Rakúsko), CVI Frenštát pod Radhoštěm a CVI Pezinok.
Dňa 12. – 15. 5. 2016 v modernom areáli Magna Racino
v rakúskom Ebreichsdorfe skupina z našej alma mater pre
zranenie Patrície Malegovej neštartovala. Najväčší súperi
z NŽ Topoľčianky tým automaticky získali bod v súboji
o Le Mans. Skončili tam na 4. mieste. Na CVI Frenštát pod
Radhoštěm naše družstvo v zložení Daniela Semancová,
Zuzana Majsniarová, Zuzana Orinčáková, Sára Šoltészová, Michaela Malegová a už nová posila Petra Kolecnová
(namiesto ešte stále zranenej Patrície Malegovej) viedla nad
skupinou z Topoľčianok už po povinných zostavách. Reprezentanti Topoľčianok zo súťaže pre zdravotný stav koňa
museli v polovici odstúpiť. „Veterinárky“ na koni Trouble
Maker Z s lonžérom Mariánom Pavľakom nakoniec obsadili
1. miesto a súboj o Le Mans bol vyrovnaný 1:1. Na severnej
Morave sa darilo aj Sáre Šoltészovej, ktorá na koni Good Luck
s lonžérkou Martinu Posilnou vyhrala súťaž detí. V rovnakej
súťaži takisto s Martinou Posilnou na koni Alasca K obsadila Michaela Malegová 7. miesto. Juniorky Orinčáková,
Majsniarová a Semancová obsadili 4., 6. a 9. miesto tiež na
koni Good Luck s lonžérkou Martinou Posilnou. Preteky
CVI Pezinok 16. – 19. 6. 2016 mali rozhodnúť, kto pocestuje do Francúzska a kto ostane doma. Do Pezinka pricestovali jazdci z USA, Argentíny, Izraela, Nemecka, Švajčiarska,
Rakúska, Talianska, Českej republiky, Maďarska, Poľska,
Ruska a samozrejme Slovenska. „Veterinárky“ nastúpili s už
uzdravenou Patríciou Malegovou. Jednej povinnej zostave
a dvom voľným zostavám chýbala istota a všetky štarty
sprevádzali drobné chyby, čo nakoniec rozhodlo. Voltižéri
z národného žrebčína bezchybnými voľnými zostavami
zaslúžene obsadili tretiu priečku za bývalými majstrami
sveta z Nemecka a aktuálnymi majstrami sveta z Rakúska
pred družstvom Slávia UVLF a bolo rozhodnuté. Na ME vo
voltíži tento rok naše dievčatá nepocestujú. V juniorkách ako
najlepšia Slovenka na 15. mieste skončila naša Zuzana Orinčáková, ktorá si týmto výsledkom v kategórii jednotlivcov
účasť na vrcholnom podujatí vybojovala. Jej tohtoročné
výsledky ju nepredurčujú na dobré umiestnenie a z dôvodu
finančnej náročnosti do dejiska šampionátu nepostupuje.
V Pezinku opäť nesklamala Sára Šoltészová, ktorá v kategórii
detí skončila tretia za Češkou Terezou Czyzovou a Nemkou
Sarah Kintrup. Sára štartovala na 11-ročnom Good Luckovi,
ktorého lonžovala Martina Posilná. V aktuálnej sezóne nezaháľali ani naši najmenší. Skupina C z TJ Slávia UVLF obsadila
1. miesto v súťaži skupín detí na 13-ročnej kobyle Chiare
s Evou Pavľakovou. Na pretekoch v Spišskej Teplici dňa 25. 6.
2016 v rovnakej súťaži obsadila 3. miesto košická skupina D
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na koni Zeus s lonžérkou Patríciou Semanovou. „Veterinárky“
Alicka Jalčová na Chiare vyhrala súťaž jednotlivcov – mladšie
deti.
Aj napriek neúčasti A družstva na ME sa všetky kategórie
voltižérov z UVLF zúčastnia letných voltížnych táborov
a sústredení, aby sa čo najlepšie pripravili na vrchol domácej
sezóny, ktorým budú majstrovstvá Slovenska v Pezinku 23. –
25. 9. 2016. Prípravou na domáci šampionát budú 27. 8. 2016
preteky v Lieskovanoch a 9. – 10. 9. 2016 súťaž v Topoľčiankach.
MVDr. Marián Pavľak
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