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 Významnou a slávnostnou udalosťou v živote univerzity, 
ale aj každého jednotlivca sú promócie. Promócie absol-
ventov sú vyvrcholením všetkých akademických udalostí. 
Tohtoročné sa konali 27. a 28. júna 2018 v historickom 
prostredí Štátneho divadla v Košiciach. Spolu promovalo 
276 absolventov slovenského štúdia a 62 absolventov zahra-
ničného štúdia.
 Na promócii sa zúčastnila rektorka a prorektori univerzity, 
členovia vedeckej rady, akademického senátu, správnej rady, 
predseda Rady Základnej organizácie Odborového zväzu 
pracovníkov školstva a vedy, prezidentka Komory veterinár-
nych lekárov SR, zástupca prezídia Slovenskej lekárnickej 
komory, zástupcovia odboru kynológie a hipológie Prezídia 
Policajného zboru SR, hlavný veterinárny lekár ozbrojených 
síl SR ako aj akademickí funkcionári ďalších vysokých škôl 
nielen zo Slovenska, ale aj zástupcovia partnerskej Nord 
University z Bodø v Nórsku, ktorými boli prodekanka Fakulty 
akvakultúry a biovied Marit Bjørnevik, a koordinátor spoloč-
ného študijného programu Animal Science doc. Ioannis 
Vatsos.
 Titul doktor veterinárskeho lekárstva bol slávnostne 

udelený v študijnom programe všeobecné veterinárske 
lekárstvo 74 absolventom a v študijnom programe hygiena 
potravín 23 absolventom. V študijnom programe farmácia 
bol titul magister udelený 99 absolventom. V študijnom 
programe trh a kvalita potravín v dennej forme štúdia bolo 
promovaných na magistrov 24 absolventov. V bakalárskych 
študijných programoch ukončilo štúdium a bolo slávnostne 
promovaných na bakalárov v študijnom programe kynológia 
v dennej forme 18 absolventov, v externej forme 3 absol-
venti. V študijnom programe bezpečnosť krmív a potravín 
v dennej forme promovalo 17 absolventov, v študijnom 
programe vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii 
a hipoterapii v dennej forme 14 absolventov a 3 absolventi v 
externej forme.
 Štúdium s vyznamenaním ukončilo 10 absolventov; 
v študijnom programe kynológia v dennej forme Lívia 
Luptáková, v študijnom programe vzťah človek – zviera 
a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii v dennej forme 
štúdia Patrícia Hurná a Kristína Socháňová, v študijnom 
programe trh a kvalita potravín Daniel Bednár a Tímea 
Kováčová, v študijnom programe farmácia Barbora Marci-
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nová a Nikola Mele-
gová a v študijnom 
programe všeo-
becné veterinárske 
lekárstvo Lenka 
Palárcová, Terézia 
Pešulová a Petra 
Vojčeková. 
 Cenou rektorky za 
vynikajúce výsledky 
počas štúdia boli 

ocenení 4 absolventi. V študijnom programe trh a kvalita 
potravín Mgr. Daniel Bednár, v študijnom programe vzťah 
človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii 
v dennej forme štúdia Bc. Kristína Socháňová, v študijnom 
programe kynológia v dennej forme štúdia Bc. Lívia Luptá-
ková a v študijnom programe všeobecné veterinárske 
lekárstvo MVDr. Terézia Pešulová. 
Okrem absolventov už spomenutých študijných programov 
si tituly Doctor of Veterinary Medicine v študijnom 
programe General Veterinary Medicine prišlo vyzdvihnúť 
45 zahraničných študentov z Nórska, Veľkej Británie, Grécka, 
Írska, Islandu, Fínska, Hongkongu, Izraela, Švédska a USA. 
V spoločnom bakalárskom študijnom programe Animal 
Science získalo titul Bachelor in Animal Science 17 študentov 
z Nórska.
 Absolventmi, ktorí v študijnom programe General Vete-
rinary Medicine ukončili doktorské štúdium s vyzname-
naním, boli Leah Michelle Flaig a Maxime Ladley. V rámci 
bakalárskeho študijného programu Animal Science ukončili 

štúdium s vyznamenaním študenti Eirin Borghild Nordahl, 
Sindre Mathias Olsson, Oddbjørn Østborg a Helena Slaaen 
Tombre. Cenou rektorky za vynikajúce výsledky počas štúdia 
bola ocenená BSc. Eirin Borghild Nordahl.
 Výnimočné chvíle vyzdvihol aj príhovor rektorky Univer-
zity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Dr. h. c. 
prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD., a príhovory našich absol-
ventov MVDr. Kataríny Schmiesterovej a MVDr. Eugénie 
Svobodovej za absolventov študijného programu všeo-
becné veterinárske lekárstvo a hygieny potravín, Mgr. 
Márie Vargovej a Mgr. Veroniky Bucherovej za absolventov 
študijného programu farmácia a Bc. Kataríny Gerhartovej za 
absolventov všetkých bakalárskych študijných programov 
a trh a kvalitu potravín. Počas zahraničnej promócie sa 
všetkým zúčastneným prihovorili slávnostnou rečou naša 
pani rektorka a prodekanka partnerskej univerzity. Prího-
vory za študentov, ktoré vyjadrili úprimnú radosť zo získania 
vytúžených titulov, spolupatričnosť a vďaku obom partner-
ským univerzitám, predniesli MVDr. Antonía Hermannsdóttir 
za promovaných doktorov študijného programu General 
Veterinary Medicine a BSc. Martin Bendiksen za bakalárov 
spoločného študijného programu Animal Science. 
 Všetkým tohoročným absolventom prajeme veľa úspechov 
a naplnenie všetkých očakávaní v osobnom i pracovnom 
živote.

Ing. Renáta Božíková
vedúca študijného oddelenia 

Ing. Michaela Paulíková
referát pre zahraničné štúdium

• V dňoch 3. 5. – 5. 5. 2018 
 viedla delegáciu zástupcov 
 UVLF na návšteve ukra- 
 jinskej Národnej agrárnej 
 univerzity Bila Cerkva, ktorá 
 bola zameraná na pomoc 
 pri príprave na zahájenie 
 procesu európskej evalvácie  
 jej veterinárskej fakulty. 
 Dr. h. c. prof. MVDr. Jane 
 Mojžišovej, PhD., bol na 
 slávnostnom zasadnutí ve- 
 deckej rady udelený čestný 
 doktorát Dr. h. c. ( bližšie 
 informácie v osobitnom 
 príspevku)

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

• Dňa 7. 5. 2018 sa zúčastnila pri príležitosti Dni mesta 
 Košice slávnostného odovzdávania najvyšších mestských 
 ocenení v sále historickej radnice v Košiciach, aby si 
 prevzala Cenu primátora mesta Košice. Cenu mesta 
 Košice získal Jazdecký oddiel TJ Slávia UVLF. ( bližšie 
 informácie v osobitnom príspevku)
• Dňa 21. 5. 2018 sa rektorka prof. Mojžišová zúčastnila 
 84. riadneho zasadnutia Slovenskej rektorskej 
 konferencie, ktoré sa konalo na pôde Technickej 
 univerzity vo Zvolene, a 14. zasadnutia pléna Inštitútu 

 SRK. Členovia SRK na svojom zasadnutí zvolili prezídium 
 SRK, ktoré je výkonným orgánom SRK a tvoria ho 
 prezident SRK a štyria viceprezidenti. Prezidentom SRK 
 bude v nasledujúcich dvoch rokoch prof. Marek Šmid, 
 rektor Trnavskej univerzity v Trnave, viceprezidentami 
 SRK budú prof. Rudolf Kropil, rektor Technickej univerzity 
 vo Zvolene, prof. Stanislav Stankoci, rektor Vysokej školy 
 výtvarných umení v Bratislave, prof. Pavol Sovák, rektor  
 Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, a prof. Ro- 
 bert Redhammer, rektor Slovenskej technickej univerzity 
 v Bratislave. 
• Rektorka prof. Mojžišová sa zúčastnila na pracovnej ceste 
 v Paríži v dňoch 22. – 25. 5. 2018, aby vystúpila s 
 prezentáciou našej univerzity na IRSTEA (National 
 Research Institute of Science and Technology for 
 Enviroment and Agriculture) a ANSES (French Agency 
 for Food, Environmental and Occupational Health & 
 Safety), kde sa zároveň stretla so zástupkyňou 
 Slovenského veľvyslanectva vo Francúzku. ( bližšie in- 
 formácie v osobitnom príspevku) 
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• Zástupcovia vedenia na čele s rektorkou UVLF sa 
 zúčastnili na 31st General Assembly EAEVE dňa 30. 5. – 1. 
 6. 2018 v Hannoveri. ( bližšie informácie v osobitnom 
 príspevku) 
• V Jazdeckom areáli UVLF v Košiciach sa v dňoch 2. – 3. 
 6. 2018 konali tradičné jazdecké preteky o Cenu rektorky 
 UVLF v Košiciach, na ktorých rektorka odovzdala cenu 
 víťazovi.
• Ako členka delegácie prezidenta Slovenskej republiky 
 Andreja Kisku sa zúčastnila v dňoch 4. – 6. 6. 2018 štátnej 
 návštevy Nórskeho kráľovstva. ( bližšie informácie v 
 osobitnom príspevku)

• Zúčastnila sa na otvorení karanténneho zariadenia 
 pre zvieratá v Martine za účasti ministerky Ministerstva 
 pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Gabriely 
 Matečnej a ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej 

 a potravinovej správy SR prof. MVDr. Jozefa Bíreša, DrSc.  
 (bližšie informácie v osobitnom príspevku)
• Dňa 21. 6. 2018 pod jej vedením zasadalo kolégium 
 rektorky. ( bližšie informácie v osobitnom príspevku)
• Dňa 22. 6. 2018 sa zúčastnila na zasadnutí Správnej 
 rady Školského poľnohospodárskeho podniku, n. o., v 
 Zemplínskej Teplici.
• Dňa 22. 6. 2018 sa rektorka prof. Mojžišová zúčastnila 
 aj na XIV. ročníku Memoriálu prof. Lazara a tiež na 
 zasadnutí veľkej redakčnej rady časopisu Lekárnik, ktoré 
 sa konalo na Donovaloch. 
• Rektorka UVLF sa zúčastnila na Leteckom dni 
 organizovanom pri príležitosti 65. výročia založenia 
 Žilinskej univerzity v Žiline dňa 23. 6. 2018.
• Dňa 25. 6. 2018 sa zúčastnila na poslednom zasadnutí 
 Akademického senátu UVLF v Košiciach, kde odovzdala 
 ďakovné listy končiacim členom akademického senátu.

Z agendy prof. MVDr. Zity Faixovej, PhD.,
prorektorky pre výchovno-vzdelávaciu 

činnosť

• V dňoch 9. 4. 2018 a 4. 5. 2018 zasadala Edičná a 
 vydavateľská komisia UVLF v Košiciach. Na zasadnutí 
 bol prerokovaný návrh plánu edičnej a vydavateľskej 
 činnosti na rok 2018 súlade s vnútorným predpisom 
 č. 43 Štatút edičného strediska UVLF v Košiciach. Plán 
 bol zostavený na základe návrhov garantov študijných 
 predmetov, ktoré boli schválené vedúcim katedry alebo 
 prednostom kliniky a zohľadňovali potreby študijných 
 predmetov študijných programov v slovenskom a 
 anglickom jazyku. Na základe výsledkov rokovania 
 komisia odporučila jednotlivým autorom navrhovaných 
 titulov v pláne na rok 2018 pre posúdenie vydania do 
 dvoch týždňov predložiť nové návrhy na recenzentov, 
 obsah navrhovaných titulov a zaradenie titulov – 
 monografia vs učebné texty. Počet schválených 
 titulov v slovenskom jazyku: 22 učebných textov 
 a 17 vysokoškolských učebníc, v anglickom jazyku 3 
 vysokoškolské učebnice a 3 učebné texty.
• Dňa 23. 5. 2018 sa uskutočnilo pracovné stretnutie 
 so zástupcami Ubytovacej komisie UVLF v Košiciach – 
 riaditeľom Mgr. J. Hochmannom, študentmi J. Gogoľom 
 a Š. Halásom. Predmetom stretnutia boli požiadavky 
 študentov na internetové pripojenie, otváracie hodiny 
 na vrátnici ŠD, rekonštrukciu sociálnych zariadení a 
 ďalšie.
• Dňa 25. 5. 2018 som sa zúčastnila na slávnostnej promó- 
 cii poslucháčov Univerzity tretieho veku v Aule maxima 
 Technickej univerzity ako členka promočného kolégia. 
 Promovalo 178 poslucháčov v ôsmich študijných 
 odboroch ako napríklad psychohygiena, letectvo, 
 psychológia, geoturizmus alebo veterinárna medicína. 
 V odbore veterinárna medicína dostalo osvedčenie 10 
 absolventov. Od nového akademického roku sa ponuka  
 študijných odborov rozšíri o nový študijný odbor pod 

 názvom Košice.
• Dňa 29. 5. 2018 som sa zúčastnila na valnom zhromažde- 
 ní členov Slovenskej akadémie pôdohospodárskych 
 vied, ktoré sa uskutočnilo v Lužiankach pri Nitre. V rámci 
 vedeckej rozpravy som aktívne vystúpila s prezentáciou 
 na tému Problémy a perspektívy vysokoškolského 
 vzdelávania v pôdohospodárstve.
• V sobotu 2. 6. 2018 som privítala na pôde univerzity 
 absolventov univerzity študijného programu všeobecné 
 veterinárske lekárstvo a študijného programu hygiena 
 potravín, ktorí promovali v roku 1988. Po privítaní v 
 posluchárni P 39 nasledovalo tradičné fotenie pri Ardovi.

• V dňoch 4. a 5. 6. 2018 v Bratislave som sa spolu s 
 prorektorom MVDr. Martinom Tomkom, PhD., zúčastnila 
 na seminári Kreditový systém (ECTS) a výsledky 
 vzdelávania, ktorý bol organizovaný v rámci 
 projektu Podpora reformných opatrení v slovenskom 
 vysokoškolskom vzdelávaní (SIHE). Prvý deň seminára 
 sa diskusia zamerala na kreditový systém a jeho využíva- 
 nie pri tvorbe študijných programov a organizácii štúdia. 
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 Diskusia pokračovala otázkou formulovania vzdeláva- 
 cích výstupov, možnosti rôznych prístupov a teoretic- 
 kých východísk pre ich tvorbu, doterajšia prax a skúse- 
 nosti vysokých škôl v tejto oblasti. Druhý deň seminára 
 objasnil používanie vzdelávacích výstupov a očakávaní 
 na ich formulovanie v zmysle Národného kvalifikačného 
 rámca a Národnej sústavy kvalifikácií. Diskusia bola 
 zameraná na otázky využívania a úlohy kreditového 
 systému pri mobilite študentov a uznávania výsledkov 
 vzdelávania z akademickej mobility aj pri tvorbe 
 študijných programov.
• V dňoch 5., 6., 7., a 11. 6. 2018 sa uskutočnili prijímacie 
 pohovory na študijný program (ŠP) všeobecné  
 veterinárske lekárstvo, ŠP hygiena potravín a ŠP 
 farmácia. 20. 6. 2028 zasadala prijímacia komisia, ktorá 
 rozhodla o prijatí uchádzačov o štúdium s najlepšími 
 predpokladmi pre štúdium – na základe prijímacích 
 pohovorov (ŠP VVL, ŠP HP a ŠP F) a na základe výsledkov 
 maturity/predchádzajúceho štúdia v prípade uchádza- 
 čov o bakalárske študijné programe a nadväzujúci 
 magisterský študijný program a práce v organizáciách 
 profesijne blízkych zvolenému študijnému programu 
 a účasti na stredoškolských olympiádach (v súlade 
 s návrhom rektorky UVLF v Košiciach schválenom 
 Akademickým senátom UVLF v Košiciach 3. 7. 2017). 
 Spolu (na všetky študijné programy) bolo zaevidovaných 
 859 prihlášok.
• Dňa 15. 6. 2018 som privítala na pôde univerzity 
 absolventov študijného programu všeobecné 
 veterinárske lekárstvo, ktorí promovali v roku 1964. 
 Po privítaní v posluchárni P-1 si absolventi prezreli 
 areál univerzity. Absolventi organizujú stretnutie na  
 univerzite každý rok.
• V dňoch 7. – 12. 6. 2018 sa zúčastnila na konferencii 
 China – CEEC Investment and Trace Expo 2018, súčasťou 
 ktorej bol aj 5. ročník China – CEEC Event on Education 
 Cooperation and Exchanges v meste Ningbo, Čína. 
 Organizátorom podujatia bolo Ministerstvo obcho- 
 du Čínskej ľudovej republiky, provinčná vláda Zhejiang, 
 mesto Ningbo a spoluorganizátorom za slovenskú 

 stranu bola agentúra SARIO (Slovenská agentúra pre 
 rozvoj investícií a obchodu). Cieľom konferencie bolo 
 iniciovať, podporiť a zvýšiť spoluprácu v oblasti 
 vzdelávania medzi inštitúciami v provincii Zhejiang 
 a vysokoškolskými inštitúciami v strednej a východnej 
 Európe. V rámci exhibície Trade Expo 2018 zástupcovia 
 viac ako 150 vysokých škôl prezentovali svoje školy, 
 študijné programy, výmenné programy a oblasti na 
 možnú spoluprácu s čínskymi partnermi. Slovenské 
 vysoké školstvo reprezentovali zástupcovia z Univerzity 
 veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 
 Ekonomickej univerzity v Bratislave, Žilinskej univerzity 
 v Žiline, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 
 Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne, 
 Paneurópskej vysokej školy a Vysokej školy ekonómie 
 a manažmentu verejnej správy v Bratislave. Čínski partne- 
 ri majú veľký záujem o vysoké školy a výskum na 
 európskych vysokých školách a pozvaným účastníkom 
 uhradili pobyt počas trvania podujatia.
• V dňoch 21. – 23. 6. 2018 som sa zúčastnila na 
 medzinárodnej konferencii 44. lekárnické dni na 
 Donovaloch, ktoré boli venované 65. výročiu založenia 
 Slovenskej farmaceutickej spoločnosti. Téma odborné- 
 ho podujatia bola Možnosti ovplyvnenia porúch 
 endokrinného systému liekmi. V rámci panelovej diskusie 
 boli diskutované otázky spolupráce lekárnikov a 
 vysokých škôl na príprave budúcich farmaceutov – 
 lekárnikov  aj legislatívne zmeny v lekárenstve v roku 
 2018 (napr. bezpečnostné prvky na obaloch liekov od 
 9. 2. 2019).
• Dňa 21. 6. 2018 sa uskutočnilo zasadnutie Kolégia rek- 
 torky UVLF v Košiciach. Pror. Faixová informovala o 
 najčastejších nedostatkoch pri dodržiavaní Študijného  
 poriadku zo strany učiteľov, Pláne edičnej a vydavateľ- 
 skej činnosti na rok 2018, výsledkoch prijímacích 
 pohovorov a zasadnutí prijímacej komisie, o činnosti 
 komisie pre e-learning, o zadávaní tém rigoróznych prác 
 pre nový akademický rok do AIS a o úlohách v ďalšom 
 akademickom roku.

 
  

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

činnosť a zahraničné styky

• Mesiac máj je tradične mesiacom hodnotenia stavu 
 končiacich doktorandov. V tomto akademickom roku 
 malo ukončiť štúdium obhajobou dizertačnej práce 28 
 doktorandov, z toho 18 v dennej forme štúdia a 10 v 
 externej forme štúdia. Odovzdaných je 15 dizertačných 
 prác (12 v dennej a 3 externej forme štúdia) a ďalšie 3 
 dizertačné práce už boli obhájené (externá forme 
 štúdia). Zvyšní doktorandi (6 v dennej forme a 4 v 
 externej forme štúdia) nemajú ukončené experimenty 
 alebo nemajú dostatočný počet kreditov a majú preru- 
 šené štúdium. Momentálne neevidujeme doktorandov 
 dennej formy štúdia v nadštandardnej dobe, vedenie  
 UVLF dáva veľký dôraz na to, aby u doktorandov 
 nedochádzalo k nadštandardnej dobe štúdia. 
• Na základe žiadostí školiteľov doktorandov bolo 
 riešených niekoľko žiadostí o ustanovenie školiteľa- 

 -konzultanta pre konkrétne témy dizertačných prác 
 alebo iné zmeny v doktorandskom štúdiu. V priebehu  
 obidvoch 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 55 vypísaných tém sa 
 prihlásilo 38 uchádzačov. Z nich 29 na UVLF (z toho 5 
 externá forma štúdia) a na externé vzdelávacie inštitúcie 
 9 uchádzačov, z toho 1 externá forma štúdia. Oproti 
 minulému akademickému roku je záujem o doktorand- 
 ské štúdium približne rovnaký. Traja uchádzači sú zo 
 zahraničia (ČR a Poľsko). Prijímacie skúšky doktorandov  
 sa uskutočnia 2. 7. 2018 a budú prebiehať v 5 komisiách. 
• Organizačne bol zabezpečený 13. ročník seminára 
 doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu, 
 ktorý sa uskutoční v dňoch 4. a 5. 9. 2018 v parazitolo- 
 gickej posluchárni. Bol zaslaný 2. cirkulár, prihlásených je 
 24 prác, z toho je 6 z UVLF, 6 z UPJŠ a 12 zo SAV (7 UVLF). 
 Zo semináru bude vydaný recenzovaný zborník.
• Bol aktualizovaný harmonogram organizácie dok- 
 torandského štúdia v dennej a externej forme štúdia 
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   v akademickom roku 2018/19. 
• Tohto roku sa v dňoch 16. – 18. 5. konal výročný kongres 
 Európskych farmaceutických fakúlt (EAFP) v Parme, 
 na ktorom som sa zúčastnil aj s prorektorkou prof. MVDr. 
 Zitou Faixovou, PhD. a PharmDr. Monikou Fedorovou. 
 Na kongrese bol prezentovaný poster: Project “Virtual 
 atlas of natural drugs” funded by partnership for faculty 
 education and research grant.
• 23. 5. 2018 sa v Košiciach konala konferencia 
 Univerzitného vedeckého parku (UVP) Technikom, ktorej 
 som sa zúčastnil ako zodpovedný riešiteľ UVP Medipark. 
 UVLF sa na konferencii prezentovala 3 postermi.
• 31. 5. 2018 som sa na KU v Bratislave zúčastnil na 2. roční- 
 ku vedeckého podujatia pre mladých vedeckých 
 pracovníkov Falling Walls Lab Slovakia. UVLF na tomto 
 významnom podujatí svetového formátu zatiaľ nemala 
 zastúpenie, preto pri vyhlásení 3. ročníka bude tomu 
 potrebné venovať zvýšenú pozornosť.
• V rámci výzvy na Prémiu literárneho fondu na trojročný 
 vedecký ohlas boli navrhnutí v jednotlivých kategóriách 
 nasledovní zamestnanci: prof. Š. Vilček a výnimočný 
 vedecký ohlas na 1 dielo: RNDr. L. Váhovská.
• Na základe výzvy na ocenenie Cena za vedu a techniku 
 boli navrhnutí v jednotlivých kategóriách nasledovní 
 zamestnanci: osobnosť vedy a techniky: doc. M. 
 Bhide, celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky: doc. 
 D. Čížková, osobnosť vedy a techniky do 35 rokov: 
 RNDr. Lucia Váhovská.
• Začiatkom júna zasadala Rada IGA ohľadne návrhu na 
 oponentov pre záverečné správy 4 projektov IGA UVLF so 
 začiatkom riešenia v roku 2017 a 1 projektu so začiatkom 
 riešenia v roku 2016 – pre projekt 13/2016 (Salayová) 
 – doc. Žemlička, 01/2017 (Regecová) – doc. Čonková, 
 03/2017 (Maľučká) – doc. Sobeková, 05/2017 (Očenáš) – 
 Dr. Baranová a 09/2017 (Galdíková) – doc. Mudroňová. 
• Na základe požiadavky MŠVVaŠ SR a Centra vedecko- 
 -technických informácií SR bol vypracovaný ročný vý- 
 kaz o výskumno-vývojovom a inovačnom potenciáli 
 UVLF za rok 2017. Je potrebné konštatovať určité 
 nedostatky, týkajúce sa ako inovatívneho potenciálu 
 našej univerzity, tak aj obmedzenej výmene našich a 
 zahraničných vedeckých pracovníkov a odborníkov a 
 tiež výrazne limitovaných zahraničných projektov ako 
 aj projektov programu Horizont 2020.
• V júni sme obdržali rozhodnutie Komisie zo SAV pre 
 posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov o 
 priznaní vedeckého kvalifikačného stupňa IIa – RNDr. 
 Eve Bockovej, PhD., a MVDr. Viere Karaffovej, PhD.
• 12. 6. 2018 zorganizovala Slovenská organizácia pre 
 výskumné a vývojové aktivity stretnutie k príprave 

 prestížneho festivalu vedy Európska noc výskumníkov 
 2018 v Košiciach. Na základe toho bol vypracovaný 
 návrh projektu UVLF na 12. ročník Európskej noci 
 výskumníkov. Na tomto vysoko sledovanom podujatí 
 sa v rámci UVLF zúčastní 12 kolektívov s názornými a 
 pútavými prezentáciami z nasledovných pracovísk: 
 ústav parazitológie, fyziológie, biológie, zoológie a 
 rádiobiológie, farmaceutickej chémie, mikrobiológie, 
 genetiky, hygieny zvierat a životného prostredia, 
 aplikovanej etológie a profesijnej etiky, patologickej 
 fyziológie, katedra hygieny a technológie potravín, 
 katedra farmaceutickej technológie, katedra 
 farmakognózie a botaniky a centrum aplikovaného 
 výskumu. Podobne ako v minulom roku zúčastní sa 
 s expozíciou aj Aqua Terra klub.
• Ako každoročne približne v tomto čase Ministerstvo 
 školstva, vedy, výskumu a športu SR požiadalo 
 o vypracovanie elektronického výkazu výskumno- 
 -vývojového potenciálu za organizáciu za rok 2017. 
 Zber dát bol vypracovaný on line podľa pokynov v rámci 
 informačného systému o výskume, vývoji a inováciách 
 SK CRIS.
• V priebehu júna sa uskutočnilo niekoľko pracovných 
 stretnutí na pôde UPJŠ ohľadne prípravy vedeckých 
 zámerov pre očakávané výzvy štrukturálneho fondu EÚ.
• Mesiac jún sa niesol v znamení prípravy záverečnej 
 správy k UVP Medipark, kde bolo treba spracovať výs- 
 ledky týkajúce sa piatich pracovných balíkov v oblasti 
 infekčných chorôb a zoonóz. 
• 25. 6. 2018 sa na PF UPJŠ uskutočnila vedecká konferen- 
 cia „UVP Medipark – prítomnosť a vízie pre výskum 
 a transfer“. Na konferencii som prezentoval prednášku 
 Medipark ako koncept „one health“ – prepojenie 
 humánnej a veterinárnej medicíny. 
• Koncom júna presne podľa plánu a v predpísanom 
 rozsahu bolo vydané druhé číslo časopisu Folia 
 Veterinaria 2/2018 v rámci vydavateľstva DeGruyter. 
 Číslo bolo sprístupnené ako obvykle na webovom sídle 
 UVLF ako aj na stránke vydavateľstva DeGruyter (odkaz 
 pod stránkou časopisu Folia Veterinaria na hlavnej 
 webovej stránke UVLF). Vo vydavateľstve DeGruyter 
 došlo k niekoľkým zmenám, s čím súvisí aj zmena loga 
 na prvej strane článkov, z DeGruyter Open na SCIENDO. 
 Došlo tiež k zmene zloženia redakčnej rady časopisu,  
 so širším geografickým rozložením jej členov (odborní- 
 ci z Austrálie, Číny, Francúzska, Švédska, Grécka atď.) 
 za účelom zvýšenia šance časopisu pre jeho indexáciu 
 vo svetových databázach.
• V mesiacoch máj a jún bolo vedením UVLF schválených 
 41 zahraničných služobných ciest.

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

• V dňoch 5. – 6. 5. 2018 študenti zahraničného štúdia 
 vedení študentkou Laura La-Page zorganizovali kurz 
 „Common Mistakes“, ktorý bol zameraný na predchádza- 
 nie chýb, ku ktorým dochádza v bežnej ambulantnej 
 praxi. Spoluorganizátorom kurzu bola spoločnosť 
 Burton´s International Medical Supplies v zastúpení 
 pánom Phillipom Lhermette, ktorá pre potreby kurzu 
 poskytla potrebné materiálne vybavenie.
• Dňa 10. 5. 2018 sa na referáte pre zahraničné štúdium 
 uskutočnili prijímacie pohovory pre zahraničných 
 uchádzačov o štúdium všeobecného veterinárskeho 
 lekárstva v ak. r. 2018/2019. Prijímacích pohovorov sa 

 zúčastnilo 5 záujemcov o štúdium.
• Dňa 15. 5. 2018 sa prorektor MVDr. Martin Tomko, 
 PhD., zúčastnil 7. pracovného stretnutia prorektorov 
 pre zahraničné vzťahy. Stretnutie organizovala SAIA, 
 n. o., v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave 
 a bolo zamerané okrem aktuálnych tém v oblasti 
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 internacionalizácie a medzinárodnej spolupráce aj na 
 novelu zákona o pobyte cudzincov, ktorá prináša mnoho 
 zmien týkajúcich sa pobytu zahraničných študentov, 
 vysokoškolských učiteľov a výskumníkov na území SR.
• Dňa 17. 5. 2018 zorganizovala ANSA Slovakia pri UVLF 
 v Košiciach oslavy nórskeho národného sviatku v okolí 
 morfologického pavilónu.
• V dňoch 29. 5. – 2. 6. 2018 sa prorektor pre zahraničné 
 štúdium MVDr. Martin Tomko, PhD., ako člen delegácie  
 UVLF v Košiciach zúčastnil General Assembly EAEVE v 
 Hannoveri.
• V dňoch 4. – 5. 6. 2018 sa prorektor MVDr. Martin Tomko, 
 PhD., zúčastnil v Bratislave seminára na tému kreditový 
 systém (ECTS) a výsledky vzdelávania, ktorý organizovali 
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a SAAIC 
 – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie 
 a odbornú prípravu.
• V dňoch 7. – 10. 6. 2018 sa na veľvyslanectve SR v Oslo 
 uskutočnili prijímacie pohovory pre záujemcov o štú- 
 dium všeobecného veterinárskeho lekárstva v ak. r. 
 2018/2019 zo Škandinávie. Prijímacie pohovory sa konali 
 pod patronátom veľvyslankyne SR pre Nórske kráľovstvo 
 a Island pani Denisy Frelichovej, UVLF v Košiciach 
 zastupoval prorektor pre zahraničné štúdium MVDr. 
 Martin Tomko, PhD. Pohovorov sa zúčastnilo 5 záujem- 
 cov z Nórska, Islandu a Fínska.
• Dňa 21. 6. 2018 sa na RZŠ uskutočnilo stretnutie 
 prorektora pre zahraničné štúdium MVDr. Martina 

 Tomka, PhD., a zástupcov zahraničných študentov, kto- 
 rí vyjadrili záujem o spoluprácu so študentskou komorou 
 AS UVLF.
• Dňa 22. 6. 2018 v rámci spolupráce vedenia UVLF a 
 ZOO Košice, odovzdal prorektor pre zahraničné štúdium 
 MVDr. Martin Tomko, PhD., zástupcom ZOO Košice 
 v rámci iniciatívy košickej ZOO „partnerstve pri chove“ 
 sponzorský dar pre podporu chovu sovy bradatej, ktorú 
 vedenie UVLF sponzoruje už niekoľko rokov.
• Dňa 26. 6. 2018 sa na Rektoráte UVLF uskutočnilo 
 pracovné stretnutie rektorky Dr. h. c. prof. MVDr. Jany 
 Mojžišovej, PhD., a prorektora pre zahraničné štúdium 
 MVDr. Martina Tomka, PhD., so zástupcami Nord 
 University – prodekankou Fakulty akvakultúry Marit 
 Bjørnevik, koordinátorom študijného programu náu- 
 ka o živočíchoch Ioannisom Vatsosom a študijnou 
 poradkyňou Eirin Åsheim. Pracovné stretnutie sa týkalo 
 ďalšej spolupráce oboch univerzít. 
• Dňa 27. 6. 2018 sa v Štátnom divadle Košice uskutočnila 
 slávnostná promócia zahraničných študentov, na 
 ktorej bol titul Doctor of Veterinary Medicine udelený 
 45 študentom a titul Bachelor in Animal Science 17 
 študentom.
• V dňoch 29. 6. – 1. 7. 2018 sa v Slovenskom raji na Čingove 
 uskutočnil VIII. ročník tradičného rodinného víkendu 
 pod názvom Slov-Raj-Vet 2018. Univerzita zabezpečila 
 účastníkom podujatia prepravu školským autobusom a 
 poskytla divinu na prípravu poľovníckeho guláša.

 
  
 
 

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

prorektora pre rozvoj školy
a hodnotenie kvality

• Bodové hodnotenie tvorivých pracovníkov UVLF v 
 Košiciach za rok 2017 bolo vykonané v súlade s jeho 
 aktualizáciou a podľa organizačného zabezpečenia 
 schváleného vedením UVLF v Košiciach (23. 1. 
 2018). Vedenie UVLF vykonalo a schválilo aktualizáciu 
 bodového hodnotenia (30. 11. 2017), ktorá bola 
 následne prerokovaná Akademickým senátom UVLF 
 (11. 12. 2017) a schválená Vedeckou radou UVLF (13. 12. 
 2017). Z uvedeného dôvodu nie sú porovnávané prie- 
 mery za predchádzajúce roky, vyhodnotenie obsahuje 
 iba výsledky za rok 2017. Aktualizácia bodového 
 hodnotenia spočívala hlavne v pridelení zvýšeného 
 bodového hodnotenia so zohľadnením impakt faktora 
 pre publikácie vyššej kvality a pridelení zvýšeného 
 bodového hodnotenia za publikácie v monografiách 
 vydaných v renomovaných vydavateľstvách. Výška 
 ostatných bodových hodnotení sa odvíja od 
 zvýhodneného bodového hodnotenia. Do bodového 
 hodnotenia bolo začlenené hodnotenie ohlasov 
 publikačnej činnosti. Výsledky bodového hodnotenia 
 katedier, kliník, samostatných pracovísk a jednotlivých 
 tvorivých pracovníkov sú zverejnené na intranete UVLF.
• V mesiacoch máj – jún pokračovali práce na univerzitnej 
 záhrade liečivých rastlín. Bola ukončená inštalácia 
 závlahy, začala výsadba liečivých rastlín a bolo osadené 
 jazierko. 
• V období mesiacov máj – jún sa uskutočnili rokovania 
 s veliteľom oddelenia jazdnej polície v Košiciach 
 odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru 
 v súvislosti s prípravou nových nájomných zmlúv medzi 
 UVLF a Policajným zborom SR.
• V súlade s vnútorným predpisom č. 57 Vnútorný systém 
 kvality na UVLF v Košiciach vedenie UVLF v Košiciach 
 vykonalo a vyhodnotilo v mesiaci máj anonymné 

 dotazníkové prieskumy a hodnotenia zamestnancov 
 vedúcimi zamestnancami.
• Dňa 11. 5. 2018 sa uskutočnilo otvorenie poľovníckej  
 sezóny 2018/2019 na chate Pincatorka v poľovnom 
 revíri Samostatná bažantnica. Otvorenie poľovníckej 
 sezóny v tradičnom duchu vykonala rektorka UVLF 
 v Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., 
 a vedúci Účelového zariadenia pre chov a choroby  
 zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach MVDr. Jaroslav Soroka. 
 Podujatie nazvané aj „tri S“ sa nezaobišlo bez tradičnej 
 súťaže o najlepšiu slaninu a slivovicu. Pomenovanie 
 súťaže sa zachovalo ešte z rokov, keď  
 sa otvorenie poľovníckej sezóny  
 začínalo lovom slúk, a teda odtiaľ bol 
 názov 3S – sluky, slanina, slivovica.  
 16. apríl bol dátumom, kedy v minulosti  
 začínalo obdobie lovu sluky lesnej – posla jari, kedy 
 sa poľovníci stretávali ani nie tak pre lov samotný, ako 
 z dôvodu načerpania nových síl v prebúdzajúcej sa jarnej 
 prírode. Sluky už v tomto termíne nie je možné loviť, 
 ale tradícia tohto podujatia sa zachovala dodnes, avšak  
 už s menším počtom S. Súčasťou tohtoročného otvore- 
 nia poľovníckej sezóny bolo aj vyhodnotenie poľovníckej 
 sezóny 2017/2018 poľovníckymi hospodármi jed- 
 notlivých poľovných revírov UVLF.
• V súlade s § 20 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
 školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 
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 smernicou MŠVVaŠ č. 46/2011, ktorou sa určuje forma 
 a termín predkladania výročnej správy o činnosti 
 vysokej školy a výročnej správy o hospodárení vysokej 
 školy, bola spracovaná a zaslaná MŠVVaŠ Výročná sprá- 
 va o činnosti Univerzity veterinárskeho lekárstva a 
 farmácie v Košiciach za rok 2017. Výročná správa 
 o činnosti Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie 
 v Košiciach bola schválená Akademickým senátom UVLF 
 v Košiciach (10. 5. 2018), vzatá na vedomie Vedeckou 
 radou UVLF v Košiciach (28. 3. 2018) a Správnou radou 
 UVLF v Košiciach (14. 5. 2018).
• V súvislosti so zapojením sa UVLF v Košiciach do súťaže 
 Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu 2018 
 podľa modelu CAF vyhlásenej Úradom pre normalizáciu, 
 metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, bola 
 spracovaná a zaslaná samohodnotiaca správa podľa 
 modelu CAF. Samohodnotiaca správa bola spracovaná 
 členmi tímu pre písanie samohodnotiacej správy 
 menovaným rektorkou UVLF. V tejto súvislosti sa 
 uskutočnili tri pracovné stretnutia tímu, a to 11. 5., 25. 5.  

 a 7. 6. 2018.
• V mesiaci jún sa uskutočnili dobrovoľnícke brigády 
 zamerané na opravu tribún v účelovom zariadení 
 Jazdecký areál UVLF.
• Na základe informácií z kliník a ústavov UVLF bolo 
 vykonané vyhodnotenie počtu odučených hodín v 
 akademickom roku (AR) 2017/2018. Z analýzy vyplýva, 
 že v AR 2017/2018 bolo učiteľmi univerzity odučených 
 nad stanovené úväzky 13 998,5 vyučovacích hodín 
 (v AR 2016/2017 15 620,5 – po odrátaní hodín odučených 
 doktorandmi, v AR 2015/2016 20 162,5 a v AR 2014/2015 
 20 294,5). 
• V mesiacoch máj 
 – jún pokračovali 
 práce na rekonštrukcii 
 chaty Pincatorka ukon- 
 čením prác na fa- 
 sáde, rekonštrukciou 
 elektrických rozvodov a 
 komínového telesa.

Z agendy doc. MVDr. Oskara Nagya, PhD.,
prorektora pre klinickú činnosť a styk s praxou

• V spolupráci so Študijným oddelením UVLF v Košiciach 
 sa 25. 5. 2018 uskutočnilo zasadnutie komisie pre výrob- 
 nú a odbornú prax a stáže, ktorá sa zaoberala 
 organizačnými zmenami realizácie praxí a stáží zavede- 
 ním akceptačných listov pre študentov pred nástupom 
 na odborné praxe a stáže, ako aj hodnotenia vykonaných 
 praxí a stáží študentmi po ich absolvovaní.
• Na ŠPP v Zemplínskej Teplici sa 22. 6. 2018 uskutočnilo 
 zasadnutie Správnej rady ŠPP, n. o., v Zemplínskej Teplici, 
 ktoré vyplynulo z potreby schválenia Výročnej správy 
 ŠPP, n. o., v Zemplínskej Teplici za rok 2017 a účtovnej 
 závierky, ako aj prerokovania a riešenia aktuálnych 
 požiadaviek prevádzky podniku.
• Klinická činnosť na klinike malých zvierat Univerzitnej 
 veterinárnej nemocnice bola naplánovaná realizovať aj 
 počas hlavného obdobia čerpania dovoleniek v 
 mesiacoch júl a august v nepretržitom režime vrátane 
 pohotovostných služieb s prítomnosťou službukonajú- 
 cich veterinárnych lekárov.
• Na základe pozvania prezidentky KVL SR sa prorektor doc. 
 O. Nagy zúčastnil každoročne organizovaného kongresu 
 KVL SR v Jasnej v Demänovskej doline. ( bližšie informá- 
 cie v osobitnom príspevku)
• Na základe požiadavky KVL SR bola pri organizačnom 
 zabezpečovaní XVIII. kongresu KVL SR poskytnutá po- 
 moc zo strany študentov UVLF.
• Boli poskytnuté informácie o účasti na zasadnutí komisie 
 VEGA č. 8 v Bratislave, na ktorom sa uskutočnilo vstupné 
 hodnotenie projektov so začiatkom riešenia v roku 2019 
 a určenie oponentov projektov.
• 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 VII. ročníku 
 poľnohospodárskej výstavy Celoslovenské dni poľa v 

 Dvoroch nad Žitavou v dňoch 5. a 6. 6. 2018. V súvislosti 
 so zameraním výstavy boli za univerzitu navrhnutí na 
 reprezentáciu zástupcovia klinických pracovísk univer- 
 zity, ktorí za zaoberajú chovom a zdravotnou 
 problematikou druhov zvierat prezentovaných v rámci 
 expozície živočíšnej výroby – prežúvavce, ošípané, kone, 
 hydina, holuby a králiky. ( bližšie informácie v osobit- 
 nom príspevku)
• V zastúpení rektorky našej univerzity sa prorektor doc. 
 O. Nagy zúčastnil v Budapešti v dňoch 17. a 18. 5. 2018 
 Fóra rektorských konferencií krajín V4 a jubilejného 
 sympózia rektorov strednej Európy organizovanej z 
 príležitosti 30. výročia založenia Maďarskej rektorskej 
 konferencie.
• V spolupráci s vedením ŠPP Zemplínska Teplica sa riešil 
 podnet pracovníkov Ústavu epizootológie a preventív- 
 nej veterinárnej medicíny UVLF v Košiciach týkajúci sa 
 riešenia zoohygienických a zdravotných podmienok v 
 objekte ovčína na hospodárskom dvore podniku Čalov- 
 ka, ako aj zabezpečenie fixačných zábran pre hovädzí 
 dobytok na hlavnej farme podniku pre zlepšenie 
 bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rámci 
 zabezpečovania praktickej výučby.
• V priestoroch určených na činnosť Centra klinických 
 zručností sa realizovali ďalšie práce súvisiace so 
 zabezpečovaním jeho prevádzky po jeho otvorení a 
 prípravou na zapojenie sa pracoviska do praktického 
 výučbového procesu v novom akademickom roku.
• V zmysle záverov spoločného stretnutia členov nového 
 Prezídia KVL SR a vedenia UVLF v Košiciach dňa 9. 
 februára 2018 boli zo strany KVL SR zaslané aj pripomien- 
 ky k realizácii odborných praxí študentov u súkromných 
 veterinárnych lekárov a k Záznamníku klinickej a odbor- 
 nej praxe študentov. Tieto podnety boli následne 
 prerokované a riešené príslušnými zodpovednými 
 pracovníkmi UVLF v Košiciach.
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Z agendy Ing. Róberta Schrétera, PhD.,
kvestora

• V máji sa ukončila rekonštrukcia výťahov v pavilóne 
 farmácie a pavilóne chémie.
• V máji a júni prebiehala rekonštrukcia centrálnej kotolne 
 v areáli univerzity.
• V máji sa uskutočnilo stretnutie Klubu kvestorov 
 verejných vysokých škôl a štátnych vysokých škôl za 
 účasti zástupcov Ministerstva financií SR – poradcu 
 ministra Ing. Mareka Repu, hlavného štátneho 
 radcu Mateja Blažeja, zástupcov MŠVVaŠ SR zo sekcie 
 financovania a účtovníctva Ing. Beáty Gondárovej, 
 Mgr. Štefánie Kubovičovej, Mgr. Zuzany Donkovej a 
 zástupcov z Asociácie poskytovateľov energetických 
 služieb a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry 
 (SIEA). Predmetom rokovania boli pravidlá a spôsob  
 čerpania účelovej dotácie MŠVVaŠ SR na modernizácie 
 a rekonštrukcie vysokoškolských internátov. Ing. Marek 
 Repa informoval o pridelení finančných prostriedkov  
 na rekonštrukciu a modernizáciu internátov. Rovnako 
 informoval o stretnutí rektorov s členmi vlády, na ktorom 
 bolo potvrdené rozdelenie 50 mil. € na rekonštrukcie a 
 modernizácie internátov, pričom 20 mil. € bude rozdelená  
 v roku 2018 a zvyšných 30 mil. € v rokoch 2019 a 2020.
• Univerzita v júni získala dodatkom k dotačnej zmluve 
 sumu 495.939 €, ktoré boli použité na úhradu nákladov 
 za rekonštrukciu ôsmych výťahov na študentských 
 domovoch.
• UVLF ukončila účtovný rok 2017 správou nezávislého 
 audítora z mája, ktorý konštatoval, že informácie 
 uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2017 sú v 
 súlade s účtovnou závierkou za rok 2017. Audítor rovna- 
 ko konštatoval, že neexistujú negatívne zistenia, ktoré by 
 mal uviesť. 
• V máji schválil Akademický senát UVLF v Košiciach 
 Výročnú správu o hospodárení UVLF v Košiciach za rok 
 2017, návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 
 2017 a návrh rozpočtu UVLF v Košiciach na rok 2018.
• V máji tiež zasadala Správna rada UVLF v Košiciach, ktorá 
 schválila Výročnú správu o hospodárení UVLF v Koši- 
 ciach za rok 2017, rozdelenie výsledku hospodárenia 
 za rok 2017 a návrh rozpočtu UVLF v Košiciach na rok 
 2018. 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 uskutočnilo rozdelenie výsled- 
 ku hospodárenia za rok 2017 tak, že celý zisk bol použitý 

 na krytie neuhradenej straty minulých rokov. Strata 
 minulých rokov ku dňu 31. 12. 2017 bola vo výške 
 557.627,12 €. Po rozdelení výsledku hospodárenia na 
 základe tohto návrhu bude strata minulých rokov ku dňu 
 31. 12. 2018 znížená na 436.939,34 €.
• Správna rada UVLF v Košiciach uložila opatrenia k výročnej 
 správe o hospodárení za rok 2017, a to realizovať opatre- 
 nia na zlepšenie hospodárenia a prevádzky jazdeckého 
 areálu, prijímať ďalšie opatrenia na efektívne nakladanie 
 s finančnými prostriedkami UVLF, zaviesť elektronizáciu 
 žiadaniek na jazdy a systém GPS tracking do automobi- 
 lov a realizovať projekty zamerané na energetickú 
 efektivitu budov.
• Na základe opatrení z výročnej správy o hospodárení 
 UVLF prebiehala v júni montáž GPS modulov do 
 automobilov UVLF a bol v testovacom režime spustený 
 systém monitoringu vozidiel.
• V mesiaci jún bola podpísaná zmluva o pridelení 
 nenávratného finančného príspevku na schválený 
 projekt na zníženie energetickej náročnosti pavilónu 
 25. Na SIEA má UVLF v rámci vyhlásenej výzvy OPKZP- 
 PO4-SC431-2017-19 na znižovanie energetickej  
 náročnosti verejných budov naďalej v odbornom 
 hodnotení projekty na zníženie energetickej náročnosti 
 pavilónu 17, 35 a 36.
• V júni bol realizovaný energetický audit pavilónov 12, 14 
 a 39. Na základe týchto auditov budú pripravené 
 projektové dokumentácie na zníženie energetickej 
 náročnosti a následne budú podané v rámci ďalšej 
 plánovanej výzvy na SIEA.
• V júni bola spustená sieť „eduroam“, ktorá umožní s 
 prihlasovacími údajmi na UVLF-NET prihlásenie všade, 
 kde je prípojný sieť „eduroam“. Eduroam je dostupný v 
 tisícoch lokalít vo vyše sedemdesiatich krajinách sveta, 
 zväčša na akademických inštitúciách. Podrobné 
 informácie o možnostiach siete eduroam je možné nájsť 
 na https://www.eduroam.org.
• V júni bola rovnako spustená aplikácia MobilKredit 2, 
 ktorá umožňuje objednávanie jedál cez mobilnú 
 aplikáciu. Aplikácia MobilKredit 2 je dostupná cez App  
 Store aj Google Play.
• V júni bola schválená alokácia na polročné odmeny. 
 Polročné odmeny pre všetkých zamestnancov budú 
 vyplatené v celkovej výške 177.939 eur. Okrem polroč- 
 ných odmien budú vyplatené aj odmeny za nadpočetné 
 hodiny v celkovej výške 59.288 eur. Rovnako bude 
 vyplatená prvá polovica za bodové hodnotenie tvori- 
 vých pracovníkov v celkovej výške 47.998 eur. Celkový 
 náklad na odmeny vyplatené v prvom polroku 
 predstavuje sumu 385.524 eur.

Znovu sme si adoptovali v ZOO zvieratko
 Vedenie univerzity si znovu adoptovalo zvieratko v košickej ZOO. Aby symbolika ostala 
zachovaná, je tým zvieratkom sova, tentokrát sova laponská. Pre milovníkov zvierat ponúka 
ZOO Košice adopciu zvierat, čo je vlastne sponzorstvo vo forme finančného príspevku. Postup 
je jednoduchý, stačí si zo zoznamu na interne vybrať zvieratko a po zaplatení dohodnutej 
sumy dostane sponzor osvedčenie o adopcii trvajúcej jeden rok a voľnú vstupenku primeranej 
hodnoty.

(lk)
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Úspešný príbeh našej spolupráce s nórskym partnerom
 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 
a Nord University v Bodø začala svoju spoluprácu prípravou a 
následnou realizáciou bakalárskeho spoločného študijného 
programu náuka o živočíchoch (Animal Science) už v roku 
2010. Predchádzala tomu náročná práca prípravy študijného 
programu na akreditáciu na oboch národných úrovniach, 
výber študentov, príprava učiteľov na oboch stranách, 
podpis zmluvy o spolupráci, návrh spoločného diplomu 
a množstvo ďalších administratívnych a legislatívnych 
úkonov, ktoré nás nakoniec priviedli k úspešnému zahájeniu 
výučby v tomto študijnom programe. Nedá mi na tomto 
mieste nespomenúť obrovský vklad vtedajšej prorektorky 
pre zahraničné a doktorandské štúdium UVLF v Košiciach 
prof. Ing. Oľgy Ondrašovičovej, CSc., a prorektorky Nord 
University (vtedajšej Bodø University College, neskôr 
University of Nordland) Grete Lysfjord, ktorých nadšenie, 
entuziazmus a osobný prístup ku študentom vo veľkej 
miere ovplyvnili skoré a úspešné etablovanie spoločného 
študijného programu na oboch univerzitách. Prví 11 
študenti navštívili našu univerzitu rok predtým ako začalo 
ich štúdium v Košiciach, aby spoznali školu, mesto, krajinu a 
zrejme sa aj uistili, že ich rozhodnutie študovať na ďalekom 
a možno aj pre nich „exotickom“ Slovensku bolo správne. 
Táto prvá návšteva založila tradíciu a od toho času naši 
budúci študenti prichádzajú k nám na poznávaciu návštevu 
každoročne. 

 V priebehu nasledujúceho obdobia sa veľmi dobre 
etablovala spolupráca v oblasti výchovno-vzdelávacieho 
procesu. Celkovo ukončilo štúdium 119 bakalárov, z toho 
118 pokračovalo v štúdiu na všeobecnom veterinárskom 
lekárstve a boli graduovaní na doktorov veterinárskeho 
lekárstva. Tradičnou sa stala slávnostná promócia nórskych 
absolventov v štátnom divadle v Košiciach za účasti 
predstaviteľov Nord University v Bodø, kedy ulice nášho 
mesta sú plné absolventov v ich národných krojov v 
sprievode ich rodičov.
 Vzájomné kontakty a komunikácia medzi učiteľmi 
oboch univerzít, spolupráca pri príprave a obhajobách 
bakalárskych prác vytvorila logický predpoklad posunúť 
našu spoluprácu do oblasti vedy a výskumu. Z iniciatívy 
vedúcich predstaviteľov oboch univerzít padlo rozhodnutie 
zorganizovať spoločné workshopy, ktorého cieľom bolo 
nájsť styčné body vedecko-výskumných zámerov na oboch 

stranách, predstaviť oblasti výskumu a ich nositeľov, čo 
vytvorilo základ pre budúcu spoluprácu v tejto oblasti. Prvý 
z nich sa uskutočnil v novembri 2014 za účasti predstaviteľov 
oboch univerzít a zástupcov pracovísk, u ktorých je 
predpoklad vytvorenia spoločných vedecko-výskumných 
projektov. Jednotliví účastníci prezentovali svoje 
výskumné oblasti zamerané na akvakultúru, mikrobiológiu, 
imunológiu, parazitológiu, fyziológiu, hygienu mäsa rýb, 
výživu a ekológiu. Veľmi dôležitou súčasťou workshopu bola 
prezentácia potenciálnych zdrojov financovania spoločných 
výskumných projektov, zapojenia sa do EÚ projektov a 
najmä projektov rámci Horizont 2020, ako aj hľadanie 
zahraničných partnerov pre sieťové prepojenie výskumných 
pracovísk. Ďalší workshop s podobným zameraním sa konal 
v máji 2015 na pôde UVLF v Košiciach už s hlavným cieľom 
prípravy spoločných projektov. 
 Výsledkom tohto úsilia boli úspešné projekty v rámci 
štipendijných programov EHP Slovensko. Prvý bol 
projekt Mobilitný projekt medzi vysokými školami (SK06-
II-01-003), cieľom ktorého bolo rozšírenie bilaterálnej 
inštitucionálnej spolupráce medzi univerzitami (UVLF a 
UiN Bodø) prostredníctvom zvýšenia mobilít doktorandov 
a akademických pracovníkov. Deň začatia projektu bol 1. 
5. 2015 a ukončený bol 30. 9. 2016. Druhým bol projekt s 
názvom Posilnenie spolupráce medzi UVLF v Košiciach a 
UiN v Bodø (SK06-IV-02-012), cieľom ktorého je zvýšenie 

bilaterálnej inštitucionálnej 
spolupráce medzi univerzitami 
prostredníctvom tvorby 
spoločného doktorandského 
študijného programu, inovatívnej 
vyučovacej metódy, intenzívnych 
kurzov pre študentov a 
doktorandov. Projekt sa začal 
riešiť 1. 9. 2015 a bol ukončený 
31. 8. 2016.
 Mimoriadne významnou 
vo vzájomnej spolupráci bola 
medzinárodná konferencia Vplyv 
globálnych zmien na životné 
prostredie, zdravie ľudí a zvierat, 
ktorá sa konala v dňoch 2. – 6. mája 
2017 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). 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. Konferencie sa zúčastnilo 
viac než 110 vedcov, pedagógov, doktorandov a študentov 
z 13 krajín. 
 Všetky tieto naše aktivity neušli pozornosti aj 
predstaviteľom štátu. Veľkú podporu sme našli u pána 
Františka Kašického, dlhoročného veľvyslanca Slovenska 
v Nórskom kráľovstve, a pani Ingy Magistad veľvyslankyni 
Nórskeho kráľovstva na Slovensku. Veľkou poctou bolo 

Prvé promócie absolventov spoločného študijného programu v júni 2013
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pozvanie rektorky na oficiálnu návštevu Nórska ako členky 
oficiálnej delegácie prezidenta Slovenskej republiky Andreja 
Kisku, ktorá sa konala v dňoch 4. – 6. 6. 2018. 
 Súčasťou bohatého programu bola prezentácia finančného 
mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu, s 
ktorým máme na univerzite veľmi pozitívne skúsenosti. Z 
nášho pohľadu bolo hlavnou akciou neformálne stretnutie 
na zastupiteľskom úrade SR v Osle, kde delegáciu na čele 
s pánom prezidentom privítala veľvyslankyňa SR v Nórsku 
pani Denisa Frelichová. Na toto stretnutie boli pozvaní 
aj absolventi spoločného študijného programu našej 
univerzity s Nord University, ktorí pokračovali v štúdiu 
všeobecného veterinárskeho 
lekárstva. Pána prezidenta 
Kisku zaujímalo, ako 
hodnotili štúdium v Košiciach 
a ako sa uplatnili po návrate 
do Nórska. Naši absolventi 
pozitívne hodnotili množstvo 
praktických zručností, 
ktoré počas štúdia na našej 
univerzite, jej klinikách a 
účelových zariadeniach 
získali a aj vďaka tomu získali 
miesta na rôznych klinikách v 
domovskej krajine. Rovnako 
pozitívne sú ich skúsenosti 
zo života na Slovensku, z 
našej krajiny a nášho mesta, 

Stretnutie prezidenta A. Kisku na veľvyslanectve SR v Oslo s absolventmi dvoch slovenských univerzít
v roku 2018

Pred slávnostnou večerou
v kráľovskom paláci (2018)

a určite by takúto skúsenosť odporúčali aj iným 
nórskym študentom. O úspechu tejto medzinárodnej 
spolupráce vypovedá aj fakt, že v Košiciach študuje 
druhá najpočetnejšia komunita nórskych študentov, 
hneď po Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine, ktorej 
absolventi boli rovnako prítomní na tomto stretnutí. 
Oficiálna pracovná cesta prezidenta republiky v 
Nórskom kráľovstve bola preto aj príležitosťou 
na podpísanie memoranda o spolupráci medzi 
univerzitami oboch našich krajín. 
 Nezabudnuteľná bola slávnostná večera podávaná 
kráľom Haraldom a kráľovnou Sonjou. 
 Ďalší deň pokračoval program návštevou Cancer 
Cluster vo Wilhelmsene a vyvrcholil večerným 

divadelným predstavením hercov Slovenského národného 
divadla v Národnom divadle Nórskeho kráľovstva. Tretí 
deň bol spojený s návštevou Media City Bergen, poprednej 
medzinárodnej inštitúcie pre mediálne a technologické 
inovácie, a University of Bergen, kde sme mali možnosť 
zúčastniť sa odovzdávania Holbergovej ceny určenej 
osobnostiam za mimoriadne výsledky v oblasti duchovných 
a sociálnych vied, ako aj práva. Na všetkých týchto miestach 
sa tak predstavila aj naša univerzita. 
 Nórsko je krásna krajina a spolupráca s Nord University v 
Bodø je úspešným príbehom. 

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., rektorka

Pracovné stretnutie s veľvyslancom SR v Nórskom kráľovstve F. Kašickým
v roku 2015

Z pracovného stretnutia koordinátorov a garantov  spoločného  bakalárskeho študijného programu v roku 
2010



www.uvlf.sk 11

Zasadnutia akademického senátu
 Dňa 10. 5. 2018 sa uskutočnilo riadne zasadnutie AS 
UVLF v Košiciach za účasti vedenia univerzity, na ktorom 
sa prerokovali nasledovné body: informácia volebnej 
komisie o výsledkoch volieb do AS UVLF v Košiciach na 
funkčné obdobie rokov 2018 – 2022; návrh Výročnej správy 
o činnosti UVLF v Košiciach za rok 2017; návrh Výročnej 
správy o hospodárení UVLF v Košiciach za rok 2017; návrh 
na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2017; návrh 
rozpočtu UVLF v Košiciach na rok 2018; návrh na udelenie 
predchádzajúceho písomného súhlasu AS UVLF v Košiciach 
k nájmu nehnuteľnej veci na čas dlhší ako jeden rok; návrh 
na zriadenie vecného bremena k nehnuteľnosti – pozemku 
v katastrálnom území Rozhanovce okres Košice-okolie.
O výsledkoch volieb do Akademického senátu UVLF v 
Košiciach na funkčné obdobie rokov 2018 – 2022 informovala 
predsedníčka volebnej komisie doc. MVDr. Katarína Beňová, 
PhD. 
 Rektorka UVLF v Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr. Jana 
Mojžišová, PhD., predložila návrh Výročnej správy o činnosti 
UVLF v Košiciach za rok 2017. 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. Termín na predloženie výročnej správy o činnosti 
vysokej školy za rok 2017 je 20. máj 2018 v elektronickej 
forme a do 31. mája 2018 sa predkladá výtlačok výročnej 
správy o činnosti. Podľa § 9 tohto zákona akademický senát 
verejnej vysokej školy schvaľuje výročnú správu o činnosti 
a výročnú správu o hospodárení verejnej vysokej školy 
predloženú rektorom. 
 Návrh Výročnej správy o hospodárení UVLF v Košiciach 
za rok 2017 predložila rektorka univerzity a predniesol ho 
kvestor univerzity Ing. Róbert Schréter, PhD., ktorý tiež 
predstavil návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 
2017 tak, že celý zisk (120.687,78 eur) bude použitý na krytie 
neuhradenej straty minulých rokov.
 Kvestor univerzity zdôvodnil „Návrh rozpočtu UVLF v 
Košiciach na rok 2018“, ktorý členom AS predložila rektorka 
prof. Mojžišová.
 Prof. Mojžišová, rektorka univerzity, predložila „Návrh 
na udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu 
Akademického senátu UVLF v Košiciach k nájmu nehnuteľnej 
veci na čas dlhší ako jeden rok – nehnuteľnosti v katastrálnom 
území Košice – Západ“ a „Návrh na zriadenie vecného 
bremena k nehnuteľnosti – pozemku v katastrálnom území 
Rozhanovce okres Košice-okolie“.
 Akademický senát jednomyseľne schválil všetky 
predložené návrhy.

 Dňa 25. 6. 2018 sa konalo zasadnutie akademickej obce 
a posledné zasadnutie AS UVLF v Košiciach vo funkčnom 
období 2014 – 2018, na ktorom okrem Správy o činnosti 
AS UVLF v Košiciach za funkčné obdobie 2014/2018 AS 
prerokoval nasledovné materiály: návrh na stanovenie 
počtu prijímaných uchádzačov na UVLF v Košiciach na 
ak. rok 2019/2020; návrh na udelenie predchádzajúceho 
písomného súhlasu k nájmu nehnuteľnej veci na čas dlhší 
ako jeden rok – nehnuteľnosti v katastrálnom území Košice-
Sever; návrh na zloženie disciplinárnej komisie pre študentov 
UVLF v Košiciach od ak. roku 2018/2019.

Predseda AS prof. Reichel predniesol Správu o činnosti 
AS UVLF v Košiciach za funkčné obdobie 2014/2018, v 
ktorej uviedol, že AS zasadal 20-krát, 5-krát ročne, 2-krát 
ročne zasadala akademická obec a prijal 125 uznesení. AS 
pracoval v zložení, ktoré vzišlo z volieb dňa 29. 4. 2014 a 
predsedníctvo z volieb dňa 7. 5. 2017. Niekoľkokrát došlo k 
doplňovaniu členov AS nielen kooptovaním náhradníkov, 
ale aj vyhlásením doplňovacích volieb do komory študentov. 
AS zvolil tajnou voľbou zástupcov do správnej rady, rady 
VŠ a študentskej rady VŠ. Činnosť AS sa riadila v zmysle 
právnych predpisov a AS prerokovával každoročne povinné 
body (návrh na počet prijímaných uchádzačov, zloženie 
disciplinárnej komisie pre študentov, výročnú správu o 
činnosti, výročnú správu o hospodárení UVLF v Košiciach, 
návrh rozpočtu a pod.) a schválil 15 vnútorných predpisov. 
 Za najsilnejšie stránky AS predseda prof. Reichel považuje 
kontinuitu, vysokú účasť na zasadnutiach AS (v priemere 86,8 
%, komora zamestnancov 87,6 % a komora študentov 83,5 
%), transparentnosť a pružnosť jednania, dobrú spoluprácu 
s vedením a správnou radou. Za slabšie stránky považuje 
nižší záujem členov akademickej obce o riešenie problémov, 
nižší záujem študentov o využitie volebného práva ako 
aj kandidovanie na členov komory študentov. Záverom 
predseda AS poďakoval za dôveru členom akademickej 
obce, členom AS, predsedníctvu a členom komisií za 
odvedenú prácu a za výbornú spoluprácu členom vedenia 
univerzity. 
 V diskusii vystúpili:
 – rektorka prof. Mojžišová, ktorá zhodnotila činnosť AS, 
  najdôležitejšieho samosprávneho orgánu, za  
  transparentnú, efektívnu, otvorenú a iniciatívnu 
  pri riešení ekonomických, právnych a hospodárskych 
  problémov;
 – prof. Vilček, ktorý sa zamýšľal nad tým, že vedeckí 
  pracovníci nemajú svojho zástupcu v AS, čo považuje za 
  slabinu;
 – predseda AS prof. Reichel vysvetlil, že tvorivých 
  pracovníkov reprezentuje komora zamestnancov, nie 
  ako v minulosti pedagogických pracovníkov 
  reprezentovala komora pedagógov a vedeckých 
  pracovníkov komora vedcov; uviedol že AS sa otvore- 
  ným listom prof. Vilčeka na túto tému venoval;
 – doc. Lazar rešpektuje názor prof. Vilčeka, ktorý v 
  minulosti zastupoval vedcov v AS, následne sa vzdal 
  členstva, volebný poriadok, ktorý by zohľadňoval 
  uvedené požiadavky je komplikované realizovať, čo 
  potvrdzuje skúsenosť z minulosti (komora študentov).
 Prof. Reichel vykonal kontrolu uznesení z predchádzajú- 
ceho obdobia a konštatoval, že všetky uložené uznesenia sú 
splnené. Uznesenie č. 73/2016 z 1. 7. 2016, v ktorom sa ukladá 
rektorke prof. Mojžišovej urobiť analýzu povinných, povinne 
voliteľných a výberových predmetov v študijných plánoch 
študijných programov VVL a HP, bolo prolongované do 15. 6. 
2018. Dôvodovú správu k uloženému uzneseniu predložila 
prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť prof. Faixová, 
v ktorej uviedla, že 29. 9. 2016 na zasadnutí pedagogickej 
komisie univerzity boli ustanovené pracovné skupiny na 
čele s garantom študijného programu zodpovedné za návrh 
zmien reflektujúcich duplicitu vo výučbe, profily absolventov 
a ich uplatnenie, rozsah výučby, časový priestor pre riešenie 
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záverečných prác, samoštúdium v zmysle novely vyhlášky 
o kreditovom systéme štúdia (614/2002 Z. z.) a smernice EP 
Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií. Keďže 
predložené návrhy pracovných skupín nerešpektovali všetky 
zákonné požiadavky, ďalšia akreditácia bude realizovaná v 
roku 2019, stúpa vek garanta a 6. rok štúdia akreditovaného 
študijného plánu bude v akademickom roku 2018/2019, 
navrhuje vedenie UVLF úpravu predložiť v roku 2019.
 V diskusii vystúpili:
 – rektorka prof. Mojžišová, ktorá zdôraznila, že z 11 
  študijných programov len v dvoch nebola realizova- 
  ná zmena študijných plánov; okrem toho od 1. 9. 2018 
  bude platiť nový vysokoškolský zákon, ktorý prinesie 
  zmeny v sústave študijných programov;
 – doc. Naď uviedol, že je to logické rozhodnutie.
Akademický senát zobral dôvodovú správu na vedomie.
 Návrh na stanovenie počtu prijímaných uchádzačov na 
Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 
pre akademický rok 2019/2020 predložila prorektorka prof. 
Faixová a uviedla, že návrh zahŕňa zvyčajné počty, nezvyšuje 
ani neznižuje počty študentov na jednotlivé študijné 
programy. 
 V diskusii vystúpil prof. Mudroň, ktorý navrhol znížiť 
počet prijímaných uchádzačov v ŠP VVL zo 150 na 140. Po 
prezentovaní informácie pani rektorkou prof. Mojžišovou 
ohľadom 2. miesta v zamestnanosti našich absolventov prof. 

Mudroň svoj návrh stiahol.
 Návrh na udelenie predchádzajúceho písomného 
súhlasu k nájmu nehnuteľnej veci na čas dlhší ako jeden 
rok – nehnuteľnosti v katastrálnom území Košice-Sever 
predložia vedúca právneho a personálneho oddelenia JUDr. 
Viera Jančíková. Predmetom nájmu na obdobie 5 rokov sú 
priestory v ŠD, ktoré slúžia ako lekárske ambulancie.
 Návrh na zloženie disciplinárnej komisie pre študentov 
UVLF v Košiciach od akademického roku 2018/2019 
predložila prorektorka prof. Faixová. Uviedla, že disciplinárnu 
komisiu pre študentov doplnia členovia KŠ AS – Jaroslav 
Bučan a Pavlína Palušová, nakoľko doterajší členovia z radov 
študentov ukončili štúdium.
 Akademický senát jednomyseľne schválil predložené 
návrhy.
V rôznom vystúpil prof. Mudroň s návrhom realizácie 
separovaného zberu odpadu v areáli UVLF v Košiciach. 
Pani rektorka prof. Mojžišová informovala o problémoch zo 
strany KOSIT-u a ubezpečila členov AS, že vedenie univerzity 
na tom pracuje a verí, že tento zámer sa podarí realizovať. 
Následne poďakovala všetkým členom akademického 
senátu a osobne im odovzdala ďakovné listy za vykonanú 
prácu vo funkčnom období 2014 – 2018.

doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.
tajomníčka akademického senátu

Zo zasadnutia správnej rady
 Dňa 14. 5. 2018 prebehlo prvé tohtoročné zasadnutie 
Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie 
v Košiciach, ktoré otvoril jej predseda Ing. Ján Király. 
 V rámci kontroly uznesení rektorka prof. Mojžišová 
predložila správu o súdnych a pracovných sporoch univerzity. 
Ďalším bodom rokovania bolo schválenie Výročnej správy 
o činnosti SpR UVLF za rok 2017, ktorá bola vypracovaná 
v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o vysokých 
školách, ako aj v súlade s vnútornými predpismi UVLF. Nikto 
z členov SpR nemal k správe žiadnu pripomienku a správu 
schválili.
 Výročnú správu o činnosti UVLF uviedla rektorka 
univerzity Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. Vo 
svojom vystúpení poukázala na najvýznamnejšie výsledky, 
ktoré univerzita v uplynulom roku dosiahla. Ing. Ján Király 
vyzdvihol výsledky, ktoré univerzita dosiahla vo všetkých 
oblastiach svojej činnosti a poďakoval rektorke a vedeniu 
univerzity za prípravu tejto vysoko výpovednej správy. 
Členovia SpR hlasovaním správu vzali na vedomie.
 Správu o hospodárení UVLF v Košiciach za rok 2017 
vrátane výroku audítora uviedol kvestor UVLF Ing. Róbert 
Schréter, PhD. V diskusii vystúpili viacerí členovia SpR, ktorí 
ocenili, že univerzita opäť dosiahla kladný hospodársky 
výsledok. Členovia SpR hlasovaním správu schválili.
 Návrh na rozdelenie zisku z hospodárskeho výsledku UVLF 
v Košiciach za rok 2017 predložil kvestor UVLF Ing. Róbert 
Schréter, PhD. Zhodnotil vývoj výsledku hospodárenia od 
roku 2002 a zdôraznil, že za tri roky sa súčasnému vedeniu 
podarilo výrazne znížiť účtovnú stratu. Predložil návrh na 
použitie zisku z hospodárenia na krytie strát z minulých 
období. Členovia SpR hlasovaním návrh schválili.
 Návrh rozpočtu UVLF v Košiciach na rok 2018 predložil 
kvestor Ing. 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. Členovia SpR hlasovaním 
návrh schválili.
 Správu kontrolórky UVLF v Košiciach za rok 2017 
predniesla Ing. Edita Krettová. Zhodnotila výsledky cielených 
kontrol, ktoré boli vykonané v roku 2017, skonštatovala, že 
neboli zistené porušenia žiadnych právnych predpisov či 
vnútorných predpisov univerzity a načrtla plán kontrol na 
rok 2018. Členovia SpR hlasovaním správu vzali na vedomie.
SpR tiež schválila návrh na zriadenie vecného bremena k 
nehnuteľnosti v obci Rozhanovce. 
 V bode rôzne vystúpila rektorka prof. Mojžišová, ktorá 
informovala členov SpR o tom, že UVLF sa stala členom 
Americkej asociácie inštitúcií poskytujúcich veterinárne 
vzdelávanie, čo prinesie ďalšie pozitívne efekty pre univerzitu 
v oblasti jej rozvoja, zahraničných stykov, vzdelávania a 
vedy. Ďalšia informácia sa týkala zriadenia Centra klinických 
zručností po vzore univerzít v Hannoveri a vo Viedni, čo zvýši 
atraktivitu štúdia študentov v oblasti veterinárnej medicíny. 
Nakoniec informovala o perspektíve vstupu UVLF do 
Medical Valley. Predseda Akademického senátu UVLF prof. 
MVDr. Peter Reichel, CSc., informoval o výsledku volieb do 
AS UVLF na obdobie rokov 2018 – 2022. Ing. Róbert Schréter 
informoval o ukončených projektoch financovaných zo 
štrukturálnych fondov a o príprave projektov pre nové 
programovacie obdobie. 
 Predseda SpR UVLF Ing. Ján Király poďakoval na záver 
prítomným členom a hosťom za účasť, diskusiu a predložené 
návrhy. 
        

doc. MVDr. Peter Korim, CSc. 
tajomník SpR UVLF
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Zasadalo Kolégium rektorky UVLF v Košiciach
 Dňa 21. 6. 2018 sa v zasadacej miestnosti Rektorátu 
UVLF v Košiciach konalo zasadnutie kolégia rektorky. 
Hlavnými bodmi programu boli informácie rektorky, bodové 
hodnotenie tvorivých pracovníkov, informácie prorektorov a 
kvestora, E-learning a GDPR.
 Zasadnutie kolégia otvorila a viedla rektorka UVLF v 
Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., ktorá 
požiadala prítomných členov kolégia, aby následne 
sprostredkovali všetky informácie zamestnancom na svojich 
pracoviskách.
 Rektorka prof. Mojžišová informovala členov kolégia o 
otvorení Centra klinických zručností UVLF v Košiciach dňa 12. 
4. 2018. Jeho úlohou je poskytnúť študentom širšie možnosti 
získavať praktické zručnosti s použitím makiet a modelových 
pacientov ešte pred tým, ako sú v priamej výučbe použité 
živé zvieratá. Rektorka vyzvala všetky zainteresované 
pracoviská, aby intenzívne využívali toto centrum a zaradili 
ho do svojej výučby.
 Rektorka ako členka Executive Committee EAEVE (The 
European Association of Establishments for Veterinary 
Education – Európske združenie inštitúcií poskytujúcich 
veterinárne vzdelávanie) poskytla informácie o rozhodnutí 
komisie ENQA (The European Association for Quality 
Assurance in Higher Education – Európske združenie pre 
zabezpečenie kvality vo vysokoškolskom vzdelávaní) zo dňa 
19. apríla 2018 o prijatí EAEVE za člena na obdobie piatich 
rokov. ENQA je zastrešujúca organizácia, ktorá zastupuje 
organizácie zabezpečujúce kvalitu z členských štátov 
Európskeho priestoru vyššieho vzdelávania (EHEA). 
 V marci 2018 bola univerzita prijatá za pridruženého člena 
Asociácie amerických veterinárnych vysokých škôl (AAVMC – 
Association of American Veterinary Medicine Colleges). Naše 
členstvo posilní jej medzinárodné postavenie v americkom 
vzdelávacom priestore a uľahčí spoluprácu s veterinárnymi 
fakultami v USA.
 Odznela informácia o podpise bilaterálneho memoranda 
o spolupráci medzi Louisianskou štátnou univerzitou a UVLF 
v Košiciach, z ktorého vyplýva záujem LSU o umožnenie 
štúdia ich absolventov na UVLF a perspektívne vytvorenie 
spoločného študijného programu, na ktorom budú 
participovať obe univerzity. 
 Rektorka tiež informovala prítomných o ďalších 
oceneniach získaných v tomto ak. r. 2017/2018, a to druhé 
miesto v ankete Košičan roka 2017 pre UVLF v Košiciach za 
zriadenie Univerzitnej veterinárnej nemocnice, Cene mesta 
Košice pre jazdecký oddiel TJ Slávia UVLF za šesťdesiatročnú 
prácu pri zachovaní a rozvoji jazdeckého športu, prácu s 
mládežou a organizáciu športových podujatí v meste Košice, 
a o Cene primátora mesta Košice pre rektorku, ktorá stála 
na čele UVLF v Košiciach pri jej v súčasnosti významných 
domácich i medzinárodných úspechoch.
 Rektorka ďalej informovala o voľbách do akademického 
senátu, ktoré sa konali 24. 4. 2018, o stretnutí vedenia 
univerzity s novým prezídiom Komory veterinárnych lekárov 
SR dňa 9. 2. 2018 a o záveroch z neho vyplývajúcich, o 
návšteve zástupcov našej univerzity na partnerskej Národnej 
poľnohospodárskej univerzite Bila Cerkva, jej účasti v 
prezidentskej delegácii na oficiálnej štátnej návšteve Nórska, 
o organizovaní úspešného podujatia Potulky na veterine a 
ďalšom ročníku jazdeckých pretekov. 

 Rektorka prof. Mojžišová prezentovala dokument Bodové 
hodnotenie tvorivých pracovníkov pričom zdôraznila, 
že má motivačný charakter, a preto je potrebné o ňom 
na pracovisku diskutovať a vedúcemu pracovníkovi má 
slúžiť ako nástroj riadenia ľudských zdrojov. Na základe 
dosiahnutých výsledkov vyzdvihla najlepšie pracoviská 
a upozornila vedúcich pracovísk, ktorých výsledky sú 
pod priemerom, aby tento nepriaznivý stav na svojich 
pracoviskách riešili vrátane jednotlivcov, výsledky ktorých 
nezodpovedajú očakávaniam.
 V rámci informácií prorektorov UVLF v Košiciach prof. MVDr. 
Zita Faixová, PhD., prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu 
činnosť, informovala o záväznosti študijného poriadku a 
zákona o vysokých školách pre všetkých zamestnancov, a 
záväznosti informačných listov predmetov, podľa ktorého 
sú hodnotení študenti, edičnej a vydavateľskej činnosti, 
zasadnutí edičnej komisie a počtoch vydaných učebných 
textov v slovenskom i anglickom jazyku, prijímacom 
konaní, počte prihlásených a prijatých študentov, zadávaní 
tém záverečných prác do AIS už v auguste a aj možnosti 
už zadávať témy rigoróznych konaní do AIS a o možnosti 
zasielať požiadavky na rozvrh na študijné oddelenie.
 MVDr. Martin Tomko, PhD., prorektor pre zahraničné 
štúdium, informoval o aktualizácii garantov a vedúcich 
učiteľov ročníkov, potrebe presného a včasného vyplňovania 
výkazov odučených hodín, možnosti zasielať požiadavky 
na rozvrh, externých učiteľov a prerekvizít na referát pre 
zahraničné štúdium, zodpovednosti garantov a vedúcich 
pracovísk za aktuálnosť informačných listov, ktoré musia byť 
aj v anglickom jazyky, počte záverečných prác a ich kvalite, 
povinnosti vypísať rovnomerne termíny skúšok aj počas leta 
a o prijímacom konaní pre zahraničných študentov. 
 Prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., prorektor pre vedecko-
výskumnú činnosť a zahraničné styky, informoval o 
prijímacom konaní na doktorandské štúdium (bolo 
vypísaných 53 prác, prihlásených 38 uchádzačov) a obhajobe 
15 dizertačných prác, nízkom záujme mladých vedeckých 
pracovníkoch o projekty z Internej grantovej agentúry 
UVLF, pričom mnohí nie sú zapojení do žiadneho projektu, 
seminári doktorandov, ktorý má dobrú úroveň i vysokú 
účasť doktorandov, ale nezúčastňujú sa ho samotní školitelia 
či iní tvoriví pracovníci, príprave záverečnej správy projektu 
Medipark, ktorého činnosť ďalej pokračuje, zapojení sa do 
Európskej noci výskumníkov 2018, Folii Vetrinarii, ktorá je 
už tretí rok v open access de Gruyter, obnovení jej redakčnej 
rady s početnejším zastúpením zahraničných odborníkov, 
keďže sa Folia uchádza o zaradenie do Scopus, a o projekte 
H2020, ktorý začína v júni, a výzve na početnejšie sa 
zapojenie ostatných pracovísk.
 Prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., prorektor pre rozvoj školy 
a hodnotenie kvality, informoval o pridelených finančných 
prostriedkoch na výučbu, pripravenom materiáli o 
nadpočetných hodinách, poďakovaní sa za spoluprácu 
pri vypĺňaní dotazníkového prieskumu a tiež hodnotenia 
zamestnancov, ktoré sa v porovnaní s minulými rokmi trochu 
objektivizovalo, ale ešte stále nie dostatočne, súťaži CAF, v 
rámci ktorej nás v júli čaká posúdenie na mieste, pri ktorom 
sa vyžaduje súčinnosť všetkých pracovísk a zamestnancov, 
organizovaní dobrovoľníckych brigád v jazdeckom areáli v 
spolupráci s Dobrovoľníckym centrom Košíc, Mestom Košice 
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a Mestskými lesmi, finalizácii prác na zriadení univerzitnej 
záhrady liečivých rastlín, priebehu rekonštrukčných prác 
na účelových zariadeniach a o predaji vlastného medu 
z ÚZ v Rozhanovciach ako jeden z benefitov pre našich 
zamestnancov.
 Doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., prorektor pre klinickú činnosť 
a styk s praxou, informoval o organizácii fungovania Centra 
klinických zručností, ktorý svoju plnú prevádzku začne od 
nového akademického roku, zmenách v oblasti organizácie 
klinických praxí, ktoré vyplynuli z rokovania s prezídiom KVL, 
zmene názvu odborného časopisu vydávaného komorou 
zo Spravodajca KVL na Vetžurnál a prezídium komory 
by privítalo viac odborných článkov od našich tvorivých 
pracovníkov, potrebe racionalizácie objednávok autobusov 
na rozvoz študentov počas ak. roku, účasti univerzity 
na celoslovenskej poľnohospodárskej výstave Dni poľa, 
možnosti zúčastňovať sa vzdelávacích akcií organizovaných 
KVL aj pre neklinické pracoviská.
 Kvestor univerzity Ing. Róbert Schréter, PhD., informoval 
o základných ekonomických údajoch, a to o celkových 
nákladoch a výnosoch roku, výsledku hospodárenia 2016, 
nevysporiadanom výsledku hospodárenia a porovnal vývoj 
výsledku hospodárenia za obdobie 2012 – 2017, ukončených 
rekonštrukciách na univerzite a jej účelových zariadeniach 
(výťahov na ŠD, P 35 a P 36, jazdeckej haly, striech P 8 a 9, P 4 
a P 10, toaliet v P 39, priestorov Centra klinických zručností, 
prebiehajúcich rekonštrukciách a úpravách (ukončovacie 
práce na záhrade liečivých rastlín, nákup kotlov, rekonštrukcia 
kotolne, trafostanice ÚZ Rozhanovce a trafostanice pod P 
19, ÚZ Rozhanovce – Pincatorka, vlečka, oplotenie, výmena 
okien, rôzne drobné stavebné práce, zakúpenie supportov 
pre dátové centrum, rekonštrukcia oplotenia Kostolianska 
od 07/2018, zavedenie systému elektronických žiadaniek a 
GPS tracking a zakúpení upratovacieho vozidla, projektoch, 
a to schválenom: Zníženie energetickej náročnosti pavilónu 
25 a v odbornom hodnotení ZEN P 17, P 35 a P 36, v príprave 
P 12, P 14 a P 39, zavedení elektronickej registratúry 
UNIKAN, v súvislosti s verejným obstarávaním upozornil 
na dodržiavanie postupov, uvádzanie správnych údajov v 
eProcuremnte (čísla projektov, grantov a pod.) a na zmena 
zákona o VO, po ktorej bude nasledovať zmena smernice o 
VO.

 Prorektorka prof. Faixová informovala v bode týkajúcom sa 
e-learningu o činnosti komisie pre e-learning, ktorá vznikla 
ako reakcia na potrebu viac rozšíriť samoštúdium. Študenti 
mali možnosť vyjadriť sa, aké formy e-learningu považujú za 
najžiadanejšie. Dôležitou úlohou do najbližšieho obdobia je 
preložiť texty do anglického jazyka. 
 Rektorka prof. Mojžišová informovala o príprave programu 
tzv. virtuálneho pacienta, ktorý bude dostupný na našich 
serveroch. Ide o systém umožňujúci diagnostikovať a liečiť 
pacienta, určiť, či zvolený postup bol účinný a došlo/nedošlo 
k vyliečeniu pacienta. Medzi viacerými univerzitami už 
existuje sieť virtuálnych pacientov.
 Samostatným bodom programu bola agenda GDPR. 
General Data Protection Regulation alebo všeobecné 
nariadenie na ochranu osobných údajov, je nariadenie 
Európskej únie, ktoré upravuje a nahrádza doterajší zákon 
o ochrane osobných údajov. Súbor ucelených pravidiel na 
ochranu dát nadobudol účinnosť 25. 5. 2018. Do tohto dňa 
museli byť zrevidované a zjednotené informačné systémy 
a postupy pri práci s údajmi. O zákone č. 18/2018, ktorý 
nahradil doterajší zákon na ochranu osobných údajov, 
informovala Ing. Eva Ráczová, vedúca oddelenia bezpečnosti 
a krízového riadenia. Zodpovednou osobou na univerzite je 
Ing. Vladimír Krajňák z OBKR, ktorý poskytuje poradenstvo 
všetkým zamestnancom univerzity, ktorí prichádzajú do 
kontaktu s osobnými údajmi a v prípade akýchkoľvek otázok 
či nejasností sa je potrebné obrátiť na neho. Aj preto bol 
prizvaný na zasadnutie kolégia, aby informoval o aplikácii 
predmetného zákona v podmienkach univerzity.
 V bode rôzne rektorka prof. Mojžišová informovala o 
vyplatení polročných odmien, na ktoré bolo alokovaných 
viac ako tristotisíc eur, na bodové hodnotenie 130-tisíc, čo je 
navýšenie o 10-tisíc voči roku 2017. Odmeny sú delené podľa 
počtu úväzkov zohľadňujúc pomer tvorivých pracovníkov 
a THP tak, aby nedochádzalo k disproporcii, minimálna 
výška odmeny je 140 € pre zamestnanca, ktorý odpracoval 
6 mesiacov, vedúci sú odmenení sumou per capita plus 
sumou za výsledok pracoviska podľa bodového hodnotenia.

PhDr. Ľudmila Kundríková 
     kancelárka

31. valné zhromaždenie EAEVE
 V dňoch 31. 5 – 1. 6. 2018 sa v Hannoveri uskutočnilo 
31. valné zhromaždenie Európskeho združenia inštitúcií 
pre veterinárske vzdelávanie (European Association 
of Establishments for Veterinary Education – EAEVE), 
ktoré bolo aj pripomienkou 240. výročia založenia 
Univerzity veterinárskeho lekárstva Hannover. Univerzitu 
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na 
valnom zhromaždení reprezentovali rektorka Dr. h. c. prof. 
MVDr. Jana Mojžišová, PhD., prorektor pre rozvoj školy a 
hodnotenie kvality prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., prorektor 
pre zahraničné štúdium MVDr. Martin Tomko, PhD., a kvestor 
Ing. Róbert Schréter, PhD. 
 Prvý deň valného zhromaždenia bol venovaný interným 
záležitostiam EAEVE vrátane voľby nového prezidenta 
EAEVE. Medzi najdôležitejšie závery prvého dňa valného 
zhromaždenia patrí zvýšenie ročného členského poplatku 
z 2000,- € na 3000,- €, zvolenie nového prezidenta EAEVE, 

ktorým sa stal profesor Stephane Martinot, generálny 
riaditeľ univerzity v Lyone a informácia o rozhodnutí ENQA, 
že EAEVE spĺňa potrebné požiadavky na získanie členstva 
ENQA na obdobie piatich rokov.
 Druhý deň vzdelávacieho programu bol venovaný 
„Používaniu informačných a komunikačných technológií 
(IKT) v modernom veterinárnom vzdelávaní“. Profesorka. 
Andrea Tipold, viceprezidentka pre výučbu, Dr. Elisabeth 
Schaper a Dr. Christin Kleinsorgen, z oddelenia e-learningu 
Univerzity veterinárskeho lekárstva Hannover (Nemecko) 
predniesli prednášku na tému Skúsenosti a trendy v oblasti 
veterinárneho vzdelávania založeného na IKT. Dr. Nick Short, 
vedúci učebných technológií a inovácií z Royal Veterinary 
College (Londýn, Veľká Británia), prezentoval skúsenosti, 
trendy a výzvy IKT v modernom veterinárnom vzdelávaní. 
Profesor Marc Gogny, prodekan École Nationale Vétérinaire 
Nantes (Francúzsko) a profesor Henry Chateau École 



 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v 
Košiciach sa v roku 2016 stala členom Európskej asociácie 
farmaceutických fakúlt (EAFP – European Association of 
Faculties of Pharmacy). V dňoch 16. – 18. mája 2018 sa konala 
výročná konferencia EAFP v Parme (Taliansko), v meste 
známom svojím prosciuttom, syrom, architektúrou, hudbou 
a okolitou prírodou, či Univerzitou v Parme, ktorá je jednou 
z najstarších univerzít na svete. Na Farmaceutickej fakulte 
v Parme študuje 1330 študentov, z toho 820 študentov 
v študijnom programe farmácia a zvyšok v študijnom 
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UVLF v Košiciach na výročnej konferencii
Európskej asociácie farmaceutických fakúlt v Parme

programe priemyselná farmácia. Počet absolventov na 
fakulte je 170, z toho 118 v študijnom programe farmácia. 
 Hlavná téma konferencie bola Pharmacy education: 
towards pharmaceutical science. Prvý deň po otváracom 
ceremoniáli, v ktorom vystúpili predstavitelia Univerzity v 
Parme a prezidentka EAFP, nasledoval 1. blok prednášok s 
tematickým zameraním: The stakeholder´s perspective in 
Pharmacy Education. Na druhý deň odzneli ďalšie zaujímavé 
prednášky na témy: Industrial Pharmacy Education: the 
European reality, The industrial perspective, Quality of 
learning: teaching methods... Posledný deň konferencie bol 
tematicky zameraný na zlepšenie bezpečnosti pacientov. 
Na konferencii sa 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 Project  „Virtual atlas of natural drugs” 
funded by partnership for faculty education and research grant. 
 Z našich kolegov nechýbali na konferencii zástupcovia 
Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave, Veterinární a 
farmaceutické univerzity Brno či Farmaceutickej fakulty v 
Hradci Králové. Na budúci rok v máji 2018 je konferencia 
plánovaná v Krakove (Poľsko). Konferencia prispela nielen 
k získaniu nových poznatkov v oblasti farmácie, ale aj 
k zviditeľneniu našej farmácie a celej univerzity v tejto 
európskej asociácii.

Zastupujúci tím UVLF

Nationale Vétérinaire d´Alfotrt (Francúzsko), sa 
zamerali na integráciu nového francúzskeho 
rámca veterinárnych kompetencií do Moodle vo 
francúzskych veterinárnych školách, zatiaľ čo Dr. 
Johannes Charlier, poradca pre zdravie zvierat 
z Kreavetu (Belgicko), informoval o zavedení 
databázy DISKONTOOLS do veterinárneho 
vzdelávania. Súčasťou vzdelávacieho programu 
bola aj prednáška rektorky UVLF v Košiciach 
prof. Jany Mojžišovej, ktorá svoju prednášku 
zamerala na integráciu virtuálnych pacientov 
do moderného veterinárneho vzdelávania 
a vytvoreniu VeDaNet (Siete veterinárnych 
fakúlt). Dr. Monika Finsterwald, koordinátorka 
projektu Erasmus + z Univerzity veterinárneho 
lekárstva vo Viedni, sa zamerala na interné 
riadenie kvality a spôsoby hodnotenia a zlepšovania 
vysokoškolského vzdelania založeného na kompetenciách. 
Súčasťou vzdelávacieho programu boli aj posterové 
prezentácie a hlasovanie prítomných o najlepšiu posterovú 
prezentáciu.
 V rámci valného zhromaždenia mali účastníci možnosť 
navštíviť kliniky univerzity, centrum klinických zručností a 
výskumné centrum pre infekčné choroby a zoonózy. Okrem 
oficiálneho programu účasť na valnom zhromaždení EAEVE 
je aj príležitosťou stretnutí a možností rozvíjania spolupráce 
s kolegami, ktorí zdieľajú spoločný záujem o zvyšovanie 
kvality veterinárneho vzdelávania v Európe aj mimo nej. 

Túto príležitosť využili aj zástupcovia našej univerzity pri 
rozhovoroch s čelnými predstaviteľmi EAEVE, jej výborov, 
členmi expertnej skupiny, ktorí vykonávali evalváciu a 
akreditáciu našej univerzity. Valné zhromaždenie bolo aj 
príležitosťou pre stretnutie s výkonným riaditeľom AAVMC 
(Association of American Veterinary Medical Colleges) A. T. 
Maccabem. 
 32. valné zhromaždenie sa uskutoční v dňoch 30. – 31. 5. 
2019 v Záhrebe.

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



odbornej prípravy. Bolo 
konštatované, že spolupráca 
medzi UVLF a IRSTEA sa tak 
javí ako možná a vzájomne 
prospešná. 
 Veľký potenciál pre 
spoluprácu v oblasti zoonóz 
a one health koncepcie má 
inštitút ANSES Laboratories 
v Paríži zaoberajúci sa 
zdravím a welfare zvierat, 

zdravím rastlín a bezpečnosťou potravín. Na pôde tohto 
inštitútu, ktorý sídli v areáli veterinárnej univerzity Maisons 
– Alfort,  privítal 
prof. Mojžišovú a 
prof. Venglovského 
generálny riaditeľ 
pre výskum pán 
Gilles Salvat, ktorý 
predstavil poslanie 
tohto významného 
pracoviska. Jeho 
hlavným zameraním je 
ochrana   zdravia ľudí, 
životného prostredia, 
práce a potravín, ako 
aj  ochrana zdravia a 
dobrých životných podmienok zvierat. 
 Toto svoje poslanie napĺňa prostredníctvom odporúčaní 
opatrení v oblasti verejného zdravia, posudzovaní rizík pre 
ľudské zdravie a nutričné riziká, vykonávaním monitorovacích 
misií v oblasti verejného zdravia. Tiež vykonáva, koordinuje 
a iniciuje výskumné projekty,  vykonáva referenčné 
laboratórne misie, poskytuje školenia a svojimi informáciami 
prispieva k verejnej diskusii.  Vydáva povolenia na uvedenie 
veterinárnych liekov, biocídnych výrobkov a prípravkov 
na ochranu rastlín na trh. Úzko spolupracuje s mnohými 
európskymi a medzinárodnými agentúrami (EFSA, ECHA, 
EMA, EEA, EU-OSHA a ECDC).
 ANSES ponúka našej univerzite spoluprácu v oblastiach 
ochrany zdravia zvierat a ľudí, zvlášť v oblasti výskumu 
vektormi prenášaných vírusových nákaz, ako je kliešťová  
encefalitída, západonílska encefalitída a modrý jazyk oviec. 

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
         rektorka
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Univerzita nadviazala spoluprácu s francúzskymi partnermi
 Rektorka prof. 
Mojžišová sa zúčastnila 
na pracovnej ceste v 
Paríži v dňoch 22. – 25. 
5. 2018, aby vystúpila 
s prezentáciou našej 
univerzity na IRSTEA 
(National Research 
Institute of Science 
and Technology for 
Enviroment and 
Agriculture) a ANSES 
(French Agency for 
Food, Environmental 
and Occupational 
Health & Safety). Pracovnej cesty sa spolu s ňou zúčastnili 
prof. MVDr. Ján Venglovský, PhD., a doc. MVDr. Naďa 
Sasáková, PhD. 
 Na stretnutí v IRSTEA (Národný výskumný ústav vo vede a 
technike pre životné prostredie a poľnohospodárstvo)  ich 
privítal jeho prezident Marc Michel a de Raoul Mille.
Nasledovali  krátke prezentácie  IRSTEA a Univerzity 
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a diskusia 
o sieti vysokých škôl v oblasti veterinárnej medicíny. Naša 
univerzita bola predstavená ako jediná, ktorá ponúka 
vysokoškolské vzdelávanie vo veterinárnej oblasti na 
Slovensku a ktorá  ponúka dva študijné programy v 
anglickom jazyku: šesťročný študijný program a program 
pre bakalárskych absolventov poľnohospodárskych, 
veterinárnych alebo biologických vied, ktoré vedú k titulu 
doktor veterinárnej medicíny. Zdôraznená bola podpora 
niekoľkých európskych a medzinárodných projektov, napr. 
H2020, COST, Life +, Medipark či centrum excelentnosti v 
oblasti zoonóz.
 Na stretnutí zazneli informácie o slovenskom podpornom 
programe pre prijímanie mladých výskumných pracovníkov 
a tiež podporu mobility doktorandov, na čom má naša 
univerzita mimoriadny záujem.  A práve toto bola oblasť, na 
ktorej sa zhodli obe strany a vyzdvihli užitočnosť kontaktu, 
v ktorom sa uvádza potreba priameho a konkrétneho 
preskúmania záujmov budúcich mobilít IRSTEA a UVLF  
prostredníctvom prijímania doktorandov. Okrem toho bola 
definovaná oblasť výskumu rezistencie na antibiotiká a 
oblasť prežitia patogénov počas spracovania odpadových 
vôd spoločná pre univerzitu i  IRSTEA. Spoločný je i záujem 
o opätovné využitie odpadových vôd vrátane aspektov 

Blahoželáme jubilantom...
... ktorí oslávili svoje životné jubileá v mesiacoch máj a jún, a aj všetkým tým, ktorých oslava

významných životných jubileí čaká v ďalších mesiacoch a rokoch.

Počas desaťročí existencie nášho univerzitného časopisu  sme blahoželali mnohým a mnohým jubilantom...  Súčasnosť 
však prísnejším okom hľadí na  súkromie, a keďže dňom 25. 5. 2018 nadobudlo účinnosť všeobecné nariadenie Európskej 
únie na ochranu osobných údajov známe pod skratkou GDPR (General Data Protection Regulation), v ďalších vydaniach 

už menoslov oslávencov nebude. Prianie všetkého dobrého však ostáva v platnosti aj naďalej!

PhDr. Ľudmila Kundríková, šéfredaktorka Spravodajcu UVLF v Košiciach 
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Univerzita medzi ocenenými Košičanmi

CENA MESTA KOŠICE

 Súčasťou každoročných osláv spojených s Dňom mesta 
Košice je aj odovzdávanie mestských ocenení. Dňa 7. 5. 2018 
bola v sále historickej radnice v Košiciach, kde sa uskutočnilo 
slávnostné odovzdávanie najvyšších mestských ocenení, 
zastúpená aj UVLF v Košiciach. Okrem siedmich jednotlivcov 
si Cenu mesta Košice prevzali aj zástupcovia troch 
ocenených kolektívov, medzi ktorými bol Jazdecký oddiel 
TJ Slávia UVLF. Ocenenie získal za šesťdesiatročnú prácu 
pri zachovaní a rozvoji jazdeckého športu, prácu s mládežou 
a organizáciu športových podujatí v meste Košice. Aktivity 
jazdeckého oddielu dlhé desaťročia prispievajú k šíreniu 
dobrého mena mesta Košice na národnej i medzinárodnej 
úrovni a ponúkajú obyvateľom mesta i jeho návštevníkom 
naplnenie kultúrnych i športových záujmov. Cenu za 
jazdecký oddiel prevzal jeho predseda MVDr. Miroslav 
Martinček.

CENA PRIMÁTORA MESTA KOŠICE

 Ďalší desiati jednotlivci a dva kolektívy sa stali laureátmi 
tohtoročnej Ceny primátora mesta Košice. Cenu primátora 
získala rektorka našej univerzity Dr. h. c. prof. MVDr. Jana 
Mojžišová, PhD., ktorá stála na čele UVLF v Košiciach 
pri jej v súčasnosti najväčšom medzinárodnom úspechu, 
keď bola medzinárodne evalvovaná a akreditovaná, čím 
sa zaradila medzi dovtedy 11 najlepších európskych 
veterinárskych vysokých škôl. Týmto zviditeľnila Košice 
v európskom vzdelávacom priestore a zvýšila záujem 
zahraničných študentov o štúdium na našej univerzite. 
Svojou angažovanosťou v krajinách celého sveta dostáva 
do povedomia pozitívny obraz Slovenska a Košíc. Pod jej 
vedením sa v roku 2017 otvorila Univerzitná veterinárna 
nemocnica, špičkové klinické, pedagogické a výskumné 
pracovisko určené širokej verejnosti, a to nielen na 
regionálnej, ale aj celoslovenskej úrovni. 

PhDr. Ľudmila Kundríková, kancelárka

 JO založili v roku 1958 MVDr. Jozef Duchaj (dnes už 
nebohý) a MVDr. Juraj Hanulay, v súčasnosti jeden z 
najuznávanejších odborníkov v oblasti jazdectva a koní 
na Slovensku. Od začiatkov pôsobenia v priestoroch 
jazdeckého areálu dosahovali členovia JO mimoriadne 
športové úspechy, či to už boli pravidelné umiestnenia 
na majstrovstvách ČSSR a neskôr Slovenskej republiky, 
alebo reprezentácia na medzinárodnej úrovni. Ako jediný 
fungujúci jazdecký oddiel v meste Košice tak dnes nadväzuje 
na tradíciu jazdeckého športu v Košiciach, ktorý má svoje 
počiatky v činnosti Košického dostihového spolku od roku 
1870. Dnes je pod vedením predsedu MVDr. Miroslava 
Martinčeka Jazdecký oddiel TJ Slávia UVLF v Košiciach 
najväčším jazdeckým klubom organizovaným v národnom 
športovom zväze – Slovenskej jazdeckej federácii. Zároveň 
patrí medzi najaktívnejšie. Od roku 2015 bol ako jediný 
na Slovensku poverený vzdelávaním trénerov jazdectva v 
mene SJF. Členovia oddielu tiež zastávajú funkcie predsedov 
odborných komisií SJF, členov kontrolnej a revíznej komisie 
a člena výkonného riadiaceho orgánu – predsedníctva 
SJF. Na športovom poli sa za posledné roky podarilo 
hlavne vďaka práci s mládežou dosiahnuť umiestnenia na 
Majstrovstvách oblasti SJF – východ v drezúre a skokoch 

PREDSTAVUJEME JAZDECKÝ ODDIEL TJ SLÁVIA UVLF V KOŠICIACH

a tiež na Majstrovstvách Slovenska v skokoch, čo je 
hodnotné vzhľadom na konkurenciu v týchto olympijských 
disciplínach. V neolympijskej voltíži pôsobia v oddiele 
cvičenci vo veku od 5 do 18 rokov, ktorí  sú rozdelení do 
dvoch juniorských a dvoch detských skupín, a pravidelne 
sa umiestňujú na Majstrovstvách SR. Pätnásť z nich súťaží aj 
v kategórii jednotlivcov. Klub sa systematicky venuje práci 
s deťmi a mládežou a za roky svojej existencie bránami JO, 
kde pôsobí, prešli stovky mladých ľudí nielen z Košíc a okolia, 
ale aj zo zahraničia.
 Jazdecký oddiel každoročne organizuje skúšky jazdcov 
na získanie jazdeckej licencie, a tak rozširuje počty jazdcov 
a vyhľadáva nové talenty. Zároveň každoročne organizuje 
najväčšie jazdecké podujatia v rámci východného Slovenska, 
či už je to jesenný Košický pohár alebo júnové preteky o Cenu 
rektorky UVLF v Košiciach a pohár Primátora mesta Košice. 
Každoročne pripravuje celkovo 9 jazdeckých pretekov, čo 
je vzhľadom na to, že všetci členovia oddielu pracujú ako 
dobrovoľníci a činnosť pre oddiel vykonávajú popri svojom 
zamestnaní, unikátne. Za zmienku stojí aj to, že vstup na 
všetky podujatia je pre obyvateľov a návštevníkov mesta 
bezplatný.
 Pre Košičanov je asi najznámejším podujatím, ktoré 



Národná poľnohospodárska univerzita v Bila Cerkva
ocenila spoluprácu s našou univerzitou
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členovia jazdeckého oddielu organizujú, Hubertova jazda, 
sprievod jazdcov a koní, ktorí prejdú Hlavnou ulicou a 
symbolicky tak ukončia jazdeckú sezónu. Túto tradíciu síce 
poznajú aj v iných mestách Slovenska, ale nikde sa nekoná 
v historickom centre mesta a nemá takú atmosféru, ako tá 
naša košická.
 Za povšimnutie stojí aj práca členov jazdeckého oddielu 
pri záchrane a zveľaďovaní jazdeckého areálu. Za posledné 
roky sa podarilo majetkovoprávne vysporiadať viac ako 

2 hektáre pozemkov pod 
areálom a ďalšie približne 2 
hektáre sa aj vďaka desiatkam 
hodín práce v archívoch 
podarilo získať cez prvostupňové súdne rozhodnutie, čím 
sa podarilo zachovať jediný jazdecký areál v meste, ktorý je 
unikátne umiestnený neďaleko dvoch veľkých sídlisk a tak 
dostupný obyvateľom mesta.

Ing. Marek Horváth

 V januári 2018 navštívila našu univerzitu delegácia 
predstaviteľov z ukrajinskej Národnej poľnohospodárskej 
univerzity v Bila Cerkva (Bila Tserkva National Agrarian 
University) na čele s rektorom prof. Anatolijom Danylenkom. 
Hlavným cieľom tejto návštevy bolo zoznámiť sa s našou 
univerzitou a získať informácie týkajúce sa podmienok 
európskej evalvácie a akreditácie EAEVE. Rektori obidvoch 
univerzít prof. Mojžišová a prof. Danylenko slávnostne 
podpísali dohodu o spolupráci v oblasti pedagogickej a 
vedecko-výskumnej činnosti. Na základe našich skúseností 
s hodnotiacim procesom EAEVE sme vyjadrili partnerom 
podporu a sľúbili pomoc pri príprave na zahájenie procesu 
európskej evalvácie fakulty veterinárskej medicíny. Na 
základe týchto dohôd navštívili dňa 4. mája 2018 zástupcovia 
našej univerzity partnerskú univerzitu v Bilej Cerkvi. Pre našu 
delegáciu, ktorej členmi boli rektorka Dr. h. c. prof. MVDr. 
Jana Mojžišová, PhD., prorektori prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., 
a doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., kvestor Róbert Schréter, 
PhD., a kancelárka PhDr. Ľudmila Kundríková, pripravili 
hostitelia srdečné privítanie a bohatý program. V tradičných 
krojoch privítali študenti a zamestnanci rektorku chlebom a 
zdravicou i piesňami v ukrajinčine aj slovenčine. 

  Program návštevy pokračoval v zasadacej miestnosti 
rektorátu, kde pod vedením rektora prof. Danylenka zasadala 
Vedecká rada Národnej poľnohospodárskej univerzity v 
Bila Cerkva, ktorá sa venovala zámerom ďalšieho rozvoja 
univerzity, najmä jej veterinárskej fakulty, a zintenzívneniu 
medzinárodnej spolupráce v európskom kontexte. Vedecká 
rada na svojom zasadnutí 5. apríla 2018 rozhodla o udelení 
čestného doktorátu – doctor honoris causa – rektorke UVLF 
v Košiciach prof. Jane Mojžišovej za osobnú podporu aktivít 
vedúcich k budovaniu medzinárodnej spolupráce, za rozvoj 
medzinárodných projektov a vzdelávacích programov, 
akademickej výmeny a modernizácie vzdelávania na 
Fakulte veterinárnej 
medicíny NPU. Na 
zasadnutí vedeckej 
rady tak bola 
rektorka UVLF v 
Košiciach Dr. h. c. 
prof. MVDr. Jana 
Mojžišová, PhD., 
počas tradičného 
ceremoniálu oce- 
nená udelením čest- 
ného doktorátu. 
 Následne sa vo svojom príhovore po vyjadrení vďaky 
ako členka výkonného výboru Európskeho združenia 
inštitúcií pre veterinárne vzdelávanie venovala procesu 
medzinárodného hodnotenia veterinárskych vysokých škôl, 
úlohám, ktoré stoja pred každou vysokou školou, ktorá sa 
uchádza o akceptáciu v európskom vzdelávacom procese a 
zopakovala prísľub, že naša univerzita bude nápomocná pri 
tomto procese. 
 Po skončení zasadnutia vedeckej rady sa zástupcovia UVLF 
presunuli na fakultu veterinárskej medicíny, kde sa počas 
stretnutia s jej zamestnancami a študentmi podrobnejšie 
zoznámili s históriou a súčasnosťou fakulty, jej organizačnou 
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štruktúrou, študijnými programami, podmienkami 
pedagogickej, vedeckej i klinickej činnosti, personálnym 
zabezpečením i materiálnym vybavením. Počas prehliadky 
rozsiahleho areálu a budov fakulty sa v diskusii vymieňali 

informácie o osobitostiach jednotlivých činností na oboch 
našich školách. 

PhDr. Ľudmila Kundríková, kancelárka

Foto: Sabine Schüller

 Dňa 7. 6. 2018 som sa zúčastnila zasadnutia FVE 
(Federation of Veterinarians of Europe) a sekcie EVERI 
(European Veterinarians in Educations, Research and 
Industry). Zasadnutie sa konalo v nórskom Bergene. Sekciu 
EVERI otvorila a viedla pani Sabine Schueller v oblastiach:
 1. Európski veterinárni lekári vo vzdelávacom procese, 
  výskume a priemysle (European Vets in Education, 
  Research and Industry)
 2. Vet-Future Project
 3. Everi-minisite and Research Gateway
 Veľká časť sekcie EVERI sa venovala otázke postgraduálneho 
vzdelávania veterinárnych lekárov v európskom priestore, 
ich prepojeniu s výskumom a priemyslom, pričom z 
praktického hľadiska účastníkom sekcie bola umožnená 
nielen prezentácia, ale aj exkurzia Nórskeho expertízneho 
centra (Norwegian centres of Expertise – NCE Seafood) v 
Bergene, ktoré sa venuje problematike chovu, lovu a zdravia 
rýb, predovšetkým lososov. V rámci uvedenej problematiky 
sa autori jednotlivých prednášok zamerali na zdravie a 
welfare rýb v Nórsku za rok 2017 (Dr. Kari Nordheim: Snap 
shots into fish health and welfare: Overview of the fish health 
and welfare in Norwegian fish farming in 2017), vakcináciu 
rýb ako prevenciu vzniku závažných ochorení rýb (Dr. 

Dafydd Morris: Development 
of fish vaccines and the 
effect of minimazing the use 
of antibiotics in Norwegian 
fish farming – transfer value 
to other species) a najmä 
minimalizáciu používania 
antibiotík pri chove rýb a 
prenos na iné druhy. Táto 
problematika rezonovala aj 
v iných častiach zasadnutia 
FVE, nakoľko je v blízkej 
budúcnosti potrebné 
zabezpečiť zníženie spotreby 
antibiotík vo veterinárnej 
medicíne nielen z pohľadu 

ekonomického, ale aj zdravotného, a to tak z pohľadu 
zdravia zvierat, ako aj z pohľadu humánnej medicíny, ak 
sa jedná o potravinové zvieratá. To znamená v sektore 
potravinových zvierat zohľadniť a prepojiť nasledovné 
aspekty – vakcinácia, chov zvierat, biobezpečnosť, pričom 
ale vakcinácia zvierat a ľudí bude z tohto pohľadu kľúčová. 
Ďalšie prednášky sa venovali problematike: Developing 
species specific knowledge on nutrient requirement is key 
foe efficient aquaculture (Alex Marsh, Cargill) a New tools for 
sea lice and pathogen control (Bjögolfur Havardsson, The 
Seafood Innovation Cluster). 
 Po prednáškach nasledovala exkurzia do priestorov 
tohto výskumného centra, kde sme navštívili laboratóriá 
na histologické a mikrobiologické vyšetrenia rýb a systémy 
úpravy pitnej a morskej vody, ktoré sa používajú pri chove 
rýb, najmä lososov na vedecké účely. Význam vedeckej 
experimentálnej práce spočíva v prepojení s rybným 
priemyslom a najmä v zabezpečení vysokej bezpečnosti 
a kvality mäsa rýb, nakoľko sa dnes uvádza, že na svete sa 
každých 20 minút vyrobí 250 000 jedál z lososa.
 V popoludňajších hodinách sa zasadnutie venovalo 
projektu VETFUTURE, význam a ciele ktorého predstavil 
Massenzio Fornasier z Talianska. Celý projekt má niekoľko 
kľúčových slov, resp. cieľov, ktoré sú zamerané na zvýšenie 
povedomia významu práce veterinárneho lekára u ľudí 
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nielen z pohľadu zabezpečenia zdravia zvierat, ale aj 
zabezpečenia potravinovej bezpečnosti, ak sa jedná 
o potravinové zvieratá a hlbšieho prepojenia práce 
veterinárneho lekára s výskumom a priemyslom. To 
znamená zvýšiť povedomie a úlohu veterinárneho lekára 
v spoločnosti z hľadiska zabezpečenia ochrany zdravia 
(animal health) a pohody zvierat (animal welfare), ale aj 
ochrany zdravia ľudí a zabezpečenia bezpečnosti potravín 
na všetkých úrovniach, t. j. od farmy na stôl. Toto musí byť 
tiež úlohou veterinárnej politiky (veterinary policy), aby sa 
práca veterinárneho lekára zviditeľnila tak v súkromnom, 
ako aj v štátnom sektore a priniesla pozitívny prínos pri 
formovaní prospešnej legislatívy nielen na úrovni Európskej 
únie, ale aj národnej. S tým súvisí aj agenda postgraduálneho 
aj pregraduálneho vzdelávania veterinárnych lekárov a 
študentov veterinárnych škôl, kde sa v rámci tejto časti 
programu zasadnutia predstavili nasledovné programy: 
 Postgraduálne programy: Management of Veterinary 
Practice; Veterinary Public Health a Integration of VetCEE 
dossiers in EBUS programme určené pre štátnych 
veterinárnych lekárov. Ich cieľom je zavedenie jednotného, 
ale najmä kvalitného systému postgraduálneho vzdelávanie 

v členských krajinách FVE.
 Pregraduálne programy, cieľom ktorých je zvýšiť kvalitu 
veterinárneho vzdelávania na veterinárnych školách. 
Príkladom môže byť schéma EVERI – External Practical 
Training Scheme určená pre študentov na zvýšenie ich 
praktických a teoretických zručností vo všetkých oblastiach 
veterinárnej medicíny. V súčasnom období existujú tri 
takéto programy, do ktorých sa študenti môžu zapojiť, a 
na ktoré EVERI prispieva sumou 1 800 € (cestovné výdavky 
a ubytovanie) a ktorý trvá dva týždne: ONE HEALTH – Brno, 
Veterinárna a Farmaceutická univerzita, ČR (letná škola); 
VETS and BEES – Záhreb, Chorvátsko a AQUATIC MEDICINE – 
Oslo, Nórsko.
 Celé zasadnutie tejto sekcie odborníkov zasadalo naozaj 
v konštruktívnom duchu a prinieslo mnoho otázok, kam 
kráča veterinárna medicína, aké je postavenie veterinárneho 
lekára nielen v súkromnej praxi, ale aj v štátnom sektore, 
pretože všetci máme len jedno zdravie, a tak méta ONE 
HEALTH a VETERINARY PUBLIC HEALTH sa týka nás všetkých.

   doc. MVDr. Eva Dudriková, PhD.

 Katedra hygieny a technológie potravín Univerzity 
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach pod záštitou 
ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 
republiky Gabriely Matečnej a v spolupráci so Štátnou 
veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky, 
Národným kontaktným bodom pre vedeckú a technickú 
spoluprácu s EFSA, Úniou hydinárov Slovenska a Slovenskou 
spoločnosťou pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske 
a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave usporiadala XXXIX. 
ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Hygiena 
alimentorum s pracovným názvom Zdravotná bezpečnosť 
a kvalita hydinového mäsa, vajec, produktov rybolovu a 
zveriny. Konferencia sa uskutočnila v dňoch 16. – 18. mája 
2018 už tradične na Štrbskom Plese v priestoroch hotela 
Patria.
 Hlavným zameraním medzinárodnej vedeckej 
konferencie bola prezentácia aktuálnych poznatkov 

o zdravotnej bezpečnosti a kvalite hydinového mäsa, 
výrobkov z hydinového mäsa, vajec, vaječných výrobkov, 
produktov rybolovu, zveriny z voľne žijúcej a farmovej zveri 
a medu. Konferencie sa zúčastnilo viac než 200 účastníkov, 
okrem Slovenskej republiky z Českej republiky, Holandska, 
Chorvátska, Maďarska, Nemecka, Poľskej republiky, Rakúska, 
Talianska a Ukrajiny.
 Účastníkov konferencie privítal organizačný a odborný 
garant prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., a konferenciu otvoril 
štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR MVDr. Gabriel Csicsai, PhD.
 V úvodnej časti konferencie boli prorektorom UVLF pre 
zahraničné štúdium odovzdané pamätné medaily, ktoré 
udelila rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a 
farmácie v Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, 
PhD., za mimoriadny prínos k rozvoju hygieny potravín, a 
to doc. DVM. Petrovi Paulsenovi, PhD., z Ústavu hygieny 
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mäsa, technológie mäsa a potravinárskych vied Univerzity 
veterinárskeho lekárstva vo Viedni, Ing. Mgr. Danielovi 
Molnárovi, riaditeľovi Únie hydinárov Slovenska, MVDr. 
Štefanovi Karahutovi, riaditeľovi Regionálnej a potravinovej 
správy Košice-okolie a MVDr. Márii Spišákovej, zodpovednej 
za plánovanie výroby a kvalitu výrobkov spoločnosti 
Globaltrading Slovakia, s. r. o., Rozhanovce. 
 Odborný a organizačný garant v úvode pripomenul 
významné jubileá pripadajúce na rok 2018 súvisiace s 
veterinárnym stavom a hygienou potravín.
 V rámci konferencie odznelo 12 plenárnych prednášok a 
15 prednášok. 
 V rámci plenárnej časti konferencie vystúpil prorektor UVLF 
v Košiciach pre zahraničné štúdium MVDr. Martin Tomko, 
PhD. (Postavenie výučby hygieny potravín vo veterinárnom 
vzdelávaní), ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a 
potravinovej správy SR prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc. (Výsledky 
úradných kontrol potravín na Slovensku a v krajinách 
EÚ), Ing. Marica Kuzmiak Theiszová, PhD., z Národného 
kontaktného bodu pre vedeckú a technickú spoluprácu s 
EFSA (Činnosti Národného kontaktného bodu pre EFSA v SR 
a jeho spolupráca so slovenskou vedeckou komunitou), Ing. 
Ján Sukovský z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka (Sektor rybolovu a akvakultúry na Slovensku a v EÚ) 
a Ing. Mgr. Daniel Molnár, riaditeľ Únie hydinárov Slovenska 
(Aktuálna situácia v hydinárskom priemysle v SR).
 Zo zahraničných účastníkov vystúpila v rámci plenárnej 
časti V. Rábai z Národného úradu pre bezpečnosť 
potravinového reťazca v Maďarsku (Audit veľkokapacitných 
bitúnkov), D.T. Sijm, z odboru pre hodnotenie rizika Úradu pre 
potraviny a ochranu spotrebiteľov v Holandsku (Bezpečnosť 
vajec a produktov z vajec: od hodnotenia rizika po riadenie 
rizika).
 Počas prestávky po prvej plenárnej časti konferencie 
organizačný výbor konferencie pripravil ochutnávku 
hydinových mäsových výrobkov (hydinová debrecínka a 
hydinová tlačenka) spojenú so súťažou o najlepší výrobok. 
Všetci účastníci konferencie mali možnosť zapojiť sa do 
hodnotenia (tzv. laické hodnotenie) a hodnotenie vykonali 
aj vybraní hodnotitelia z radov účastníkov.
 Pomerne veľká časť konferencie bola venovaná aj 
problematike voľne žijúcej zveri a zverine. Problematika 
chorôb voľne žijúcej zveri bola súčasťou prednášky Dr. 
C. Gremseho zo Spolkového úradu pre hodnotenie rizika 
v Berlíne (Študijné centrum pre hodnotenie zdravia a 
územného použitia – federálna spoločnosť pre výskum 
a manažment pôdy); profesor Winkelmayer (Rakúsko) sa 
zameral svoju prednášku na problematiku etiky zvierat 
založenej na využití zveriny a docent Paulsen (Rakúsko) 
sa zameral na problémy s kvalitou mäsa diviakov zo 
spoločných poľovačiek. Aktuálnou problematikou afrického 
moru ošípaných sa zaoberal docent Steinhauser (Česká 

republika) v prednáške Africký mor ošípaných a dopad na 
populáciu diviakov. Biotechnológie ako nástroj na zvýšenie 
kvality v chove farmovej zveri bola téma Ing. Pokorádiho zo 
spoločnosti Xcell Slovakia Breeding Services (SR).
 Posledná časť odborného programu pokračovala 
prednáškami zameranými na „Výskyt histamínu v rybacích 
výrobkoch komerčne dostupných v Poľsku“ (Michalski, 
Národný veterinárny výskumný ústav Pulawy, Poľsko), 
„Nové aspekty trichinelózy diviakov v Českej republike“ 
(Koudela, VFU Brno, ČR), „Záchyt rezíduí inhibičných látok 
vo vybraných surovinách a potravinách živočíšneho pôvodu 
pomocou testovacích mikroorganizmov“ (Pažout, VFU Brno, 
ČR) a „Bezpečnosť vody a potravín v ozbrojených silách SR a 
v NATO – štandardizácia a výzvy do budúcnosti“ (Németh, 
Ministerstvo obrany SR).
 Záver dňa poskytol priestor pre neformálne diskusie pri 
dobrom jedle a živej hudbe v slnečnej reštaurácii hotela 
Patria.
 V prvej časti posledného dňa konferencie si účastníci 
vypočuli prednášky zamerané na „Vplyv chladenia a 
mrazenia na štruktúru hydinového mäsa“ (Pospiech, VFU 
Brno, ČR), „Prípravu krmiva suplementovaného probiotika/
mi pre akvakultúru“ (Koščová, UVLF v Košiciach), „Výsledky 
monitoringu surového hydinového mäsa na dôkaz 
prítomnosti Campylobacter spp. zo vzoriek odoberaných 
v slovenskej obchodnej sieti“ (Cabanová, Vetrinárny a 
potravinový ústav Dolný Kubín), „Testovanie produkcie 
biofilmu u kmeňov Enterococcus hirae z hydiny a králikov“ 
(Bino, Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV, Košice), 
„Kombinatívnu aplikáciu dvoch enterocínov, ENT M a 
DURANCIN 26E/7 u brojlerových králikov“ (Lauková, Ústav 
fyziológie hospodárskych zvierat SAV, Košice) a výskyt 
Buttiauxella spp. u sŕn a jeleňov (Lauková, Ústav fyziológie 
hospodárskych zvierat SAV, Košice).
 Záverečná časť konferencie bola venovaná 
„Antibakteriálnej aktivite a charakteristike kmeňa 
Lactobacillus plantarum LP13BA izolovaného z bažanta“ 
(Kandričáková, Ústav fyziológie hospodárskych zvierat 
SAV, Košice), „Konzumnému hmyzu: včele medonosnej 
(Apis mellifera) ako udržateľnému potravinovému zdroju 
na Slovensku“ (Šimko, Zvolen), „Nutričným hodnotám 
hmyzu s veľkým potenciálom pre výživu ľudí a zvierat v 
EÚ (Šimko, Zvolen) a „Súčasným trendom v analýze rezíduí 
kokcidiostatík v potravinových matriciach (Juščáková, UVLF 
v Košiciach). 
 V priebehu konferencie bolo v súlade s témami plenárnych 
prednášok a prednášok prezentovaných 72 prác formou 
posterov.
 XXXIX. ročník konferencie Hygiena alimentorum ukončil 
vedúci Katedry hygieny a technológie potravín UVLF v 
Košiciach prof. MVDr. Peter Turek, PhD. Vo svojom príhovore 
poďakoval spoluorganizátorom, členom medzinárodného 
programového výboru, organizačného výboru, sponzorom, 
vystavovateľom, zamestnancom hotela Patria a zhodnotil 
odborný program konferencie. Poďakoval zahraničným 
účastníkom, aktívnym účastníkom a všetkým, ktorí poctili 
konferenciu svojou účasťou. Na záver pozval prítomných na 
jubilejný XXXX. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie 
Hygiena alimentorum, ktorý bude odborne zameraný na 
problematiku bezpečnosti a kvality mlieka, mliečnych 
výrobkov a rastlinných komodít.

prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.
prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality
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XVIII. kongres Komory veterinárnych lekárov SR
 V dňoch 25. – 27. mája 2018 sa v hoteli Grand Jasná v 
Demänovskej doline uskutočnil pravidelne každoročne 
organizovaný v poradí už XVIII. kongres Komory veterinárnych 
lekárov SR aj s medzinárodnou účasťou. Ako hostia sa 
kongresu zúčastnil aj 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 zúčastnil doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., prorektor 
pre klinickú činnosť a styk s praxou. Kongres slávnostne 
otvorila prezidentka KVL SR MVDr. Silvia Štefáková.
 Kongres, ktorý predstavuje jednu z najvýznamnejších 
vzdelávacích aktivít pre členov KVL SR, mal odborný 
program rozdelený do 5 sekcií – spoločenské zvieratá, 
farmové zvieratá, kone, exotické zvieratá a laboratórna 
diagnostika. Odborná úroveň kongresu bola na vysokej 
úrovni, zúčastnilo sa ho viac ako 350 poslucháčov, k 
atraktivite podujatia prispeli prednášajúci odborníci zo 
zahraničia. V sekcii spoločenských zvierat sa MVDr. Marta 
Schmidhalter (Pekárková), DiplECVDI, MVDr. Ján Janovec, 
DipECVS, MRCVS, a Dr. Ondřej Škor, DECVIM-CA, zaoberali 
problematikou rôznych metód diagnostiky a terapie rôznych 
onkologických ochorení. 
 V sekcii farmových zvierat sa MVDr. Nicole Březinová 
zaoberala možnosťami diagnostiky ochorení u HZ, 
novou formou prezentácie výsledkov ich interpretáciou, 
laboratórnymi vyšetrovacími metódami u HZ a možnosťami 
prístupu k výsledkom vyšetrení. Dr. Vet. Med. Raphael 
Holler, praktický veterinárny lekár z Rakúska, prezentoval 
svoje skúsenosti z oblasti problematiky významu státia 
dojníc na sucho pre pôrod a laktáciu, rizikových faktorov 
ovplyvňujúcich zdravie mliečnej žľazy, diagnostiky akútneho 
brucha u hovädzieho dobytka, chorôb paznechtov a 

niektorých chovateľských a zdravotných problémov u teliat. 
Boli prezentované aj niektoré jeho prípady z praxe. 
 Hlavnou témou v sekcii koní bola neurologická 
problematika – neurologické vyšetrenie koňa, diferenciálna 
diagnostika ataxie, neurogénne poruchy pohybu, poruchy 
spánku, epilepsia, manažment koňa s traumou CNS, 
niektoré infekčné ochorenia s postihnutím nervového 
systému. Hlavnou prezentujúcou zahraničnou európskou 
špecialistkou bola Dr. Inge Wijnberg, PhD., DECEIM, z 
Utrechtu. 
 V sekcii exotických zvierat bol prezentujúcim Dr. Endre 
Sos, PhD., DipECZM, z Budapešti, európsky uznávaný 
špecialista na ZOO zvieratá. Vo svojich prednáškach sa 
zaoberal manažmentom veľkých a väčších ZOO zvierat, 
manipuláciou s nimi a niektorými zdravotnými problémami. 
Sekcia laboratórna diagnostika sa zaoberala problematikou 
praktického zvládnutia správnej techniky prípravy, fixácie, 
farbenia a prepravy krvných náterov, otázkami molekulárnej 
mikrobiológie ako novej éry detekcie pôvodcov infekčných 
ochorení, genetického profilovania čistokrvných zvierat a 
použitia kryoterapie vo veterinárnej praxi.
 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 a verejnej zbierky 
na charitatívne účely. 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 Petra Cmoríka a jeho kapely.

doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., Dip. ECBHM
    prorektor pre klinickú činnosť a styk s praxou

Prijímacie konanie do 6-ročného študijného programu
General Veterinary Medicine a Open Days na UVLF v Košiciach

 Pre akademický rok 2018/2019 bolo stanovených 
5 termínov prijímacieho konania do 6-ročného 
študijného programu General Veterinary Medicine v 
mesiacoch máj, jún, júl a august. Prvého z termínov, 
10. 5. 2018 na UVLF v Košiciach, sa zúčastnilo 
5 uchádzačov o štúdium, ktorí pochádzajú z 
Anglicka, Škótska, Malty a Francúzska. Na testoch 
sa za prítomnosti doc. Anny Sobekovej a doc. 
Lenky Luptákovej preverili ich znalosti z chémie a 
biológie. Rovnaký program čakal o mesiac neskôr aj 
záujemkyňu o štúdium, ktorá pricestovala do Košíc 
zo Seychelov. Dňa 8. 6. 2018 sa pod patronátom 
veľvyslankyne SR v Nórskom kráľovstve pani Denisy 
Frelichovej uskutočnili prijímacie pohovory na 
veľvyslanectve SR v Osle. Zúčastnilo sa ich ďalších 
5 záujemcov, z ktorých boli traja z Nórska a po 
jednom z Islandu a Fínska. 
 Dosiahnuté počty bodov všetkých účastníkov 
prijímacieho konania svedčia o ich svedomitej 
príprave a serióznom záujme o štúdium 
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všeobecného veterinárskeho lekárstva. Uchádzačom v ich 
príprave na prijímacie pohovory napomohlo aj zakúpenie 
študijných materiálov Biological sciences, a set of questions 
and answers for entrance exams a Chemistry, a set of 
questions and answers for entrance exams, ktoré pre tento 
účel pripravili pedagógovia UVLF.
 S termínmi prijímacieho konania je už tradične spojený 
deň otvorených dverí. V rámci tohto dňa sa záujemcovia o 
štúdium oboznamujú s univerzitným areálom a jednotlivými 
klinikami, na ktorých budú mať možnosť získavať klinické 
zručnosti a praktické skúsenosti. Sprievodu po areáli sa 
zúčastňujú i rodičia a starí rodičia našich budúcich študentov. 
V máji ich zaujala operácia, ktorá momentálne prebiehala 
na klinike vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat, ako 
aj hovoriaci papagáj, ktorý práve imitoval jedného zo 

zamestnancov kliniky. Nastupujúca študentka z Francúzska 
zase ocenila priestory kliniky prežúvavcov, keďže vyrástla 
na rodinnej firme pôsobiacej v oblasti hovädzieho chovu a 
chcela by sa jej venovať i po získaní titulu doktor veterinárnej 
medicíny. Poslednou časťou dňa otvorených dverí bola cesta 
na internát, aby si študenti mohli utvoriť predstavu o bývaní 
počas štúdia.
 Všetci uvedení záujemcovia by mali v akademickom roku 
2018/2019 rozšíriť rady zahraničných študentov študujúcich 
na UVLF v Košiciach v anglickom jazyku.

MVDr. Martin Tomko, PhD.
prorektor pre zahraničné štúdium

Mgr. Katarína Hriczišonová
referát pre zahraničné štúdium

ERACON 2018
 V dňoch 8. 
– 12. mája 2018 
sa uskutočnil 
svetový kongres 
ERACON 2018 
(Erasmus Congress 
and Exhibition 
2018) v Murcii, 
Španielsko, pod 
patronátom Tibora 
Navracsicsa, člena 
Európskej komisie 
pre vzdelávanie, 
kultúru, mládež a 
šport. Hostiteľom 
účastníkov kongresu 
bola Universidad 
de Murcia, tretia 
najväčšia univerzita 
v Španielsku, 
založená 1272. 
Súčasná moderná 
univerzita vznikla 
v roku 1915, na 
univerzite študuje 
38 000 študentov. 
Na kongrese sa 
zúčastnilo viac ako 
400 účastníkov, 

zástupcov univerzít, študentov z celého sveta vrátane 
viacerých slovenských univerzít, medzi ktorými bola aj 
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. 
Našu univerzitu reprezentovali prorektorka prof. MVDr. 
Zita Faixová, PhD., inštitucionálna koordinátorka programu 
Erasmus+, a koordinátorky MVDr. Monika Garčárová a MVDr. 
Libuša Bodnárová. 
 Hlavnou myšlienkou kongresu ERACON bolo vytvorenie 
jednotnej platformy pre program Erasmus+ po roku 
2020. Program bol tematicky rozdelený do jednotlivých 
sekcií s možnosťou zapojiť sa do diskusie. Najdôležitejšie 
diskutované problémy boli otázky financovania programu 
po 2020, implementácia programu Horizont 2020 na 
zvýšenie úspešnosti Erasmus+. Ďalšími diskutovanými 
témami boli:

 – SOCIAL ERASMUS+ budovanie vzťahov medzi Erasmus 
  študentami a lokálnou komunitou domácej krajiny, 
 – internacionalizácia – stratégia a katalyzátor pre 
  vytváranie sietí v oblasti vzdelávania, stáží a praxí,
 – vytvorenie jednej platformy pre jednotlivé kľúčové 
  akcie programu Erasmus+,
 – ERASMUS V CLOUDE, digitálne nástroje pre realizáciu 
  programu,
 – úloha univerzít a programu Erasmus+ pri integrácii 
  utečencov v prijímajúcej krajine,
 – EWP (Erasmus without paper), network, budúcnosť 
  administrácie bez papierov, online nástroje.
 Na kongrese boli prezentácie ESN (Erasmus Student 
Network) študentov venované najčastejším problémom 
realizácie programu z pohľadu študentov. Študenti 
prezentovali svoje skúsenosti z výmenných pobytov, 
problémy s ubytovaním, vízami, reintegráciou po návrate 
z mobility. Súčasťou kongresu bol vzdelávací veľtrh v 
univerzitnom campuse za účelom propagácie štúdia 
a študijných programov. Stánok s logom UVLF prilákal 
pozornosť mnohých študentov, potencionálnych záujemcov 
o štúdium v študijných programoch všeobecné veterinárske 
lekárstva a farmácia.
 ERACON poskytol užitočné kontakty, rozšírenie bilaterálnej 
spolupráce s ďalšími univerzitami, a tým príležitosti pre 
ďalšie mobility v 
rámci Erasmus+. 
Získané poznatky 
z kongresu budú 
motiváciou do 
ďalšieho rozvoja 
a skvalitnenia 
realizácie výmen- 
ného programu 
E r a s m u s + . 
Ďalšie stretnutie 
k o o r d i n á t o r o v 
ERACON 2019 je 
plánované v máji 
na Cypre.

              Zastupujúci 
tím UVLF

v Košiciach



EurSafe 2018 – Professionals in Food Chains
 V dňoch 12. 6. – 16. 6. 
2018 sa na Veterinárnej 
univerzite vo Viedni konala 
medzinárodná vedecká 
konferencia zameraná 
na profesijnú etiku v 
potravinovom reťazci 
Professionals in Food Chains. 

 Príspevky (prednášky) 
boli rozdelené do 13 
sekcií, v rámci ktorých 
bolo prezentovaných 72 
príspevkov a 12 posterových 
prezentácií. Okrem týchto sa 
počas konferencie konali aj 
workshopy, kde sa vymieňali 
rôzne poznatky z oblasti 
etiky (rôzne prípadové 

štúdie a možné riešenia vzniknutých situácií, ktorých 
hlavnými aktérmi boli majiteľ zvieraťa, samotné zviera 
a veterinárny lekár). Z UVLF sa na konferencii zúčastnili 
prof. Kottferová, doc. Takáčová a Dr. Mesarčová z katedry 
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životného prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky. 
Aj keď počasie veľmi neprialo, v popoludňajších hodinách 
bola možnosť oboznámiť sa s krásami a pamätihodnosťami 
Viedne, pre nedostatok času však bolo veľmi ťažké vybrať si, 
čo vidieť. 
 Účastníci konferencie boli pozvaní na večeru a stretnutie s 
primátorom Viedne, ktoré sa konali v nádherných priestoroch 
radnice Wiener Rathaus. V rámci tohto podujatia boli 
vyhodnotené najlepšie práce prezentované na konferencii, 
kde ako najlepšia práca v posterovej sekcii bol vybratý a 
ocenený príspevok autorského kolektívu pod vedením doc. 
Takáčovej (Takáčová, D., Kottferová, J., Balajty, R., Bodnárová, 
L., Packová, A.: Is the dog´s meat consumption ethical and 
legal?). 
 Žiaľ, kvôli paralelným prezentáciám v rôznych sekciách sa 
nedali absolvovať všetky zaujímavé prednášky, ale obsiahly 
zborník nám umožnil zoznámiť sa so všetkými príspevkami. 
 Na budúci rok sa bude táto konferencia konať vo Fínsku – 
v Turku.

doc. MVDr. Daniela Takáčová, PhD.

Univerzita účastníkom 7. ročníka Celoslovenských dní poľa
 V dňoch 5. a 6. júna 2018 sa v Dvoroch nad Žitavou 
uskutočnil v poradí 7. ročník Celoslovenských dní 
poľa, ktoré sú považované za najväčšiu odbornú 
poľnohospodársku výstavu na Slovensku. 
Celoslovenské stretnutie poľnohospodárov 
predstavuje celoštátnu prehliadku odrôd 
poľnohospodárskych plodín, pokusov s ochranou a 
výživou rastlín, najmodernejšej poľnohospodárskej 
techniky a hospodárskych zvierat. Za doterajších 
sedem ročníkov sa výstava vyprofilovala na podujatie 
s vysokou odbornou úrovňou, poukázala na možnosti 
slovenského poľnohospodárstva a jeho úroveň. Jej 
úspešnosť sa prejavuje každoročne sa zvyšujúcim 
počtom vystavovateľov a návštevníkov. Táto výstava 
v Dvoroch nad Žitavou bez ohľadu aj na podmienky 
počasia zapustila silné korene. 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 
zúčastňuje zvyšujúci sa počet obchodných spoločností v 
oblasti osív, výživy a ochrany rastlín, poľnohospodárskej 
techniky, ale aj živočíšnej výroby. O výstavu prejavujú 
záujem aj zahraničné firmy, čím nadobúda medzinárodný 
charakter. Na vyše 30 hektároch plochy si návštevníci mohli 
pozrieť vyše 700 políčok s odrodami plodín a pokusmi 
s výživou a ochranou rastlín a bolo prezentovaných 25 
druhov zeleniny, liečivých a aromatických rastlín, ktorých 
pestovanie otvára možnosti vidieka v sebestačnosti v jej 
produkcii. Návštevníci mohli vidieť obrábanie pôdy konským 

záprahom, historické traktory, ako aj najmodernejšie 
technológie majúce vplyv na zvyšovanie produktivity práce 
v poľnohospodárstve. 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, kôz, hydiny a králikov. Svoje zastúpenie 
mali aj plemená koní chovaných na Slovensku. 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 



V Martine bola otvorená ďalšia karanténna stanica

a športového.
 Výstava sa konala pod záštitou predsedu vlády SR Petra 
Pellegriniho, ktorý sa zúčastnil oficiálneho otvorenia 
výstavy spolu s ďalšími vládnymi, verejnými a profesijnými 
predstaviteľmi. Naša univerzita sa na výstave zúčastnila už 
druhýkrát 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 návštevníkom 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 UVLF v Košiciach. Tieto pracoviská na výstave 

zastupovali MVDr. Robert Link, PhD., MVDr. Peter 
Major, PhD., MVDr. Filip Koľvek a prorektor pre 
klinickú činnosť a styk s praxou doc. MVDr. Oskar 
Nagy, PhD., ktorý okrem reprezentácie kliniky 
prežúvavcov bol zároveň zodpovedný aj za 
prípravu a technicko-organizačné zabezpečenie 
účasti nášho tímu na výstave. Firma Vetis 
ponúkla tohto roku možnosť aj študentom našej 
univerzity aktívne sa zapojiť do procesu prípravy 

a zabezpečovania prezentácie firmy a zúčastniť sa tejto 
výstavy. Uvedenú ponuku využil študent Šimon Halás, ktorý 
zároveň robil aj fotodokumentáciu z účasti našej univerzity 
na výstave. Univerzita bola prezentovaná ako inštitúcia 
zohrávajúcu významnú úlohu vo výchove odborníkov 
pre poľnohospodárstvo a aktívne spolupracujúcu s 
poľnohospodárskou praxou. Naše prezentačné priestory 
boli navštevované tak laickou verejnosťou, ako aj žiakmi 
stredných odborných škôl zameraných na poľnohospodársku 
výrobu, 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 v zvyšovaní povedomia 
odbornej a ostatnej verejnosti o našej univerzite a v rozvíjaní 
jej aktívnej spolupráce s praxou.

doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., DipECBHM
prorektor pre klinickú činnosť a styk s praxou

Foto: Šimon Halás

 Dňa 19. júna 2018 bola v Martine v priestoroch bývalej 
veterinárnej nemocnice otvorená v poradí už druhá 
karanténna stanica, ktorá  poskytne dočasný domov a 
veterinárnu starostlivosť túlavým, týraným alebo nelegálne 
prevážaným zvieratám.  Ministerstvo pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR otvorilo v januári 2017 prvú karanténnu 
stanicu vo Veľkom Krtíši, teraz pribudla ďalšia, ktorá má 
pokryť sever Slovenska. 
 Karanténnu stanicu otvorila prestrihnutím pásky 
Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorá v tejto súvislosti 
predstavila ďalšie plány do budúcnosti, ktoré rátajú aj so 
vznikom podobných objektov v nevyužívaných priestoroch 

ďalšej bývalej veterinárnej nemocnice 
buď v Michalovciach, alebo v Prešove tak, 
aby  bol zastrešený aj východ Slovenska. 
Slávnostného otvorenia stanice sa zúčastnili 
okrem iných aj poprední reprezentanti 
veterinárskeho stavu, a to ústredný riaditeľ 
Štátnej veterinárnej a potravinovej správy 
SR prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., rektorka 
Univerzity veterinárskeho lekárstva a 
farmácie v Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr. 
Jana Mojžišová, PhD., a prezidentka Komory 
veterinárnych lekárov SR MVDr. Silvia 
Štefáková.  
 Ako povedal ústredný riaditeľ 
ŠVPS prof. Bíreš, stanica bude slúžiť na 
ustajnenie zvierat, ktoré podliehajú 
veterinárnym opatreniam. Fungovať bude 
na princípe zabezpečenia ochrany zvierat 

nevyhnutného zdravotného ošetrenia, poskytnutia prvej 
pomoci, pri mimoriadnych situáciách alebo ochrany zvierat 
pred týraním. Do tejto skupiny budú zahrnuté aj zvieratá, 
ktoré boli z rôznych dôvodov zhabané. 
 Karanténna stanica je prevádzkovaná štátnou Regionálnou 
veterinárnou a potravinovou správou Martin a spravovaná 
ŠVPS SR. Rozloha stanice je takmer 1000 m2 a nachádza 
sa v nej napr. 8 boxov pre kone, žriebätá, hovädzí dobytok 
a teľatá, ovce a kozy,  9 klietok a 2 priestranné voliéry pre 
mačky, 1 klietka pre vtáky,  koterce pre psy a šteňatá.

(lk)
Zo zdroja: www.mpsr.sk
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Dobrovoľníci pomáhali v Jazdeckom areáli UVLF

 Dobrovoľnícke centrum mesta Košice v spolupráci s 
Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 
Magistrátom mesta Košice, mestskou časťou Košice-západ, 
Mestskými lesmi Košice, a. s., a Jazdeckým oddielom 
TJ Slávia UVLF v Košiciach zorganizovali dobrovoľnícke 
brigády zamerané na opravu tribúny na účelovom zariadení 
Jazdecký areál UVLF, ktoré sa uskutočnili v dňoch 9. 6., 
23. 6. a 26. 6. 2018. Aktivity boli zamerané na odstránenie 
hrdze a vykonanie náterov na oceľových konštrukciách a 
drevených doskách. Okrem rektorky prof. Jany Mojžišovej a 
ďalších členov vedenia aj zamestnancov UVLF v Košiciach, 

dobrovoľníkov organizovaných Dobrovoľníckym centrom 
Košíc pod vedením Martina Ištvána sa na uvedených 
aktivitách zúčastnili aj podpredseda vlády SR pre investície 
a informatizáciu Richard Raši, námestník primátora mesta 
Košice Martin Petruško, námestníčka primátora mesta Košice 
a iniciátorka aktivity Renáta Lenártová, starosta mestskej 
časti Košice-západ Ján Jakubov, pracovníci Magistrátu mesta 
Košice a Miestneho úradu mestskej časti Košice-západ. 
Mestské lesy, a. s., Košice sa na týchto aktivitách podieľajú 
sponzorskou dodávkou dreva na obnovu lavičiek na tribúne. 
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa dobrovoľníckych akcií 

zúčastnili a pomohli s opravou 
tribúny v Jazdeckom areáli 
UVLF. Dobrovoľníci vykonali 
nie ľahkú, avšak záslužnú 
prácu, ktorá výrazne prispeje 
k zlepšeniu vzhľadu nášho 
účelového zariadenia.
 Tešíme sa na stretnutie 
pri ďalších dobrovoľníckych 
akciách, ktoré budú pokračovať 
aj v mesiaci júl.

prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD. 
prorektor pre rozvoj školy

a hodnotenie kvality

Univerzita a mediálna analýza
 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 
využíva monitoring médií, ktorý je základom každodennej 
operatívnej práce vo vzťahu k médiám. Dnes už nikto nemá 
priestor prečítať desiatky strán často duplicitných príspevkov, 
a preto nám monitoring médií vo zvolenej podobe, 
periodicite a čase zaisťuje súhrn dôležitých príspevkov 
sledovaného dňa. Sú to úplné znenia informácií o tom, ako 
médiá informujú o našej univerzite a jej zamestnancoch. Ide 
o informácie z tlače, prepisy spravodajských a publicistických 
relácií, televíznych a rozhlasových staníc, agentúrne 
spravodajstvo a obsahy internetových portálov, ktoré sú 
dodávané v elektronickej podobe každý deň na základe 
kľúčových slov.

Univerzita sprostredkováva prístup k týmto získaným 
informáciám prostredníctvom svojho webového sídla uvlf.
sk, kde sa nachádzajú odkazy na tieto príspevky v časti 
Univerzita v médiách (http://www.uvlf.sk/sk/univerzita-v-
mediach).
 Mediálna analýza je produkt, ktorý poskytuje prehľadný 
rozbor obrazu univerzity vytvorený médiami. Sleduje 
a analyzuje veľké a často aj neprehľadné množstvo 
informácií o našej univerzite a jej predstaviteľoch. Mediálna 
analýza je spracovaná v ročnej periodicite. Dáta získané v 
rámci tohto monitoringu boli podrobené predovšetkým 
kvantitatívnej analýze, teda tak, ako v minulom období, 
Sledoval sa predovšetkým celkový výskyt relevantných 
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správ, ich početnosť v rámci stanovených kategórií, ako aj 
ich komparácia s predchádzajúcimi obdobiami. 
 V monitoringu médií sme v období od 1. 1. 2017 – 31. 12. 
2017 zaznamenali 554 správ, ktoré obsahovali informáciu o 
Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. 
Počet mediálnych správ týkajúcich sa nami zadaných 
kľúčových slov v porovnaní s predchádzajúcim rokom 
predstavuje nasledujúci graf č. 1.

Graf č. 1

Graf č. 2

Graf č. 3

 Medializácia univerzity od roku 2012 do roku 2016 iba 
rástla, avšak v roku 2017 klesol medziročný nárast publicity 
o 66 príspevkov.
 V celom sledovanom období publikovali najviac 
príspevkov internetové portály (283), nasledovali 
regionálne tituly (126), celoštátne denníky (31), agentúrne 
spravodajstvo (33), týždenníky a časopisy (51) a rozhlas a 
televízia (30 príspevkov), čo znázorňuje aj graf č. 2.
 V roku 2017 publikoval najviac príspevkov internetový 
portál sme.sk, a to 59 príspevkov, s 32 príspevkami nasledoval 
Košický Korzár a tesne za ním je portál košice:dnes, ktorý 

publikoval 29 príspevkov. V grafe č. 3 ja medializácia 
univerzity v top médiách s uvedením roka medializácie.
 Na záver už len pripomenutie, že je potrebné uvedomiť si 
možné negatívne následky našich verejne prezentovaných 
názorov, a to aj vo virtuálnej realite. Ale tiež je dôležité 
požadovať,  aby médiá nezneužívali svoje silné mienkotvorné 
postavenie v spoločnosti a snažili sa informovať verejnosť 
objektívne.

Mgr. Jana Bobrunková
zo zdroja NEWTON Media, spol. s r. o.

MAJÁLES 2018
 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 21-krát aj pre končiaci akademický rok 
2017/2018, a to pod názvom MAJÁLES 2018. Tohtoročné 
stretnutie pripadlo na štvrtok 24. mája 2018. 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 sa to začína. Pred 
mikrofón predstupujú zástupcovia zamestnávateľa a 
odborovej organizácie. Predseda Rady ZO OZ PŠaV UVLF 
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víta všetkých prítomných. Následne prorektor prof. Jozef 
Nagy 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 Kafe doraz. Určite oživením bolo aj vystúpenie hudobnej 
skupiny poslucháčov našej univerzity Bačova slina. Takmer 
475 zamestnancov univerzity si mohlo do 22. hodiny 

oddýchnuť i odreagovať sa od každodenných starostí a 
povinností. A aký by to bol Majáles bez tomboly... Pomerne 
dosť šťastlivcov sa potešilo z hodnotných cien. Majáles sa 
vydaril. Ďakujeme všetkým, ktorí sa o jeho zdarný priebeh 
pričinili. Či už aktívne, alebo čoby len svojou účasťou. 

prof. RNDr. Michal Toropila, CSc.
predseda Rady ZO OZ PŠaV UVLF

Detská veterinária 2018
 Rada ZO OZ PŠaV UVLF v Košiciach 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. V slnečnú sobotu 
2. 6. 2018 o 15. hod. bola zahájená oslava na tradičnom 
mieste pred morfologickým pavilónom v areáli univerzity. 
Stretlo sa tu množstvo malých aj veľkých detí s usmiatymi 
tváričkami, pričom sa v ich očkách zrkadlilo očakávanie. 
Radosť bolo sledovať, ako so zatajeným dychom pozorovali 
ukážky canisterapie VET Canisterapia Teamu SOŠ 
veterinárna Košice Barca. Detičky si mali možnosť vyskúšať 
jednotlivé triky a cviky so psíkmi, ktoré sa používajú pri 
práci s hendikepovanými deťmi. Odvahu preukázali, keď si 
na vlastných pleciach vyskúšali nosiť obrovského pytóna 
z Aqua Terra klubu UVLF. Zaujala ich však aj prehliadka 
malých zvierat ako aj nádherných exotických vtákov z 
klubu chovateľov malých cicavcov a exotického vtáctva. 
Najviac asi každého očarilo to, keď pricválali dva krásne 
biele kone z jazdeckého oddielu TJ Slávia UVLF v Košiciach. 
Mnoho odvážnych detí si na koňoch zajazdilo, a to hneď 
niekoľkokrát. Okrem týchto zážitkov čakalo na deťúrence 
množstvo súťažných športových disciplín, v rámci ktorých si 
vyskúšali svoju šikovnosť, za ktorú boli odmenené balíčkom 
dobrôt s prekvapením. Deň sa pomaly chýlil ku koncu a 
vyšantené detičky odchádzali domov spokojné. Veľká vďaka 
za túto nádhernú akciu patrí všetkým, ktorí sa podieľali na 
jej organizácii. Oslava MDD sa proste vydarila! Veríme, že sa 
opäť stretneme aj o rok!

Denisa Boľanovská
MVDr. Zuzana Maková, PhD.

 Potulky mestom Košice sú pešie prehliadky mesta pre 
obyvateľov a návštevníkov, ktoré populárnou a zábavnou 
formou už takmer 15 rokov  približujú zaujímavosti o 
Košiciach vždy priamo na mieste, zakaždým na inú tému, 
často aj na miestach  verejnosti nie vždy prístupných. 
V dňoch 1., 2., a 3. júna 2018 sa tieto potulky prvýkrát  
organizovali v areáli Univerzity veterinárskeho lekárstva a 
farmácie v Košiciach.

 V máloktorom parku na vás číha toľko umeleckých diel, 
ako v areáli veteriny. Našťastie je tento park kedykoľvek 
prístupný, a tak môžete na ne číhať aj vy, že kto z koho...  
bude mať väčšiu radosť. Ich celkový počet je 14,  a ak vojdete 
do jednotlivých pavilónov, objavíte ďalšie a ďalšie. Hneď 
pred rektorátom je akási kamenná mušľa a inde akýsi trilobit, 

Potulky mestom Košice – AREÁL KOŠICKEJ VETERINY
Vzadu pred Parazitologickým ústavom SAV nájdeme zasa 
dievčinu s holubicou v podaní skvelého košického sochára 
Jána Mathého. Iná dievčina z kovu postáva medzi pavilónmi 
veteriny, no tá je v podaní Františka Patočku z roku 1984. 
Vrcholom klasického sochárstva 19. storočia  v Čechách je 
socha žrebca, ktorého si najviac pamätáme z Václavského 
námestia v Prahe, ako na ňom jazdí sv. Václav, čoby dielo 
slávneho sochára Josefa Václava Myslbeka. Zvláštnosťou 
je, že táto socha je ukotvená len na dvoch bodoch, teda 
na dvoch nohách. Tým pádom nám napadne, že kôň je v 
pokluse. Môžete si to odsledovať na soche v životnej veľkosti, 
odliatej v roku 1979. Pokiaľ vrcholným dielom klasického 
sochárstva je táto socha, vrcholom moderného sochárstva 
je dielo od najlepšieho šperkára v Československu Antona 
Cepku. Ten však okrem šperkov robil aj sochy. Jedna z nich je 
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pred lekárňou. Ide o geometrickú abstrakciu z roku 1978.
 Aj takéto zaujímavosti sme objavovali na potulkách 
mestom Košice počas prvého júnového víkendu. Potulky sa 
konajú každý mesiac, no táto téma bola premiérová. A boli 

sme radi, že na ňu prišlo okolo 600 návštevníkov. Nechýbali 
medzi nimi ani zamestnanci univerzity (bývalí i súčasní) a tiež 
jej absolventi. Najväčšou pochvalou pre mňa bolo, keď sa mi 
po potulke priznali, že táto škola je ich pracoviskom, chodia 
sem každý deň, no i tak sa dozvedeli veľa zaujímavého. 
Takéto pochvaly ma potešia (však som muž) a už sa teším 
na ďalšie témy, ktoré pre vás pripravujem. V júli sa pozrieme 
do slávnych siení Košíc, v auguste pripravíme tému Víno a 
Košice a v septembri sa zasa potúlame po Myslave. V októbri 
zasa na tému Povesti a legendy o Košiciach. Viac nájdete na 
www.potulka.sk
Veríme, že i tieto témy budú tak úspešné, ako potulka po 
areáli Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie. I preto 
aj touto cestou ďakujem pani rektorke, pani kancelárke, ako 
aj veterinárnym lekárom z nemocnice a členom vlastnej 
ochrany. Verím, že túto tému o pár rokov aj zopakujeme. 

PhDr. Milan Kolcun
organizátor a sprievodca potuliek 

S hlbokým smútkom sme prijali oznámenie,
že  dňa 13. júna 2018 vo veku 91 rokov navždy odišiel

MVDr. Ladislav HUSÁR.
Posledná rozlúčka so zosnulým bola  15. júna 2018 v Dobšinej.

Na pôde našej univerzity  sme sa s ním naposledy oficiálne stretli dňa 19. 4. 2016 počas stretnutia 
našich pedagógov, ktorí ako veterinárni lekári pôsobili v minulosti v zahraničí ako experti.

MVDr. Ladislav Husár ako vedúci autorského kolektívu oficiálne predstavil publikáciu Expertízy 
slovenských veterinárnych lekárov v rozvojových krajinách sveta. 

XX. konferencia mladých vedeckých pracovníkov
s medzinárodnou účasťou na VFU Brno

 Pri príležitosti 100. výročia založenia Vysoké školy 
zvěrolékařské v Brne sa 30. mája 2018 konal jubilejný XX. 
ročník konferencie mladých vedeckých pracovníkov s 
medzinárodnou účasťou. Konferenciu svojimi príspevkami 
obohatili aj doktorandi Univerzity veterinárskeho lekárstva a 
farmácie v Košiciach pod vedením MVDr. Moniky Drážovskej, 
PhD.
 V priebehu konferencie bolo prezentovaných celkovo 38 
prác, ktoré boli rozdelené do dvoch sekcií. Prvá sekcia bola 
venovaná hygiene a technológii potravín, výžive a dietetike 
hospodárskych zvierat a hygiene vegetabílií, veterinárskej 
ekológii, biochémii, chémii a biofyzike. Príspevky zaradené 
v druhej sekcii boli zamerané na verejné veterinárske 
lekárstvo a ochranu zvierat, veterinárnu toxikológiu a 
toxikológiu potravín, choroby voľne žijúcich zvierat a zvierat 
zoologických záhrad. V každej sekcii hodnotila úroveň 
prezentovaných príspevkov odborná porota. 
 Našu alma mater v oboch sekciách reprezentovali 
4 doktorandi, MVDr. Daniela Juščáková (Mikrobiálne 

Zľava: MVDr. Simona Koleničová, MVDr. Boris Semjon a MVDr. 
Daniela Juščáková

Smútočné oznámenie

So smútkom sme prijali správu, že nás dňa 26. mája 2018 vo veku 75 rokov  navždy opustil
doc. PhDr. Ladislav BELANSKÝ, CSc.,

ktorý pracoval na univerzite v rokoch 1982 – 1998 na ústave telesnej výchovy.
Posledná rozlúčka so zosnulým bola  31. mája 2018 v obradnej sále Krematória v Košiciach.
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screeningové metódy v analýze reziduí antimikrobiálnych 
látok v potravinách živočíšneho pôvodu – súčasný prehľad), 
MVDr. Boris Semjon (Využitie viacnásobnej faktorovej analýzy 
pre hodnotenie bryndze), MVDr. Elena Hatalová (The possible 
use of brine shrimp Artemia franciscana in processing water 
samples for the diagnosis of Cryptosporidium spp.) a MVDr. 
Simona Koleničová (Detekcia DNA poškodenia využitím 
kométovej analýzy po expozícii tiaklopridom).
 Doktorandi UVLF v Košiciach svojimi príspevkami 
prezentovali vysokú erudovanosť a konkurencieschopnosť 
vo svojich odboroch, a tak niet pochýb, že prispeli ku 
skvalitneniu vedeckej úrovne celého podujatia. Toto 
tvrdenie potvrdzuje aj ocenenie prác MVDr. Eleny Hatalovej 

(1. miesto) v prvej sekcii a MVDr. Simony Koleničovej (2. 
miesto) v druhej sekcii.
 Na záver zostáva konštatovať, že účasť doktorandov UVLF 
v Košiciach na tomto vrcholnom doktorandskom podujatí 
na VFU Brno bola v roku 2018 úspešná, za čo patrí veľká 
vďaka v prvom rade vedeniu univerzity, ktoré nám umožnilo 
zúčastniť sa konferencie, a tak isto aj našim školiteľom a 
spolupracovníkom za odborné vedenie a pomoc. 

  MVDr. Simona Koleničová
Foto: MVDr. Monika Drážovská, PhD.

UNIVERZITA SA OPÄŤ 
ZAPOJILA DO ŽIVOTA 
MESTA

 Dňa 20. mája 2018 
organizovala mestská 
časť Košice-západ v 
rámci festivalu Dni 
Terasy 2018 podujatie 
pod názvom Zábavné 
kynologické popoludnie 
na Terase. Podujatie sa 
konalo na Toryskej ulici 
na lúke nad Poliklinikou 
Terasa. Počasie prialo 
a návštevnosť sa 
pohybovala nad 200 
ľudí. Na tejto tradičnej akcii pre chovateľov a majiteľov 
psov z mestskej časti bolo pripravených množstvo atrakcií 
a ukážok práce so psami. Skúsení kynológovia predviedli 
výcvik šikovnosti psov, canisterapie, psej akrobacie a pod. 
Pre deti bolo pripravené maľovanie na tvár, skákací hrad, 
súťaž o najkrajšieho psíka z kategórie čistokrvných psov 
ako aj o najmilšieho orieška a iné aktivity. V rámci odborno-
edukačnej časti mali krátke vystúpenia pozvaní odborníci 
na rôzne témy. Naša univerzita sa pravidelne podieľa na 
komunitnom dianí v rámci svojej odbornosti a rovnako 

Kynologické popoludnie na Terase

tomu bolo aj tentokrát, keď jedným z pozvaných odborníkov 
bol MVDr. Miloš Halán, PhD., z Ústavu parazitológie UVLF 
v Košiciach, ktorý v krátkosti hovoril o problematike 
vnútorných parazitov psov, rizikách ich prenosu na ľudí, 
liečbe a predovšetkým prevencie nimi spôsobovaných 
ochorení. V následnej diskusii odpovedal na otázky súvisiace 
nielen s témou vnútorných parazitov psov, ale aj v tejto 
sezóne aktuálnou problematikou kliešťov.

MVDr. Miloš Halán, PhD.

Diváci zaujatí ukážkou poslušnosti

 ...dni, kedy zapadá slnko neskôr, čas prázdnin 
a dovoleniek. Priestor načerpať novú silu pre 
každodenný súkromný aj pracovný život. 
Slnečné podvečery sú ako stvorené na priateľské 
stretnutia, aktívny i pasívny oddych. Aj my v 
redakčnej rade časopisu SPRAVODAJCA UVLF 
v Košiciach máme milú tradíciu stretnutia v 
neformálnej, až rodinnej atmosfére. V družnej 
debate preberieme radosti a starosti života. 
Nebolo to inak ani na našom ostatnom posedení, 
v stredu 13. 6. 2018.
 Členovia redakčnej rady časopisu SPRAVODAJCA 
UVLF v Košiciach prajú všetkým našim čitateľom, 
priateľom a kolegom krásne leto 2018.   

Leto...
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Včelársky klub navštívili predškoláci

 Dňa 30. 5. 2018 našu univerzitu navštívili predškoláci. 
Návštevu zorganizoval Včelársky klub UVLF v Košiciach v 
spolupráci s pani riaditeľkou materskej školy MŠ Jarná 4, 
ktorej snahou je vytvoriť pozitívny vzťah škôlkarov k prírode. 
Program zabezpečil odborný garant klubu MVDr. Rastislav 
Sabo, PhD., ktorý deťom hravou formou priblížil život včiel, 
čo sa deje v úli a aký význam a prínos majú včely pre prírodu 
a človeka. Deti boli veľmi zvedavé a odvážne, pýtali sa na 
všetko, čo ich zaujímalo a vôbec nemali strach zo žihadla. 
Veľký úspech mali včelárske klobúky a rukavice, ktoré si 
chcel každý vyskúšať a odfotiť sa v nich. Azda najväčším 

zážitkom bolo nájsť včeliu kráľovnú a vidieť ju naživo. Po 
praktickej ukážke včiel a včelárskych potrieb nasledovalo 
malé pohostenie, po ktorom škôlkari vyhlásili, že keď budú 
veľkí, chcú byť včelári (alebo predávať med). Nuž, čo k tomu 
dodať? Ostáva len veriť, že sa im ich sen splní, a ak by aj 
nie, snáď toto stretnutie aspoň podnieti ich hlbší záujem 
o živočíchy, prírodu a vzájomné vzťahy medzi človekom a 
prostredím, v ktorom žije.  

MVDr. Lucia Sabová, PhD.

Štvrťstoročie od udelenia Nobelovej ceny za objav PCR
OSOBNÉ SPOMIENKY NA METÓDU PCR

 Polymerázová reťazová reakcia (PCR – polymerase chain 
reaction) je metóda, ktorá za ostatné dve desaťročia výrazne 
ovplyvnila rozvoj biologických vied. Dnes už prakticky 
neexistuje molekulovobiologické laboratórium, v ktorom by 
sa nevyužívala táto metóda. Široké použitie našla aj v praxi, 
napr. v diagnostických laboratóriách. PCR dokáže v priebehu 
1 – 2 hodín pomnožiť definovaný úsek DNA na množstvo 
vhodné pre ďalšiu analýzu. 
 Prekvapuje
jednoduchý princíp PCR
 Exponenciálne množenie (amplifikácia) požadovaného 

fragmentu DNA, ktorý ohraničujú 
dva experimentátorom navrhnuté 
primery (krátke molekuly DNA), 
zabezpečuje termostabilná 
DNA polymeráza len vďaka 
cyklickému striedaniu teploty 
reakčného prostredia. Prvýkrát 
bola experimentálne zrealizovaná 
v roku 1983 a o 10 rokov neskôr, 
v roku 1993 – teda pred 25 rokmi, 
získal americký vedec Kary Banks 

Mullis, ktorý pracoval vo firme Cetus Corp., za jej objav 
Nobelovu cenu za chémiu. Keďže moja vedecká práca je 
úzko spojená aj s využitím metódy PCR, štvrťstoročie od 
udelenia Nobelovej ceny jej objaviteľovi je vhodná príležitosť 
na niekoľko osobných spomienok. 

 Koncom júna v roku 1992 som začal robiť svoj 
prvý pokus o zavedenie PCR v Košiciach
na Univerzite veterinárskeho lekárstva. Môj plán bol vyvinúť 
PCR na detekciu bovinného herpetického vírusu serotyp 1 
(BoHV-1), ktorý spôsobuje u hovädzieho dobytka respiračné 
a reprodukčné problémy. Sekvencie dvoch primerov na 
PCR, ktoré ohraničovali úsek DNA o dĺžke 468 nukleotidov, 
som vybral úplne náhodne, bez počítačového programu, 
zo sekvencie genómu vírusu uloženej vo voľne dostupnej 
medzinárodnej databáze. Syntézu primerov som dohodol 
na Ústave organickej chémie a biochémie ČSAV v Prahe 
u Dr. Smrta, s ktorým som mal už odbornú spoluprácu na 
inom projekte. Ďalšie komponenty pre PCR som kúpil od 
komerčnej firmy. Jedine, čo chýbalo, bol termocyklér. Ale 
to nemohlo zastaviť moje nadšenie. Termocyklér nahradili 
tri vodné kúpele, jeden zohriaty na 95 0C (rozvláknenie 
dvojvláknovej DNA), druhý na 56 0C (väzba primerov) a 
ďalší na 72 0C (syntéza DNA). Amplifikácia DNA mohla 
začať. Nasledovalo manuálne premiestňovanie skúmavky, v 
ktorej boli všetky komponenty pre PCR (dva primery, DNA 
polymeráza, deoxynukleotidtrifosfáty a vírusová DNA), 
vždy po jednej minúte z 95 0C kúpeľa do kúpeľa z 56 0C a 
potom do 72 0C. To sa opakovalo 25-krát počas jeden a pol 
hodiny. Monotónna práca vyčerpávala psychicky, vodná 
para z vriaceho kúpeľa v letných horúčavách vyčerpávala 
aj fyzicky, ale netrpezlivá myseľ hnala nadšenie vpred. 
Po skončení celého procesu som časť roztoku naložil na 
elektoroforézu a čakal na výsledok. Po ofarbení DNA sa 
objavil len slabulinký pás v oblasti 468 bp, teda očakávanej 

Kary Banks Mullis
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veľkosti. Neuveriteľne, amplifikácia sa čiastočne podarila! 
Opakované pokusy potvrdili tento výsledok. Ale potreboval 
som mať istotu. Vycestoval som na Katedru genetiky UK do 
Bratislavy, vtedy vedenej doc. Ferákom, zopakovať pokus 
v skutočnom termocykléri. Pokus sa podaril a fragment na 
elektorforetickom géli bol dosť intenzívny. Uvedomil som si, 
že slabá intenzita pásu v Košiciach bola spôsobená malým 
počtom cyklov ako aj tým, že pri zohrievaní PCR roztoku som 
použil hrubostennú skúmavku. Jedna minúta zohrievania 
asi nestačila na úplne dosiahnutie deklarovanej teploty v 
skúmavke. Z týchto experimentov sa zrodil prvý PCR test 
na detekciu BoHV-1 na svete a vedecká práca bola prijatá 
na publikovanie v medzinárodnom časopise Journal of 
Virological Methods v roku 1993.
Sladká nevedomosť
 Ale môj prvý dotyk s PCR metódou bol nevedomky 
oveľa skôr. V roku 1988 som bol na mesačnej stáži na 
Moskovskej veterinárnej akadémii, kde som si osvojoval 
metódu hybridizácie nukleových kyselín s využitím na 
detekciu vírusov. V jednej chvíli ma oslovil Dr. Kaledin, že má 
izolovanú termostabilnú DNA polymerázu. Nerozumel som 
tejto odbornej informácii, lebo vtedy som ešte nič nevedel 
o PCR. A kolega to nerozvádzal. Keby som vtedy pochopil, 
o čom je reč, možno by som PCR zaviedol v domácom 
laboratóriu oveľa skôr. Jednoducho, nemal som teoretické 
základy metódy PCR, aby som kvalifikovane reagoval na 
odborný podnet.
 Až neskôr som sa dozvedel, že Dr. Kaledin prvý izoloval 
a charakterizoval termostabilnú DNA polymerázu, kľúčový 
enzým využívaný v PCR. Jedna západná firma prevzala jeho 
postup, spresnila ho a patentovala, čo jej neskôr vynieslo 
obrovský zisk s využitím enzýmu v komerčných PCR kitoch. 
A Kaledin žijúci v Moskve nemal z toho žiaden finančný 
profit. 
Stretnutie s objaviteľom PCR
 V ďalších rokoch som intenzívne cestoval na dlhodobejšie 
vedecké pobyty po významných laboratóriách v Európe. 
Moja vedecká práca bola neodmysliteľne spätá aj s využitím 
PCR pri vývoji diagnostických testov na detekciu vírusov a 
s rozvojom molekulovej epizootológie vírusových nákaz. 
Rok 1993 ma zastihol na Štátnom veterinárnom ústave v 
Uppsale vo Švédsku. V tomto roku získal Kary Banks Mullis 
Nobelovu cenu práve za objav PCR. Na druhý deň po udelení 
najprestížnejšej ceny vo vedeckom svete prišli čerství laureáti 
Nobelových cien v oblasti biomedicínskeho výskumu 

prednášať do Biomedicínskeho centra v Uppsale, kde som 
pracoval, o svojich objavoch. Bola to jedinečná príležitosť 
vypočuť si prednášky štyroch nositeľov Nobelových cien. 
Prednášková sála bola nabitá do posledného miesta. 
Vypočul som si prednášky Smitha o cielenej mutagenéze, 
Robertsa a Sharpa o intrónoch v eukaryotických génoch. 
Posledný prednášal Mullis o PCR. Elektrizujúcu atmosféru v 
mojom prípade umocňoval aj fakt, že dovtedy som už urobil 
viac ako tisíc PCR reakcií, takže o metóde som už čo-to vedel. 
Netrpezlivo som čakal na prednášku otca „mojej“ metódy. 
Na pódium vystúpil asi 50-ročný muž, ktorý mal evidentne 
problémy so stabilitou. Prednášajúci bol podnapitý. A tak 
aj dopadla jeho prednáška. Okrem odborných obrázkov 
sme mali možnosť častejšie vidieť obrázky mladých dievčat 
v plážovom oblečení, ktoré neodmysliteľne, ako som sa 
neskôr dočítal, patrili do jeho súkromného života. Atmosféra 
v prednáškovej sále zrazu bola uvoľnenejšia, ale úprimné, 
veľa nového som si z prednášky neodniesol. Nuž, niekedy 
nás sláva trochu premôže. To nič nemení na fakte, že K. B. 
Mullis je objaviteľom PCR. Ale skutočne?
Kto vlastne objavil PCR?
 Už v roku 1971 Kleppe, Khorana a ich spolupracovníci 
publikovali vedecký článok, v ktorom teoreticky popísali 
princíp enzymatickej amplifikácie (presnejšie duplikácie) 
DNA. Keď som čítal tento odsek práce, bolo evidentné, že 
veľmi jasne popisoval základné kontúry dnešnej PCR. Takže 
K. B. Mullis len odkopíroval tento článok!? Pri osobnom 
stretnutí s Mullisom na kongrese o kvantitatívnej PCR v 
Nemecku v r. 2009 som sa ho spýtal medzi štyrmi očami, či 
vedel o tom článku, či ho čítal pred vývojom PCR. A verím, 
že podobné otázky dostaval aj od iných odborníkov. Vtedy 
mi odpovedal, že o uvedenom článku nevedel. Nech už 
skutočnosť bude akákoľvek, od teórie k praxi je ďaleko. 
Mullis po prvýkrát technicky demonštroval a zaviedol PCR 
do praxe – je právom objaviteľ PCR. Koľko pekných teórií sa 
zrodilo, ktoré nikdy neboli dokázané v praxi. V prípade PCR 
K. B. Mullis to dokázal.
Modifikácie základnej PCR metódy
 Dnes existuje veľa modifikácií PCR a vyvíjajú sa nové in 
vitro amplifikačné techniky. Ale ich princíp zostáva rovnaký: 
rozpoznanie cieľovej sekvencie DNA, v prípade PCR dvoma 
primermi, a amplifikácia DNA s DNA polymerázou. Aké 
jednoduché – ale veď v jednoduchosti je krása poznania. 

Štefan Vilček

Novinky z IKT
 Na univerzite bola v júni sprístupnená služba eduroam. 
Jedná sa o pripojenie zamestnancov a študentov UVLF v 
Košiciach do wifi siete na iných univerzitách a vysokých 
školách. Čo prináša nová služba? Prístup k internetu v 
hosťovskej inštitúcii využijúc svoje domáce prístupové 
údaje. Je redukovaná administrácia prístupu k sieti a zároveň 
sa zvyšuje mobilita užívateľov, teda nie je potrebné zháňať 
prístupové údaje v cudzej sieti, ale prostredníctvom údajov 
z materskej univerzity sa dá pripojiť do siete internet. Stačí sa 
informovať, či VŠ, alebo univerzita, kde sa práve nachádzate, 
má prístup do siete eduroam.

Prihlásenie do siete eduroam:
Login: meno.priezvisko@uvlf.sk 
Password: ako do wifi na UVLF

 Zároveň od 26. 6. 2018 je pre zamestnancov a študentov 
UVLF v Košiciach prístupná aplikácia MobilKredit2 od 
firmy Anete. Pomocou nej si môžete objednávať obedy v 
univerzitnej jedálni. Aplikácia je užívateľsky veľmi príjemná, 
ľahká na zapamätanie a prináša užívateľský komfort pri 
objednávaní stravy. Pri objednávaní si musíte najprv zvoliť 
príslušnú výdajňu (pre mobilné telefóny s OS Android 
ikonka). Pre mobilné telefóny s operačným systémom 
Android je k dispozícii na Google play. Pre mobilné telefóny s 
operačným systémom IOS/Apple je k dispozícii na APP Store.
Prihlasovacie údaje sú totožné ako pri prihlasovaní cez 
WebKredit na stránke UVLF:

Login: ID zamestnanca alebo študenta
Password: heslo, ktoré zadávate pri Webkredite
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Deň ústavy Nórskeho kráľovstva 2018 v Košiciach

 Oslava dňa ústavy Nórskeho kráľovstva sa každý rok 
koná 17. mája a je tiež známa ako nórsky národný deň. 
Historické pozadie oslavy pochádza zo 17. mája 1814, kedy 
bola podpísaná ústava a Nórsko sa tak stalo nezávislým 
kráľovstvom. Tento deň oslavujú Nóri tým, že sa pekne 

oblečú, mnohí si dávajú svoje 
národné kroje nazývané 
„bunad“, ktoré sú špecifické 
pre rôzne časti krajiny. Je 
veľmi bežné začať deň 
raňajkami s priateľmi alebo 
s rodinou, ktoré sú často 
označované ako „raňajky 
so šampanským“. Neskôr 
po raňajkách je zvykom 
pripojiť sa k sprievodom, 
ktoré sa tvoria na hlavných 
uliciach v rôznych mestách. 
Na sprievodoch často hrajú 
pochodujúce kapely, kým 
zvyšok účastníkov spieva 
tradičné nórske piesne 
vrátane národnej piesne a 

pritom sa máva vlajkami. V hlavnom meste Nórska, v Osle, 
končí sprievod pred kráľovským palácom, kde je na balkóne 
prítomná nórska kráľovská rodina. Tento deň je známy 
aj ako deň detí, takže je veľmi bežné hrať veľa detských 
hier. Tradíciou je aj to, že deti môžu zjesť toľko zmrzliny a 
klobások, koľko len chcú. 
Oslavu dňa ústavy Nórskeho kráľovstva tu na UVLF v 
Košiciach usporiadala organizácia ANSA Košice. Bola to akcia 
s voľným vstupom pre všetkých študentov, ktorí sa chceli 
zapojiť. Veľa dobrovoľníkov upieklo na oslavu koláče. ANSA 
Košice poskytla nórske klobásky, kečup, chlieb, wafle, kávu a 
čaj a i. Oslava začala o 12. hod. malým sprievodom študentov 
okolo areálu univerzity, počas ktorého spievali niektoré 
nórske piesne. Potom mohli účastníci jesť a vychutnať si 
oslavu. Taktiež boli prichystané aj niektoré detské hry, ako 
napríklad triafanie loptičky do plechoviek a preteky vo vreci. 
Niektorí študenti priniesli do Košíc aj svoje kroje „bunad“, čím 
vynaložili mimoriadne úsilie na počesť tejto oslavy.

Julie Hermansen, 2 JSP
kontaktná osoba pre študentov UVLF za ANSA Košice

Študenti oblečení v národnom kroji „bunad“

Predstavitelia organizácie ANSA Košice

Exkurzia pre zvedavého študenta farmácie
 V dňoch 24. – 26. 4. 2018 sa konal náučno-vzdelávací 
zájazd s názvom Exkurzia pre zvedavého študenta 
farmácie. Hlavným organizátorom bol RNDr. Anton 
Bartunek z Katedry lekárenstva a sociálnej farmácie 
UVLF v Košiciach, pedagogický dozor zabezpečovali 
Mgr. Radoslav Suchovič a MVDr. Peter Váczi, PhD. 
Možnosť zúčastniť sa tejto zájazdovej akcie mali 
študenti UVLF v Košiciach z odboru farmácia prvého 
až štvrtého ročníka. Cieľom boli 4 hlavné stanovištia: 
Bojnice, Opava, Kuks a Hradec Králové. 
 Prvá časť podujatia sa uskutočnila v Bojniciach, 
v distribučnej spoločnosti na lieky Unipharma – 1. 
slovenská lekárnická akciová spoločnosť. Generálny 
riaditeľ RNDr. Tomislav Jurik, CSc., spolu so svojimi 
zamestnancami nám predstavil portfólio spoločnosti. 
Študenti mali možnosť bližšie sa zoznámiť s procesom 
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Turnaj o pohár 3U
 V dňoch 17. – 18. 5. 2018 sa v rekreačnom zariadení 
Crocus v Kežmarských Žľaboch konalo školenie 
určené pre zástupcov univerzít z východoslovenského 
regiónu zamerané na vedenie sociálneho dialógu, 
spôsoby kolektívneho vyjednávania a BOZP. Záver 
tohto podujatia patril slávnostnému vyhodnoteniu 
a oceneniu najúspešnejších hráčov za 2. ročník 
bowlingového turnaja – Bowling Uni TOUR o 
putovný pohár 3U, ktorého hlavným organizátorom v 
akademickom roku 2017/2018 bola Rada ZO OZ PŠaV 
UVLF v Košiciach. V jednotlivých kategóriách boli 
dosiahnuté nasledovne umiestenia: 

distribúcie, skladovania a expedície liekov a pod vedením 
vysoko odborného personálu získať podrobné informácie od 
vedúcich zamestnancov oddelenia nákupu, ekonomického 
úseku, oddelenia marketingu, odboru predaja a redakcie 
časopisu Lekárnik. 
 Ďalšou zastávkou bolo mesto Opava, časť Komárov, 
kde sme pokračovali v priestoroch známej farmaceutickej 
spoločnosti Teva Czech Industries, s. r. o. Tu prebehla 
prehliadka spoločnosti v troch hlavných sekciách – pevné 
liekové formy, tekuté liekové formy a výroba surovín 
extrakciou liečivej látky. Študenti tak za asistencie odborného 
personálu spoločnosti nahliadli k podrobným postupom 
súvisiacim s technológiami používanými pri výrobe liečiv a 
liekov.
 Tretia časť exkurzie bola zameraná na návštevu Hospitálu 
v obci Kuks, kde nás privítala Mgr. Ladislava Valášková, 
Ph.D. Študenti sa oboznámili s históriou bývalého 
dobročinného hospitálu pre chudobných a chorých, teraz 
národnej kultúrnej pamiatky. Následne v priestoroch 
Českého farmaceutického múzea – súčasti Hospitálu, sme 
absolvovali chronologickú prehliadku historických lekární 
od čias baroka až po 20. storočie a zariadení používaných na 
prípravu liekov.

 Ďalším programom exkurzie bola návšteva Farmaceutickej 
fakulty Univerzity Karlovej v Hradci Králové. Jednotlivými 
pracoviskami nás previedol prof. PharmDr. Martin Doležal, 
Ph.D., prodekan pre vonkajšie a medzinárodné vzťahy fakulty. 
Po úvodných informáciách o činnosti fakulty a možnostiach 
postgraduálneho vzdelávania, ktoré prezentoval doc. 
PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D., prodekan pre vedeckú činnosť, 
doktorské štúdium a transfer technológií, nasledovala 
prehliadka pracovísk vybraných ústavov a taktiež fakultnej 
záhrady liečivých rastlín.
 Záverom je potrebné srdečne poďakovať vedeniu UVLF a 
taktiež všetkým pracovníkom, ktorí nám umožnili zúčastniť 
sa tohto zájazdu, za ich ochotu a ústretovosť. Dúfame, 
že toto podujatie prinieslo nielen veľa pekných zážitkov, 
ale aj užitočné informácie, ktoré pomôžu študentom pri 
štúdiu farmácie. Taktiež veríme, že prvý ročník Exkurzie 
pre zvedavého študenta farmácie nebol posledným, čoho 
dôkazom je aj pokračujúci zámer v organizovaní ďalších 
ročníkov takéhoto podujatia.
 

MVDr. Peter Váczi, PhD.
Mgr. Radoslav Suchovič

Foto: RNDr. Anton Bartunek

 Kategória najaktívnejšia hráčka:
  1. Mgr. Jarmila Myrónová (1438 b.) – PU Prešov
  2. Natália Gregová (1242 b.) – UVLF v Košiciach
  3. Emília Nováková (1207 b.) – UVLF v Košiciach 
 Kategória najaktívnejší hráč:
  1. Róbert Klír (1471 b.) – TU Košice
  2. Ing. Vladimír Kožel (1421 b.) – TU Košice
  3. MVDr. Boris Semjon (1275 b.) – UVLF v Košiciach 
 Kategória najlepšia hráčka:
  1.  doc. Ing. Jana Bidulská, PhD. (267 b.) – TU Košice
  2. MVDr. Ľubica Horňáková, PhD. (246 b.) – UVLF v 
   Košiciach 
  3. Mgr. Jarmila Myrónová (240 b.) – PU Prešov

IVSA Slovakia usporiadala 0. ročník súťaže Veterinár roka
 V stredu 11. 4. 2018 sa niekoľko našich odvážnych 
študentov rozhodlo zúčastniť nultého ročníka vedomostnej 
súťaže Veterinár roka, ktorú organizoval študentský spolok 
IVSA Slovakia. Koncept súťaže bol vytvorený podskupinou 

SCoVE, ktorá sa venuje veterinárnemu vzdelávaniu, a bol 
zameraný na študentov 4., 5. a 6. ročníka ŠP VVL. Súťaž mala 
za úlohu preveriť teoretické aj praktické znalosti našich 
študentov a zistiť, či sú schopní prepájať svoje vedomosti. Jej 

34 www.uvlf.sk

 Kategória najlepší hráč: 
  1. Róbert Klír (294 b.) – TU Košice
  2. MVDr. Ján Mačanga, PhD. (289 b.) – UVLF v Košiciach 
  3. doc. RNDr. Ján Buša, PhD. (286 b.) – TU Košice
 Celkovým súčtom 8558 zhodených kolkov reprezentanti 
našej univerzity obhájili druhé miesto, a tak putovný pohár 
zostal opäť v rukách zástupcov TUKE. Rada ZO OZ PŠaV 
UVLF v Košiciach vyslovuje ešte raz poďakovanie všetkým 
hráčom za reprezentáciu UVLF v Košiciach, organizátorom 
jednotlivých zápasových kôl a zároveň aj fanúšikom, 
ktorí počas 2. ročníka prichádzali nie len povzbudzovať 
súťažiacich, ale vytvárať aj priaznivú atmosféru. 

Štefan Fedorčák



Seminár Akútny pacient vo veterinárnej praxi
 V rámci organizácie IVSA Slovakia sa na našej univerzite v 
sobotu 24. 2. 2018 v priestoroch pavilónu morfologických 
disciplín konal nultý ročník seminára s názvom Akútny 
pacient vo veterinárnej praxi. Samotné prípravy na seminár 
sa začali už v decembri 2017, keď sme našim potenciálnym 
prednášajúcim odborníkom na túto tému veterinárnej 
medicíny rozoslali e-maily s prosbou o prednášku. Na naše 
veľké prekvapenie sme späť dostali len pozitívne odpovede, 
a tak po dohodnutí správneho termínu sme mohli začať 
pripravovať seminár naplno. 
 Seminár bol určený hlavne študentom 4. – 6. ročníka 
študijného programu všeobecné veterinárske lekárstvo, 
ale keďže samotná téma seminára bola veľmi aktuálna a 
dôležitá pre každodennú prax veterinárneho lekára, svojou 
prítomnosťou nás poctili aj absolventi našej univerzity ako i 

cieľom bolo zároveň podporiť zdravú súťaživosť študentov. 
 Test bol zložený z 50 otázok, ktoré sme zostavovali zo 
všetkých študijných predmetov. Snažili sme sa vytvoriť 
otázky, ktoré nebudú zákerné, ale zároveň ani príliš ľahké, 
a teda budú vhodné na to, aby naozaj študentom preverili 
teoretické vedomosti. Traja najlepší súťažiaci v teoretickej 
časti postúpili k praktickej skúške – popisu RTG snímkov, 
riešeniu kazuistiky a praktickému vykonaniu chirurgickej 
sutúry. 
 V rámci súťaže bol prezentovaný aj e-learningový projekt 
Virtuálny pacient, ktorý do budúcnosti bude slúžiť ako 
učebná pomôcka pre študentov. V medzinárodných sférach 
sa už študenti s takýmto systémom výučby stretli a tešia sa, 
že aj na našej univerzite sa k nemu pomaly ale isto schyľuje. 
Vzorové otázky
Kovový lesk má:
 a)  E. coli pri kultivácii na Endo agare
 b) Salmonella pri kultivácii na Endo agare
 c)  E. coli pri kultivácii na XLD agare
 d) Salmonella pri kultivácii na XLD agare
Otrava NaCl:
 a)  sa u zvierat môže vyskytnúť pri nedostatku vody
 b) hrozí, ak kŕmna dávka pre ošípané obsahuje 0,5 % 
   NaCl
 c)  sa nevyskytuje u ošípaných
 d) sa prejavuje náhlym vykrvácaním
Hypotyreóza:
 a)  sa vždy prejavuje ako pruritická dermatóza
 b) môže skončiť fatálne akútnym zlyhaním obličiek 
 c)  nikdy nekončí fatálne 
 d) je veľmi častá u starších psov menších plemien

Výsledky súťaže
 Napriek veľmi vyrovnaným výsledkom počas teoretickej 
časti súťaže sme museli vybrať troch najlepších, ktorí po 

praktickej časti na záver súťaže obstáli nasledovne: 
 1. miesto:  Dominika Fabianová (6. ročník)
 2. miesto:  Micheale Halánová (4. ročník)
 3. miesto:   Kristína Máliková (5. ročník)
 Okrem prihlásených súťažiacich si teoretické vedomosti 
prišli zmerať aj študenti 5. ročníka ŠP VVL, ktorí zároveň 
prišli povzbudiť kolegov. Spoločnými silami, skupinovo, sa 
im podarilo napísať test najlepšie zo všetkých súťažiacich, 
čo nám potvrdzuje teóriu, že aj do budúcej praxe najlepšie 
výsledky budeme dosahovať, keď si budeme vzájomne 
pomáhať a spolupracovať.
 Ďakujeme všetkým odvážnym zúčastneným, zástupcom 
učiteľov, pánovi prorektorovi MVDr. Martinovi Tomkovi, 
PhD., garantovi IVSA Slovakia, MVDr. Mariánovi Prokešovi, 
PhD., MVDr. Libuši Bodnárovej a MVDr. Mariánovi Maďarovi, 
PhD., ktorý prišiel prezentovať projekt Virtuálny pacient. 
Vďaka patrí aj organizačnému tímu a úžasným sponzorom, 
ktorí venovali víťazom skvelé ceny. Gratulujeme všetkým 
trom víťazkám a najmä Dominike Fabiánovej, ktorá sa stala 
Veterinárkou roka 2018.
       
      Vanda Lukačínová, 5. ročník ŠP VVL

Čo je IVSA Slovakia a aké ma postavenie vo svete? 

 IVSA Slovakia je lokálnym členom medzinárodnej 
organizácie International Veterinary Students‘ Association, 
ktorá spája veterinárnych študentov na celkom svete. 
Svetová IVSA sa delí na niekoľko podskupín, z ktorých 
každá má svoju oblasť záujmu, a to veterinárne vzdelávanie 
(SCoVE), welfare zvierat (SCAW), wellness študentov (SCoW), 
One Health (SCOH).
 Medzi naše aktivity patria nielen medzinárodné výmeny 
organizované počas akademického roka, ale zároveň 
sa zúčastňujeme svetových konferencií, organizujeme 
vzdelávacie akcie na univerzite, workshopy a semináre. 
Snažíme sa zlepšovať kvalitu vzdelávania a spoluprácu s 
učiteľmi. Od budúceho semestra plánujeme rozvíjať naše 
aktivity ďalej a v ešte väčšej miere. Nechajte sa prekvapiť.
 Ak by ste sa chceli stať súčasťou nášho tímu a naučiť sa 
pracovať aj na medzinárodnej úrovni, budeme sa veľmi tešiť. 

      Vanda Lukačínová, 5. ročník ŠP VVL
Foto: Šimon Halás
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Športová rozlúčka ZAŠ-károv so štúdiom

 14. mája 2018 skupina ZAŠ-károv absolvovala splav 
Dunajca na raftoch. Poniektorí si pridali aj dobrovoľný kúpeľ 
v studenej vode a následne všetci návrat do Červeného 
Kláštora na bicykloch. Keďže išlo o študentov prevažne 
končiacich ročníkov, bola to taká športová rozlúčka so 

univerzity v Brne. Napriek mrazivému sobotnému ránu sa na 
seminári zúčastnilo viac ako 130 študentov a absolventov, 
ktorí neváhali svoj voľný deň stráviť vzdelávaním. Cieľom 
tohto podujatia bolo definovať samotný pojem akútny 
pacient ako i oboznámiť prítomných s lekárskymi postupmi 
a samotnou terapiou takéhoto pacienta.
 Seminár bol rozdelený na dve hlavné časti. Dopoludnie 
bolo zamerané na akútneho pacienta v praxi veľkých zvierat, 
kde vystúpil MVDr. Zdeněk Žert, CSc., Dipl. ECVS, so svojou 
prednáškou s názvom Situácie vyžadujúce neodkladné 
riešenie v hipiatrickej praxi. Pán doktor nám najprv predstavil 
príklady situácií, ktoré sa v hipiatrickej praxi považujú za 
akútne a ďalej sa venoval ranám, zlomeninám a krvácaniu u 
koní. Prednáška bola výnimočná práve v tom, že v nej použil 
zábery a videá z prípadov, pri ktorých bol on sám prítomný.
Počas doobedia sme si vypočuli ešte prednášku MVDr. Juraja 
Salaja, PhD., na tému Nežiaduce účinky po podaní liekov 
u zvierat. Pán doktor je absolventom našej univerzity a v 
súčasnosti je majiteľom spoločnosti Bioveta SK, ktorá tohto 
roku oslávi svoje dvadsiate narodeniny na Slovensku. Svoj 
život zasvätil vývoju vakcín a liečiv proti vzniku a šíreniu 
infekčných chorôb. Počas svojej prednášky vysvetlil najmä 
nutnosť nahlasovania nežiaducich účinkov po podaní liečiva 
zvieraťu ako i človeku. Práve zbieraním týchto informácií sa 
pri vysokom výskyte závažných nežiaducich účinkov môže 
pristúpiť k siahnutiu lieku z distribúcie a zákazu jeho výroby.  
 Po obednej pauze a chutnom občerstvení sme svoju 
pozornosť presunuli k akútnemu pacientovi v praxi malých 
zvierat. Prednášajúcimi boli štyria odborní asistenti z kliniky 
malých zvierat našej univerzity. Úvodom ako z filmu, po 
ktorom podskočilo srdce každému jednému zúčastnenému, 
ktorý ako malý sníval o záchrane životov, otvoril svoju 
prednášku MVDr. Marián Hluchý, PhD. Svojím jedinečným 
a zrozumiteľným prednesom nám priblížil príjem akútneho 
pacienta v praxi malých zvierat so zameraním na poškodenie 

pohybového aparátu a mäkkých tkanív. 
 MVDr. Martin Kožár, PhD., nám svojou prednáškou „Akútne 
brucho” vysvetlil urgentné stavy pacientov s postihnutím 
brušnej dutiny. Zoznámil nás s postupmi, ktoré by sme mali 
uplatniť, aby sme prišli rýchlo a hlavne správne k určeniu 
diagnózy pacienta, ktorá zohráva pri voľbe terapie najväčší 
význam. 
 Keďže urgentné stavy sa často nezaobídu bez samotnej 
anestézie, ďalšia prednáška bola venovaná „Anestézii 
kritického pacienta a najbežnejším komplikáciám pri 
anestézii“, ktorú si pripravil MVDr. Tomáš Lipták, PhD. 
Vysvetlil, ktoré zo skupín anestetík sú žiaduce a ktoré naopak 
pri kritickom pacientovi nesmieme podať, aby sme jeho stav 
ešte nezhoršili, ako aj dôležitosť monitorovania životných 
funkcií a čítania EKG záznamu.
 Celý seminár sme zavŕšili prednáškou neurologických 
akútnych stavov, ktoré vznikajú pri rôznych traumách počas 
ktorej sa MVDr. Mária Kuricová, PhD., venovala hlavne 
primárnym a sekundárnym poškodeniam miechy, ich 
prognóze ako aj diferenciálnej diagnostike. Poslucháčov 
ohúrila vlastnými videozáznamami pacientov pred a po 
neurochirurgickom zákroku, čím poukázala na vysokú 
úroveň veterinárnej medicíny i v tomto odvetí.
 Na záver by som sa v mene záujmového klubu IVSA Slova- 
kia chcela poďakovať vedeniu UVLF v Košiciach za umožnenie 
konania tohto seminára na pôde našej univerzity. Ďakujem 
aj všetkým prednášajúcim, ktorí venovali svoj voľný čas 
študentom a kolegom bez nároku na odmenu a prišli nás 
obohatiť o dôležité poznatky a zaujímavosti zo sveta akútnej 
medicíny.

Daniela Rolková, študentka 6. ročníka ŠP VVL
prezidentka IVSA Slovakia

Foto: Šimon Halás

Slovenskom. Veríme, že aj vďaka takýmto akciám, ktoré pre 
nich pripravili učitelia ústavu telesnej výchovy a športu, 
budú mať na čas strávený  štúdiom na Slovensku pekné 
spomienky.

Text a foto: PaedDr. Čižmárik


