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Promócie absolventov sú vyvrcholením všetkých akademických udalostí univerzity. Promócie absolventov Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa konali
28. a 29. júna 2017 v historickom prostredí Štátneho divadla
v Košiciach. Spolu promovalo 366 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, ústredný riaditeľ Štátnej
veterinárnej a potravinovej správy SR, zástupca prezídia
Komory veterinárnych lekárov SR ako aj akademickí funkcionári ďalších vysokých škôl. Na promócii absolventov zahraničného štúdia sa okrem vyššie uvedených hostí zúčastnili
aj zástupcovia partnerskej Nord University z Nórska, ktorými
boli dekan Fakulty akvakultúry a biovied prof. Ketil Eiane,
a koordinátor spoločného študijného programu Animal
Science doc. Ioannis Vatsos, ako aj ďalší akademickí zástup-

covia a zahraniční hostia.
Titul doktor veterinárskeho lekárstva bol slávnostne
udelený v študijnom programe všeobecné veterinárske
lekárstvo 67 absolventom a v študijnom programe hygiena
potravín 36 absolventom. V študijnom programe farmácia
bol titul magister udelený 122 absolventom. V študijnom
programe trh a kvalita potravín v dennej forme štúdia bolo
promovaných na magistrov 18 absolventov. V bakalárskych
študijných programoch ukončilo štúdium a bolo slávnostne
promovaných na bakalárov v študijnom programe kynológia v dennej forme 20 absolventov, v externej forme 5
absolventov. V študijnom programe bezpečnosť krmív a
potravín v dennej forme promovalo 14 absolventov a v
študijnom programe vzťah človek – zviera a jeho využitie v
canisterapii a hipoterapii 15 absolventov, z toho 1 v externej
forme. Štúdium s vyznamenaním ukončilo 16 absolventov;
v študijnom programe hygiena potravín Terézia Cehlárová,
v študijnom programe kynológia v dennej forme Andrea
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Vargová, v študijnom programe vzťah človek – zviera a jeho
využitie v canisterapii a hipoterapii v dennej forme štúdia
Lucia Koritárová a v externej forme Radoslava Šťastná a v
študijnom programe trh a kvalita potravín v dennej forme
Miroslava Bobková, Františka Dorová, Michaela Gazdová,
Petra Kotrádyová, Klaudia Mihaliková, Zdenka Pencáková,
Dominika Petríková, Patrícia Pitoňáková, Monika Rybovičová, Zuzana Šimonová, Eva Šuflitová, a Dominika Urbanová.
Štúdium s vyznamenaním a Cenou rektorky za vynikajúce
výsledky počas štúdia bolo ocenených sedem absolventiek.
V študijnom programe trh a kvalita potravín v dennej forme
štúdia – Mgr. Miroslava Bobková, Mgr. Zdenka Pencáková,
Mgr. Dominika Petríková, Mgr. Monika Rybovičová, Mgr.
Zuzana Šimonová a Mgr. Dominika Urbanová. V študijnom
programe vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii
a hipoterapii v dennej forme štúdia Bc. Lucia Koritárová.
V zahraničnom študijnom programe General Veterinary Medicine získalo titul Doctor of Veterinary Medicine
48 študentov z Veľkej Británie, Írska, Nórska, Grécka, Hong
Kongu, Cypru a Slovenskej republiky, a v spoločnom bakalárskom študijnom programe Animal Science získalo titul
Bachelor in Animal Science 21 študentov z Nórska a Islandu.
Na základe úspešného získania bakalárskeho titulu môžu
títo študenti pokračovať na UVLF v postbakalárskom štúdiu
na ceste k veterinárskej profesii.
Absolventmi univerzity, ktorí v študijnom programe
General Veterinary Medicine ukončili doktorské štúdium s
vyznamenaním, boli Anthony Lam, Hannah McFall, Sanne
Iselin Tangen Mellembakken, Johanne Sørby a Fay Wisth
Løvold, posledné dve študentky si za výborné študijné
výsledky odniesli taktiež Cenu rektorky. V rámci bakalárskeho študijného programu Animal Science ukončili
štúdium s vyznamenaním študentky Nicole Brouwer a Trine
Nilsen Solheim, štúdium s vyznamenaním ukončil a Cenu
rektorky získal študent Øyvind Espevik.
Výnimočné chvíle vyzdvihol aj príhovor rektorky Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Dr. h. c.
prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD., a príhovory našich absolventov MVDr. Petra Lesa a MVDr. Lenky Čarnej za absolventov
študijného programu všeobecné veterinárske lekárstvo a
hygieny potravín, Mgr. Márie Langovej a Mgr. Jany Terifajovej
za absolventov študijného programu farmácia a Bc. Martina
2

Floriana za absolventov
všetkých bakalárskych
študijných programov
a trh a kvalitu potravín.
Počas
zahraničnej
promócie sa všetkým
zúčastneným prihovorili slávnostnou rečou
pani rektorka a dekan
partnerskej univerzity.
Príhovory za študentov,
ktoré vyjadrili úprimnú
radosť z dosiahnutého
cieľa, spolupatričnosť a
úprimnú vďaku obom
univerzitám predniesli
MVDr. Sam Morgan za
promovaných doktorov
študijného programu
General
Veterinary
Medicine a BSc. Mathilde
Dæhlin za bakalárov
spoločného študijného programu Animal Science.
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
Ing. Renáta Božíková
vedúca študijného oddelenia
Ing. Michaela Paulíková, Mgr. Katarína Hriczišonová
Referát pre zahraničné štúdium
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Mimoriadne úspešná účasť predstaviteľov našej univerzity
na EAEVE General Assembly 2017 v Londýne

Jubilejný tridsiaty ročník General Assembly Európskej
asociácie inštitúcií pre veterinárne vzdelávanie (EAEVE) sa
tento rok konal 18. – 19. mája 2017 pod záštitou Royal Veterinary College a jej hlavného predstaviteľa Stuarta Reida v
Londýne a v priestoroch školy v Hertfordshire. Royal Veterinary College si práve v tomto roku pripomína 225. výročie
svojho založenia a tak patrí k jedným z najstarších veterinárnych vzdelávacích ustanovizní v Európe.
Prvý z dvoch rokovacích dní sa konal v Camden campus
a bol venovaný bežnej agende EAEVE. Bola prerokovaná a
schválená finančná správa za rok 2016, správa audítora a
rozpočet na rok 2017. Takisto boli volení noví audítori, kde
bola navrhnutá a zvolená aj rektorka UVLF v Košiciach Jana
Mojžišová, ale vzhľadom na jej následnú nomináciu do
výkonného výboru bol potom namiesto nej vymenovaný
náhradník.
V ďalšom bode profesor Pierre Lekeux, prezident ESEVT
(European System of Evaluation of Veterinary Training),
informoval o hodnotiacich procesoch, ktoré by už v tomto
roku mali viesť k plnej akceptácii ENQA (The European Association for Quality Assurance in Higher Education). Následne
bola prof. Lekeuxom predložená Správa o evalvácii za rok
2016, program vizitácií na roky 2017 – 2018, predstavený
systém e-learningu pre evalvátorov a podaná informácia o
aktualizovanom statuse jednotlivých škôl, ktorý je dostupný
aj na http://www.eaeve.org/esevt/establishments-status.
html. Tento moment bol pre nás skutočne výnimočný a nezabudnuteľný, keď pri našej univerzite svietil status approval
and accreditation. Boli sme právom hrdí, že naše dvojročné
úsilie bolo zavŕšené takýmto výrazným úspechom, ktorý
zostane navždy zapísaný v histórii univerzity a bol aj verejne
prezentovaný pred viac ako 100 predstaviteľmi európskych
veterinárnych vzdelávacích inštitúcií.
V priebehu ďalšieho rokovania sa rozprúdila diskusia o
zmenách v štatúte EAEVE, ktoré sa pripravujú a budú predložené na schválenie na ďalšom EAEVE rokovaní budúci rok.
Výkonný výbor ExCom (Executive Committee) ďalej prezentoval svoje aktivity za uplynulé obdobie. Výkonný výbor je
tvorený reprezentantmi ôsmich jednotlivých skupín, do
ktorých sú členské inštitúcie rozdelené podľa regiónov.
Členmi ExCom sú Ana Bravo, prezidentka EAEVE, Španielsko;
Gerhard Greif, viceprezident EAEVE, Nemecko, skupina
G5; Attilio Corradi, pokladník, Taliansko, skupina G3; Ewan
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Cameron, Veľká Británia, skupina G1; Pedro Lorenzo
Gonzáles, Španielsko, skupina G2; Marc Cogny,
Francúzsko, skupina G4; Yngvild Wasteson, Nórsko,
skupina G6; Engin Kennerman, Turecko, skupina G8.
Skupinu G7 od mája 2017 zastupuje Jana Mojžišová,
ktorá bola navrhnutá a zvolená práve na tomto
General Assembly. Aj táto nominácia prispieva k
zviditeľneniu našej univerzity v európskom vzdelávacom priestore a jej medzinárodnej akceptácii.
Viac informácií nájdete na webovom sídle EAEVE
(http://www.eaeve.org/about-eaeve/excom.html).
Prvý, pre nás prítomných členov vedenia a aj pre
našu univerzitu, výnimočný rokovací deň bol zakončený výnimočným pozvaním na recepciu v House of
Lords, Palace of Westminster.
Druhý deň rokovania sa konal na RVC Hertfordshire
campus a bol venovaný vzdelávaniu. Hlavná pozornosť sa
sústredila na hodnotenie zručností a kompetencie v priebehu veterinárneho vzdelávania. Pozvaní rečníci z celého
sveta prezentovali svoje skúsenosti s akreditáciou, či už v
rámci AAVMC (Association of American of Veterinary Medical
Colleges), VetNorh Japan a VetMed Uni z Viedne. V popoludňajších hodinách sa účastníci podujatia mohli zúčastniť
prehliadky klinických a výučbových priestorov Royal Veterinary College. Súčasne zasadal výkonný výbor ExCom, ktorý
zhodnotil priebeh General Assembly.
Záverečný gala dinner sa konal v blízkom historickom
Hatfield House a bol dôstojným zakončením tohto stretnutia. Termín budúcoročného General Assembly EAEVE je
31. 5. – 1. 6. 2018 v Hannoveri, Nemecko.
Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
rektorka
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•

Vybrané z programu rektorky
Dr. h. c. prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD.

• Rektorka UVLF v Košiciach prof. Mojžišová a prorektor pre
výskum a vývoj Nord University v Bodø v Nórsku Reid
Hole prevzali garanciu nad medzinárodnou konferenciou The Impact of Global Change on the Environment,
Human and Animal Health (Vplyv globálnych zmien na
životné prostredie, zdravie ľudí a zvierat), ktorú spoločne
zorganizovali UVLF v Košiciach a Nord University v Bodø
v Nórsku za podpory bilaterálneho fondu na národnej
úrovni v rámci grantov z Nórska, Islandu a Lichtenštajnska
(Granty EHP a Nórska 2009 – 2014 v Slovenskej republike).
Konferencia sa konala v dňoch 2. – 6. 5. 2017 v hoteli
Yasmin v Košiciach, ktorú slávnostne otvorili svojím vystúpením
rektorka
prof.
Mojžišová,
prodekanka
pre
vzdelávanie Fakulty
biologických vied a
akvakultúry z Nord
University doc. Marit
Bjørnevik a František
Kašický, veľvyslanec
SR v Nórskom kráľovstve.
• Rektorka prof. Mojžišová sa zúčastnila na XVII. Middle
European Buiatrics Congresse, ktorý sa konal na Štrbskom Plese dňa 4. 5. 2017. Tento medzinárodný vedecký
kongres organizovala v tomto roku naša univerzita, za
ktorú sa na otvorení kongresu prihovorila prítomným
pani rektorka, aby ich privítala na Slovensku a popriala
konferencii úspešný priebeh.
• Dňa 13. 5. 2017 sa na hraničnom priechode Ubľa – Malyj
Bereznyj uskutočnilo priateľské stretnutie dvoch susedných štátov Slovenska a Ukrajiny na tradičnom podujatí Deň priateľstva – Deň dobrosusedstva 2017, ktoré má
podporiť spoluprácu obidvoch krajín. Podujatie pripravil
Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s Košickým
samosprávnym krajom a ukrajinskými partnermi. Tohto
symbolického stretnutia na hranici sa zúčastnila aj
rektorka prof. Mojžišová ako reprezentantka významnej
vzdelávacej inštitúcie východoslovenského regiónu,
ktorá rozvíja spoluprácu s ukrajinskými partnermi na
pedagogickom i výskumnom poli.
• Rektorka prof. Mojžišová sa zúčastnila 3. ročníka streleckých pretekov v streľbe, ktorý zorganizoval Klub
poľovníckej kynológie UVLF v Košiciach dňa 13. 5. 2017.
• Zasadnutie Správnej rady UVLF v Košiciach sa dňa 15. 5.
2017 konalo aj za účasti rektorky univerzity a ďalších
členov vedenia.
• Rektorka UVLF prof. Mojžišová a prorektori prof. MVDr.
Jozef Nagy, PhD., doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., a MVDr.
Martin Tomko, PhD., sa zúčastnili 30. zasadnutia General
Assembly EAEVE v Londýne, v Royal Veterinary College
v dňoch 17. – 21. 5. 2017. Na tomto výročnom zasadnutí
sa našej univerzite dostalo významného uznania, keď
bola rektorka prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., zvolená
za člena Executive Commitee EAEVE ako reprezentantka
skupiny 7.
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• Prof. Mojžišová sa v dňoch 23. – 25. 5. 2017 zúčastnila
na spoločnej pracovnej ceste na Ukrajine s rektorom SPU
v Nitre Dr. h. c. prof. Ing. Petrom Bielikom, PhD., a rektorom
TU vo Zvolene prof. Ing. Rudolfom Kropilom, CSc. Súčasťou cesty bola návšteva Ukrajinskej akadémie agrárnych
vied a účasť na medzinárodnej konferencii Rozvoj
pozemkových vzťahov, organizačná, ekonomická,
právna a technologická podpora poľnohospodárstva
Ukrajiny, ktorú organizovala Vinická národná poľnohospodárska univerzita. Bola podpísaná zmluva o priateľstve a spolupráci medzi našou univerzitou a Ukrajinským vedecko-edukačným konzorciom. Na základe dlhodobej spolupráce s ukrajinskými partnermi bol všetkým
trom rektorom slovenských univerzít udelený čestný titul
doctor honoris causa.
• V dňoch 3. – 4. 6. 2017 sa v Jazdeckom areáli UVLF v
Košiciach uskutočnili jazdecké preteky o Cenu rektorky
UVLF konané pod záštitou primátora mesta Košice MUDr.
Richarda Rašiho, PhD., MPH. Pani rektorka prof. Mojžišová
na tomto podujatí už tradične dekorovala víťazov v
jednotlivých kategóriách a odovzdala hlavnú cenu víťazovi súťaže Cena rektorky.
• V dňoch 6. a 7. 6. 2017 sa v
Dvoroch nad Žitavou uskutočnil 6. ročník Celoslovenských dní poľa, najväčšej
odbornej poľnohospodárskej výstavy na Slovensku,
ktorá si z roka na rok získava
väčšiu popularitu a ktorú
navštevuje stále väčší počet
vystavovateľov i návštevníkov. Tento rok mala naša
univerzita zastúpenie dvojaké – jednak sa tu prvýkrát
predstavili
návštevníkom,
odbornej verejnosti a študentom stredných škôl naše
kliniky, jednak rektorka prof. Mojžišová bola čestným
hosťom podujatia. O význame podujatia svedčí aj účasť
najvyšších predstaviteľov štátu, medzi ktorými bol predseda vlády SR R. Fico či ministerka pôdohospodárstva
Gabriela Matečná. Rektorka UVLF prof. Mojžišová tak na
výstave absolvovala viacero stretnutí, ale i odovzdávala
ceny výhercom niektorých súťaží.
• V Prahe sa v dňoch 8. – 9.
6. 2017 stretli rektori
slovenských a českých
vysokých škôl, medzi
nimi aj rektorka UVLF v
Košiciach prof. Mojžišová, na spoločnom
zasadnutí
Slovenskej
rektorskej konferencie a Českej konferencie rektorov.
• Na pôde UVLF v Košiciach sa dňa 21. 6. 2017 konalo
zasadnutie regionálnej komory KVL SR Košice-mesto
a Košice-okolie, na ktorom sa zúčastnila aj rektorka prof.
Mojžišová, prorektor pre klinickú činnosť a styk s praxou
doc. Oskar Nagy a prednostovia kliník UVLF.
• Rektorka prof. Mojžišová sa zúčastnila na XLIII. Lekárnických dňoch Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, ktoré
sa konali v dňoch 22. – 24. 6. 2017 v Košiciach a boli venované 65. jubileu založenia Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Hlavnou témou odborného podujatia bola prevencia a terapia ochorení pohywww.uvlf.sk

bového aparátu. K organizátorom podujatia patrili aj
Slovenská lekárnická komora, Farmaceutická fakulta UK
v Bratislave a UVLF v Košiciach. V úvode programu tak
zazneli príhovory reprezentantov týchto inštitúcií, za
našu univerzitu to bol príhovor rektorky prof. Mojžišovej, ktorá bola aj členkou predsedníctva Lekárnických

• Dňa 10. 5. 2017 zasadala Edičná a vydavateľská komisia
UVLF v Košiciach. Predmetom stretnutia bolo prerokovanie návrhu plánu edičnej a vydavateľskej činnosti
na rok 2017 v súlade s vnútorným predpisom č. 43 Štatútu edičného strediska UVLF (rozsah učebníc a učebných
textov, dátum odovzdania do tlače v nadväznosti na
čas potrebný na oponentúru, opravu a následnú konečnú úpravu pred tlačou). Plán edičnej a vydavateľskej
činnosti na rok 2017 bol po pripomienkach komisiou
schválený a predložený na zasadnutie Vedenia UVLF v
Košiciach. Ďalej sa komisia zaoberala otázkami prípravy
a tlače brožúry Praktická príručka prváka v slovenskom
jazyku a jeho prekladu do angličtiny, publikácie
Organizačná štruktúra, harmonogram štúdia a študijné
plány pre študentov prvého, druhého, spojeného
prvého a druhého a tretieho stupňa vysokoškolského
štúdia, študijný poriadok UVLF v Košiciach v slovenskom
a anglickom jazyku v edičnom stredisku. Predmetom
stretnutia bola aj otázka dopĺňania učebných textov do
ponuky e-shopu a stanovenie stálych bodov programu
zasadnutia Edičnej a vydavateľskej komisie. Prof. Faixová
informovala o 30. výročí vzniku programu Erasmus a 20.
výročí pôsobenia Erasmus na UVLF v Košiciach a príprave
publikácie pri tejto príležitosti.
• Dňa 24. 5. 2017 zasadala Ubytovacia komisia UVLF v
Košiciach. Predmetom stretnutia boli otázky týkajúce
sa ubytovania študentov v ak. roku 2017/2018, preklad
Domového poriadku ŠD UVLF v Košiciach do anglického
jazyka, možnosť ponechania ubytovania v ŠD UVLF
študentom v mesiacoch júl a august, zákaz chovu zvierat
na izbách ŠD UVLF a informovanosti študentov
výmenných pobytov o tomto zákaze, príprava hlavného
upratovania v období júl 2017 pred otvorením ak. roka
2017/2018, a stav rekonštrukcie ŠD UVLF.
• Dňa 26. 5. 2017 sa uskutočnilo zasadnutia Komisie
pre mobilitu učiteľov a študentov UVLF v Košiciach.
Inštitucionálna koordinátorka pre Erasmus+ prof. MVDr.
Zita Faixová, PhD., informovala prítomných o zasadnutí
Valného zhromaždenia SAAIC, kde predmetom rokovania
bolo všeobecné zhodnotenie činnosti jednotlivých
typov mobilít v rámci projektu KA103 pre vysokoškolské
vzdelávanie za predchádzajúce obdobie. Na základe
štatistického prehľadu za sledované obdobie v rámci
Erasmus+ upozornila na klesajúci počet zrealizovaných
mobilít pre štúdium až o 7,5 %, čo v praxi znamená
klesajúci záujem zo strany študentov. Stúpajúci záujem
bol zaznamenaný o mobilitu stáž zo strany doktorandov,
čerstvých absolventov v náraste o 15,3 % a tiež stúpajúci
záujem o mobilitu výučba a školenie pre zamestnancov
až o 30 %. V rámci osláv 30. výročia Erasmus+, informovala
zúčastnených o pripravovaných akciách, ktoré budú
organizované pre študentov (aj bývalých erasmákov)
počas roka 2017 v rámci UVLF a v rámci Slovenska.
Koordinátorka Erasmus+ MVDr. Libuša Bodnárová
www.uvlf.sk

dní. Počas týchto dní vystúpili so svojimi prezentáciami aj
viacerí odborníci z našej univerzity.
• Dňa 23. 6. 2017 sa rektorka UVLF v Košiciach zúčastnila
na slávnostnej inaugurácii rektorky Veterinärmedizinische Universität Wien (Vetmeduni Vienna), Rakúsko,
prof. Dr. Petry Winter, Dipl. ECBHM.

Z agendy prof. MVDr. Zity Faixovej, PhD.,
prorektorky pre výchovno-vzdelávaciu
činnosť
informovala komisiu o realizácii jednotlivých typov
mobilít v zmysle projektu v rámci programu Erasmus+
č. zmluvy 2016-1-SK01-KA103-022248 v akademickom
roku 2016/2017. Ďalej sa hovorilo o oslavách 30. výročia
existencie programu Erasmus+ a 20 rokov v rámci
UVLF v Košiciach. Pri príležitosti tohto výročia predstavila inštitucionálna koordinátorka aktivity organizované
po celom Slovensku ako Job Expo v Nitre, Deň Európy
v Bratislave, Pohoda Festival v Trenčíne, Erasmus bál a
ostatné, ktoré sú zverejnené na web stránke http://www.
erasmusplus.sk/index.php?sw=1094. Bola schválená
Výzva pre učiteľov a študentov UVLF v Košiciach
ako účastníkov mobility v rámci programu Erasmus+,
aby svojimi príspevkami, vedeckými poznatkami a
skúsenosťami počas štúdia, stáže, výučby alebo školenia
sa podelili aj s ostatnými, a to prostredníctvom vydania
mimoriadneho čísla (Bulletin, ARDO, Spravodajca UVLF)
majú svoj príspevok v rámci celoslovenského projektu
Tváre E+ alebo Naše príbehy napísať ako príbeh. Okrem
toho bola prerokovaná otázka o pripravovaných
mobilitách v akademickom roku 2017/2018 v zmysle
schváleného projektu v rámci programu Erasmus+
(zmluva-2017-1-SK01-KA103-035019 o poskytnutí grantu).
V zmysle Charty Erasmus+ pre jednotné zhodnotenie a
uznávanie študijných predmetov členovia komisie
schválili vytvorenie asistentov štúdia, tzv. ambasadorov
z radov zamestnancov, ktorí budú napomáhať
odchádzajúcim študentom na mobilitu formou
informovania o relevantných študijných programoch a
výmenných pobytoch v spolupráci s koordinátorom UVLF,
motivovania študentov k zvýšenému záujmu o mobilitu
štúdium a podpory hlavne excelentných študentov v
záujme o mobilitu pre jednotlivé študijné programy.
• V dňoch 6., 7., 8. a 12. 6. 2017 sa uskutočnili prijímacie
pohovory na štúdium na UVLF v Košiciach na akademický
rok 2017/2018 na študijné programy na spojený prvý
a druhý stupeň vysokoškolského štúdia všeobecné
veterinárske lekárstvo, hygiena potravín a farmácia z
testov z biológie a chémie. Na študijné programy na
prvom stupni vysokoškolského štúdia boli uchádzači
prijímaní na základe priemeru z maturitných skúšok a
na druhom stupni vysokoškolského štúdia boli uchádzači
prijímaní na základe váženého študijného priemeru za
predchádzajúce štúdium na prvom stupni vysokoškolského vzdelávania (bez štátnych skúšok). Na
nový akademický rok je na UVLF v Košiciach
zaevidovaných spolu 824 prihlášok.
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• V rámci pracovných stretnutí (6. 4. 2017, 15. 5. 2017) bola
riešená problematika úpravy priestoru za farmaceutickým pavilónom hlavne so zameraním na usporiadanie
záhrady liečivých rastlín a jej zavlažovania.
• Dňa 28. 4. 2017 sa prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie
kvality zúčastnil pracovného stretnutia s RNDr. Andrejom
Miroššayom, PhD. (UPJŠ Košice) a prof. Ladislavom Dorym
z Inštitútu pre kardiovaskulárne a metabolické choroby
z University of North Texas zameranom na podmienky
členstva v Association of American Veterinary Medical
Collges (AAVMC).
• V rámci prípravy nového webového sídla sa uskutočnilo
zasadnutie Komisie pre webové sídlo (3. 5. 2017) zamerané na migráciu stránok súčasného do novovytvoreného
webového sídla UVLF.
• UVLF v Košiciach sa na základe ponuky spoločnosti ASJ
(Agro Stud Javorie, s.r.o.) zapojila do rozvojového
projektu s Ministerstvom poľnohospodárstva autonómnej republiky Ajara Gruzínsko zameranom na
zvyšovanie produktivity a efektívnosti chovu a
spracovania mlieka novou technológiou s dôrazom na
potravinovú bezpečnosť a marketing predaja.
• V mesiaci máj bola zahájená rekonštrukcia budovy
Hala-maštaľ v Jazdeckom areáli UVLF. Práce sú zamerané
na rekonštrukciu strechy, jej nosnej konštrukcie a zvodov, výmenu okien a osvetlenia, nové omietky.

• Podľa § 20 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov je verejná
vysoká škola povinná každoročne vypracovať, predložiť
ministerstvu a zverejniť výročnú správu o činnosti. UVLF
v Košiciach vypracovala a predložila Ministerstvu školstva,
vedy, výskumu a športu SR výročnú správu o činnosti v
elektronickej a printovej forme. Výročná správa o činnosti
UVLF za rok 2016 bola vzatá na vedomie Vedeckou radou
UVLF (19. 4. 2017), vyjadrila sa k nej Správna rada UVLF
(15. 5. 2017), bola schválená Akademickým senátom
UVLF (25. 4. 2017) a je zverejnená na webovom sídle
UVLF.
		

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

• V mesiaci máj sa tradične hodnotí situácia končiacich
doktorandov. V tomto akademickom roku malo ukončiť
štúdium obhajobou dizertačnej práce 27 doktorandov
z toho 17 v dennej forme štúdia a 10 v externej forme
štúdia. Odovzdaných je 9 dizertačných prác v dennej
forme štúdia a ďalšie 4 dizertačné práce už boli obhájené.
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Z agendy
prof. MVDr. Jozefa Nagya, PhD.,
prorektora pre rozvoj školy
a hodnotenie kvality
• V rámci pracovných stretnutí s Mgr. Jánom Varholíkom
bola diskutovaná problematika majetkovo-právneho
vysporiadania pozemku vo vlastníctve UVLF v súvislosti
s prípravou výstavby zbernej komunikácie pre zástavbu
rodinných domov v lokalite Pod Bankovom.
• V súvislosti s nevýhodnými finančnými podmienkami
sa UVLF v Košiciach nezúčastní 44. medzinárodného
poľnohospodárskeho a potravinárskeho veľtrhu
Agrokomplex 2017 v Nitre.
• Dňa 26. 5. 2017 sa uskutočnilo zasadnutie Hospodárskej
komisie UVLF v Košiciach. Komisia sa zaoberala
zhodnotením plnenia prioritných úloh schválených
na rok 2016, výročnou správou o hospodárení UVLF v
Košiciach za rok 2016, rozpočtom UVLF v Košiciach na
rok 2017 a prioritnými úlohami v rámci stavebnej údržby
na rok 2017.
• Z dôvodu odstránenia vplyvu dažďovej vody na statiku
boli zahájené rekonštrukčné práce na chate Pincatorka.
• Bola spracovaná a odoslaná žiadosť o akreditáciu
spôsobilosti UVLF v Košiciach uskutočňovať habilitačné
konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v
študijnom odbore 6.3.7 infekčné a parazitárne choroby
zvierat.
• Vedenie UVLF v Košiciach schválilo materiál
„Vyhodnotenie počtu odučených hodín v akademickom
roku 2016/2017“ a návrh odmien za hodiny odučené
nad rámec úväzku v akademickom roku 2016/2017 po
odpočítaní hodín odučených doktorandmi po
absolvovaní dizertačnej skúšky.
• Dňa 26. 6. 2017 sa uskutočnilo zasadnutie Komisie
pre hodnotenie kvality UVLF, ktoré bolo zamerané na
prerokovanie pripomienok jednotlivých pracovísk UVLF
k Výročnej správe UVLF v Košiciach za akademický rok
2015/2016 a vypracovanie návrhov pre zvýšenie kvality
vyplývajúcich z Výročnej správy o kvalite UVLF v
Košiciach za akademický rok 2015/2016 a pripomienok
aktualizáciu
dotazníkov „Názory
z
pracovísk,
zamestnancov“ a „Úroveň využívania IKT zamestnancami, Účasť a úspešnosť vo vzdelávaní zamestnancov,
Frekvencia odmeňovania jednotlivcov a tímov“
a metodiku vykonania dotazníkových prieskumov,
aktualizáciu „Hodnotenia zamestnancov vedúcim
zamestnancom“ a metodiku vykonania hodnotenia.
V externej forme štúdia bola predložená na obhajobu len
1 dizertačná práca. Zvyšní doktorandi (4 v dennej forme
a 9 v externej forme štúdia) nemajú ukončené
experimenty alebo nemajú dostatočný počet kreditov
a majú prerušené štúdium. Momentálne neevidujeme
doktorandov v nadštandardnej dobe štúdia, vedenie
UVLF dáva veľký dôraz na to, aby doktorandov v
nadštandardnej dobe štúdia bolo čo najmenej.
• Na základe žiadostí školiteľov doktorandov bolo riešených niekoľko žiadostí o ustanovenie školiteľakonzultanta pre konkrétne témy dizertačných prác alebo
iné zmeny v doktorandskom štúdiu. V priebehu obidvoch
www.uvlf.sk

mesiacov bol riešený celý rad žiadostí doktorandov o
		
rôzne druhy zmien v ich štúdiu.
• V rámci organizačného zabezpečenia prijímacích
skúšok uchádzačov na doktorandské štúdium je možné
konštatovať, že na celkovo 56 vypísaných tém sa na
doktorandské štúdium prihlásilo 31 uchádzačov. Z nich
24 na UVLF (z toho 5 externá forma štúdia) a na externé
vzdelávacie inštitúcie len 5 uchádzačov, všetci denná
forma štúdia. Oproti minulému akademickému roku
je záujem o doktorandské štúdium približne o 1/3
uchádzačov nižší (v minulom roku bolo 47 uchádzačov)
a dosiahol hodnoty podobné roku 2015. Jeden uchádzač
je zo zahraničia (Poľsko).
• Organizačne bol zabezpečený Seminár doktorandov
venovaný pamiatke akademika Boďu, ktorý sa uskutoční
v dňoch 6. a 7. septembra 2017 v posluchárni pavilónu
morfologických disciplín. Zo semináru bude vydaný
recenzovaný zborník.
• Bol
aktualizovaný
harmonogram
organizácie
doktorandského štúdia v dennej a externej forme štúdia
v akademickom roku 2017/18.
• Na základe výzvy Literárneho fondu bola na prémiu
za trojročný vedecký ohlas a výnimočný vedecký ohlas
navrhnutá MVDr. Dáša Čížková, DrSc.
• Začiatkom mája bola vykonaná kontrola z Vedeckej
agentúry ohľadne EÚ štrukturálneho projektu Centra
excelentnosti – Infektzoon, s konštatovaním, že neboli
zistené žiadne nezrovnalosti.
• Začiatkom júna sme dostali informáciu o úspešnosti APVV
projektov so začiatkom riešenia v roku 2017. Z podaných
12 projektov boli úspešné 3, z toho v 2 projektoch sme
partnermi iných inštitúcií.
• CVTI vyhlásilo výzvu na Cenu za transfer technológií
na Slovensku 2017 v kategórii Inovácie. Navrhnutý
bol autorský kolektív: doc. MVDr. Mudroňová, PhD.,
doc. MVDr. J. Toporčák, PhD., a MVDr. K. Kuzyšinová,
PhD., s prihláškou vynálezu Probiotický prípravok pre
včely a jeho použitie. Zároveň na konferencii s
medzinárodnou účasťou Transfer technológií na
Slovensku a v zahraničí 2017, organizovanej CVTI SR,
ktorá sa uskutoční 10. – 11. 10. 2017 v Bratislave, bude
aktívne zastupovať UVLF doc. Mudroňová s prezentáciu
prihlášky vynálezu a prorektor J. Pistl s prezentáciou
ohľadne zabezpečenia oblasti pre transfer technológií a
ochranu duševného vlastníctva na UVLF.

• V dňoch 31. 5. – 1. 6. 2017 sa konal v Piešťanoch seminár
„Prijímanie a integrácia zahraničných výskumníkov na
slovenských vysokých školách a výskumných
organizáciách“ organizovanom SAIA, ktorého som sa
zúčastnil. Na seminári boli prezentované informácie o
postupe pri prijímaní zahraničných vedeckých
pracovníkov a podmienkach ich integrácie do vedeckých
tímov.
• Bol vypracovaný návrh projektu UVLF na 11. ročník
Európskej noci výskumníkov. Na tomto vysoko
sledovanom podujatí sa v rámci UVLF zúčastní 9
kolektívov s názornými a pútavými prezentáciami z
nasledovných pracovísk: ústav biofyziky, parazitológie,
farmakológie, mikrobiológie, fyziológie, genetiky, hygieny zvierat a životného prostredia, katedra farmaceutickej
technológie a katedra farmakognózie a botaniky.
• V júni bola riešená požiadavka MŠVVaŠ SR na
vypracovanie podkladov potrebných na prípravu rozpisu
dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám
na rok 2017 – úspešnosť domácich a zahraničných
grantov.
• Dňa 23. 6. 2017 sa vo farmaceutickom pavilóne konala
habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej
práce MVDr. Dáše Čížkovej, DrSc., v študijnom odbore
6.3.3. veterinárna morfológia a fyziológia. Od všetkých
prítomných členov vedeckej rady, habilitačnej komisie
a oponentov boli v tajnom hlasovaní odovzdané len
kladné hlasy, s návrhom rektorke UVLF a Vedeckej
rade UVLF udeliť MVDr. Dáši Čížkovej, DrSc., vedeckopedagogickú hodnosť docentka.
• Ako každoročne približne v tomto čase Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR požiadalo
o vypracovanie elektronického výkazu výskumnovývojového potenciálu za organizáciu za rok 2016.
Zber dát bol vypracovaný on-line podľa pokynov v rámci informačného systému o výskume, vývoji a inováciách SK CRIS.
• Koncom júna presne podľa plánu a v predpísanom
rozsahu bolo vydané druhé číslo časopisu Folia
Veterinaria 2/2017 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 máji bolo vedením UVLF schválených 22 a v mesiaci jún
28 zahraničných služobných ciest.

Z agendy doc. MVDr. Oskara Nagya, PhD.,
prorektora pre klinickú činnosť a styk s praxou
• Na základe pozvania prezidenta KVL SR sa spolu s
rektorkou univerzity Dr. h. c. 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 XVII. kongresu KVL SR.
• Prednostka kliniky malých zvierat prof. Trbolová
priebežne informovala o problémoch v oblasti riešenia
zabezpečenia prevádzky kliniky súvisiacich s vykonávaním nepretržitej pohotovostnej služby na kliniwww.uvlf.sk

ke a požiadala vedenie univerzity o pomoc pri riešení
uvedenej situácie z pohľadu personálneho zabezpečenia
organizácie výkonu klinickej činnosti. Prednostka kliniky
tiež 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.
• Boli poskytnuté informácie o účasti na zasadnutí komisie
VEGA č. 8 v Bratislave, na ktorom sa uskutočnilo vstupné
7

hodnotenie projektov so začiatkom riešenia v roku 2018
a určenie oponentov projektov.
• Na základe požiadania TA SR v súvislosti s prípravou
spravodajského materiálu o obci Zemplínska Teplica,
ktorej súčasťou je aj účelové zariadenie univerzity ŠPP
v Zemplínskej Teplici, bola realizovaná návšteva ŠPP a v
spolupráci s vedením podniku boli poskytnuté podklady
a informácie pre potreby spracovania tlačovej správy o
obci, súčasťou ktorej boli aj informácie o zameraní
a činnosti podniku so zdôraznením jeho významného
podielu na vytváraní priestorových, materiálových a
organizačných podmienok pre realizáciu praktickej
výučby a výrobnej praxe študentov našej univerzity
v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu pri štúdiu
problematiky živočíšnej výroby a pri výchove profesie
veterinárnych lekárov.
• Realizovalo sa pravidelné každoročné stretnutie
študentov 5. a 6. ročníka ŠP VVL a HP s prezidentom KVL
SR, ktoré bolo zamerané na oboznámenie sa študentov
s organizáciou tejto stavovskej organizácie, jej úlohami,
podmienkami vstupu a členstva v nej, ako aj povinnosťami vyplývajúcimi pre súkromných veterinárnych lekárov
z členstva v KVL SR.
• V rámci rozvíjania spolupráce s praxou a hľadania nových
možností na zvyšovanie povedomia verejnosti o našej
univerzite sa na základe pozvania organizátora a firmy
Vetis vykonávali organizačné a materiálno-technické
prípravy na účasť našej univerzity na VI. ročníku
poľnohospodárskej výstavy Celoslovenské dni poľa v
Dvoroch nad Žitavou v dňoch 6. a 7. 6. 2017. V súvislosti
• 1. V dňoch 2. – 5. 5. 2017 sa pod záštitou UVLF v
Košiciach uskutočnila v kongresových priestoroch hotela
Yasmín medzinárodná konferencia Vplyv globálnych
zmien na životné prostredie, zdravie ľudí a zvierat za
prítomnosti 110 odborníkov z 13 krajín štyroch
kontinentov sveta.
• V dňoch 9. – 10. 6. 2017 sa prorektor MVDr. Tomko
zúčastnil služobnej cesty v Nórsku.
Dňa 9. 6. 2017 sa na pôde delegácie EÚ pri Nórskom
kráľovstve v Oslo konalo pracovné stretnutie, ktoré
spoluorganizovali
veľvyslankyňa
delegácie
EÚ
pani Helen Campbell a mimoriadny a splnomocnený
veľvyslanec Slovenskej republiky v Nórskom kráľovstve
pán František Kašický. Stretnutie sa týkalo súčasnosti,
budúcnosti a ďalšieho smerovania Európskej únie, ako
aj možností využitia nórskych grantov a grantov
Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA Grants)
v nasledujúcom plánovacom období. Na stretnutí s
pracovným názvom „Raňajky so štátnym tajomníkom“
zastupoval Slovenskú republiku štátny tajomník
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí
SR pán Ivan Korčok, ktorého vystúpenie pred domácou
politickou reprezentáciou, zástupcami diplomatických
zborov
a
reprezentantmi
organizácií
úzko
spolupracujúcimi s nórskymi inštitúciami bolo účastníkmi označené ako profesionálne, pragmatické a pozitívne
motivačné z pohľadu budúcnosti EÚ.
Po skončení oficiálnej časti bol vytvorený priestor aj na
osobné rozhovory, ktoré prorektor MVDr. Martin Tomko,
PhD., využil na propagáciu UVLF v Košiciach ako v
súvislosti poskytovania štúdia v anglickom jazyku, tak
aj z pohľadu dlhodobej spolupráce s Nord University.
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so zameraním výstavy boli za univerzitu navrhnutí na
reprezentáciu
zástupcovia
klinických
pracovísk
univerzity, ktorí za zaoberajú chovom a zdravotnou
problematikou druhov zvierat prezentovaných v rámci
expozície živočíšnej výroby – prežúvavce, ošípané, kone,
hydina, holuby a králiky.
• Pokračovalo uvoľňovanie priestorov bývalého oddelenia
chirurgie, ortopédia, röntgenológie a reprodukcie KMZ
v pavilóne P 17 sťahovaním pracovníkov tohto pracoviska
do priestorov Univerzitnej veterinárnej nemocnice a v
nadväznosti na to sa vykonávalo plánovanie adaptácie
a rekonštrukcie týchto priestorov pre potreby vytvorenia
Centra klinických zručností. Boli pripravené návrhy na
priestorové usporiadanie jednotlivých cvičební a
laboratórií a ich materiálno-technické vybavenie podľa
odborného zamerania jednotlivých výučbových
priestorov.
• Na UVLF v Košiciach sa 21. 6. 2017 v rámci zasadnutia
regionálnych komôr veterinárnych lekárov Košice a
Košice-okolie uskutočnilo stretnutie s prezidentmi a
členmi regionálnych komôr za univerzitu za účasti rektorky Dr. h. c. prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD., prorektora
doc. MVDr. Oskara Nagya, PhD., a prednostov kliniky
malých zvierat prof. MVDr. Alexandry Trbolovej, PhD.,
kliniky koní prof. MVDr. Igora Valockého, PhD., a kliniky
vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat MVDr. Ladislava
Molnára, PhD., ktoré sa zaoberalo riešením podnetov
vznesených zo strany komory vo vzťahu k univerzite
v oblasti klinickej činnosti a boli prerokované niektoré
navrhnuté riešenia na ďalšiu spoluprácu.

Z agendy MVDr. Martina Tomka, PhD.,
prorektora pre zahraničné štúdium
Rovnako vyzdvihol aj nezastupiteľnú pomoc a podporu,
ktorú UVLF pri realizácii svojich aktivít v Nórsku a na
Islande dostáva zo strany veľvyslanectva SR v Nórsku,
menovite jej veľvyslanca pána Františka Kašického.

Dňa 9. 6. 2017 sa na veľvyslanectve SR v nórskom Oslo
pod patronátom veľvyslanca SR v Nórskom kráľovstve
pána Františka Kašického uskutočnili prijímacie pohovory pre záujemcov o štúdium General Veterinary
Medicine na UVLF v Košiciach. Prijímacích pohovorov,
ktoré viedol prorektor pre zahraničné štúdium UVLF
MVDr. Tomko, sa zúčastnilo 5 študentov z Nórska a z
Islandu, ktorí absolvovali testy z predmetov chémia a
biológia. Dosiahnuté výsledky testov ukázali, že záujem
o štúdium všeobecného veterinárskeho lekárstva v
Škandinávii je faktorom, ktorý silne motivuje uchádzačov k zodpovednej príprave na prijímacie skúšky s
www.uvlf.sk

cieľom
uspieť
a
po
úspešnom
ukončení
štúdia
vykonávať vysnívanú
profesiu. Veríme, že
uvedení študenti v
akademickom
roku
2017 – 2018 rozšíria
rady zahraničných študentov študujúcich na UVLF v
Košiciach v anglickom jazyku.
Dňa 10. 6.
2017 na pôde
veľvyslanectva
SR v Oslo
organizoval
veľvyslanec
SR pán František Kašický
neformálne
zástupcov
slovenských
univerzít
stretnutie
(Jesseniova lekárska fakulta Martin a UVLF Košiciach)
– a zástupcu Bjørknes University College, Oslo. Cieľom
stretnutia bolo okrem získania osobných kontaktov
aj možnosť využitia skúseností Bjørknes University
College z prípravy záujemcov zo Škandinávie o štúdium
medicíny a veterinárnej medicíny na Slovensku, keďže
tá už desať rokov pripravuje záujemcov o štúdium
medicíny na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine.
Stretnutia sa zúčastnili prodekanka pre študentov
študujúcich v jazyku anglickom a zahraničné vzťahy doc.
RNDr. Erika Halašová, PhD. (Jesseniova lekárska fakulta
Martin), Ján Zima (Bjørknes University College Oslo) a za
UVLF v Košiciach prorektor MVDr. Martin Tomko, PhD.
• Dňa 11. 5. 2017 sa na referáte pre zahraničné štúdium
uskutočnilo prvé kolo prijímacích pohovorov pre
zahraničných uchádzačov o štúdium v AR 2017/2018.
Prijímacích pohovorov sa zúčastnilo 5 uchádzačov o
štúdium všeobecného veterinárskeho lekárstva.
• V dňoch 14. – 15. 5. 2017 sa prorektor MVDr. Tomko
zúčastnil pracovných porád VetNEST a CEEPUS, ktoré sa
konali na Fakulte veterinárskeho lekárstva v Záhrebe.
• Dňa 17. 5. 2017 zorganizovala ANSA Slovakia pri UVLF
v Košiciach oslavy nórskeho národného sviatku v okolí
morfologického pavilónu.
• Dňa 25. 5. 2017 sa prorektor MVDr. Tomko zúčastnil
celoslovenského stretnutia prorektorov pre zahraničné

Z agendy Ing. Róberta Schrétera, PhD.,
kvestora
• V dňoch 18. – 19. mája 2017 sa konalo zasadnutie Klubu
kvestorov verejných vysokých škôl a štátnych vysokých
škôl Slovenskej republiky. Na zasadnutí sa okrem kvestorov zúčastnila generálna riaditeľka sekcie financovania
a rozpočtu Ing. Lucia Zemanová, generálny riaditeľ
sekcie vysokých škôl Mgr. Jozef Jurkovič, generálny riaditeľ sekcie informatiky Ing. Martin Janáček, riaditeľka
odboru financovania VŠ Ing. Beáta Gondárová,
Ing. Gabriela Hlinická a doc. Ing. Peter Viest za sekciu
financovania a rozpočtu, a projektový manažér pre
systém SAP – Sofia Ing. Ľubomír Bača. Na stretnutí bola
www.uvlf.sk
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štúdium, ktoré hostila Katolícka univerzita v Ružomberku.
Cieľom stretnutia bolo predstavenie možností propagácie vysokoškolského štúdia na Slovensku a účasť
slovenských univerzít na zahraničných študentských
veľtrhoch.
Dňa 26. 5. 2017 sa uskutočnilo v priestoroch riaditeľstva
ZOO Košice stretnutie prorektora MVDr. Tomka s
riaditeľom ZOO Košice Mgr. Erichom Kočnerom,
Ktorého cieľom bolo zhodnotiť doterajšiu spoluprácu
oboch inštitúcií a súčasne predebatovať a zmluvne ošetriť
možnosti budúcej spolupráce medzi UVLF v Košiciach a
ZOO Košice.
V dňoch 6. – 7. 6. 2017 sa na UVLF v Košiciach uskutočnil
4. ročník medzinárodnej študentskej konferencie
zameranej na problematiku chirurgickej a medicínskej
intervencie u králikov, exotických a voľne žijúcich zvierat,
na ktorú boli prizvaní zahraniční prednášajúci.
Konferenciu organizovali zahraniční študenti UVLF
združení v Britskej veterinárnej asociácii pre malé
zvieratá.
V dňoch 24. – 25. 6. 2017 sa na atletickom štadióne TU
Košice uskutočnili Medzinárodné majstrovstvá Európ
y žien v Rugby 7s konferencii. Súťažilo 12 národných
družstiev z celej Európy. Na organizačnom zabezpečení
súťaže sa vo výraznej miere spolupodieľali aj zahraniční
študenti UVLF, ktorí sú členmi Slávia rugby klub Košice.
Dňa 27. 6. 2017 sa na Rektoráte UVLF v Košiciach
uskutočnilo pracovné stretnutie rektorky prof. Mojžišovej
a prorektora MVDr. Tomka so zástupcami Nord University
– dekanom Ketilom Eianeom a koordinátorom študijného programu náuka o živočíchoch Ioannisom
Vatsosom. Pracovné stretnutie sa týkalo ďalšej spolupráce oboch univerzít.
Dňa 29. 6. 2017 navštívili univerzitu ohľadom ďalšej
spolupráce pri propagácii možností štúdia na UVLF v
Košiciach zástupcovia „Tomi School“ z Grécka.
Dňa 30. 6. 2017 navštívil našu univerzitu zástupca
spoločnosti Eville & Jones MVDr. Vladimír Tancar. Cieľom
jeho návštevy na referáte pre zahraničné štúdium bolo
predebatovanie možností ďalšej spolupráce a následne,
v popoludňajších hodinách, stretnutie so záujemcami o
prácu na Britských ostrovoch z radov študentov.
V mesiacoch máj – jún 2017 sa pokračovalo v prípravách
na oslavy 25. výročia výučby v anglickom jazyku, ktoré sa
uskutočnia dňa 8. 9. 2017.
zdôraznená potreba priebežnej aktualizácie upraveného
rozpočtu, najmä však ku koncu mesiaca, na najnižšiu
úroveň ekonomickej klasifikácie, a to za oblasť príjmov.
Generálna riaditeľka Ing. Lucia Zemanová informovala
najmä o príprave návrhu rozpočtu na roky 2018, 2019
a 2020 a limitoch z MF SR na rok 2018, ktoré boli zvýšené
o valorizáciu nepedagogických zamestnancov v roku
2018 o 4 % a valorizáciu doktorandov od januára 2018
o 4 %. Podľa informácie z Klubu kvestorov je valorizácia
doktorandov a pedagogických zamestnancov na rok
2017 v procese vyjednávania. Klub kvestorov sa ďalej
venoval nedoriešeným otázkam v oblasti financovania,
rozpočtu a výkazníctva VVŠ, stavu metodického
usmernenia pre účtovníctvo VVŠ, aktuálnym informáciám
z Riadiacej komisie IS SOFIA, aktuálnym pripomienkam
k pripravovanej novele zákona o verejnom obstarávaní,
ďalšiemu vývoju UNIKAN, kategorizácii a evidencii
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publikačnej činnosti a ďalším témam. Klub kvestorov
sa v rámci diskusie o dotačných účelových prostriedkoch
dohodol na prioritách, ktoré budú predložené na
MŠVVaŠ SR, konkrétne na požiadavke na rekonštrukcie
a obnovy budov a infraštruktúry vo výške 40 mil. €,
požiadavke na vybudovanie športovísk, revitalizáciu,
obnovu športovísk, ihrísk vo výške 10 mil. € a naďalej
Platí aj pôvodná požiadavka na finančné prostriedky
na rekonštrukciu internátov vo výške 50 mil. €, ktorá bola
prisľúbená predsedom vlády SR pred ostatnými voľbami.
Klub kvestorov navrhol a odsúhlasil nového podpredsedu
Klubu kvestorov Ing. Róberta Schrétera.
• Na základe zákona č. 131/2002 Z. z. a metodického
usmernenia k vedeniu účtovníctva pre verejné vysoké
školy používajúce finančný informačný systém SOFIA
vydaného MŠVVaŠ SR sa rozdelenie výsledku
hospodárenia za rok 2016 uskutočnilo po schválení
Správnou radou UVLF v Košiciach dňa 15. mája 2017 tak,
že celý zisk bol použitý na krytie neuhradenej straty
minulých rokov, ktorá sa tak znížila na 557.627,12 eur.
Správna rada UVLF v Košiciach na svojom zasadnutí
schválila Výročnú správu o hospodárení UVLF v Košiciach
za rok 2016 a Návrh rozpočtu UVLF v Košiciach na rok
2017. Správna rada UVLF v Košiciach bola oboznámená aj
so správou nezávislého audítora z auditu účtovnej
závierky za rok 2016. Audítor konštatoval, že informácie
uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú
v súlade s účtovnou závierkou za daný rok a že výročná
správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.
• V máji bola z úrovne Výskumnej agentúry schválená a
realizovaná žiadosť o platbu predfinancovaním v rámci
enávratného finančného príspevku na realizáciu II. fázy
projektu MediPark Košice. Univerzita tak uhradila posledné faktúry za svoju časť projektu Medicínskeho
univerzitného vedeckého parku v Košiciach. Pred
realizáciou poskytnutia finančných prostriedkov bol
vykonaný aj vládny audit na predmetom projekte –
bez zistení. Posledným krokom bude podanie žiadosti o
refundáciu už uhradených faktúr za nábytok umiestnený
v budove Univerzitnej veterinárnej nemocnice.
• V mesiaci máj bolo ukončené verejné obstarávanie na
rekonštrukciu strechy na pavilóne 8 a 9. Realizácia prác

začne začiatkom júla. Verejné obstarávanie na opravu
striech na pavilónoch 4 a 10 bolo vypísané v júni.
Rovnako bolo v júni ukončené verejné obstarávanie na
dodávateľa stavebných prác v rámci stavebnej údržby,
čím sa predišlo prípadnému výpadku dodávateľa
stavebnej údržby koncom roka 2017. S rekonštrukciou
jazdeckej haly sa podľa plánu začalo v máji, pričom
termín ukončenia je stanovený na 150 dní od začiatku
rekonštrukcie.

• Univerzite bolo v júni dodané nové nákladné vozidlo
IVECO vrátane nákladných kontajnerov. Nové vozidlo
zabezpečí odvoz kontajnerov s odpadom zo všetkých
súčastí UVLF. Nové vozidlo nahradilo vyše štvrťstoročie
používané vozidlo LIAZ.

• Nakoľko financovanie vysokých škôl je prioritnou
témou a MŠVVaŠ SR presadzuje zavádzanie kalkulácie
úplných nákladov, bolo rozhodnuté, že sa vypracuje
analýza finančnej náročnosti predmetov. V tejto súvislosti
požiadala koncom júna univerzita o pridelenie finančných prostriedkov v rámci výzvy vydanej MŠVVaŠ SR
na podporu implementácie riešenia UNIKAN (Univerzitná kalkulácia nákladov).

UVLF v Košiciach na konferencii Európskej
asociácie farmaceutických fakúlt v Helsinkách
Univerzita veterinárskeho lekárstva a
farmácie v Košiciach sa v roku 2016 stala
členom Európskej asociácie farmaceutických fakúlt (EAFP – European Association of Faculties of Pharmacy), ktorá od roku 1992 združuje farmaceutické fakulty a
slúži ako platforma pre jej členské inštitúcie s cieľom koordinovať farmaceutické vzdelávanie a výskum tak, aby odrážali
vývoj vo farmácii a potreby spoločnosti v oblasti školstva,
lekárnictva, klinickej farmácie a priemyselnej farmácie.
Rok 2017 je 100. výročím nezávislosti Fínska a tiež 25.
výročím založenia Európskej asociácie farmaceutických
fakúlt, čo svedčí o silnej a aktívnej asociácii. V dňoch 17. –
19. mája 2017 sa konala konferencia EAFP v spolupráci s
Farmaceutickou fakultou Univerzity v Helsinkách vo Fínsku.
Hlavná téma konferencie bola Multidisciplinary Learning
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in Pharmacy Education, pričom nemenej zaujímavou bola
úvodná odborná sekcia so zameraním na biofarmaceutiká.
Na konferencii sa po prvýkrát zúčastnila aj UVLF v zastúpení
prorektorky prof. MVDr. Zity Faixovej, PhD., prorektora prof.
MVDr. Juraja Pistla, PhD., a PharmDr. Moniky Fedorovej,
ktorí prezentovali príspevok pod názvom 10 rokov štúdia
farmácie na UVLF v Košiciach. Na podujatí odzneli zaujímavé
prednášky z oblasti pregraduálnej výchovy od zástupcov z
rôznych krajín, napríklad Fínska, Dánska, Holandska, USA,
Belgicka, Portugalska, Španielska, Švédska, Turecka, Malty,

Grécka, Estónska a iných. Z našich kolegov nechýbali zástupcovia Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave a z Veterinární a
farmaceutické univerzity Brno.
Na budúci rok v máji 2018 je konferencia plánovaná v
talianskom meste Parma a v máji 2019 v Krakove (Poľsko).
Tento rok bol úspešným a odrazovým mostíkom pre zviditeľnenie našej farmácie a celej univerzity v tejto európskej
asociácii a pevne veríme, že v tomto trende budeme úspešne
pokračovať.
Zastupujúci tím UVLF

Zasadalo kolégium rektorky
Dňa 13. 6. 2017 sa konalo zasadnutie Kolégia rektorky
UVLF v Košiciach, ktoré otvorila a viedla rektorka Dr. h. c.
prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
Prvým bodom programu bolo vyhodnotenie bodového
hodnotenia tvorivých pracovníkov za rok 2016. Rektorka
zdôraznila, že toto vyhodnotenie, ktoré je k dispozícii na
intranete, má slúžiť vedúcim pracovníkom nielen ako informácia, ale tiež ako nástroj motivácie a ako kritérium pri
výberových konaniach.
V rámci hodnotenia pedagogickej činnosti za rok 2016
sa podľa bodového priemeru na tvorivého pracovníka na
prvých troch miestach umiestnili katedra lekárenstva a sociálnej farmácie, katedra životného prostredia, veterinárskej
legislatívy a ekonomiky, a klinika koní. Čo sa týka vedeckej
a publikačnej činnosti, prvé miesto obsadila katedra mikrobiológie a imunológie, druhé katedra farmakognózie a
botaniky, tretie katedra výživy, dietetiky a chovu zvierat.
Výsledky budú verejne prezentované na septembrovom
aktíve učiteľov, najlepší jednotlivci a kolektívy budú rovnako
ako v uplynulom roku ocenené na slávnostnom otvorení
akademického roku.
Ďalším bodom bolo vyhodnotenie využitia pridelených
finančných prostriedkov na pedagógiu za zimný a letný
semester AR 2016/2017.
V rámci vyhodnotenie nadpočetných hodín za AR
2016/2017 rektorka uviedla, že kým nie je urobená nová
systemizácia miest všetkých zamestnancov, je rozhodnutá
preplácať nadpočetné hodiny. Výpočet bol urobený bez
hodín, ktoré odučili doktorandi, keďže tí sú povinní odučiť
zo zákona najviac 4 hodiny a za to dostávajú kredity.
Pri informácii o polročných odmenách a odmenách za
bodové hodnotenie rektorka v súvislosti s dobrým hospodárením univerzity informovala o vytvorení rezervy pre
odmeny zamestnancov, a to polročné aj koncoročné.
Nasledovali informácie prorektorov a kvestora UVLF v
Košiciach.
Prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, zdôraznila povinnosť pedagógov aj
študentov dodržiavať pri udeľovaní zápočtov Študijný poriadok UVLF, podľa ktorého je možné udeliť zápočet len do
14. 7. Upozornila garantov predmetov na požiadavku revízie
informačných listov predmetov a prerekvizít.
MVDr. Martin Tomko, PhD., prorektor pre zahraničné
štúdium, navrhol zapisovať termíny zápočtov do AIS
rovnako, ako sa zapisujú termíny skúšok, aj keď to študijný
poriadok nevyžaduje. Upozornil na revíziu informačných
listov predmetov a fakt, že tie pre zahraničné štúdium
majú vlastnú šablónu v angličtine a nie je možné používať
slovenskú šablónu.
www.uvlf.sk

Prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky, informoval členov
kolégia rektorky o výzve Internej grantovej agentúry UVLF
a jej výsledkoch v roku 2017. Ďalej informoval o stave habilitačných a inauguračných konaní, ukončení doktorandského
štúdia v aktuálnom akademickom roku a nových prijímacích
skúškach pre PhD. študentov. Pri hodnotení našej úspešnosti v APVV konštatoval pokles – z 12 podaných projektov
boli schválené len 3, z toho len jeden na našej univerzite. Vo
VEGA tento rok začalo 11 nových projektov.
Prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., prorektor pre rozvoj školy
a hodnotenie kvality, sa vyjadril k bodovému hodnoteniu,
ktoré je nástrojom motivačným, a ktorého metodika sa bude
po pripomienkach prerokovávať v komisii pre hodnotenie
kvality a v komisii pre bodové hodnotenie, aby potom prešlo
schvaľovacím procesom. V rámci hodnotenia kvality informoval o výročnej správe o kvalite, ktorá bola vypracovaná
po prvýkrát a je prístupná na intranete.
Doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., prorektor pre klinickú
činnosť a styk s praxou, upozornil na skutočnosť, že aj po
otvorení Univerzitnej veterinárnej nemocnice sťahovanie
ešte stále pokračuje, a to počas plnej non-stop prevádzky. V
uvoľnených priestoroch pavilónu 17 sa pripravuje vybudovanie centra klinických zručností.
Ing. Róbert Schréter, kvestor, informoval o kladnom hospodárskom výsledku roku 2016. Ďalšie informácie sa týkali
prebiehajúcich i plánovaných rekonštrukcií budov a areálu
univerzity (okrem dvoch už zrekonštruovaných budov P 5 a
P 11 sa to dotýka všetkých ostatných pavilónov), jazdeckého
areálu, Študentských domovov UVLF a ÚZ v Rozhanovciach.
V záležitosti verejného obstarávania zdôraznil, že napriek
novele zákona sa verejné obstarávanie musí robiť vždy, od
výšky sumy závisí spôsob VO.
V bode rôzne rektorka upozornila členov kolégia na
povinnosť vedúcich pracovníkov zvolávať zasadnutia
katedier, ústavov a kliník raz mesačne a zápisnicu z týchto
zasadnutí doručiť na sekretariát rektora. Informovala tiež o
pláne vnútornej kontroly, v súlade s ktorým sa realizovala
kontrola pracovných náplní zamestnancov, ktorá poukázala na potrebu ich aktualizácie aj v súvislosti so zaradením
do platových tabuliek. Pripomenula povinnosť vedúcich
zamestnancov žiadať o výjazdové zasadnutie pracoviska a
tiež počas neprítomnosti vedúceho pracoviska určiť svojho
zástupcu a oznámiť to na sekretariáte rektorky.
Nasledovala diskusia, po ktorej rektorka prof. Mojžišová
zasadnutie kolégia ukončila.
PhDr. Ľudmila Kundríková
kancelárka
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Usnesení Společného zasedání
Slovenské rektorské konference a České konference rektorů
Praha, 8.- 9. 6. 2017
Slovenská rektorská konference (SRK) a Česká konference rektorů (ČKR) přijaly na Společném
zasedání SRK a ČKR toto usnesení:
1. SRK a ČKR po seznámení se se situací v obou zemích od posledního společného zasedání, které
se konalo ve dnech 3. a 4. prosince 2015 péčí SRK v Bratislavě, považují za důležitou
vzájemnou informovanost o stavu a vývoji slovenských a českých vysokých škol, která je
základním předpokladem možné spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání, vědy a
výzkumu.
2. Společným cílem SRK a ČKR je plnohodnotné zastoupení vysokých škol v Evropském
vysokoškolském prostoru a v Evropském výzkumném prostoru. Vysoké školy obou zemí chtějí
být součástí diskuse o postavení vysokých škol v budoucí Evropě a vyzývají politiky, aby při
definování evropské budoucnosti začlenili do svých vizí i postavení a poslání vysokých škol,
které jsou výjimečné tím, že spojují tzv. vědomostní trojúhelník – vzdělávání, výzkum a
inovace. SRK a ČKR se shodly, že pokud jde o legislativu, zejména o zákon o vysokých
školách, považují v obou zemích za nejdůležitější princip autonomie vysokých škol, včetně
řízení finančních toků, a rovný přístup k prostředkům na vědu a výzkum. Za neméně důležité
považují kvalitní systém akreditací, věcné hodnocení kvality vysokých škol a jejich
internacionalizaci.
3. SRK a ČKR konstatovaly, že mezi společné problémy obou zemí nepochybně patří dlouhodobá
podfinancovanost vzdělávání, výzkumu a vývoje. Velké problémy spatřují SRK i ČKR
v hodnocení výsledků vědy a výzkumu, neboť ani v jedné z obou zemí zatím neexistuje kvalitní
metodika hodnocení výzkumných organizací. Vysokoškolské sektory SR a ČR společně sdílejí
i nové výzvy, jako je globalizace, demografický vývoj a technologický pokrok, a jsou si
vědomy toho, že je třeba vzdělávat studenty, kteří budou schopni adaptovat se na potřebné
změny v době celého svého pracovního života. To vše při efektivním využívání veřejných a
soukromých zdrojů, i když příjmy vysokých škol obou zemí jsou nižší, než je průměr zemí EU
nebo OECD.
4. SRK a ČKR sdílejí společně návrh Evropské univerzitní asociace a partnerských univerzit
formulovaný v dokumentu „Ambitious funding for excellent research in Europe post-2020“, aby
se zvýšilo financování výzkumu v Evropě po roce 2020 v 9. rámcovém programu EU pro
výzkum a inovace. Hlavním kritériem výběru projektů musí být nadále excelence a zohledněna
by měla být i geografická diverzita. Při krácení rozpočtu uvedeného rámcového programu jsou
však ohroženy i ty nejkvalitnější návrhy projektů a úspěšnost vysokých škol z nových členských
zemí je tak nadále nízká.
5. SRK a ČKR se usnesly, že budou v tradici společných zasedání nadále pokračovat, a potvrdily,
že příští zasedání se uskuteční ve dnech 6. a 7. června 2019 péčí SRK ve Slovenské republice.
1
V této souvislosti považují za důležitou i spolupráci
v rámci Evropské univerzitní asociace,
jejímiž řádnými kolektivními členy SRK i ČKR od jejího vzniku v roce 2001 jsou. ČKR je
navíc zastoupena ve Výkonném výboru Evropské univerzitní asociace (EUA Board), což je
samozřejmě také ku prospěchu vysokého školství obou republik.
V Praze dne 9. června 2017
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Za Slovenskou rektorskou konferenci

Za Českou konferenci rektorů

Prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.
prezident

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
předseda

www.uvlf.sk

Zasadala Správna rada UVLF v Košiciach
Dňa 15. 5. 2017 sa v zasadacej miestnosti Rektorátu UVLF v
Košiciach uskutočnilo prvé tohtoročné zasadnutie Správnej
rady UVLF v Košiciach. Zasadnutia sa zúčastnilo 11 členov
SpR UVLF, 3 členovia boli ospravedlnení. Zasadnutie SpR
UVLF otvoril jej predseda Ing. Ján Király, ktorý privítal členov
SpR UVLF a hostí. SpR UVLF schválila program zasadnutia.
Rektorka UVLF v Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., predstavila členom SpR UVLF nového člena
SpR UVLF MVDr. Gabriela Csicsaia, PhD., ktorý v súčasnosti
vykonáva funkciu štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a bol za člena SpR UVLF
vymenovaný dekrétom ministra školstva, vedy, výskumu a
športu SR zo dňa 20. januára 2017.
Predseda SpR UVLF Ing. Ján Király vyzval tajomníka SpR
UVLF doc. MVDr. Petra Korima, CSc., aby informoval o uzneseniach SpR UVLF, ktoré mali byť splnené ku dňu aktuálneho zasadnutia SpR UVLF. Prvým uznesením SpR UVLF
uložila vedúcej právneho a personálneho oddelenia UVLF
informovať o ukončených súdnych sporoch. Rektorka UVLF
v Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., informovala o ukončených súdnych sporoch. Boli ukončené tri
súdne spory, všetky v prospech UVLF v Košiciach. Druhým
uznesením SpR UVLF uložila rektorke UVLF v Košiciach
predložiť správu kontrolórky. Nakoľko táto správa bola
samostatným bodom programu, navrhla rektorka UVLF v
Košiciach, aby bola správa podaná v samostatnom bode, s
čím SpR UVLF vyjadrila súhlas. Tretím uznesením SpR UVLF
uložila rektorke UVLF v Košiciach predložiť správu audítora o
hospodárení UVLF a účtovnú závierku. Rektorka UVLF informovala SpR UVLF, že správa audítora bola členom SpR UVLF
predložená v písomnej forme a obsahuje záverečný výrok
audítora, ktorým potvrdzuje správnosť údajov predložených
vo Výročnej správe o hospodárení UVLF za rok 2017. Zároveň
požiadala, aby účtovná závierka bola prerokovaná spoločne
s Výročnou správou o hospodárení UVLF za rok 2017, s čím
SpR UVLF vyjadrila súhlas.
Ďalším bodom bolo schvaľovanie Výročnej správy o
činnosti SpR UVLF za rok 2016. Predseda SpR UVLF Ing. Ján
Király uviedol, že Výročná správa o činnosti SpR UVLF za rok
2016 bola vypracovaná v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o vysokých školách, ako aj v súlade s vnútornými predpismi UVLF. Vyzval prítomných
členov SpR UVLF, aby uviedli prípadné
pripomienky k správe. Nakoľko nikto z
členov SpR UVLF nemal k správe žiadnu
pripomienku, členovia SpR UVLF hlasovaním správu schválili.
V ďalšom bode SpR UVLF prerokovala
Výročnú správu o činnosti UVLF za rok
2016, ktorú uviedla rektorka univerzity
Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
Vo svojej prezentácii poukázala na najvýznamnejšie výsledky, ktoré univerzita v
uplynulom roku dosiahla, pričom najmä
úspešné ukončenie komplexnej akreditácie a medzinárodná evalvácia a akreditácia univerzity z nej robia stabilnú a
medzinárodne akceptovanú inštitúciu. V
diskusii postupne vystúpili Dr. h. c. JUDr.
Ing. Ján Bílek, Ing. Milan Dolný, MVDr.
www.uvlf.sk

Miroslav Martinček, MVDr. Ladislav Stodola a Ing. Ján Király.
Všetci diskutujúci vysoko ocenili úspechy, ktoré univerzita
dosiahla v roku 2016. Členovia SpR UVLF hodnotili rok 2016
ako mimoriadne plodný a úspešný a vyslovili poďakovanie
a obdiv vedeniu univerzity. Členovia SpR UVLF hlasovaním
správu vzali na vedomie.
Správu o hospodárení UVLF v Košiciach za rok 2016 vrátane
správy audítora uviedol kvestor UVLF Ing. Róbert Schréter. V
diskusii vystúpili Dr. h. c. JUDr. Ing. Ján Bílek a Ing. Stanislav
Hreha, PhD. Obaja ocenili hospodárenie univerzity a správu
hodnotili ako veľmi dobrú. Členovia SpR UVLF hlasovaním
správu schválili.
Návrh na rozdelenie zisku z hospodárskeho výsledku
UVLF v Košiciach za rok 2016 predložil kvestor UVLF Ing.
Róbert Schréter. Zhodnotil vývoj výsledku hospodárenia
od roku 2002 a zdôraznil, že za dva roky sa súčasnému
vedeniu podarilo výrazne znížiť účtovnú stratu, ktorá by pri
obdobnom vývoji mohla byť zlikvidovaná v priebehu troch
rokov. Členovia SpR UVLF hlasovaním návrh schválili.
Návrh rozpočtu UVLF v Košiciach na rok 2017 predložil
kvestor UVLF Ing. Róbert Schréter. Zdôraznil, že tento návrh
bol prerokovaný a schválený Akademickým senátom UVLF
a vytvára predpoklady pre naplnenie všetkých záväzkov
univerzity, ako aj pre jej rozvoj. V diskusii vystúpili Ing. Stanislav Hreha, PhD., a MVDr. Gabriel Csicsai, PhD., ktorí svoje
diskusné príspevky zamerali na možnosti ďalšieho znižovania nákladov univerzity v oblasti hospodárenia s vodou.
Ing. Jozef Hurný, PhD., sa v diskusii zaujímal o ďalší vývoj
počtu zamestnancov univerzity. Rektorka UVLF Dr. h. c. prof.
MVDr. Jana Mojžišová, PhD., uviedla, že plánovaný je stabilný
počet zamestnancov, aj keď aktuálne úlohy a potreby univerzity sa môžu stretnúť s požiadavkou na zmeny, ktoré však
nemajú byť výrazné. Členovia SpR UVLF hlasovaním návrh
schválili.
Správu kontrolórky UVLF v Košiciach za rok 2016 predniesla Ing. Edita Krettová. Zhodnotila výsledky cielených
kontrol, ktoré boli vykonané v roku 2016, skonštatovala,
že neboli zistené porušenia žiadnych právnych predpisov
či vnútorných predpisov univerzity a načrtla plán kontrol
na rok 2017. V diskusii vystúpil Dr. h. c. JUDr. Ing. Ján Bílek.
Členovia SpR UVLF hlasovaním správu vzali na vedomie.
V bode rôzne vystúpila rektorka UVLF Dr.
h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., ktorá
informovala členov SpR UVLF, že vnútorný
predpis UVLF č. 7 Štatút Správnej rady
UVLF v Košiciach bol schválený ministrom
školstva, vedy, výskumu a športu prof. Ing.
Petrom Plavčanom, CSc., a riadne zaregistrovaný. Zároveň informovala členov SpR
UVLF o konaní jazdeckých pretekov, ktoré
sa uskutočnia v priestoroch Jazdeckého
areálu UVLF v dňoch 3. – 4. júna 2017 a
súčasne ich na toto podujatie pozvala.
Na záver predseda SpR UVLF Ing. Ján
Király poďakoval prítomným členom SpR
UVLF a hosťom za účasť, diskusiu a predložené návrhy.
doc. MVDr. Peter Korim, CSc.
tajomník SpR UVLF
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Spolupráca troch slovenských univerzít s ukrajinskými partnermi
bola ocenená čestnými titulmi

V dňoch 23. až 25. mája 2017 sa prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., rektorka Univerzita veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach, Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.,
rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, a
prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., rektor Technickej univerzity
vo Zvolene, spoločne zúčastnili na pracovnej ceste na Ukrajine, ktorú na pozvanie Ukrajinského vedecko-edukačného
konzorcia a Vinickej národnej poľnohospodárskej univerzity sprostredkovala SPU v Nitre. Návšteva sa uskutočnila
ako výsledok partnerstva týchto univerzít v rámci Združenia
univerzít vyšehradského regiónu (Visegrad University Association), ktorého prezidentom je práve rektor SPU v Nitre Dr.
h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
Súčasťou cesty bola návšteva Ukrajinskej
akadémie agrárnych vied a jej predstaviteľov a vzájomné oboznámenie sa s cieľmi a
poslaním inštitúcií pri rozvíjaní vied o živej
prírode. Slovenských rektorov prijal viceprezident akadémie prof. Valeriy Zhuk za účasti
členov predsedníctva. Delegácia sa zúčastnila aj na medzinárodnej konferencii Rozvoj
pozemkových vzťahov, organizačná, ekonomická, právna a technologická podpora poľnohospodárstva Ukrajiny, ktorú organizovala
Vinická národná poľnohospodárska univerzita. Súčasťou odborného programu bola aj
návšteva výskumného komplexu a pokusných polí so zameraním na liečivé rastliny,
obilniny, strukoviny a pestovanie biomasy. Na
konferencii sa stretlo vyše 400 popredných
vedcov, učiteľov, vládnych činiteľov, zástupcov
verejných inštitúcií a poľnohospodárskych
podnikov, za aktívnej účasti slovenských
14

rektorov.
Rektorka UVLF prof. Mojžišová vo
svojom vystúpení zdôraznila prepojenie košickej aj vinickej univerzity:
Poľnohospodárstvo a veterinárna medicína sú úzko a nerozdeliteľne prepojené.
Bolo to tak v minulosti a je tomu tak aj
v súčasnosti. Vždy nás spájal spoločný
záujem pri starostlivosti o farmové zvieratá, o ich zdravie i výživu, ktorý je v
súčasnosti prehĺbený o hľadanie riešení
nových výziev, ktoré pred nami stoja v
tomto období, kedy globálne klimatické
zmeny vplývajú na životné prostredie,
zdravie ľudí i zvierat. Sú to výzvy na
ktoré musí vedecká i akademická komunita reagovať, a okrem klimatológie,
biológie, hydrológie, sociálnych vied
a ďalších je to vo veľkej miere aj objekt
záujmu poľnohospodárskych a veterinárskych vied. A aj preto je naša úzka
súčinnosť tou najsprávnejšou cestou,
ako riešiť akútne úlohy dneška.
Na Vinickej národnej poľnohospodárskej univerzite, ktorú tvorí šesť
fakúlt s približne 15-tisíc študentmi, sa slovenskí rektori
stretli s rektorom prof. Hrihorym Kaletnikom a vedením
univerzity a fakúlt. Súčasťou návštevy bolo aj podpísanie
zmlúv o hľadaní možností hlbšieho prepojenia spolupráce
slovenských a ukrajinských univerzít a vedeckých inštitúcií
zoberajúcich sa problematikou poľnohospodárstva. Za UVLF
v Košiciach podpísala rektorka prof. Mojžišová zmluvu o priateľstve a spolupráci medzi našou univerzitou a Ukrajinským
vedecko-edukačným konzorciom, v ktorej sa obe strany
zaväzujú rozvíjať vedeckú a vzdelávaciu spoluprácu medzi
pedagógmi, vedeckými pracovníkmi a študentmi, podieľať
sa na spoločných projektoch, grantoch, konferenciách a
seminároch v oblastiach, ktoré sú ich spoločným záujmom.

www.uvlf.sk

Na základe dlhodobej spolupráce Ukrajinské vedecko-edukačné konzorcium so sídlom v Kyjeve udelilo čestný titul
doctor honoris causa (čestný doktor vied) rektorovi SPU v Nitre
Dr. h. c. prof. Ing. Petrovi Bielikovi, PhD., rektorke Univerzity
veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach prof. MVDr. Jane
Mojžišovej, PhD., a rektorovi Technickej univerzity vo Zvolene
prof. Ing. Rudolfovi Kropilovi, CSc.
Rektorka Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., po
prevzatí čestného titulu doctor honoris causa poďakovala reprezentantom Ukrajinského vedecko-edukačného konzorcia za
ocenenie jej osoby, a tiež vyjadrila presvedčenie, že čestný
doktorát je aj prejavom vzájomného uznania inštitúcií, ktorých
spája príbuznosť zamerania i viaceré historické skúsenosti, a
najmä spoločný záujem na prehlbovaní spolupráce pri rozvíjaní vzdelania a výskumu v takom neľahkom sektore, akým
je poľnohospodárstvo. Ocenila tiež, že Ukrajinské vedecko-edukačné konzorcium, ktoré tvorí Národná akadémia agrárnych vied Ukrajiny, Vinická národná poľnohospodárska
univerzita a Inštitút bioenergetických plodín a cukrovej repy,
sa intenzívne snaží o rozšírenie vzájomných vedeckých a vzdelávacích projektov aj za hranice Ukrajiny a prehlbuje spoluprácu so vzdelávacími inštitúciami v celej Európe.
PhDr. Ľudmila Kundríková, kancelárka

Zo zasadnutia kolégia farmácie
Dňa 31. mája 2017 sa konalo v poradí druhé zasadnutie
Kolégia farmácie Univerzity veterinárskeho lekárstva a
farmácie v Košiciach v tomto kalendárnom roku. Zasadnutie
kolégia farmácie otvorila a viedla prorektorka prof. MVDr.
Zita Faixová, PhD. Pani prorektorka podala informáciu o
stave prípravy spoločného študijného programu farmácia.
Všetkým členom bol rozoslaný návrh spoločného študijného
programu farmácia UVLF v Košiciach a UPJŠ v Košiciach.
Členovia kolégia boli vyzvaní k prípadným záverečným
odporúčaniam k tomuto programu. V diskusii vystúpili prof.
MVDr. Jaroslav Legáth, CSc., prof. MVDr. Ľudmila Tkáčiková,
PhD., doc. MVDr. Katarína Beňová, PhD., a prof. RNDr. Katarína Šiviková, PhD. Pripomienky diskutujúcich sa prevažne
týkali povinne voliteľných predmetov, hlavne ich zaradenia
do jednotlivých semestrov.
V ďalšej časti zasadnutia prof. MVDr. Jaroslav Legáth,
CSc., a doc. RNDr. Milan Žemlička, PhD., podali informáciu o
rozpracovanom materiáli – Prístrojové vybavenie a vedecké

zamerania pracovísk zabezpečujúcich výučbu v ŠP farmácia.
Tento pracovný materiál vznikol na základe uznesenia z
kolégia farmácie zo dňa 6. 3. 2017. Bolo skonštatované,
že pracoviská zabezpečujúce výučbu v ŠP farmácia nie sú
vybavené na to, aby mohli samostatne rozvíjať farmaceutický výskum. Komisia odporúča vytvoriť spoločné tímy s
excelentnými pracoviskami a katedrami UVLF v Košiciach
pri príprave nových farmaceuticky zameraných vedeckých
projektov. Kolégium na základe hore uvedeného odporúča
vytvorenie komisie pre vypracovanie návrhu vedeckého
zamerania výskumu v oblasti farmácie i v nadväznosti na
vypracovanie Dlhodobého zámeru UVLF v Košiciach.
Z diskusie vyplynulo tiež odporúčanie na zakúpenie databázy Lexicomp, ktorá bude slúžiť pre farmaceutov pri ich
štúdiu a pri príprave diplomových prác, resp. príprave vedeckých projektov.
prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.

Blahoželáme jubilantom...
...ktorí v mesiacoch máj a jún oslávili svoje životné jubileá. Aj my im prajeme veľa
pevného zdravia, šťastia, pohody a porozumenia, úspechov a splnených snov.
MVDr. Pavlína Jevinová, PhD.
Mgr. Lenka Žuravlovová
Mária Müllerová
doc. MVDr. Katarína Beňová, PhD.
PaedDr. Beáta Gajdošová
Beáta Oružinská
Katarína Lukáčová
Ján Beláz
www.uvlf.sk

Zoltán Majorossi
Mgr. Marta Novysedláková
doc. MVDr. Naďa Sasáková, PhD.
prof. RNDr. Katarína Šiviková, PhD.
doc. MVDr. Mária Demeterová, PhD.
prof. MVDr. Martin Zibrín, PhD.
doc. Ing. Ján Buleca, CSc.
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Medzinárodná konferencia

Vplyv globálnych zmien na životné prostredie, zdravie ľudí a zvierat
Medzinárodná konferencia Vplyv globálnych zmien na
životné prostredie, zdravie ľudí a zvierat sa konala v dňoch
2. – 6. mája 2017 v hoteli Yasmin v Košiciach. Konferenciu
spoločne zorganizovali Univerzita veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach a Nord University v Bodø v Nórsku
za podpory bilaterálneho fondu na národnej úrovni v rámci
grantov z Nórska, Islandu a Lichtenštajnska (Granty EHP a
Nórska 2009 – 2014 v Slovenskej republike). Garanciu nad
konferenciou prevzali rektorka UVLF v Košiciach Dr. h. c. prof.
MVDr. Jana Mojžišová, PhD., a prorektor pre výskum a vývoj
Nord University v Bodø v Nórsku Reid Hole, Cand. agric., PhD.
Cieľom konferencie bolo získať najnovšie informácie od
odborníkov z oblasti humánnej a veterinárnej medicíny,
biológie, klimatológie, hydrológie, poľnohospodárstva,
lesníctva aj sociálnych vied o vplyve globálnych zmien na
životné prostredie, zdravie ľudí a zvierat. Cieľom určite bolo
otvoriť diskusiu vo vzťahu k ochrane lesov, vodných zdrojov,
zdravia ľudí a zvierat, rozširovaniu prenášačov a s nimi
možnosť šírenia nových patogénov a nových chorôb, ako aj
k pôsobeniu smogu a znečistenia prostredia pesticídmi a ich
vplyv na bezpečnosť potravín.
Konferencie sa zúčastnilo viac než 110 vedcov, pedagógov,
doktorandov a študentov z 13 krajín (Slovensko, Nórsko,
Česká republika, Nemecko, Poľsko, Slovinsko, Francúzsko,
Taliansko, Švédsko, Nigéria, Alžír, Egypt, USA) troch kontinentov sveta (Európa, Afrika, Amerika). Slávnostne ju otvorili Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., rektorka UVLF
v Košiciach, doc. Marit Bjørnevik, Ph.D., prodekanka pre
vzdelávanie z Fakulty biologických vied a akvakultúry, Nord
University v Bodø, Nórsko. Účastníkov konferencie pozdravil
aj veľvyslanec SR v Nórsku František Kašický.

Slávnostné otvorenie a príhovory hostí

Na konferencii odznelo 19 vedecko-odborných prednášok
a bolo vystavených 60 plagátových prezentácií. Veľkým
ťahákom pre všetkých účastníkov konferencie bola hneď
prvá prednáška renomovaného svetového a slovenského
klimatológa prof. RNDr. Milana Lapina, CSc., z Univerzity
Komenského v Bratislave, ktorý vysvetlil, že pojem „globálna
zmena klímy“ predstavuje iba časť zo všetkých klimatických
zmien spôsobených ľudskou činnosťou, najmä emisiami
skleníkových plynov a aerosólov do atmosféry a zmenami
vo využívaní pôdy. Čo je teda pôvodom globálneho otepľovania? Uznávaný klimatológ uvádza: „Teraz hovoríme o
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globálnom otepľovaní alebo o klimatickej zmene preto, že sa
začal meniť pomerne rýchlo globálny priemer teploty vzduchu.
Začal rásť, pričom príčina nie je ani v Slnku, ani v cirkulácii
oceánov, a ani v sopečných erupciách, ani v jave El Niňo. Teraz
dokonca intenzita slnečného žiarenia klesá, napriek tomu priemerná teplota stúpa. To znamená, že príčina je niekde inde. Tá
príčina je predovšetkým v koncentrácii skleníkových plynov v
atmosfére“. Najzrozumiteľnejším dôsledkom zmeny klímy je
globálne otepľovanie (v súčasnosti asi o 1,0 ° C v porovnaní s
priemerom 19. storočia). Zatiaľ čo prirodzené faktory spôsobili zmenu priemerných globálnych a regionálnych teplôt
iba o niekoľko desatín stupňov Celzia počas jedného storočia
(do 0,3 °C), zmena klímy antropogénnou činnosťou viedla k
priemernému zvýšeniu globálnej teploty o približne 1,0 °C
od roku 1850. V závere svojej prednášky kládol pán profesor
dôraz na to, aby sme udržali rast priemernej globálnej
teploty pod 2 ° C za 100 rokov, čo je kritickou hodnotou,
ktorej prekročenie vyvolá nezvládnuteľné zmeny.
Ďalším prednášajúcim pozvaným hosťom bol prof. Joseph
Martinez z Národného výskumného ústavu pre vedu a
technológie pre životné prostredie a poľnohospodárstvo
z Francúzska, ktorý hovoril o úlohe globálnych zmien na
vodný a lesný ekosystém a následnom poškodení životného prostredia v Európe. Uviedol, že v kontexte zmeny
klímy je dôležité, aby naša spoločnosť lepšie pochopila environmentálnu a sociálno-ekonomickú dynamiku súvisiacu
s vodným ekosystémom. Modifikácia zrážkových cyklov,
nárast teplôt alebo extrémne klimatické udalosti ovplyvňujú sezónne rozloženie vodných zdrojov ich biodiverzitu a
prírodné riziká (záplavy, zhoršený nízky prietok atď.). Okrem
zmien vo vodnom ekosystéme, zmena klímy predstavuje
obrovské problémy aj pre lesné
hospodárstvo (napr. ničivé lesné
požiare).
Docenta Pavla Nováka z Českej
republiky poznáme už mnoho
rokov ako skvelého a erudovaného rečníka pre oblasť bioklimatológie a jej vplyvu na zdravie.
Na konferenciu si pripravil veľmi
zaujímavú prednášku s názvom
Klimatické zmeny a zvieratá –
vedecká fikcia alebo realita?
Uviedol, že globálne otepľovanie má dva spôsoby ovplyvňovania systému živočíšnej výroby.
Priamo ovplyvňuje zdravie, reprodukciu či výživu zvierat, čo vedie
k slabej kondícii, nižšej kvalite či vypuknutiu nových chorôb.
Na druhej strane sú tu dokázateľné nepriame účinky na živočíšnu produkciu v dôsledku zmeny úrodnosti pôdy, zníženia
vegetácie, degradácie, vysušovaniu a rozpadu pôdy, ako aj
zníženia produkcie krmív. Zvieratá vystavené tepelnému
stresu znižujú príjem krmiva a zvyšujú prívod vody, znižujú
telesnú hmotnosť, a tým aj priemerný denný zisk. Toto nie je
fikcia, ale bohužiaľ už realita.
Camilla Risvoll z Nordland Research Institute predstavila
prípadovú štúdiu zo severného Nórska o vplyve klimatických
zmien na flexibilitu pastierov sobov a predátorov. Flexibilita
www.uvlf.sk

pri presúvaní stád na rôzne pasienky je dôležitou súčasťou západného Nílu (WNV), Chikungunya (CHK), dengue (DNG)
adaptačnej kapacity chovu sobov. Zvýšený tlak mäsožravcov a horúčky údolia Rift (RVF). Vzhľadom na alarmujúci nárast
v uzatvorených pasienkoch znižuje prístup pastierov sobov výskytu ľudských patogénov z rezervoárových zvierat je
na vnútrozemské pasienky a vedie k významným zmenám v skutočne odôvodnená koncepcia tzv. „One Health – Jedno
tradičných chovateľských postupoch. Táto zmena chovu má zdravie“, a podpora harmonizovanejšieho a integrovanejpotenciálne veľké účinky na biodiverzitu, produkciu mäsa, šieho prístupu k monitorovaniu, vyšetrovaniu, plánovaniu a
ako aj zvýšené riziko expozície chorôb sobov. V prezento- zmierneniu rizík zoonóz.
vanej štúdii analyzovala, ako kombinované účinky zmien v
Dlhú diskusiu, ktorá pokračovala aj počas prestávok,
správaní sa mäsožravcov a zmien klímy ovplyvňujú flexibi- vyvolali medzi prítomnými prednášky o rozšírení kliešťov
litu a mobilitu pastierov.
na Slovensku a ich kapacite a kompetencii prenášať patoFarby slovenských vedcov reprezentoval svojou pred- gény vyvolávajúce Lymskú boreliózu a kliešťovú encefalináškou Mikuláš Oros z Parazitologického ústavu SAV v Koši- tídu, ktoré uviedli pracovníci SAV Molčányi, Stanko a Peťko.
ciach, ktorý je špičkovým odborníkom na parazity rýb a Z ďalších prednášok treba spomenúť informácie o rozširybami prenášaných patogénov. Vysvetlil, že parazity voľne rovaní sa sparganózy v Poľsku, ktorú prezentovala Marta
žijúcich zvierat predstavujú významnú časť celkovej biodi- Kolodiej-Sobocinska. Ide o parazitárnu chorobu spôsobenú
verzity a zohrávajú významnú úlohu pri udržiavaní globálnej plerocerkoidmi pásomnice Spirometra sp., ktoré vo zvýšenej
rovnováhy v prírode. Parazity rýb a iných vodných organiz- prevalencii zaznamenali u diviakov, čo zvyšuje riziko infekcie
mov sú dôležitou súčasťou vodnej biodiverzity. Zmeny život- u ľudí. Zaujímavé boli aj informácie o perzistencii Cryptosponého prostredia, ku ktorým došlo v posledných desaťročiach, ridium parvum v prostredí Zemplínskej Teplice, ktoré uviedla
výrazne ovplyvnili druhové zloženie rýb a ich parazitných naša kolegyňa E. Hatalová. Profesor Sirotkin z Nitry veľmi
spoločenstiev. Zavedenie nových, prevažne exotických para- pútavo hovoril o tom, ako vplýva vysoká teplota na reprozitov a ich následné rozšírenie do nových regiónov zohráva dukčný a endokrinný systém zvierat. Na jeho vystúpenie
dôležitú úlohu aj pri zmenách biodiverzity. Zmeny klímy, nadviazal doc. Botto z VÚ ŽV v Nitre, ktorý vyhodnotil vplyv
zlepšený dopravný systém a pohyb obyvateľstva taktiež horúceho počasia na vnútorné klimatické podmienky
prinášajú nové patogény a rozširujú distribúciu patogénov (tepelný komfort) pre gravidné prasnice so špecifickým
vrátane závažných infekcií. Ďalej sa v prednáške venoval systémom odparovacieho chladenia. V závere konferencie
trom aktuálnym otázkam, a to: 1. parazitom a ich úlohou vo Maja Subelj z Ljubljany vysvetlila a zdokumntovala epidevodnom ekosystéme, 2. invazívnym druhom parazitov rýb miologický profil tularémie a zvyšujúci sa trend šírenia
a 3. parazitom prenášaným rybami z interdisciplinárneho dermatofytózy v Slovinsku.
Počas prestávok sme mali možnosť diskutovať pri postepohľadu a globálnej zmeny. Dr. Oros hovoril o tom, že vodné
prostredie sa dá študovať buď priamo pravidelným moni- rových prezentáciách či už na tému: analýzy tepelného
torovaním parametrov kvality vody, alebo nepriamo využí- napätia na Slovensku; dôležitosti dezinfekcie prostredia;
vajúc vodné organizmy ako biomarkery. Účinky globálnych vplyvu pesticídov a emisií na zdravie ľudí a zvierat; výskytu a
zmien na parazity a patogény sa prekrývajú s účinkami iných rozširovania sa kliešťov, komárov, kútoviek, pakomárikov, či
antropogénnych stresorov v ekosystémoch ako sú kontami- ďalších vektorov; účinkov globálnych zmien na bezpečnosť
nanty, strata biotopov a introdukcie druhov. Táto kombi- potravín a zdravie včiel; šírenia sa zoonóz, infekčných a paranácia stresorov môže kumulatívne alebo synergicky vplývať zitárnych chorôb; monitorovania ťažkých kovov v prostredí;
sledovania kvality vody a vodných zdrojov na farmách a
na hostiteľské organizmy.
Po bloku pozvaných prednášok pokračovali vystúpenia pod. Program konferencie bol skutočne bohatý a dovolím
kolegov z Nórska pod vedením Marvina Choqueta, ktorí si tvrdiť, že organizátorom sa podarilo na malom priestore
sa snažil vysvetliť vplyv zmenenej klímy na ekosystémy sústrediť vedecké kapacity z rôznych oblastí.
cyklopov rodu Calamus v severnom
Atlantickom oceáne a v Arktíde.
Tieto planktón tvoriace cyklopy
sú vážne ovplyvnené globálnym
otepľovaním, a tak sa ich ročná
ťažba obmedzuje na 1000 ton preto,
že majú relatívne krátke životné
cykly a okamžite negatívne reagujú
na
environmentálne
rozdiely.
Nórski vedci dobre zdokumentovali životný cyklus týchto morských
kôrovcov a pomocou sekvenčnej
technológie novej generácie vyvinuli nový prístup k posúdeniu
štruktúry populácií druhov Calanus
v Severnom Atlantiku a Severnom
ľadovom oceáne.
Maria Dente z Talianska hovorila
o potrebe posilniť pripravenosť na
arbovírusové infekcie v stredomorských a čiernomorských krajinách.
S kolegami identifikovali a preskúmali systémy monitorovania vírusu
O prednášky a diskusie k nim bol po všetky dni konferencie veľký záujem
www.uvlf.sk
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Samozrejme, že aj na tejto konferencii sme nadviazali nové či utužili už pretrvávajúce priateľstvá, buď na
slávnostnej Gala večeri, pri potulkách historickými uličkami mesta Košíc, alebo na prehliadke kaštieľa Betliar, či
v Ochtinskej aragonitovej jaskyni, ktoré, ako sa vyjadrili
najmä zahraniční účastníci konferencie, boli očarujúce.
Čo dodať na záver? Nuž, opäť sme raz presvedčili, že
Košice majú svoje čaro, že sa na konferenciách v tomto
meste vždy niečo nové, odborné a vedecké dozvieme.
Veríme, že na podobnej akcii sa stretneme aj o dva roky
v Nórsku, Nord University v Bodø totiž prebrala pomyselný štafetový kolík a máji v roku 2019 zorganizuje
druhý ročník tejto výnimočnej konferencie.
Spracovala: doc. MVDr. Alica Kočišová, PhD.
From Nord University, Faculty of Biosciences and Aquaculture, the Vice Dean of
Education Marit Bjørnevik attended, along
with Associate Professor Ioannis Vatsos, Associate Professor Margarita Novoa Garrido, PhD
student Marvin Choquet and Faculty Director
Nina E. Høiskar. In addition, on behalf of Nord
University, researcher Camilla Risvoll from
Nordlandsforskning, and Associate Professor
/ veterinarian Ann Albihn from the National
Veterinary Institute in Uppsala took part.
Albihn is a participant in the research project
„Climate Change Effects on the epidemiology of infectious diseases and the impacts
on Northern Societies“ (CLINF), funded by
the Nordic Center of Excellence. Foto 4
Vice Dean Marit Bjørnevik emphasized
in her opening speech that the conference
represents an opportunity for researchers,
academics and students to exchange
knowledge and new ideas, and to find global
partners for future cooperation. She believes
this is a step towards identifying solutions
to the impact of environmental changes on
health. „This conference represents a continuation of long-term cooperation between
the two institutions in education, which is
now further developed to include research,“
says Bjørnevik.
Author: Gro Eli Stoltenberg, Nord University

Pred kaštieľom Betliar

Zľava: MVDr. Martin Tomko, PhD. (prorektor pre zahraničné štúdium na UVLF v Košiciach a predseda organizačného výboru konferencie), Nina Ellingsen Høiskar (riaditeľka
Fakulty biologických vied a akvakultúry, Nord University, Bodø), doc. Marit Bjørnevik
(prodekanka pre vzdelávanie Fakulty biologických vied a akvakultúry, Nord University,
Bodø), Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. (rektorka UVLF v Košiciach), František
Kašický (veľvyslanec SR v Nórskom kráľovstve)

Za Fakultu biologických vied a akvakultúry Nord University prijali na
konferencii účasť prodekanka pre vzdelávanie Marit Bjørnevik, doc.
Ioannis Vatsos, doc. Margarita Novoa Garrido, doktorand Marvin
Choquet a riaditeľka fakulty Nina E. Høiskar. Pod záštitou Nord University sa tiež podujatia zúčastnila Camilla Risvoll, výskumná pracovníčka
z Nordlanského výskumného inštitútu, a docentka a veterinárna
lekárka Ann Albhin z Národného veterinárneho inštitútu v Uppsale.
Albhin sa podieľa na výskumnom projekte „Climate Change Effects on
the epidemiology of infectious diseases and the impacts on Northern
Societies“ (CLINF), financovanom Nordic Center of Excellence.

Prodekanka Marit Bjørnevik vo svojom úvodnom prejave zdôraznila, že vďaka konferencii majú výskumníci, akademickí pracovníci
a študenti príležitosť na výmenu poznatkov a nových nápadov a
možnosť vytvárať medzinárodné partnerstvá pre budúcu spoluprácu.
Verí, že je to krok k nájdeniu riešení na problémy spojené s vplyvom
environmentálnych zmien na zdravie. “Táto konferencia predstavuje
kontinuitu dlhodobej spolupráce našich inštitúcií vo vzdelávaní, ktorú
sme teraz rozšírili aj o spoluprácu vo výskume,“ vraví Bjørnevik.
Autor: Gro Eli Stoltenberg, Nord University

Aktivita bola podporená z grantov z Nórska, Islandu a Lichtenštajnska
(Granty EHP a Nórska 2009 – 2014 v Slovenskej republike)
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Na Štrbskom plese rokovali európski bujatrici

Slovensko bolo na zasadnutí medzinárodného vedeckého
výboru v Maribore v roku 2015 poverené, aby v roku 2017
zorganizovalo medzinárodný vedecký kongres „XVII. Middle
European Buiatric Congress“, ktorý sa už tradične od roku
1999 koná v niektorom zo štátov Strednej Európy. Na našom
území bol naposledy organizovaný v roku 2009 v Košiciach
na pôde našej univerzity. Na poslednom kongrese v Hradci
Králové sme mohli odprezentovať, že kongres sa bude konať
3. – 6. 2017 v hoteli Patria na Štrbskom Plese.
Stredoeurópskych bujatrických kongresov sa obyčajne
zúčastňuje okolo 200 veterinárskych lekárov, ktorí sa profesionálne zaoberajú zdravím a produkciou hovädzieho
dobytka. Prichádzajú zo štátov celej Európy a vytvárajú veľmi
srdečný medzinárodný kolorit. Cieľom týchto kongresov je
nielen podeliť sa o najnovšie poznatky v oblasti bujatrickej
medicíny, ale aj vytvoriť podmienky pre spoznávanie hostiteľskej krajiny, jej histórie, prírodných krás a kultúrneho
dedičstva. Na kongres v Tatrách sa zaregistrovalo 188 účastníkov s najväčším zastúpením z Rakúska, Česka a Slovenska.
Okrem tradičných účastníckych krajín zo Strednej Európy
prišli aj kolegovia z Turecka a Iránu, čo prispelo k rozšíreniu
nielen odborných ale aj sociálnych obzorov.
XVII. MEBC svojimi príhovormi otvorili 4. júna v hoteli
Patria Dr. h .c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., rektorka
UVLF v Košiciach, MVDr. Gabriel Csicsai, PhD., štátny tajomník

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Dr.
h .c. prof. Dr. Walter Baumgartner, past-president Svetovej
bujatrickej asociácie. Následne v jednotlivých sekciách
(produkčné choroby, ortopédia, mliečna žľaza, reprodukcia,
infekčné a parazitárne choroby a klinické aspekty zdravia)
odznelo 40 zaujímavých prednášok a bolo odprezentovaných 56 posterov. Na záver kongresu mohla väčšina účastníkov konštatovať, že toto podujatie za zaradí medzi tie,
ktoré im priniesli bohatý odborný a spoločenský zážitok. Zo
strany medzinárodného organizačného výboru bola vysoko
pozitívne hodnotená účasť študentov, ktorých sa na kongres
zaregistrovalo 47. Ukazuje to dobrú perspektívu bujatrickej
medicíny v stredoeurópskom priestore.
Budúci XVIII. ročník MEBC sa bude konať v neďalekom
maďarskom Egeri 30. 5. – 2. 6. 2018. Blízkosť miesta kongresu
a určite vynikajúca atmosféra, ktorú vždy dokážu vytvoriť
organizátori z Budapešti, by nás mali motivovať k účasti na
ňom v čo najväčšom počte. Bolo by vynikajúce, keby hlavní
organizátori tohoročného kongresu, UVLF v Košiciach a
ZVLHZ, dokázali vytvoriť vhodné podmienky na početnú
účasť aj našich študentov.
Prof. Dr. MVDr. Pavol Mudroň, PhD., DipECBHM
prezident organizačného výboru MBEC 2017

HYGIENA ALIMENTORUM XXXVIII
V dňoch 17. – 19. mája 2017 sa na
Štrbskom Plese v priestoroch hotela
Patria konal v poradí XXXVIII. ročník
medzinárodnej vedeckej konferencie HYGIENA ALIMENTORUM,
ktorej nosnou témou bola Bezpečnosť mäsa a mäsových výrobkov v
hľadaní tradičnej kvality. Konferencia
sa konala pod záštitou Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky a jej organizátormi boli Univerzita veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach
– Katedra hygieny a technológie
potravín, Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky,
Národný kontaktný bod pre vedeckú
www.uvlf.sk
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a technickú spoluprácu s EFSA a Slovenská spoločnosť pre
poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárne
vedy pri SAV. Konferencie sa zúčastnilo viac než 150 účastníkov zo Slovenska, Českej republiky, Talianska, Nemecka,
Rakúska, Poľska a Chorvátska.
Účastníkov konferencie privítal odborný a organizačný
garant konferencie prof. MVDr. Peter Turek, PhD. Po jeho
privítaní konferenciu otvoril predseda Akademického
senátu UVLF v Košiciach prof. MVDr. Peter Reichel, CSc.,
ktorý následne odovzdal pamätnú medailu „Hygia“ – starogrécka bohyňa čistoty a zdravia – významným osobnostiam
za mimoriadny prínos k rozvoju oblasti hygieny potravín.
Rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., udelila pamätnú
medailu MVDr. Ivanovi Hrdlíkovi zo spoločnosti BRUTUS
Trebišov, MVDr. Júliusovi Runčákovi, riaditeľovi RVPS Stará
Ľubovňa, prof. MVDr. Petrovi Dvořákovi, CSc., z VFU Brno a
Ing. Milanovi Majtánovi zo spoločnosti SVAMAN Myjava.
Konferencia následne pokračovala blokom plenárnych
prednášok, v rámci ktorého bol prezentovaný príspevok
Ing. Štefana Rybu, PhD. (Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) s témou Aktuálna
situácia v živočíšnej výrobe. Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.
(Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky) prezentoval prednášku Výsledky úradných kontrol
zdravotnej bezpečnosti a kvality potravinového reťazca na
Slovensku a v EÚ a Ing. Katarína Fašiangová, PhD. (Slovenská
aliancia moderného obchodu) s témou Dopady národnej
legislatívy na ponuku mäsových výrobkov v tržnej sieti.
Po bloku plenárnych prednášok nasledovala prestávka,
v rámci ktorej mali účastníci konferencie možnosť senzoricky hodnotiť mäsové výrobky od regionálnych výrobcov:
DALTON, s. r. o., Košice (staromestská klobása, domáca pečeňovka), Mäsovýroba Štefan Knižka, s. r. o., Hranovnica (sušená
oravská slanina, jelenia sušená klobása), OB mäsovýroba, s. r.
o., Lemešany (bravčové údené stehno, mäsová tlačenka) a
ŠAGÁT, spol. s r. o., Malý Šariš (pražská šunka špeciál, tlačenka
mäsová svetlá). V rámci konferencie boli vyhlásené výsledky
tohto senzorického hodnotenia a výrobcom boli udelené
diplomy. Na prvom mieste sa za kolekciu výrobkov umiestnil
Mäsovýroba Štefan Knižka, s. r. o., Hranovnica, a najlepšie
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ohodnoteným výrobkom bola
jelenia sušená klobása.
Prvý rokovací deň konferencie
bol ukončený spoločenským
večerom, kde prítomní mali
možnosť ochutnať kulinárske
špeciality, na ktoré prispeli sponzori a na vysokej úrovni prichystali pracovníci hotela Patria.
Nastala možnosť nadväzovania
kontaktov, výmeny informácií a
zároveň všeobecného uvoľnenia
z náročného rokovacieho dňa pri
tónoch kapely ORBIS.
Účastníci konferencie si mali
možnosť vypočuť celkovo 17
prednášok a prezentovaných bolo
41 posterov, ktorých plné texty
boli vydané v zborníku. Prednášajúci sa vo svojich príspevkoch venovali témam ako napríklad: Růst bakterií mléčného
kvašení na mase a v tepelně opracovaných masných výrobcích, Možnosti zvyšování obsahu
přírodních antioxidantů v masných výrobcích, Toxoplazmóza – opomíjené parazitární zoonotické onemocnění z
masa, Druhová identifikácia mäsa pomocou metód založených na dna analýze, Kvalita špekačiek na slovenskom trhu,
sledovanie vplyvu mraziarenských teplôt na antimikrobiálnu rezistenciu stafylokokov izolovaných z mäsa ošípaných
(Sus scrofa domestica), Clean labelling of meat products –
benefit or fraud. Hodnotné boli prednášky zástupcov EFSA
v podaní Fabioli Pizzo (Taliansko) Food additives re-evaluation in the eu – focus on substances authorised in meat
products a Anny Buschulte (Nemecko) Risks of raw meat
consumption and possibilities of avoiding the hazards.
Medzinárodnú vedeckú konferenciu uzavrel prof. MVDr.
Peter Turek, PhD., vedúci Katedry hygieny a technológie
potravín ULVF v Košiciach, ktorý poďakoval všetkým účastníkom, členom medzinárodného programového výboru,
organizačného výboru, vedeniu UVLF, spoluorganizátorom,
sponzorom, vystavovateľom a hotelu Patria za prípravu a
úspešný priebeh konferencie. Zároveň prítomných pozval
na XXXIX. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie
HYGIENA ALIMENTORUM, ktorý sa uskutoční v dňoch 16. –
18. mája 2018 a odborne bude zameraný na bezpečnosť a
kvalitu hydiny, vajec, rýb a zveriny.
						
		
MVDr. Ján Mačanga, PhD.
			
člen organizačného výboru

www.uvlf.sk

Noví profesori

Prof. MVDr. Ľudmila Tkáčiková, PhD.
Prof. MVDr. Ľudmila Tkáčiková, PhD., bola dňa 18. 5. 2017
prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom slávnostne vymenovaná za vysokoškolskú profesorku v odbore
mikrobiológia. Inauguračné konanie sa konalo na pôde
UVLF v Košiciach dňa 14. 12. 2016 a inaugurantka predniesla
prednášku na tému Využitie metód molekulovej biológie na
detekciu faktorov virulencie u vybraných patogénov ľudí a
zvierat.
Prof. MVDr. Ľudmila Tkáčiková, PhD., absolvovala stredoškolské štúdium na gymnáziu v Prešove a po maturite
pokračovala v štúdiu na Vysokej škole veterinárskej (VŠV)
v Košiciach, ktoré úspešne ukončila v roku 1981. Na UVLF v
Košiciach pôsobí ako vysokoškolský učiteľ od roku 1984. V
roku 1998 získala vedecko-akademickú hodnosť „philosophiae doctor“ (PhD.) vo vednom odbore mikrobiológia a v
roku 2002 habilitovala v rovnakom vednom odbore mikrobiológia.
Prof. MVDr. Ľudmila Tkáčiková, PhD., sa počas svoje dlhoročnej pedagogickej praxe na UVLF v Košiciach podieľala
na garantovaní, resp. spolugarantovaní ôsmych študijných
predmetov (imunológia/Immunology, klinická mikrobiológia
a imunológia/Clinical Microbiology and Immunology, imunotoxikológia, molekulová mikrobiológia v potravinách, imunodiagnostika a imunogenetika, Microbiology and Immunology)
realizovaných v študijných programoch všeobecné veteriwww.uvlf.sk

nárske lekárstvo, hygiena potravín, farmácia ako aj General
veterinary medicine a General veterinary medicine postBSc
study.
Do štúdia v študijných programoch farmácia, hygiena
potravín, všeobecné veterinárske lekárstvo a General veterinary medicine zaviedla štyri nové študijné povinne voliteľné
predmety imunotoxikológia, imunodiagnostika a imunogenetika, molekulová mikrobiológia v potravinách a klinická mikrobiológia a imunológia/Clinical microbiology and immunology.
Prof. MVDr. Ľudmila Tkáčiková, PhD., bola školiteľkou 34
diplomantov a školiteľkou 6 doktorandov, z ktorých 5 už
úspešne obhájili svoju dizertačnú prácu. Je členkou viacerých komisií pre obhajobu diplomových prác z oblasti
mikrobiológie, imunológie ako aj infekčných a parazitárnych
chorôb. Je členkou odborovej komisie pre obhajobu dizertačných prác v študijnom odbore 4.2.7 mikrobiológia (na
UVLF v Košiciach ako aj na PF UK v Bratislave), 4.2.15 imunológia a 4.2.13 virológia. Je spoluautorkou 5 vysokoškolských
učebníc vydaných v domácich vydavateľstvách a autorkou 5
učebných textov.
Prof. MVDr. Ľudmila Tkáčiková, PhD., sa na katedre mikrobiológie a imunológie podieľa aj na vedecko-výskumnej
činnosti. V rokoch 1982 – 1996 sa zaoberala predovšetkým
problematikou hnačkových ochorení hospodárskych zvierat
bakteriálnej etiológie a zavádzaním nových metodík molekulovej biológie pri štúdiu faktorov virulencie významných
bakteriálnych patogénov. Od roku 1996 sa zaoberala hlavne
štúdiom prítomnosti mutácií v priónovom géne oviec,
kôz ako aj hovädzieho dobytka, za čo získala, spolu s prof.
Vrtiakom, prof. Novákom a prof. Mikulom, aj mimoriadnu
cenu predsedníctva SAV. V rámci svojich vedecko-výskumných aktivít sa zaoberala aj využitím metodík molekulovej
biológie na epidemiologické a epizootologické štúdie
mikroorganizmov, a to hlavne streptokokov, stafylokokov,
listérií a kandíd. V rokoch 1996 až 2006 sa aktívne podieľala
na budovaní a vedecko-výskumnej činnosti Laboratória
biomedicínskej mikrobiológie a imunológie (LBMI), ktoré
je súčasťou Ústavu imunológie na Katedre mikrobiológie a
imunológie UVLF v Košiciach. Od roku 2009 je jej vedecké
smerovanie zamerané na štúdium vplyvu látok naturálneho
pôvodu (ľanový olej, antokyany) a probiotických laktobacilov a ich produktov (exopolysacharidov) na slizničný
imunitný systém prasiat.
Prof. MVDr. Ľudmila Tkáčiková, PhD., realizovala svoju
vedecko-výskumnú činnosť s podporou viacerých národných grantov (14 VEGA projektov, 2 štátnych projektov SP,
1 GAV projektu, 2 AV projektov, 2 APVV projektov, 1 KEGA
projektu, projektu Stimuly pre výskum a vývoj MŠ SR 001620001), ako aj medzinárodných grantov (Copernicus, Nórsky
a EHP finančný mechanizmus) a projektov INFEKTOZOON,
Neurovedy, Probiotech a MediPark. Výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti publikovala v 52 publikáciách v zahraničných časopisoch vedených v CC, v 27 publikáciách v
nekarentovaných zahraničných a domácich časopisoch.
Aktívne sa zúčastnila na viac ako 100 domácich a medzinárodných vedeckých a odborných podujatí s mikrobiologickou a imunologickou problematikou.
Prof. MVDr. Ľudmila Tkáčiková, PhD., v súčasnosti pôsobí
ako vedúcu Katedry mikrobiológie a imunológie UVLF v
Košiciach.
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Prof. MVDr. Ján Venglovský, PhD.
Prof. MVDr. Ján Venglovský, PhD., bol dňa 18. 5. 2017
prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom slávnostne vymenovaný za vysokoškolského profesora v odbore
hygiena chovu zvierat a životné prostredie. Inauguračné
konanie sa konalo na pôde UVLF v Košiciach dňa 18. 10. 2016
a inaugurant predniesol prednášku na tému Čistiarne odpadových vôd a ich možný vplyv na verejné zdravie.
Prof. Venglovský nastúpil po absolvovaní štúdia na Vysokej
škole veterinárskej v Košiciach v roku 1975 na pracovisko
vtedajšej Katedry mikrobiológie a zoohygieny VŠV v Košiciach ako prvý pracovník novozaloženého oddelenia zoohygieny na Výskumnom ústave experimentálnej veterinárnej
medicíny v Košiciach. Od nástupu na pracovisko úlohou
prof. Venglovského bolo budovanie novovzniknutého oddelenia zoohygieny po stránke materiálnej aj personálnej. Prof.
Venglovský sa aktívne sa podieľal na výskumnej a pedagogickej činnosti katedry. Od nástupu na pracovisko bol poverený riešením zoohygienickej problematiky veľkochovov
hospodárskych zvierat. Nosnou témou bola problematika
bioklímy so zameraním na mikrobiálnu kontamináciu a
prašnosť vo veľkochovoch. V roku 1982 bolo prof. Jánovi
Venglovskému udelené autorské osvedčenie na patent číslo
192 855, 8.IV.1982: Počítač kolónií bakteriálnych kultúr. Prof.
Venglovský obhájil v roku 1985 kandidátsku dizertačnú
prácu na tému Mikroklimatické podmienky veľkokapacitných kravínov. Od roku 2002 je pracovníkom Katedry životného prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky, Ústav
hygieny zvierat a životného prostredia, UVLF v Košiciach.
Prof. Venglovský zaviedol nový študijný predmet hygiena
chovu psov (2002) a bol poverený jeho vedením (garant). V
rokoch 1992 – 2011 bol členom komisie pre obhajoby dizertačných prác na UVLF v Košiciach vo vednom odbore 43 – 31
– 9 hygiena prostredia a potravín. V roku 2012 bol menovanému po obhajobe habilitačnej práce na tému Štúdium
prežívania fekálnych mikroorganizmov v životnom prostredí
a cesty ich šírenia udelený VR UVLF v Košiciach titul docent.
V rámci doktorandského vzdelávania pod jeho vedením
doposiaľ úspešne ukončili 4 doktorandi. V súčasnosti vedie
dvoch doktorandov. Menovaný je spolugarantom odborovej komisie pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia na UVLF
v Košiciach študijného odboru 6.3.11. hygiena chovu zvierat
a životné prostredie, garantom povinného študijného
predmetu pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia na UVLF v
Košiciach hygiena chovu zvierat a welfare a tiež garantom
povinne voliteľného študijného predmetu odpady z poľnohospodárskej a potravinárskej výroby v študijnom odbore
6.3.11. hygiena chovu zvierat a životné prostredie.
Pri riešení vedecko-výskumných úloh prof. Venglovský bol
zodpovedným riešiteľom viacerých grantových projektov
(VEGA, APVV). Pri riešení zahraničných grantových projektov
bol zodpovedným riešiteľom za Slovensko v troch projektoch 5RP MATRESA (2000-2003), 6 RP CHANNEL (2003-2006),
WELANIMAL (2007-2009). Na základe vyžiadania oponoval

viacero zahraničných výskumných projektov. Oponoval
viacero článkov v medzinárodných vedeckých časopisoch
vydavateľstva Elsevier Bioresource Techonolgy (IF 4.901), a
Science of the Total Environment (IF 3,366).
Prof. Venglovský v roku 1984 sa ako člen organizačného
výboru podieľal na organizácii 4. medzinárodného zoohygienického kongresu vo Vysokých Tatrách. V roku 1994 bol
na VIII. medzinárodnom zoohygienickom kongrese v Minesote zvolený zástupcom Slovenska a členom rozšíreného
predsedníctva v Medzinárodnej zoohygienickej spoločnosti
(ISAH). V roku 2011 na XV. medzinárodnom zoohygienickom
kongrese vo Viedni bol prof. Venglovskému udelený za
dlhodobú aktívnu činnosť v tejto vedeckej spoločnosti zlatý
odznak spoločnosti ISAH. V máji 2013 v Nanjingu v Číne bol
zvolený za viceprezidenta Medzinárodnej zoohygienickej
spoločnosti a bol poverený organizovaním XVII. medzinárodného zoohygienického kongresu ISAH v Košiciach.
Kongres sa konal v dňoch 7. – 11. júna 2015 v Košiciach za
účasti okolo 200 účastníkov zo 40 štátov sveta. V roku 2017
v mexickom Mazatláne na XVIII. medzinárodnom kongrese
ISAH bol na nasledujúce 4 roky zvolený do výboru tejto
spoločnosti.
Prof. Venglovský je zakladateľom a organizátorom medzinárodných vedeckých konferencií (od roku 1990) Ekológia
a veterinárna medicína a editorom zborníkov Hygienické
a ekologické problémy vo vzťahu k veterinárnej medicíne. Ako člen vedeckých výborov sa podieľal na príprave
viacerých medzinárodných kongresov v Európe (Portugalsko, Bulharsko, Dánsko, Chorvátsko, Slovinsko, Rakúsko,
Nemecko), ale aj v Južnej Amerike (Brazília, Argentína). Prof.
Venglovský v rámci riešenia medzinárodného projektu je
spoluautorom e-learnig portálu zameraného na welfare.
http://welanimal.aku.edu.tr. Pracoval vo výskumných tímoch
v Nemecku, Taliansku a Francúzsku.
Prof. MVDr. Ján Venglovský, PhD., odprednášal viacero vyžiadaných prednášok doma aj v zahraničí. Za najvýznamnejšiu je možné považovať vyžiadanie z OECD v Paríži
Livestok waste treatment systems of the future: „Hygienic
and ecological risk connected with utilisation of animal
manure, apríl 2008, Florence, USA. Menovaný je zástupcom
Slovenska vo výskumnej sieti FAO RAMIRAN zaoberajúcej sa
recykláciou odpadov a ich využitím v poľnohospodárstve. V
roku 2002 bol hlavným organizátorom kongresu RAMIRAN
vo Vysokých Tatrách. Výsledky svojej vedecko-výskumnej
činnosti publikuje v zahraničných a domácich vedeckých
a odborných časopisoch. Je autorom vynálezu a spoluautorom 2 zahraničných vedeckých monografií. Publikoval viac
než 400 publikácií, z toho je 25 publikácií v karentovaných
zahraničných časopisoch. Z publikovaných prác má registrovaných viac než 350 ohlasov v citačných indexoch Web of
Science a databáze SCOPUS.
Obom novým profesorom blahoželáme a prajeme veľa
úspechov!
(lk)

Nadnárodné kolo študentskej vedeckej konferencie v Brne
Dňa 11. mája 2017 sa na pôde Veterinární a farmaceutické
univerzity Brno uskutočnil 16. ročník Nadnárodného kola
študentskej vedeckej konferencie z oblasti farmácie.
Hlavnými organizátormi podujatia boli Únia študentov
farmácie Brno a spoločnosť Zentiva. Okrem tradičných
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účastníkov, študentov z Farmaceutickej fakulty Univerzity
Karlovy v Hradci Králové, Farmaceutickej fakulty Veterinární
a farmaceutické univerzity Brno a Farmaceutickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave, sa prvýkrát aktívne
zúčastnila konferencie aj zástupkyňa Univerzity veterinárwww.uvlf.sk

skeho lekárstva a farmácie v Košiciach Antónia Rokošná,
študentka 6. ročníka študijného programu farmácia.
Konferenciu otvoril dekan Farmaceutickej fakulty VFU
Brno MUDr. Tomáš Parák, Ph.D. Ocenil účasť a zapojenie
sa našej univerzity do organizácie konferencie. Snahou do
budúcnosti je, aby sa každoročne konala konferencia pod
záštitou inej farmaceutickej fakulty v rámci Českej a Slovenskej republiky.
V troch sekciách vystúpilo spolu 19 študentov, ktorí svoje
práce prezentovali v českom, slovenskom a anglickom
jazyku pred odbornými porotami v zložení: chemická sekcia:
doc. PharmDr. Miroslav Miletín, Ph.D. (UK v Hradci Králové),
prof. RNDr. Jozef Csöllei, CSc. (VFU Brno) a doc. Mgr. Fils
Andriamainty, Ph.D. (UK v Bratislave); biologická sekcia: doc.
PharmDr. František Trejtnar, CSc. (UK v Hradci Králové), doc.
MVDr. Pavel Suchý, Ph.D. (VFU Brno) a doc. PharmDr. Szilvia
Czigle, PhD. (UK v Bratislave); sekcia ďalších farmaceutických
disciplín: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. (UK v Hradci Králové),
doc. PharmDr. Ruta Masteiková, CSc. (VFU Brno) a PharmDr.
Lucia Masaryková, PhD. (UK v Bratislave).
V každej sekcii boli vyhodnotené tri miesta odmenené
cenami akademických pracovníkov (prvá cena 15 000 Kč) a
cenami spoločnosti Zentiva.
V chemickej sekcii boli ocenení cenou akademických
pracovníkov 1. David Švestka, VFU Brno (Syntéza a hodnocení enantioselektivních katalyzátorů na bázi bifenylbis
(thiomočoviny) pro asymetrickou Henryho reakci), 2. Jan
Kubeš, UK v Hradci Králové (Synthesis and in vitro evaluation of novel iron chelators based on salicylaldehyde isonicotinoyl hydrazone) a 3. Jana Leskovská, UK v Bratislave
(Synthesis of simplified marine bromotyrosine analogs),
ktorí si zároveň odniesli aj ceny spoločnosti Zentiva.
www.uvlf.sk

V biologickej sekcii boli akademickými pracovníkmi
ocenení 1. Maria Olenic, UK v Hradci Králové (Development
of CRISPR-Cas9 based technology for genetic modification of
Lactococcus lactis), 2. Petra Ješíková, UK v Bratislave (Dynamika zmien expresie receptora C-MET v pravých komorách
srdca v modeli pľúcnej artériovej hypertenzie u potkanov)
a 3. Margaréta Marušáková, UK v Bratislave (Vplyv zložiek
potravy na imunitnú odpoveď v prevencii vzniku alergií na
jedlo). Cenami Zentivy boli ocenení 1. Zuzana Mládková
a kol., UK v Hradci Králové (The effect of a parasite on the
aktivity of selected intestinal enzymes of the host), 2. Martin
Löffelmann a kol., VFU Brno (Uhlíkové nanotransportéry
pro antracyklinová antibiotika v cílené terapii nádoru prsu
– biofyzikální studie) a 3. Maria Olenic, UK v Hradci Králové.
V sekcii ostatných farmaceutických vied boli ocenení akademickými pracovníkmi 1. Dimitrios-Faidon Kevrekidis, UK v
Bratislave (Segmentation of community pharmacy customers), 2. Barbora Vaňková, UK v Hradci Králové (Medication
adherence and self-management in kidney transplant recipients) a 3. Darja Bučková, VFU Brno (Vývoj vaginálních insertů
na bázi silikonů). Ceny Zentivy dostali 1. Darja Bučková, VFU
Brno, 2. Barbora Vaňková, UK v Hradci Králové a 3. Martin
Dominik, VFU Brno (Příprava a hodnocení pelet s anorganickým sorbentem pro detekci inhibitorů cholinesterázy).
V kvalitnej konkurencii veľmi dobre reprezentovala UVLF v
Košiciach študentka Antónia Rokošná s prácou Dispenzačné
algoritmy pod vedením školiteľa doc. RNDr. Jozefa Kolářa,
CSc. Zaujala výberom témy, spracovaním aj výbornou
prezentáciou.
V Brne sa touto výborne zorganizovanou konferenciou
založila tradícia striedania nadnárodného kola študentskej
vedeckej konferencie jednotlivými farmaceutickými fakultami v poradí miest Brno (2017), Hradec Králové, Bratislava a
Košice (2020).
Prezentácia prác študentov pod vedením školiteľov a
výmena vedeckých informácií v oblasti farmácie pomáha
rozvíjať dobré vzťahy a spoluprácu medzi farmaceutickými
fakultami Českej a Slovenskej republiky.
						
MVDr. Marián Prokeš, PhD.
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Naša univerzita
na 3. medzinárodnej študentskej konferencii vo Varšave

Diskusia na študentskej konferencii vo Varšave po prednesených
referátoch. V strede študenti z UVLF V Košiciach.

V dňoch 13. – 14. 5. 2017 sa uskutočnila 3. medzinárodná
študentská konferencia na Fakulte veterinárnej medicíny vo Varšave. Z našej univerzity vystúpilo v jednotlivých
sekciách 7 študentov, a to 6 aktívne s ústnou prezentáciou
a 1 študentka predstavila výsledky svojej vedeckej práce
formou posteru. Na konferencii sa zúčastnili študenti veterinárskych fakúlt z Ukrajiny, Nemecka, Slovenska, Španielska
a Ruska. V priebehu konferencie vystúpili aj medzinárodne
uznávaní odborníci veterinárnej medicíny z niekoľkých
krajín Európy, aby študentom predstavili výsledky ich vedeckého bádania, spôsob prezentácie a uplatnenie výsledkov v
spoločenskej praxi.

Vedenie fakulty,
jej dekan dr. hab. Marcin Bańbura a organizačný výbor si vysoko váži to, že naša univerzita opäť vyslala na takéto stretnutia svojich
študentov a podporuje vedecké bádanie
študentov aj v medzinárodnom kontexte.
Zo strany našich študentov je tento počin
vysoko hodnotený. Stretnutia na medzinárodnej úrovni sú vždy prínosom pre
obidve strany. Bohatý vedecký program bol
doplnený spoločenským programom, a to
návštevou centra mesta Varšava a oboznámením sa s jej históriou, ktorá je veľmi bohatá
a rozmanitá. Tiež spoločenský večer umožnil
študentom bližšie sa zoznámiť nielen osobne,
ale aj profesijne.
Študenti UVLF dosiahli na tejto konferencii výborné
výsledky:
Anthony Lam – 1. miesto – klinická sekcia
Hannah McFall – 2. miesto – predklinická sekcia
Zuzana Mojžišová – 3. miesto – predklinická sekcia
Tomaš Ďuríček dostal ocenenie Honours for the study.
Získané ocenenie dokazujú, že naši študenti obstoja aj v
medzinárodnej konkurencii a úspešne prezentovali UVLF v
Košiciach. Je potrebné aj v budúcnosti venovať pozornosť
medzinárodným kontaktom.
prof. MVDr. Valent Ledecký, CSc.

Účasť univerzity na Celoslovenských dňoch poľa 2017
V dňoch 6. a 7. júna 2017 sa v Dvoroch
nad Žitavou uskutočnil 6. ročník Celoslovenských dní poľa, ktoré sa považujú za
najväčšiu odbornú poľnohospodársku
výstavu na Slovensku. Celoslovenské
stretnutie poľnohospodárov predstavuje
celoštátnu prehliadku odrôd poľnohospodárskych plodín, pokusov s ochranou a
výživou rastlín, poľnohospodárskej techniky a hospodárskych zvierat. Je to výstava
primárne odborná a jej úspešnosť sa prejavuje každoročne sa zvyšujúcim počtom
vystavovateľov a návštevníkov. Výstavy sa
okrem bežných návštevníkov zúčastnili
predstavitelia stredných odborných škôl
zameraných na poľnohospodársku výrobu
a služby na vidieku, zástupcovia Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra, Ústredného kontrolného a
skúšobného ústavu pôdohospodárskeho,
predstavitelia rozpočtových, príspevkových organizácií a štátnych podnikov.
Každým novým ročníkom sa na výstave
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zúčastňuje zvyšujúci sa počet obchodných spoločností v
oblasti osív, výživy a ochrany rastlín, poľnohospodárskej
techniky, ale aj živočíšnej výroby. Na 26 hektároch plochy
si návštevníci mohli pozrieť vyše 800 políčok s odrodami
plodín a pokusmi s výživou a ochranou rastlín a bolo prezentovaných 25 druhov zeleniny, ktorých pestovanie otvára
možnosti vidieka v sebestačnosti v jej produkcii. Neoddeliteľnou súčasťou výstavy bola prezentácia hospodárskych
zvierat, ktorá sa tohto roku uskutočnila na doteraz najväčšej
ploche – 4 hektároch. Chovateľskými zväzmi boli predstavené niektoré druhy a plemená hospodárskych zvierat, napr.
hovädzieho dobytka, ktoré je možné chovať na pastvinách
v podhorských a horských oblastiach Slovenska a môžu byť
zdrojom výroby kvalitného hovädzieho mäsa. Zastúpené
boli aj niektoré plemená oviec vrátane nového národného
plemena ovce – Slovenská dojná ovca, kôz, koní, hydiny a
králikov. Rozširovanie prezentácie hospodárskych zvierat
malo za cieľ podnietiť v návštevníkoch záujem o rozširovanie
živočíšnej výroby ako neoddeliteľnej súčasti poľnohospodárstva, ale aj o oživenie vidieka nielen z hľadiska hospodárskeho, ale aj relaxačného a športového.
Naša univerzita sa na výstave zúčastnila prvýkrát na
základe pozvania organizátora a firmy Vetis, zaoberajúcou
sa činnosťami v oblasti poľnohospodárstva a veterinárneho
lekárstva, a ktorá vo svojich výstavných priestoroch umožnila zástupcom našej univerzity prezentovať účastníkom
výstavy našu univerzitu jednak z pohľadu poskytovaného
vzdelávania v programoch súvisiacich s poľnohospodárskou
výrobou, ako aj z aspektu činností niektorých pracovísk,
ktoré v rámci svojich aktivít poskytujú pre chovateľskú prax
svoje služby v oblasti diagnostiky, terapie, prevencie, ako aj
poradenstva, konzultačnej a expertíznej činnosti. V tomto
smere tu svoje aktivity prezentovala klinika prežúvavcov,
klinika ošípaných, klinika koní a klinika vtákov, exotických
a voľne žijúcich zvierat. Tieto pracoviská na výstave zastupovali MVDr. Rober Link, PhD., MVDr. Edina Sesztáková,
PhD., MVDr. Adam Salem a doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD.,
ktorý okrem reprezentácie kliniky prežúvavcov bol zároveň
zodpovedný za prípravu a technicko-organizačné zabezpečenie účasti nášho tímu na výstave. Výstavy sa na pozvanie
organizátorov zúčastnila aj rektorka našej univerzity Dr. h. c.
prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., ktorá reprezentovala našu

inštitúciu zohrávajúcu významnú úlohu vo výchove odborníkov pre poľnohospodárstvo a aktívne spolupracujúcu s
poľnohospodárskou praxou. Po oficiálnom otvorení výstavy,
ktorého sa zúčastnili okrem predsedu vlády SR aj ďalší vládni
a verejní predstavitelia, sa rektorka zúčastnila aj odovzdávania cien víťazom niektorých súťaží, navštívila prezentačné
priestory našej univerzity, kde sa okrem predsedu Združenia agropodnikateľov družstva Dvory nad Žitavou Ing.
Stanislava Becíka, PhD., stretla aj s niektorými prítomnými
vládnymi a štátnymi predstaviteľmi, medzi ktorými bola
ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela
Matečná, štátny tajomník tohto ministerstva Gabriel Csicsai
a poslanec parlamentu Vojtech Bugár. Naše prezentačné
priestory boli navštevované tak žiakmi stredných odborných
škôl zameraných na poľnohospodársku výrobu, pedagogickými pracovníkmi týchto škôl, ako aj návštevníkmi zaoberajúcimi sa malochovom hospodárskych zvierat. Aj vďaka
účasti našej univerzity na tomto jedinečnom a významnom
podujatí pre poľnohospodárov sa urobil ďalší krok k zvyšovaniu povedomia odbornej a ostatnej verejnosti o našej
univerzite a k rozvíjaniu jej aktívnej spolupráce s praxou.
doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., DipECBHM
prorektor pre klinickú činnosť a styk s praxou

XVII. kongres Komory veterinárnych lekárov SR
V dňoch 26. – 28. mája 2017 sa v hoteli Grand Jasná v
Demänovskej doline uskutočnil pravidelne každoročne
organizovaný v poradí už XVII. Kongres Komory veterinárnych lekárov SR aj s medzinárodnou účasťou. Ako hostia
sa kongresu zúčastnil štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka MVDr. Gabriel Csicsai, PhD.,
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 Dr. h. c. 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. Informovala
www.uvlf.sk

účastníkov kongresu o najvýznamnejších aktivitách univerzity realizovaných od posledného kongresu v jednotlivých
oblastiach pôsobenia univerzity na národnej aj medzinárodnej úrovni. Ocenila doterajšiu dobrú spoluprácu s
KVL SR v rôznych oblastiach spoločných aktivít a vyslovila
presvedčenie o ďalšom pokračovaní a rozvíjaní vzájomnej
spolupráce pri výchove veterinárnych lekárov a upevňovaní
postavenia profesie veterinárneho lekára v spoločnosti.
Kongres, ktorý predstavuje jednu z najvýznamnejších vzdelávacích aktivít pre členov KVL SR, mal odborný program
rozdelený do 5 sekcií – spoločenské zvieratá, hospodárske
zvieratá, kone, exotické zvieratá a antimikrobiálna rezistencia. Odborná úroveň kongresu bola na vysokej úrovni, k
atraktivite podujatia prispeli okrem prednášajúcich kolegov
zo Slovenska aj odborníci zo zahraničia. V sekcii spoločen25

ských zvierat sa Dr. med. vet. Patrick Hensel, ECVD a Dr.
med. vet. Nao Hensel zo Švajčiarska zaoberali praktickými
diagnostickými a terapeutickými metódami a postupmi pri
riešení dermatologického pacienta zahŕňajúcich parazitárne,
bakteriálne a mykotické ochorenia. Zaoberali sa tiež problematikou urgentných prípadov v dermatológii, autoimunitnými ochoreniami, ochoreniami drápov a patológie kože od
tvorby granulómov až po neoplázie. V sekcii hospodárskych
zvierat prezentoval Dr. Martin Höltershinken z Hannoveru
svoje poznatky z oblasti využitia laboratórnej diagnostiky
v bujatrickej praxi, vyšetrenia bachorového obsahu, posudzovania významu odberu a vyšetrenia rôznych biologických materiálov pri diagnostike ochorení dojníc. Prezentoval
tiež dlhoročné skúsenosti v oblasti neadekvátnej výživy
dojníc so zameraním na využívanie trávových siláží vo výžive
a ich možný dopad na zdravotný stav dobytka s prezentáciou prípadových štúdií zdravotných porúch dojníc.
V sekcii koní so svojou prezentáciou vystúpila doc. MVDr.
Jana Mezerová, PhD., z Českej republiky, ktorá sa zaoberala ochoreniami končatín zameranými na rany jednotlivých anatomických štruktúr distálnych častí končatín, ako
aj ranami hlavy, krku, trupu a proximálnych častí končatín a
transplantáciou kože. V sekcii exotických zvierat bol prezentujúcim MVDr. Ladislav Molnár, PhD., z UVLF v Košiciach,

ktorý sa zaoberal anestéziou a ortopédiou vtákov, ochoreniami tráviaceho traktu a ich terapiou u plazov, využitím
zobrazovacích techník na včasnú diagnostiku proventrikulárneho dilatačného syndrómu u veľkých papagájov. Venoval
sa tiež úlohe veterinárneho lekára pri riešení chránených
živočíchov vo veterinárnej ambulancii. V sekcii antimikrobiálnej rezistencie MVDr. Judita Hederová, PhD., riaditeľka
Ústavu štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv,
a MVDr. Martina Ihnátová zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, prezentovali akčný plán o antimikrobiálnej rezistencii a konzekvencie, ktoré potenciálne z tohto
projektu vyplývajú pre súkromných veterinárnych lekárov
vykonávajúcich veterinárnu činnosť u potravinových zvierat.
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 Katky Knechtovej s kapelou.
doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., Dip. ECBHM
prorektor pre klinickú činnosť a styk s praxou

Rozlúčka s prof. MVDr. Jánom Elečkom, CSc.
V sobotu 17. júna
2017 sa veterinárna
pospolitosť rozlúčila s prof. MVDr.
Jánom Elečkom,
CSc., ktorý zomrel
13. júna 2017 vo
veku 92 rokov.
Univerzita veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach
pripravila
na deň 16. 6. 2017
kondolenčnú
miestnosť v pavilóne č. 17, kde
uctením minútou
ticha a zápisom
do kondolenčnej
listiny
vyjadrila
účasť a zaspomínala si na kolegu
či svojho učiteľa komunita univerzity. Pri poslednej rozlúčke
vystúpila so smútočným príhovorom rektorka UVLF v Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., ktorá pripomenula prierez pedagogickej, vedeckej, klinickej činnosti
ako aj jeho nezastupiteľný odkaz vo vysokých funkciách na
univerzite a Ústave experimentálnej veterinárnej medicíny.
Pán profesor sa narodil 12. januára 1925 v Trhovišti okres
Michalovce. Študoval na Štátnom reálnom gymnáziu v
Michalovciach. V septembri 1945 začal štúdiá na Vysokej
škole veterinárskej v Brne, kde po obhájení dizertačnej
práce Nález Trichomonas foetus v pohlavných orgánoch
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plemenných býkov post mortem bol promovaný 25. 10.
1951 na doktora veterinárskej medicíny. Po ukončení štúdia
nastúpil na miesto odborného asistenta na VŠV v Košiciach.
Budoval katedru pôrodníctva, gynekológie a umelej inseminácie. Habilitoval prácou Zmeny krvného obrazu u kráv
v období gravidity, pôrodu a po pôrode a v 1964 bol menovaný za docenta pre vedný odbor pôrodníctvo a gynekológia. Kandidátsku dizertačnú prácu Vplyv fyziologického,
protrahovaného pôrodu a cisárskeho rezu na hladiny sérových bielkovín a redukujúcich cukrov v krvi kráv obhájil v
roku 1967. V roku 1972 bol menovaný mimoriadnym profesorom a v roku 1980 riadnym profesorom. Pán profesor bol
členom Vedeckej rady VŠV v Košiciach ako aj Ústavu experimentálnej veterinárskej medicíny v Košiciach. Tvorivo vykonával akademické funkcie prodekana v rokoch 1964 – 1966
a 1966 – 1969, v roku 1985 – 1990 prorektora pre výchovno-vzdelávaciu činnosť. Od 1. decembra 1989 do 31. januára
1990 bol po abdikácii bývalého rektora poverený ministrom
školstva viesť VŠV v Košiciach. Od roku 1971 až do roku 1990
úspešne viedol oddelenie reprodukcie na ústave experimentálnej veterinárnej medicíny. Najvýznamnejšie výsledky
toto pracovisko dosiahlo na úseku riadenej reprodukcie
oviec, za čo bola kolektívu udelená cena predsedu Štátnej
komisie pre vedecko-technický rozvoj. Katedra pôrodníctva
a gynekológie VŠV a oddelenie reprodukcie UEVM nadviazalo úspešnú medzinárodnú spoluprácu v oblasti biotechnológie s Univerzitou veterinárskych vied v Budapešti. Spolu
s pánom profesorom Eduardom Kudláčom z VŠV v Brne pán
profesor Elečko zostavil celoštátnu vysokoškolskú učebnicu
Kudláč E., Elečko J. a kol.: Veterinární porodnictví a gynekologie, prvé vydanie 1972 a druhé vydanie 1987, ktorá svojou
komplexnosťou zostala dodnes v slovenskom a českom
jazyku neprekonaná.
www.uvlf.sk

Pána profesora Elečka sme poznali ako človeka, ktorý bol
všetkým spolupracovníkom, študentom a kolegom z veterinárnej praxe maximálne ústretový a nápomocný. Jeho
záujem o univerzitu a dianie na pracovisku, cenné rady, ktoré
boli pretavením jeho dlhoročných životných skúseností,
nám budú určite chýbať.
Česť jeho pamiatke!

Kolektív bývalej katedry pôrodníctva,
gynekológie a andrológie
Kolektív oddelenia reprodukcie, bývalého UVEM v Košiciach
Poznámka: spracované s použitím údajov
doc. MVDr. Jána Jantošoviča, CSc.,
a doc. MVDr. Františka Schwarca, CSc.

Mestské ocenenie pre prof. Vilčeka
Prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc., bol ocenený za vedeckú
prácu Plaketou primátora mesta Košice. Ocenenie si prevzal
z rúk primátora Košíc Richarda Rašiho vo veľkej sále Historickej radnice 7. mája 2017 na slávnostnom ceremoniáli
udeľovania mestských ocenení v rámci XXIII. ročníka osláv
Dňa mesta Košice. Udelenie plakety bolo spojené so zápisom
ocenených do kroniky mesta Košice.
Pri tejto príležitosti sme ocenenému položili dve otázky:
Čo pre Vás znamená ocenenie primátorom Košíc?
Teší ma, že som výsledkami svojej vedeckej práce počas 42
rokov, ktorú som prevažne realizoval v Košiciach, z toho 36
rokov na našej univerzite, upútal aj predstaviteľov mesta
Košice. To zaiste poteší každého oceneného.
Ste rád, že pracujete práve v Košiciach?
Život ma zavial do Košíc a túto šancu som, myslím, dostatočne využil. V priebehu stáží na viacerých pracoviskách v
zahraničí som dostal aj ponuky trvale pracovať mimo Košíc,
za hranicami Slovenska. Ponuky som nevyužil z rôznych
príčin, ale po rokoch môžem konštatovať, že práca v Košiciach, a treba zdôrazniť, že na UVLF, mi poskytla výrazný
priestor na osobný rozvoj.
(lk)

Mladí vedci žali za svoju vedeckú prácu úspechy

Vedecká práca niektorých mladých vedcov našej univerzity dosahuje dlhodobo výborné výsledky, čo sa prejavilo aj
viacerými oceneniami z vonkajšieho vedeckého prostredia v
poslednom období.
www.uvlf.sk

Na Masarykovej univerzite pod záštitou Lekárskej fakulty
Masarykovej univerzity a Fakultnej nemocnice u svaté Anny
v Brne a v spolupráci s Československou spoločnosťou
mikrobiologickou (ČSSM) sa 8. až 9. júna 2017 konala XXVI.
konferencia mladých mikrobiológov Tomáškove dni 2017. V
rámci tejto konferencie boli odovzdané ceny pre mladého
českého a slovenského mikrobiológa. Cena je udeľovaná
Československou spoločnosťou mikrobiologickou od roku
1996 a je určená pre členov ČSSM do veku 35 rokov, ktorí
v odbore dosiahli významné výsledky publikované v medzinárodných časopisoch. Medzi ocenenými bol MVDr. Tomáš
Csank, PhD., pracovník Katedry mikrobiológie a imunológie
UVLF v Košiciach. Tomáš Csank je od roku 2011 odborným
asistentom na ústave mikrobiológie a gnotobiológie. V
poslednej dobe sa vo vedeckej oblasti zameriava na článkonožcami prenášané vírusy zvierat a ľudí. Venuje sa výskytu
arbovírusov u hostiteľov a vektorov, ich genetickej a sérologickej charakterizácii, v spolupráci s viacerými ústavmi a
klinikami UVLF v Košiciach.
Ďalším oceneným bol MVDr. Ľuboš Korytár, PhD., ktorý
získal Cenu PREVEDY, Občianskeho združenia PREVEDA a
27

spoločnosti BASF Slovensko za celkové víťazstvo IX. interaktívnej konferencie mladých vedcov 2017 v sekcii ekológia a
environmentalistika. MVDr. Ľuboš Korytár, PhD., absolvoval
pregraduálne a postgraduálne štúdium na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, kde je zamestnaný
od roku 2013. Momentálne pôsobí na pozícii odborného
asistenta na ústave hygieny chovu zvierat a životného
prostredia. Je aktívnym členom Slovenskej ornitologickej
spoločnosti (BirdLife Slovensko) a Spoločnosti pre ochranu
netopierov na Slovensku (SON). Je licencovaným krúžkovateľom vtáctva pre územia Slovenskej republiky a Maďarska.
V rámci odborných aktivít sa venuje praktickej ochrane voľne
žijúceho vtáctva a netopierov a verejnej popularizácii tejto
tematiky. Spolupodieľa sa na riešení viacerých výskumných
grantov zameraných na sledovanie cirkulácie pôvodcov
infekčných ochorení u vtákov a netopierov.
Do tretice, Diplom za najlepšiu vedeckú prácu roku 2016
Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied v súťaži
mladých vedeckých pracovníkov rezortu pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka v odbore veterinárneho lekárstva získala
MVDr. Viera Schwarzbacherová, PhD. MVDr. Schwarzbacherová pokračuje vo svojej vedeckej činnosti po obhájení dizertačnej práce v roku 2014 na ústave genetiky ako
vedecká pracovníčka. Jej hlavným výskumným zámerom
je štúdium potenciálnej genotoxicity vybraných agrochemikálií. Doterajšie metodické postupy rozšírila o modifikáciu mikrojadrového testu a štúdium inhibície aktivity
cholínesteráz v erytrocytoch a krvnej plazme hovädzieho
dobytka. Prínosom jej práce je aj rozšírenie výskumného

zámeru pracoviska o bioinformatickú analýzu, aplikáciu FISH
pre pozičné mapovanie génu a detekciu konzervovaných
segmentov chromozómov u prežúvavcov. Už počas doktorandského štúdia MVDr. Viera Schwarzbacherová, PhD.,
prezentovala výsledky svojej vedeckej práce na početných
domácich a zahraničných konferenciách. Na seminári doktorandov venovanom pamiatke akademika Boďu bola dvakrát
odmenená diplomom a finančným príspevkom za najlepšiu
vedeckú prácu doktorandského štúdia.
Vedenie UVLF blahoželá uvedeným pracovníkom k úspechom s vierou, že tieto ceny budú motiváciou pre ďalších
mladých vedcov našej univerzity.
prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť

Úspech v súťaži TB Day Article Challenge 2017
24. 3. je celosvetový deň tuberkulózy a my z IVSA Slovakia
sme mali možnosť zapojiť sa do akcie s názvom „TB Day
Article Challenge 2017”, ktorú zorganizovali IVSA (International Veterinary Students Association), IPSF (International
Pharmaceutical Students Federation) a IFMSA (International Federation of Medical Students Associations). Našou
úlohou bolo predstaviť problematiku tuberkulózy pútavým
spôsobom. Spolu s Vandou Lukačínovou sme sa rozhodli
poňať túto úlohu dvoma spôsobmi, a to ako plagát a článok.
Plagát obsahoval historické fotky, ktoré zobrazovali boj
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proti tejto chorobe. Zároveň tam boli základné informácie
o tuberkulóze, história, súčasné rozšírenie, ale aj vízie do
budúcnosti. V článku sme opisovali príbeh vymysleného
muža, ktorý ochorel na tuberkulózu a následne sa z nej liečil.
Tým sme chceli poukázať na históriu liečenia tuberkulózy a
jej výskytu na Slovensku. Veľmi nás preto teší, že sme túto
súťaž vyhrali a náš príspevok bude uverejnený v publikáciách všetkých spomínaných organizácií.
Zuzana Mojžišová
www.uvlf.sk

Úspech nášho študenta v celosvetovej fotografickej súťaži
OIE PHOTO COMPETITION 2017

Keď Svetová organizácia pre
zdravie zvierat/World Organisation for Animal Health (OIE) v
Paríži spustila vo februári 2017
tretí ročník celosvetovej fotografickej súťaže s názvom Animal
health and welfare beyond the
cliché, do ktorej sa mohli zapojiť
iba veterinárni lekári a študenti
veterinárskych vysokých škôl a
univerzít zo 180 členských štátov
OIE, tak iste iba málokto predpokladal možný úspech súťažiaceho z nášho malého Slovenska,
či dokonca z našej Univerzity
veterinárskeho
lekárstva
a
farmácie v Košiciach.
No to, čo sa zdalo ako nedosiahnuteľný sen, stalo sa skutočnosťou.
Fotosúťaž bola členená na
kategórie – veterinárni lekári a
študenti. Podmienkou účasti v
súťaži bolo, aby okrem formálnych náležitostí spĺňali fotky aj
niektorú z tematických (choroby
zvierat, prevencia a kontrola;
starostlivosť o zvieratá; živočíšna
výroba a jej systémy; zdravie
vodných zvierat a produkčné
systémy; jedno zdravie; veterinárne vzdelávanie) a štandardy
OIE. Fotografie súťažiaci posielali z celého sveta online formulárom do 1. mája 2017. Po tomto
dátume ich porota zhodnotila a
udelila prvenstvo najlepšiemu
fotografovi z každej kategórie a z
každého kontinentu.
Odborná porota – Dr. Monique
Éliot, generálna riaditeľka OIE; Dr.
Botlhe Michael Modisane, preziwww.uvlf.sk

dent Svetového zhromaždenia delegátov OIE; Dr. Frédéric Decante, veterinár a profesionálny tlačový fotograf – rozhodla o víťazstve fotografie Pohladenie/Caress, ktorú urobil
a do tejto celosvetovej súťaže poslal Šimon Halás, študent 2. ročníka ŠP VVL, čím sa
stal európskym víťazom kategórie Študenti veterinárskych vysokých škôl a univerzít –
EUROPE 2017 WINNER.
Pri našich otázkach položených autorovi víťaznej fotografie, čo vraví na dosiahnutý
úspech a ako naloží s výhrou, nám povedal: „Som nesmierne šťastný, že som vyhral... že
vybrali práve moju fotku POHLADENIE. Som hrdý, že som mohol reprezentovať našu univer29

zitu i Slovensko. A naozaj sa veľmi teším, že tie vďačné a
zároveň smutné oči psa, ktorý túži po pohladení a láske, nezaujali iba mňa, ale aj odbornú porotu OIE vo Francúzsku. Čo sa
týka výhry, zatiaľ som ešte nikdy finančnú odmenu za víťazstvo
v súťažiach nedostal – i keď mám na svojom konte už fotografickú výstavu a tiež viacero víťazstiev v slovenských i svetových fotosúťažiach. Takže to rozhodovanie sa je o to ľahšie...
ide jedným nemenným smerom: financie si odložím, došetrím
a bude nový fotoaparát, ktorým, pevne verím, urobím kopec
skvelých záberov využiteľných k zviditeľneniu našej alma mater
v budúcich rokoch môjho štúdia.“
Oficiálne výsledky boli zverejnené 19. mája 2017 na
stránke www.oiephotocompetition.com a následne boli
tiež vyhlásené počas otváracieho ceremoniálu 85. výročnej
schôdze OIE v Paríži. Ocenenie za víťaza prevzal prof. MVDr.
Jozef Bíreš, DrSc., delegát OIE za Slovenskú republiku, ktorý

bol účastníkom tejto 85. výročnej schôdze.
Víťazmi súťažných kategórií sa v roku 2017 stali:
VETERINÁRNI LEKÁRI (Dr. Janette James, AFRIKA; Dr.
Fernando Kluwe Dias, AMERIKA; Dr. Yadamsuren Dagvador,
ÁZIA a PACIFIK; Dr. Alfonso Ferrer Yus, EURÓPA; Dr. Mozafar
Sarmasti, STREDNÝ VÝCHOD).
ŠTUDENTI VETERINÁRSKYCH VYSOKÝCH ŠKÔL A
UNIVERZÍT (Khaled Daamer, AFRIKA; Ginger Hobgood,
AMERIKA; Christopher Ashish, ÁZIA a PACIFIK; Šimon Halás,
EURÓPA; Seyyed Jamal Emami, STREDNÝ VÝCHOD).
Šimon, gratulujeme k víťazstvu a úspešnému reprezentovaniu našej košickej UVLF vo svete!
PhDr. Ľudmila Kundríková
kancelárka

Detská Veterinária 2017
Rada ZO OZ PŠaV UVLF v
Košiciach dňa 3. 6. 2017 o 14.
hod. v spolupráci s vedením
Univerzity
veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach sa rozhodli pripraviť pre
deti svojich zamestnancov
deň plný veselých zážitkov a
osláv – MDD 2017.
V rámci MDD sa stretli malé
detičky s deťmi do 15 rokov
v zelenom parku univerzity
s usmiatymi tváričkami. S
nádejou očakávania prišlo
veľké prekvapenie v podobe
pestrého programu. Bola
radosť sledovať, ako so zatajeným dychom pozorovali
výcvik služobných psov z
kynologického klubu a akú
odvahu preukázali, keď si na
vlastných pleciach vyskúšali
nosiť obrovského pytóna z
Aqua Terra klubu. Zaujala ich
aj prehliadka malých zvierat,
aj nádherných exotických
a dravých vtákov z klubu
chovateľov malých cicavcov a
exotického vtáctva, aj z klubu
sokoliarstva. Asi každému
najviac učarovalo voltížne
vystúpenie skupiny z Jazdeckého oddielu TJ Slávia UVLF
v Košiciach. Mnoho detí si
jazdu na koni aj vyskúšalo,
a to niekoľkokrát. Okrem
týchto športových zážitkov
čakalo na detičky veľa súťažných a vedomostných disciplín, kde si vyskúšali svoju
šikovnosť, zručnosť, za ktorú
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boli odmenené balíčkom sladkostí a diplomom za účasť. Deň sa pomaly chýlil ku koncu a
vyšantené aj unavené detičky a ich rodičia odchádzali domov veľmi spokojní.
Veľká vďaka za túto nádhernú akciu patrí všetkým, ktorí sa podieľali na jej organizácii.
Oslava MDD sa vydarila a veľký potlesk bol nám organizátorom veľkou odmenou! Tešíme sa
na vás aj o rok, naši malí-milí priatelia!
Denisa Boľanovská
www.uvlf.sk

Voltižéri Slávia UVLF po minuloročnej pauze
opäť na MS vo voltíži

Po minuloročnej odmlke sa v tomto roku v dňoch 31.
7. – 6. 8. 2017 cvičenci TJ Slávia UVLF opäť predstavia na
majstrovstvách sveta juniorov vo voltíži. Moderný jazdecký
areál Magna Racino, kde sa podujatie bude konať, je situovaný pri mestečku Ebreichsdorf asi 70 km od Bratislavy.
Naši pretekári toto rakúske centrum jazdeckého športu
nielen vo voltíži dobre poznajú a tentokrát nebudú musieť
ani ďaleko cestovať. Blízka vzdialenosť je výhodou takisto
pre fanúšikov, ktorí môžu slovenských reprezentantov z
tribún osobne podporiť. Z klubu „veterinárov“ si miestenku
do reprezentácie SR vybojovalo družstvo na koni Trouble
Maker Z s lonžérom Mariánom Pavľakom a trénerkou Evou
Pavľakovou v zložení Zuzana Majsniarová, Sára Šoltészová,
Michaela Malegová, Zuzana Orinčáková, Patrícia Malegová,
Petra Kolcunová a náhradníčka Ema Czetoová. V kategórii
jednotlivcov bude farby našej univerzity, mesta Košice, ale
predovšetkým SR obhajovať Sára Šoltészová na koni Good
Luck s lonžérkou Martinou Sobčákovou.
O tom, kto bude našu krajinu reprezentovať na tohtoročnom juniorskom šampionáte, rozhodli 3 nominačné
preteky. Prvé z nich sa konali v máji na rovnakom mieste, na
akom sa budú konať spomínané majstrovstvá sveta. Naša
skupina tu obsadila 8. miesto. 15.
– 18. júna sa konali 2. nominačné
preteky CVI Pezinok, tentokrát
na domácej pôde. Naša skupina
tu obsadila 4. miesto. Michaela
Malegová v súťaži detí skončila
rovnako 4. a juniorka Sára Šoltészová si vybojovala 8. priečku. Na
CVI Frenštát pod Radhoštem
obsadila skupina 2. miesto,
rovnako ako Michaela Malegová
vo svojej kategórii a Sára Šoltészová skončila tretia. Všetky tieto
výsledky rozhodli o tom, že v
rámci slovenskej reprezentácie
budú bojovať o cenné kovy aj
veterinári. Okrem Košičanov na
majstrovstvá sveta ešte poceswww.uvlf.sk

tujú Hana Jezberová a Simon Bohunický z Ivánky pri Dunaji,
Sebastien Martin z JK Rusty Šaľa a Kristína Hajduová z VK
Sundance Nitra.
Boje o miestenky na MS boli časovo, fyzicky, psychicky aj
finančne náročné, ale na to, aby sme dokázali aj do budúcna
vychovať úspešných pretekárov, je potrebné sa venovať
aj najmenším. Preto sa ekipa TJ Slávia UVLF zúčastnila aj
pretekov SVP Spišská Teplica, kde si najlepšie počínali Ema
Czetoová a Veronika Pavľaková na 1. a 3. mieste na kobyle
Chiara s lonžérkou aj trénerkou Evou Pavľakovou v kategórii mladšie deti, Patrícia Malegová na koni Trouble Maker
Z s lonžérom Mariánom Pavľakom na 3. mieste v kategórii
staršie deti. Skupiny z TJ Slávia UVLF v kategórii detí sa
umiestnili na 1. mieste, kôň Chiara, lonžérka Eva Pavľaková, a
na 2. mieste na koni Zeus s lonžérkou a trénerkou Danielou
Semancovou.
Mladším kategóriám budeme držať palce, aby aj z nich
boli vynikajúci reprezentanti a reprezentantom, trénerom a
koňom želáme zdravie a čo najlepšie dosiahnuté výsledky
na MS juniorov 2017.
MVDr. Marián Pavľak
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MAJÁLES 2017
Je už tradíciou, že pri príležitosti ukončenia akademického roku organizuje Univerzita veterinárskeho lekárstva a
farmácie v Košiciach v spolupráci so Základnou organizáciou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy UVLF
v Košiciach spoločné stretnutie zamestnancov univerzity.
Bolo tomu tak už po 20-krát aj v končiacom akademickom
roku 2016/2017, a to pod názvom MAJÁLES 2017. Tohtoročné stretnutie pripadlo na štvrtok 25. mája 2017. V daný
deň už od skorého rána sa začalo s prípravou priestorov v
záhradnom areáli UVLF pri pavilóne morfologických disciplín. Stany, stánky, balónová výzdoba. Aj počasie nám prialo.
Už krátko pred štrnástou hodinou areál začínajú zapĺňať
pracovníci univerzity. Je 14.30 hodín popoludní, a už sa to
začína. Pred mikrofón predstupujú zástupcovia zamestnávateľa a odborovej organizácie. Najprv predseda Rady ZO OZ

PŠaV UVLF prof. RNDr. Michal Toropila, CSc., víta všetkých
prítomných, následne prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., v mene rektorky
UVLF slávnostne otvára majáles. A stretnutie zamestnancov
univerzity sa mohlo naplno začať. S hudbou Orbis na rôzne
žánre, dobrotinami i pochutinami od Gastromily, spol. s. r. o.,
ako aj občerstvením od Vet baru a Cafe Doraz. Takmer 540
zamestnancov univerzity si mohlo do 21. hod. oddýchnuť
i odreagovať sa od každodenných starostí a povinností. A
aký by to bol Majáles bez tomboly?! Viac ako 60 šťastlivcov
sa potešilo z hodnotných cien v tombole. Majáles sa vydaril.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa o jeho zdarný priebeh pričinili.
Či už aktívne, alebo čo by len svojou účasťou.

Slovenský raj

Pieniny
so zahraničnými študentmi

Tohto roku sme sa rozhodli, že sviatok práce oslávime
turistikou v čarokrásnom Slovenskom raji. Trasu Podlesok
– Čingov sme zvládli v príjemnom športovom tempe s
prestávkami na urobenie si spomienkových záberov...

prof. RNDr. Michal Toropila, CSc.

9. mája sme po druhýkrát zobrali našich zahraničných
študentov splavovať Dunajec na raftoch. Igor Ilyasov zorganizoval dobrú partiu nadšencov (21), ktorí sa nesmierne
tešili na nové skúsenosti. Ani nepríjemný chlad ráno ich
neodradil. Vzhľadom k rýchlejšiemu toku Dunajca sme
trasu Červený Kláštor – Lesnica (12 km) splavili za hodinu a
cesta späť na bicykloch bola pohodová, miestami súťaživá.
Zahraniční študenti sú veľmi vďační za nami zorganizované
turistické akcie a zážitky tohto druhu.
						
		
PaedDr. Beáta Gajdošová
			
Foto: PaedDr. Anton Čižmárik
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