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Promócie 2019
V dňoch 26. a 27. júna 2019 sa v historickej budove Štátneho divadla v Košiciach uskutočnili promočné akty absolventov všetkých študijných programov. Ako vo svojom slávnostnom príhovore k promujúcim poznamenala rektorka
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., promócie sú vyvrcholením všetkých akademických slávností a ukončením akademického roka.

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
veterinárnych lekárov SR, 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. Na promócie
študentov študujúcich v anglickom jazyku prijali pozvanie
dokonca aj veľvyslanec Nórskeho kráľovstva v Slovenskej
republike J. E. Terje Theodor Nervik s manželkou a honorárna
konzulka Slovenskej republiky v Calgary MVDr. Eva Hadzima.
Tradičnému akademickému aktu slávnostného udelenia
vysokoškolskej hodnosti predchádza sľub absolventov,
ktorý ich zaväzuje vykonávať svoju profesiu zodpovedne, v
súlade so základnými etickými princípmi, ako aj k tomu, aby

si uchovali v pamäti svoju alma mater. Absolventi si prevzali
diplomy z rúk prorektora pre vzdelávanie MVDr. Martina
Tomka, PhD.
Spolu promovalo 270 absolventov štúdia v slovenskom
jazyku a 103 absolventov štúdia v anglickom jazyku. Titul
doktor veterinárskeho lekárstva bol slávnostne udelený
v študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo
111 absolventom a v študijnom programe hygiena potravín
7 absolventom. V študijnom programe farmácia bol titul
magister udelený 109 absolventom. V študijnom programe
trh a kvalita potravín v dennej forme štúdia bolo promovaných na magistrov 16 absolventov. V bakalárskych študijných
programoch ukončilo štúdium a bolo slávnostne promovaných na bakalárov v študijnom programe kynológia v dennej
forme 17 absolventov, v externej forme 2 absolventi. V
študijnom programe bezpečnosť krmív a potravín v dennej
forme promovali 3 absolventi, v študijnom programe vzťah
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človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii v
dennej forme 5 absolventov.
Štúdium s vyznamenaním ukončili 5 absolventi – v
študijnom programe kynológia v dennej forme Petráš Martin
a Uchaľová Alexandra, v študijnom programe trh a kvalita
potravín Palaštová Paula a Pribulová Eva a v študijnom
programe všeobecné veterinárske lekárstvo Škovranová
Kamila.
Cenou rektorky za vynikajúce výsledky počas štúdia boli
ocenení 2 absolventi. V študijnom programe trh a kvalita
potravín Mgr. Palaštová Paula a v študijnom programe kynológia Bc. Uchaľová Alexandra.
Titul Doctor of Veterinary Medicine v študijnom programe
General Veterinary Medicine bol slávnostne udelený 69
zahraničným študentom z Nórska, Veľkej Británie, Írska,
Islandu, Izraela, Švédska, Francúzska, Nemecka a Rakúska.
V spoločnom bakalárskom študijnom programe Animal
Science získalo titul Bachelor in Animal Science 17 študentov
z Nórska.
Doktorské štúdium v študijnom programe General Veterinary Medicine ukončilo s vyznamenaním 6 absolventiek

– Rosemary Alice Collins, Fay Dimaline,
Lisa Marie Dunne, Maria Borgersen Hære,
Sonia Jego a Thea Linkjendal. V rámci
bakalárskeho
študijného
programu
Animal Science ukončili štúdium s vyznamenaním 3 študentky – Maja Erichsen,
Bettina Bjørnstad Karstad a Malin Pedersen.
Cenou rektorky za vynikajúce výsledky
počas štúdia boli ocenení 6 absolventi. V
študijnom programe General Veterinary
Medicine – MVDr. Fay Dimaline, MVDr. Lisa
Marie Dunne, MVDr. Maria Borgersen Hære,
MVDr. Sonia Jego a MVDr. Thea Linkjendal,
a v študijnom programe Animal Science
BSc. Malin Pedersen.
Výnimočné chvíle vyzdvihol aj príhovor
rektorky Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Dr. h. c. prof.
MVDr. Jany Mojžišovej, PhD., a príhovory
našich absolventov MVDr. Soni Miklošovej a
MVDr. Justíny Špakovej za absolventov študijného programu
všeobecné veterinárske lekárstvo a hygieny potravín, Mgr.
Kristíny Čulákovej a Mgr. Gorazda Broscha za absolventov
študijného programu farmácia a Mgr. Pauly Palaštovej za
absolventov všetkých bakalárskych študijných programov a
ŠP trh a kvalitu potravín. Počas promócie študentov študujúcich v anglickom jazyku sa všetkým zúčastneným prihovorili
slávnostnou rečou rektorka UVLF v Košiciach a prodekanka
partnerskej Nord University Marit Bjørnevik, MSc. Príhovory za študentov, ktorí vyjadrili úprimnú radosť zo získania
vytúžených titulov, spolupatričnosť a vďaku obom partnerským univerzitám, predniesli MVDr. Marcus Oliver Sillitoe za
promovaných doktorov študijného programu General Veterinary Medicine a BSc. Juni Helén Jonas za bakalárov spoločného študijného programu Animal Science.
Všetkým absolventom srdečne blahoželáme, prajeme
veľa úspechov a naplnenie všetkých očakávaní v osobnom
i pracovnom živote.
Ing. Renáta Božíková
Ing. Michaela Paulíková
Študijné oddelenie

Cena mesta Košice pre našu univerzitu
Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach bola udelená Cena mesta Košice za medzinárodne
uznávanú kvalitu poskytovaného vzdelávania v jedinečnej oblasti starostlivosti o zdravie zvierat i zdravie
ľudí a príspevok k rozvoju komunitného života mesta
Košice počas svojej sedemdesiatročnej histórie.
Dňa 7. mája 2019 prevzala toto ocenenie z rúk primátora
mesta Košice Jaroslava Polačeka rektorka univerzity Dr.
h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., v Historickej radnici
počas slávnostného ceremoniálu, konaného pri príležitosti
Dňa mesta Košice. Ten sa oslavuje už 25 rokov na počesť
významnej historickej udalosti – udelenia erbovej listiny
mestu 7. mája 1369 uhorským kráľom Ľudovítom Veľkým.
Na deň presne pred 650 rokmi bola Košiciam ako prvému
mestu v Európe udelená vôbec prvá erbová listina – armáles.
Po slávnostnom príchode najvyšších predstaviteľov mesta
v sprievode zbrojnošov a vlajkonosičov za zvukov bubna
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primátor Jaroslav Polaček v úvodnom príhovore vyzdvihol
historický význam tohto dňa, jedinečnosť Košíc, ktoré na
tento erb dostali kráľovskú listinu, ktorá je najstaršou mestskou erbovou listinou nielen v celej Európe, ale na celom
svete.
Verejné ocenenia sa udeľujú každoročne v rámci osláv Dňa
mesta Košice. O tohtoročných laureátoch Cien mesta Košice
rozhodovala na základe doručených návrhov komisia. Spolu
bolo posudzovaných 25 návrhov na ocenenie jednotlivcov
a osem návrhov na ocenenie kolektívov. Komisia z navrhnutých kandidátov na ocenenie vybrala tajným hlasovaním
desať jednotlivcov a tri kolektívy. Ceny mesta Košice a Ceny
primátora mesta boli udelené celkovo 29 jednotlivcom a
kolektívom z oblasti vedy, výskumu, zdravotníctva, médií,
umenia, kultúry alebo médií.
Návrh magistrátu na ocenenie našej univerzity poslal
v mene Správnej rady UVLF v Košiciach jej predseda Ing.
Ján Király. V zdôvodnení návrhu bolo uvedené, že Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach oslavuje v tomto roku 70. výročie svojho založenia a je treťou
najstaršou tradičnou vysokou školou na Slovensku. Dodnes
je jedinou vysokou školou pre veterinárske vzdelávanie
na Slovensku a jednou z dvoch poskytujúcou štúdium
farmácie. Univerzita úspešne prešla nielen národnou akreditáciou, ale bola zahraničnými autoritami opäť medzinárodne evalvovaná a dokonca aj akreditovaná, čím sa zaradila

Vybrané z programu rektorky
Dr. h. c. prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD.
• Dňa 24. 4. 2019 sa rektorka prof. Mojžišová zúčastnila na
zasadnutí Vedeckej rady Slovenskej poľnohospodárskej
univerzity v Nitre a ako členka redakčnej rady časopisu
Lekárnik na zasadnutí veľkej redakčnej rady tohto
časopisu.
• V dňoch 25. – 26. 4. 2019 v Košiciach sa zúčastnila 88.
zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie. Členovia
SRK sa venovali spoločenskej zodpovednosti vysokých škôl a zapojeniu do informačnej kampane
#tentorazidemvolit, legislatívnemu rámcu pôsobenia
vysokých škôl, s veľvyslancom Františkom Kašickým
diskutovali o grantoch finančného mechanizmu EHP.
SRK tiež prijala uznesenie, v ktorom vyjadrila zásadný
nesúhlas s presunom finančných zdrojov z operačného
programu Výskum a inovácie z prioritnej osi 1 Podpora
výskumu, vývoja a inovácií do prioritnej osi 6 – Cestná
infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) operačného programu Integrovaná infraštruktúra.
• Dňa 27. 4. 2019 sa rektorka prof. Mojžišová v Jazdeckom
areáli UVLF zúčastnila tradičných voltížnych pretekov
Slovenského voltížneho pohára UVLF.
• Dňa 2. 5. 2019 sa na chate Pincatorka konalo tradičné
otvorenie poľovníckej sezóny za účasti rektorky prof.
Mojžišovej, ktorá pozvala na toto podujatie poľovníkov
z univerzity aj mimo nej.
• Dňa 7. 5. 2019 sa rektorka prof. Mojžišová zúčastnila
slávnostného udeľovania Ceny mesta Košice, kde
za univerzitu prevzala Cenu mesta Košice udelenú
UVLF v Košiciach za medzinárodne uznávanú kvalitu
poskytovaného vzdelávania v jedinečnej oblasti starostlivosti o zdravie zvierat i zdravie ľudí a príspevok
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medzi najlepšie európske veterinárske vysoké školy. UVLF
má viac ako dvadsať percent študentov zo zahraničia, ktorí
už od roku 1991 prichádzajú z celého sveta na univerzitu
študovať veterinárnu medicínu v anglickom jazyku. Ako
prvá univerzita na Slovensku akreditovala spoločný študijný
program so zahraničnou univerzitou, a to s nórskou Nord
University v Bodo. Svoje členstvo v medzinárodných organizáciách a spoluprácu so zahraničnými partnermi rozšírila
nielen v európskom, ale aj americkom priestore, kde dostáva
do povedomia pozitívny obraz Slovenska a Košíc. Svojou
pedagogickou a výskumnou prácou a špičkovými klinickými
výkonmi v jedinečnej Univerzitnej veterinárnej nemocnici i
ďalšími odbornými, spoločenskými a športovými aktivitami
podporuje komunitný život v našom meste.
Kým pani rektorka preberala cenu a podpisovala sa do
pamätnej knihy, moderátor ceremoniálu okrem iného
vyzdvihol jeden z posledných počinov univerzity, a to otvorenie záhrady liečivých rastlín, ktorá má slúžiť najmä pre
vzdelávanie študentov farmácie, ale ktorá okrem edukácie
poskytne miesto na oddych nielen pre študentov a zamestnancov, ale aj návštevníkov univerzity z radov obyvateľov
Košíc.
PhDr. Ľudmila Kundríková, kancelárka
Foto: Archív mesta Košice
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k rozvoju komunitného života mesta Košice počas svoje
sedemdesiatročnej histórie.
Na pozvanie Dr. Komlosi, dekana Faculty of Agricultural
and Food Sciences and Environmental Management
University of Debrecen, sa dňa 10. 5. 2019 zúčastnila
tradičného ceremoniálu promócií absolventov univerzity, ktorý sa koná v uliciach Debrecínu.
Rektorka univerzity sa zúčastnila na zasadnutí Správnej
rady UVLF v Košiciach dňa 13. 5. 2019.
Dňa 15. 5. 2019 sa v Nižnej Hutke konal prvý ročník súťaže
troch univerzít UVLF v Košiciach, Technickej univerzity vo
Zvolene a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity
v Nitre v poľovníckej streľbe O pohár rektorov, ktorý
organizovala naša univerzita pri príležitosti 70. výročia
svojho založenia. Na záver súťaže odovzdávala rektorka
našej univerzity ceny víťazným kolektívom i jednotlivcom,
pričom bolo potešujúce, že väčšinu ocenení si prevzali
domáci súťažiaci z UVLF v Košiciach.
Rektorka dňa 16. 5. 2019 na Štrbskom Plese vo Vysokých
Tatrách otvorila výročný 40. ročník konferencie HYGIENA
ALIMENTORUM XL s tematickým zameraním „Bezpečnosť
a kvalita mliečnych a rastlinných komodít“, konanej pri
príležitosti 70. výročia založenia UVLF v Košiciach,
spojená s udelením medailí UVLF v Košiciach za
spoluprácu v oblasti hygieny potravín.
V Jazdeckom areáli UVLF v Košiciach sa v dňoch 25. – 26.
5. 2019 konali tradičné jazdecké preteky o Cenu rektorky
UVLF v Košiciach a Pohár primátora mesta Košice.
Okrem toho, že rektorka prof. Mojžišová odovzdávala
ceny víťazom, mala príležitosť rozkrojiť krásnu tortu s
logom univerzity venovanú jej pri príležitosti jubilea
našej školy.
Dňa 28. 5. 2019 spolu s predsedom rady ZO odborového
zväzu prof. Toropilom a členmi vedenia otvorila ďalší
ročník spoločenského podujatia konaného pri príležitosti
ukončenia výučby v akademickom roku – Majáles 2019.
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• Rektorka prof. Mojžišová sa dňa 6. 6. 2019 zúčastnila
osláv 70. výročia založenia policajnej kynológie na hrade
Červený Kameň, kde si prevzala od Ministerky vnútra
SR Ing. Denisy Sakovej, PhD., pamätnú medailu za rozvoj
hipológie.
• V dňoch 6. – 7. 6. 2019 sa zúčastnila 89. zasadnutia SRK
a spoločného zasadnutia SRK a ČRK v Bratislave. Na
zasadnutí si členovia SRK zvolili za prezidenta prof.
Rudolfa Kropila, rektora Technickej univerzity vo Zvolene. SRK tiež okrem iného prijala zmeny v štatúte SRK,
vyjadrila nesúhlas so spôsobom prijatia novely zákona
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách zo dňa 13. 5. 2019,
keďže dodatočné ustanovenia rušiace obmedzenia
mandátu akademických funkcionárov neboli konzultované s orgánmi reprezentácie vysokých škôl
či odbornou verejnosťou či vyjadrila protest proti
diskriminačným uzneseniam vo výzvach Výskumnej
agentúry na podporu strategických priemyselných
výskumno-vývojových centier. SRK organizovala v týchto
dňoch aj spoločné zasadnutie s Českou konferenciou
rektorov, ktoré sa pravidelne organizuje každé dva
roky. Spoločné zasadnutie sa konalo na pôde Univerzity
Komenského v Bratislave, ktorá si tohto roku pripomína
100. výročie svojho založenia.
• Rektorka univerzity sa zúčastnila na Valnom zhromaždení Federácie európskych veterinárnych lekárov
(FVE) konaného v Bratislave dňa 7. 6. 2019, na ktorom
sa zúčastnila delegácia všetkých členských štátov EÚ.
Na Slovensku sa toto valné zhromaždenie konalo prvý• Dňa 2. – 3. 5. 2019 zorganizovali členovia Klubu
sokoliarstva a rehabilitácie dravcov na pôde UVLF
v Košiciach konferenciu zastrešenú IAF (International
Association of Falconry and Conservation of Birds of
Prey) na tému budúcnosti sokoliarstva. Účastníkmi
konferencie boli aj prednášajúci zo zahraničia a členovia
asociácie Ellen Hagen a Gary Timbrell.
• Dňa 3. 5. 2019 sa na referáte pre štúdium v anglickom
jazyku uskutočnili prijímacie pohovory pre zahraničných uchádzačov o štúdium všeobecného veterinárskeho
lekárstva v anglickom jazyku v akademickom roku
2019/2020. Prijímacích pohovorov sa zúčastnili 3
záujemcovia, ktorí úspešne absolvovali tieto prijímacie
pohovory a boli prijatí na štúdium.
• V dňoch 11. – 12. 5. 2019 sa vybraní študenti pod vedením doc. MVDr. I. Kožárovej, PhD., zúčastnili 5th
International Conference of Veterinary Students, ktorá
sa uskutočnila vo Varšave, Poľsko. Študentka MaryAnne
Sciberras, 5. ročník študijného programu všeobecného
veterinárskeho lekárstva v anglickom jazyku, získala pre
UVLF jedno ocenenie.
• V dňoch 14. – 18. 5. 2019 sa uskutočnili štátne skúšky
a obhajoby diplomových prác v študijnom programe
farmácia.
• Dňa 16. 5. 2019 sa prorektor pre vzdelávanie MVDr. M.
Tomko, PhD., zúčastnil konferencie Hygiena Alimentorum na Štrbskom plese vo Vysokých Tatrách.
• Dňa 17. 5. 2019 zorganizovala ANSA Slovakia pri UVLF
v Košiciach oslavy nórskeho národného sviatku, Dňa
ústavy Nórskeho kráľovstva, v okolí morfologického
pavilónu.
• V ten istý deň sa na pozvanie veľvyslanca Nórskeho
kráľovstva v Slovenskej republike T. T. Nervika osláv Dňa
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krát v histórií samostatného Slovenska.
• Rektorka prof. Mojžišová sa zúčastnila na slávnostnom
zasadnutí Národnej rady SR a slávnostnej inaugurácii
prezidentky SR Zuzany Čaputovej v Bratislave dňa 15. 6.
2019.
• Rektorka prof. Mojžišová spolu s ďalšími členmi vedenia
navštívila pracoviská na mimoriadnych zasadnutiach
katedier a kliník v súvislosti s ukončením funkčného
obdobia vedúcich katedier a prednostov kliník s
prezentáciou plnenia plánu rozvoja pracovísk na roky
2015 – 2019.
• Dňa 21. 6. 2019 prijala rektorka prof. Mojžišová
generálneho riaditeľa sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR
Mgr. Jozefa Jurkoviča, ktorý bol na návšteve univerzity
za účelom prerokovania projektu štrukturálnych zmien
na UVLF v Košiciach v rokoch 2019 – 2022.
• V dňoch 26. a 27. 6. 2019 sa v historickej budove
Štátneho divadla v Košiciach pod vedením rektorky
univerzity uskutočnili slávnostné promócie absolventov
všetkých študijných programov. Rektorka prof. Mojžišová
okrem vystúpenia so slávnostným príhovorom počas
celkovo šiestich promočných aktov odovzdávala
najlepším absolventom Cenu rektora UVLF v Košiciach.
• V dňoch 28. – 30. 6. 2019 usporiadala Komora
veterinárnych lekárov SR v spolupráci s UVLF v Košiciach
už IX. ročník tradičného rodinného víkendu v Slovenskom raji pod názvom Slov-Raj-Vet 2019, na ktorom je
prof. Mojžišová pravidelnou aktívnou účastníčkou.

Z agendy
MVDr. Martina Tomka, PhD.,
prorektora pre vzdelávanie
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ústavy Nórskeho kráľovstva v Bratislave zúčastnil za UVLF
v Košiciach prorektor pre vzdelávanie MVDr. M. Tomko,
PhD.
V dňoch 20. – 23. 5. 2019 sa prorektor pre vzdelávanie
MVDr. M. Tomko, PhD., zúčastnil 2. spoločnej
medzinárodnej konferencie Nord Global 2019, ktorá
sa konala v Bodø, Nórsko, pod záštitou Nord University
a UVLF v Košiciach.
V dňoch od 20. – 24. 5. 2019 sa uskutočnili štátne skúšky
a obhajoby bakalárskych prác v študijných programoch
kynológia, vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii.
V dňoch 21. – 24. 5. 2019 sa uskutočnili štátne skúšky
a obhajoby diplomových prác v študijnom programe trh
a kvalita potravín.
Dňa 24. 5. 2019 zastupoval prorektor pre vzdelávanie
MVDr. M. Tomko, PhD., UVLF v Košiciach na promócii
absolventov univerzity tretieho veku, ktorá sa konala
na TU v Košiciach a v popoludňajších hodinách sa spolu s prorektorom pre rozvoj školy a hodnotenie kvality
prof. MVDr. J. Nagyom, PhD., prihovorili účastníkom
stretnutia absolventov UVLF v Košiciach po 40 rokoch.
V dňoch 25. – 26. 5. 2019 sa prorektor pre vzdelávanie
MVDr. M. Tomko, PhD., spolu s ostatnými členmi vedenia
univerzity zúčastnili jazdeckých pretekov o Cenu
rektorky, ktoré sa konali v Jazdeckom areáli UVLF.
Dňa 27. 5. 2019 sa konalo pracovné zasadnutie
www.uvlf.sk
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ubytovacej komisie UVLF v Košiciach, ktorého náplňou
bolo oboznámenie sa so stavom prihlásených záujemcov o ubytovanie na akademický rok 2019/2020,
ubytovacou kapacitou Študentských domovov UVLF
(ŠD) a návrhom internátnej rady ŠD na zmenu postupu
pri prideľovaní ubytovania v ŠD UVLF v Košiciach od
akademického roku 2019/2020.
V dňoch 29. 5. – 2. 6. 2019 sa prorektor pre vzdelávanie
MVDr. M. Tomko, PhD., ako člen delegácie UVLF v
Košiciach zúčastnil 32. valného zhromaždenia EAEVE v
Záhrebe, Chorvátsko.
V dňoch 27. 5. – 7. 6. 2019 sa po druhýkrát uskutočnili
spoločné obhajoby diplomových prác v študijnom
programe všeobecné veterinárske lekárstvo v slovenskom
a anglickom jazyku.
Dňa 31. 5. 2019 ukončila pracovný pomer na referáte pre
štúdium v anglickom jazyku Mgr. Katarína Hriczišonová,
ktorá sa rozhodla pokračovať vo svojej kariére v inej
oblasti.
Dňa 1. 6. 2019 nastúpila na referát pre štúdium v
anglickom jazyku nová zamestnankyňa, Mgr. Lenka
Rendošová.
Dňa 3. 6. 2019 sa pod vedením prorektora pre vzdelávanie MVDr. M. Tomka, PhD., uskutočnilo na Študijnom
oddelení UVLF v Košiciach pracovné stretnutie k
organizácii a zabezpečeniu hladkého priebehu
prijímacieho konania na akademický rok 2019/2020.
Dňa 5. 6. 2019 ukončili svoje štúdium poslednou štátnou
skúškou študenti študijného programu bezpečnosť krmív
a potravín.
V dňoch 4. – 6. 6. 2019 sa v spoločnom bakalárskom
študijnom programe náuka o živočíchoch uskutočnili
štátne skúšky a obhajoby záverečných prác. Všetci
študenti úspešne absolvovali predpísanú štátnu skúšku
a obhájili svoje bakalárske práce.
V dňoch 4. – 6. 6. 2019 a 10. 6. 2019 sa uskutočnili na UVLF
v Košiciach prijímacie pohovory pre záujemcov o štúdium
študijných programov všeobecné veterinárske lekárstvo,

		

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

• Mesiac máj je už tradične mesiacom hodnotenia stavu
končiacich doktorandov. V tomto akademickom roku
malo ukončiť štúdium obhajobou dizertačnej práce 27
doktorandov, z toho 18 v dennej forme štúdia a 9 v
externej forme štúdia. Odovzdaných bolo 11 dizertačných
prác (10 v dennej a 1 externej forme štúdia) a ďalších
5 dizertačných prác už bolo obhájených (3 denná a 2
externá forme štúdia). Zvyšní doktorandi nemajú
ukončené experimenty alebo nemajú dostatočný
počet kreditov a majú prerušené štúdium. Ani v tomto
akademickom roku neevidujeme doktorandov dennej
formy štúdia v nadštandardnej dobe.
• Na základe žiadostí školiteľov doktorandov bolo riešených viacero 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.
www.uvlf.sk

hygiena potravín a farmácia.
• V dňoch 7. 6. 2019 na veľvyslanectve SR v Oslo a 14. 6. 2019
na UVLF v Košiciach sa uskutočnili prijímacie pohovory
pre záujemcov o štúdium všeobecného veterinárskeho
lekárstva v anglickom jazyku v akademickom roku
2019/2020. Prijímacie pohovory v Oslo sa konali pod
patronátom veľvyslankyne SR pre Nórske kráľovstvo
a Island pani Denisy Frelichovej a UVLF v Košiciach
zastupoval prorektor pre vzdelávanie MVDr. M. Tomko,
PhD. Pohovorov sa spolu zúčastnilo 8 uchádzačov, ktorí
všetci úspešne splnili kritériá na prijatie.
• Dňa 24. 6. 209 prorektor pre vzdelávanie MVDr. M. Tomko,
PhD., zastupoval UVLF v Košiciach na promócii
absolventov Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.
• Dňa 25. 6. 2019 sa na Študijnom oddelení UVLF v Košiciach uskutočnili pracovné stretnutia prorektora
pre vzdelávanie MVDr. M. Tomka, PhD., so zástupcami
Nord University, Bodø – prodekankou Fakulty biovied
a akvakultúry Marit Bjørnevik a študijnou poradkyňou
Kristine Vevik, a následne s honorárnou konzulkou SR
v Calgary, Kanada, MVDr. Evou Hadzima.
• V dňoch 26. – 27. 6. 2019 sa v Štátnom divadle Košice
uskutočnili
slávnostné
promócie
absolventov
bakalárskych, magisterských a doktorských študijných
programov v akademickom roku 2018/2019. Svoje
diplomy si prevzalo 373 čerstvých absolventov. Všetkým absolventov našej alma mater prajem v ich
profesijnom, ale aj súkromnom živote veľa úspechov.
• Dňa 26. 6. 2019 sa na pozvanie zástupcov vedenia Nord
University, Bodø, Nórsko, zúčastnili členovia vedenia
UVLF v Košiciach na čele s pani rektorkou Dr. h. c. prof.
MVDr. J. Mojžišovou, PhD., pracovnej večere pri príležitosti slávnostnej promócie absolventov spoločného
študijného programu UVLF v Košicicah a Nord University, Bodø, náuka o živočíchoch.
• V dňoch 28. – 30. 6. 2019 sa v Slovenskom raji na Čingove uskutočnil IX. ročník tradičného rodinného víkendu
pod názvom Slov-Raj-Vet 2019.
• Bol aktualizovaný harmonogram organizácie doktorandského štúdia v dennej a externej forme štúdia
v akademickom roku 2019/20 ako aj katalóg garantov
predmetov v súvislosti s ich odchodom do dôchodku.
• Bol spracovaný návrhu Dohody o spolupráci v oblasti doktorandského štúdia a využívania výskumnej
infraštruktúry medzi UVLF a UPJŠ.
• V období od 2. 5. – 30. 5. 2019 bol organizačne
zabezpečený študijný pobyt Dr. Tarasa Tsarenka z
Univerzity Bila Cerkva, Ukrajina, na UVLF.
• V rámci osláv 70. výročia založenia UVLF sa výročný
míting Asociácie vyšehradských univerzít uskutoční v
dňoch 18. – 20. 9. na UVLF. Vznikol organizačný výbor,
ktorý zabezpečuje všetky prípravné administratívnoorganizačné kroky pre zdarný priebeh tejto medzinárodnej konferencie.
• Organizačne sa zabezpečoval 14. ročník Seminára
doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu,
ktorý sa uskutoční v dňoch 14. a 15. 11. 2019. Bol zaslaný 1. cirkulár, príspevky je potrebné zaslať najneskôr
do 20. 9. Zo seminára bude, ako každoročne, vydaný
recenzovaný zborník.
• V roku 2019 bolo podaných 26 VEGA a 17 KEGA projektov.
• Dňa 7. 5. 2019 sa konal celoslovenský Workshop on
5

Technology Transfer and Innovation Ecosystems, na
		
PrF UPJŠ. Na seminári vystúpili A. Fazio, riaditeľ
Kompetenčného centra pre TT pri EK, S. Kaymaktchiyski, Spoločné výskumné centrum (SVC) EK, G. Lanzacco
vedúci úseku Práva duševného vlastníctva, H. Kebapci,
SVC a prof. Šuch, náš zástupca SVC pri EK v Bruseli.
• Dňa 9. 5. 2019 sa konalo pracovné stretnutie koordinátorov vedy a výskumu.
• Dňa 13. 5. 2019 som sa zúčastnil na seminári MŠVVaŠ
SR v Bratislave k návrhu novely vyhlášky č. 456 z 18. 12.
2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) a tiež na podujatí vyhlásenia výsledkov
Vedec roka v Bratislave.
• Tohto roku sa v dňoch 16. – 18. 5. konal výročný kongres
Európskych farmaceutických fakúlt (EAFP) v Krakove,
na ktorom som sa zúčastnil aj s prorektorkou prof. MVDr.
Zitou Faixovou, PhD., a PharmDr. Monikou Fedorovou.
Na kongrese bol prezentovaný poster: A new scientific
pharmaceutical journal at the university of veterinary
medicine and pharmacy in Košice, Slovakia.
• Na základe výzvy na ocenenie Cena za vedu a techniku
boli nominovaní na udelenie ocenenia za mimoriadne
výsledky v oblasti vedy a techniky za rok 2019 v kategóriách Osobnosť vedy a techniky: doc. MVDr. D.
Mudroňová, PhD.; Celoživotné zásluhy v oblasti vedy
a techniky: doc. MVDr. Mangesh Bhide, PhD., a Osobnosť
vedy a techniky do 35 rokov: RNDr. T. Pošiváková, PhD.
• V máji sme dostali rozhodnutie Komisie zo SAV pre
posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov o
priznaní vedeckého kvalifikačného stupňa IIa – RNDr.
Zuzane Kudličkovej, PhD.
• 21. 5. 2019 zorganizovala Slovenská organizácia pre
výskumné a vývojové aktivity stretnutie k príprave
prestížneho festivalu vedy Európska noc výskumníkov
2019 v Košiciach. Na základe toho bol vypracovaný
návrh projektu UVLF na 13. ročník Európskej noci
výskumníkov. Na tomto vysoko sledovanom podujatí
sa v rámci UVLF zúčastní 14 kolektívov s názornými a
pútavými prezentáciami z nasledovných pracovísk:
ústav anatómie, fyziológie, biológie, zoológie a rádiobiológie, epizootológie, farmaceutickej chémie, mikrobiológie, hygieny zvierat a životného prostredia, aplikovanej etológie a profesijnej etiky, patologickej
fyziológie, katedra hygieny a technológie potravín,
katedra farmaceutickej technológie, katedra farmakognózie a botaniky, katedra lekárenstva a sociálnej
práce a centrum aplikovaného výskumu. Podobne ako
v minulom roku zúčastní sa s expozíciou aj Aqua Terra
klub.
• V dňoch 25. 4. a 14. 5. 2019 sa uskutočnili zasadnutia
komisie pre hodnotenie kvality, ktorých hlavným bodom bolo vypracovanie akčného plánu na zlepšenie
slabšie hodnotených oblastí v rámci súťaže Národná
cena za kvalitu SR 2018 podľa modelu CAF.
• Tradičné otvorenie poľovníckej sezóny sa uskutočnilo
dňa 2. 5. 2019 na chate Pincatorka v poľovnom revíri
Samostatná bažantnica. Po otvorení poľovníckej sezóny 2019/2020 rektorkou Dr. h. c. prof. MVDr. Janou
Mojžišovou, PhD., a vedúcim Účelového zariadenia
pre chov a choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach
MVDr. Jaroslavom Sorokom nasledovala tradičná súťaž
o najlepšiu slaninu a slivovicu. Pomenovanie súťaže 3S
(sluka, slanina, slivovica) pochádza ešte z rokov, keď sa
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• Začiatkom júna zasadala Rada IGA ohľadne návrhu
oponentov pre záverečné správy projektov IGA UVLF
so začiatkom riešenia v roku 2018. Všetky 4 záverečné
správy (Drážovská, Huňáková, Humeník a Špalková) boli
doručené načas a budú hodnotené oponentami a členmi rady IGA. Zároveň sa zhodnotí plnenie publikačných
kritérií u IGA projektov so začiatkom riešenia v roku 2017.
• Dňa 7. 6. 2019 v aule Technickej univerzity v Košiciach
uskutočnilo podujatie Granty pre samosprávu, ktorého
som sa zúčastnil aj s pracovníkmi projektového oddelenia a riaditeľkou ÚVIK. Odzneli informácie o možnostiach zapojenia sa do aktuálnych/pripravovaných výziev
ŠF EU. Pre UVLF v Košiciach uvažujeme o zapojenie sa do
2 pripravovaných výziev v septembri.
• Ako každoročne približne v júni požiadalo MŠVVaŠ SR
a Centrum vedecko-technických informácií SR vypracovať ročný výkaz výskumno-vývojového potenciálu
za organizáciu za rok 2018.
• V rámci organizačného zabezpečenia prijímacích
skúšok uchádzačov na doktorandské štúdium je možné konštatovať, že na celkovo 39 vypísaných tém (24
UVLF a 15 externé vzdelávacie inštitúcie – EVI), sa na
doktorandské štúdium prihlásilo 26 uchádzačov (min.
rok 38). Z toho na UVLF 18 denná forma štúdia (DF) a 3
externá forma štúdia (EF), na EVI 5 uchádzačov DF
(4 ÚFHZ a 1 PÚ, na 9 tém NIÚ Bratislava 0). Jedná sa o 7
študijných programov: hygiena potravín (2), vet.
morfológia a fyziológia (7), vnútorné choroby zvierat
(4), vet. chirurgia, ortopédia a röntgenológia (4), parazitárne choroby zvierat (2), hygiena chovu zvierat a
životné prostredie (4) a imunológia (2). Oproti minulému akademickému roku je záujem o doktorandské
štúdium nižší a nižší je aj počet vypísaných tém. Dvaja
uchádzači sú inej národnosti ako slovenskej (ČR a
Taliansko). Prijímacie skúšky doktorandov sa uskutočnia
1. 7. 2019 a budú prebiehať v 4 komisiách.
• Organizačne bol zabezpečený program 2. tohoročného
zasadnutia Vedeckej rady UVLF vrátane prípravy 2
inaugurácií. Zároveň bola vypracovaná správa o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2018, ktorá bude predložená na zasadnutí vedeckej rady.
• Koncom júna, presne podľa časového harmonogramu
a v predpísanom rozsahu, bolo vydané druhé číslo
časopisu Folia Veterinaria 2/2019 v rámci vydavateľstva
DeGruyter-SCIENDO. 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).

Z agendy
prof. MVDr. Jozefa Nagya, PhD.,
prorektora pre rozvoj školy
a hodnotenie kvality
otvorenie poľovníckej sezóny začínalo lovom
slúk. Súčasťou otvorenia poľovníckej sezóny bolo aj
vyhodnotenie poľovníckej sezóny 2018/2019 poľovníckymi hospodármi jednotlivých poľovných revírov
UVLF.
• Boli spracované a zaslané správy o odstránení nedostatkov na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a
www.uvlf.sk
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športu SR v súvislosti s časovým obmedzením akreditácie pre uskutočňovanie habilitačného konania na vymenúvanie profesorov v študijných odboroch 6.3.9 súdne a verejné veterinárske lekárstvo a 6.3.10 výživa zvierat a dietetika.
V súlade so schváleným organizačným zabezpečením
bolo ukončené Bodové hodnotenie tvorivých pracovníkov UVLF v Košiciach za rok 2018 a jeho vyhodnotenie
za roky 2017 – 2018, výsledky boli zaslané vedúcim
pracovníkom a sú zverejnené na intranete UVLF.
Prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality sa
zúčastnil (13. 5. 2019) na zasadnutí výboru JO TJ Slávia
UVL, odvetvovej zložky sedlové disciplíny v súvislosti s
prípravou jazdeckých pretekov o Cenu rektorky UVLF.
Dňa 14. 5. 2019 sa uskutočnilo zasadnutie mzdovej
komisie, ktorého hlavným bodom programu bolo
prerokovanie zaslaných žiadostí.
Prorektor pre vzdelávanie a prorektor pre rozvoj
školy a hodnotenie kvality sa zúčastnili (24. 5. 2019) na
postpromočnom stretnutí absolventov našej univerzity
po 40 rokoch.
Dňa 27. 5. 2019 sa uskutočnilo zasadnutie hospodárskej
komisie, na ktorom bola prerokovaná informácia o
plnení prioritných úloh schválených pre rok 2018,
výsledok hospodárenia za rok 2018, rozpočet UVLF v
Košiciach na rok 2019 a prioritné úlohy v rámci stavebnej údržby pre rok 2019.
Prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality sa dňa 7.
6. 2019 zúčastnil na seminári „Local product – production,
traceability and veterinary control“ within „Cultural
heritage of small homelands“ project under the Polish
National Agency for Academic Exchange International
Academic Pertnership v zasadačke farmaceutického
pavilónu UVLF v Košiciach.
Prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality sa zúčastnil (7. 6. 2019) na stretnutí absolventov našej univerzity
po 55 rokoch.
V súvislosti s prípravou memoranda o spolupráci v oblasti pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti sa dňa
10. 6. 2019 uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov
UVLF (prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality,
vedúca právneho a personálneho oddelenia) a odboru
kynológie a hipológie PZ SR.
Na základe správy UVLF v Košiciach o odstránení
nedostatkov vyplývajúcich z komplexnej akreditácie
v študijnom programe spojeného prvého a druhého
stupňa všeobecné veterinárske lekárstvo v študijnom
odbore 6.3.1 všeobecné veterinárske lekárstvo
(vek garanta), v ktorej bol doterajší garant študijného
programu prof. MVDr. Ján Dianovský, PhD., nahradený

• S účinnosťou od 1. mája 2019 bola za garantku Univerzity tretieho veku (UTV) za UVLF v Košiciach v študijnom odbore veterinárna medicína vymenovaná MVDr.
Beáta Koréneková, PhD. V spolupráci s prednostami kliník a vedúcimi vybraných katedier a ústavov bol pripravený nový sylabus prednášok pre 2. a 3. ročník. V 2. ročníku je štúdium zamerané na všeobecné veterinárske
lekárstvo a v 3. ročníku na hygienu potravín. Študijný
odbor farmácia v rámci Univerzity tretieho veku
organizuje UVLF v Košiciach od akademického roku
2016/2017 a akademickom roku 2018/2019 ukončili
štúdium jej prví absolventi. Pri tejto príležitosti bol
v spolupráci s vedúcimi vybraných katedier a ústavov
www.uvlf.sk
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novou garantkou prof. MVDr. Zuzanou Ševčíkovou,
PhD., ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
SR priznala právo udeľovať akademický titul doktor
veterinárskeho lekárstva (v skratke MVDr.) bez časového
obmedzenia.
Na základe žiadostí o posúdenie spôsobilosti uskutočňovať habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore 4.2.15
imunológia a o akreditáciu študijného programu tretieho stupňa imunológia, v ktorých bola doterajšia spolugarantka prof. MVDr. Zuzana Ševčíková, PhD., nahradená doc. MVDr. Dášou Mudroňovou, PhD., ministerka
školstva, vedy, výskumu a športu SR priznala právo
uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov a udeľovať akademický titul
philosophiae doctor (v skratke PhD.) bez časového
obmedzenia.
Na základe žiadostí o posúdenie spôsobilosti uskutočňovať habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore 6.3.3
veterinárna morfológia a fyziológia a o akreditáciu
študijného programu tretieho stupňa veterinárna
morfológia a fyziológia, v ktorých doterajšia spolugarantka prof. RNDr. Katarína Šiviková, PhD., bola nahradená doc. MVDr. Drahomírou Sopkovou, PhD.,
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR priznala
právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie
na vymenúvanie profesorov a udeľovať akademický
titul philosophiae doctor (v skratke PhD.) s časovým
obmedzením do 31. 8. 2021 (vek garanta).
V mesiaci jún v súlade so schváleným organizačným
zabezpečením boli vykonané anonymné dotazníkové
prieskumy a hodnotenia zamestnancov vedúcim zamestnancom za rok 2018.
Dňa 20. 6. 2019 sa uskutočnila dobrovoľnícka aktivita
zamestnancov UVLF zameraná na úpravu záhrady
liečivých rastlín.
UVLF v Košiciach v spolupráci s Dobrovoľníckym centrom Košíc, Radou mládeže Košického kraja a JO TJ
Slávia UVLF zorganizovali dobrovoľnícku aktivitu na ÚZ
Jazdecký areál UVLF zameranú na opravu tribún.
Vedenie UVLF schválilo a zorganizovalo predaj medu
pre zamestnancov UVLF v Košiciach z ÚZ pre chov a
choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach zo znášky
2018 (medovicový a agátový) a zo znášky 2019 (repkový).
Prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality a vedúci ÚZ pre chov a choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach navštívili (20. 6. 2019) zvernicu Obora v súvislosti
s výstavbou oplotenia lúk opravou odchytového
zariadenia.

Z agendy prof. MVDr. Zity Faixovej, PhD.,
prorektorky pre medzinárodné vzťahy
a internacionalizáciu
pod vedením garantky doc. Ing. Jarmily Eftimovej,
CSc., pripravený nový sylabus prednášok. V rámci tohto
študijného odboru študenti získajú vedomosti o pestovaní liečivých rastlín, ich pozitívnych účinkoch na
organizmus ľudí a zvierat, o prevencii a liečbe
najčastejších chorôb, o spôsobe výroby liekov ako aj
o poslaní lekárne. Časť výučby bude realizovaná napr.
7

•

•

•
•
•

•

•

•

•

aj záhrade liečivých rastlín a v Univerzitnej lekárni
UVLF v Košiciach. Na webovom sídle univerzity boli
zverejnené aj ďalšie informácie o UTV na UVLF v Košiciach, s priamym prepojením na TUKE, ktorá riadi UTV v
Košiciach.
Z dôvodu rezignácie MVDr. Mariána Prokeša, PhD.,
na funkciu garanta študentského záujmového klubu
International Veterinary Students´Association (IVSA)
Slovakia k 31. 8. 2019 bola za novú garantku tohto klubu vymenovaná MVDr. Monika Drážovská, PhD., od 1. 9.
2019.
Z dôvodu lepšej koordinácie študentských aktivít v
jednotlivých študijných programoch (ŠP VVL, ŠP HP
a ŠP F) na UVLF v Košiciach aj mimo nej bol v súlade s
odporúčaniami EVERI (Europen Veterinarian´s in
Education, Research and Industry) vymenovaný s
účinnosťou od 15. 6. 2019 Mgr. Radoslav Suchovič
za garanta občianskeho združenia Spolok košických
študentov farmácie.
Bol vyplnený dotazník Pharmacy internship training
as part of pharmacy undergraduate education in the EU
countries.
Bol vyplnený dotazník Európske univerzity.
Bola zverejnená ponuka na štipendium od Dr. Nicole
– Freyer – Wilde z Central and Eastern Europe Program
určená pre absolventov vysokých škôl na získanie ďalšej kvalifikácie v oblasti životného prostredia a ochrany
prírody v trvaní 6 – 12 mesiacov.
V súvislosti s organizáciou rigorózneho konania v
študijnom odbore farmácia bol pripravený materiál
Postup pri odovzdávaní rigoróznych prác pre predsedov
komisie a materiál Informácia pre rigoróznych študentov
k odovzdaniu rigoróznych prác.
Pror. Faixová sa zúčastnila na slávnostnej promócii
absolventov inžinierskeho štúdia Fakulty baníctva,
ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach dňa 21. 6. 2019 v Dome umenia.
Pror. Faixová sa zúčastnila na slávnostnom zhromaždení akademickej obce Univerzity Komenského v Bratislave dňa 27. 6. 2019 pri príležitosti stého výročia univerzity. Pri tejto príležitosti prevzala z rúk rektora prof. JUDr.
Mareka Števčeka, PhD., pamätnú medailu Univerzity
Komenského v Bratislave za produktívnu spoluprácu,
nadštandardné vzťahy a pomoc pri rozvoji Univerzity
Komenského v Bratislave.
V spolupráci s pracovníkmi katedier a kliník a so
Slovenskou lekárnickou komorou (SLeK) sme pripravili
program farmaceutickej sekcie v rámci medzinárodnej
vedeckej konferencie Škola – Veda – Prax, ktorá sa
uskutoční pri príležitosti 70. výročia založenia univerzity

Z agendy
prof. MVDr. Alexandry Trbolovej, PhD.,
prorektorky pre klinickú činnosť a styk s praxou
• 13. 5. 2019 sa uskutočnilo 2. pracovné stretnutie
organizačného výboru na prípravu konferencie k 70.
výročiu založenia UVLF v Košiciach
• Prof. MVDr. A. Trbolová, PhD sa spolu s prorektorom
prof. MVDr. J. Nagyom, PhD., a prorektorom MVDr.
M. Tomkom, PhD., zúčastnila v dňoch 30. – 31. 5.
2019 32. zasadnutia EAEVE v Zagrebe, Chorvátsku. Na
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17. a 18. 9. 2019 na UVLF v Košiciach.
• Návšteve zo zahraničia – pracovníčok z kancelárie
medzinárodných vzťahov Dominiky Dankiewicz a
Elżbiety Kugiel z Agrárnej univerzity v Krakove, Poľsko,
od 10. – 15. 6. 2019 a vedúcej kancelárie medzinárodných vzťahov z Fakulty veterinárnej medicíny v Krakove
MVDr. Izabely Krakowskej v termíne 13. – 14. 6. 2019.
Návšteva sa uskutočnila v rámci výmenného programu ERASMUS+. Cieľom návštevy boli rokovania o
existujúcej spolupráci medzi obomi inštitúciami, ako
aj rozvoj ďalšej spolupráce v programe Poľskej národnej agentúry pre akademické výmeny. Hostia z Poľska
navštívili pracoviská univerzity, stretli sa s rektorkou
univerzity, pracovníkmi referátu pre mobility, ktorí pre
nich pripravili bohatý program.
• V čase od 1. – 31. 5. 2019 navštívil našu univerzitu doc.
MVDr. Taras Carenko, vedúci Katedry epizootológie a
infekčných chorôb z Veterinárnej fakulty v Belej Cerkvi,
Ukrajina. Pracoval na ústave epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny pod vedením prof. Ing.
Štefana Vilčeka. DrSc. Ďalší program bol zabezpečený
pracovníkmi referátu pre mobility. Pracovný pobyt
sa uskutočnil na základe bilaterálnej dohody medzi
inštitúciami a bol financovaný zo SAIA.
• Boli zverejnené výsledky výberovej komisie programu
ERASMUS+ pre sektor vysokoškolského vzdelávania a
schválený rozpočet na rok 2019 na mobility študentov
a učiteľov vysokých škôl medzi krajinami programu
(KA103) a na mobility študentov a učiteľov vysokých
škôl medzi krajinami programu a partnerskými krajinami (KA107), z 33 VŠ bolo financovaných 19 VŠ včítane
našej univerzity. Najväčší záujem bol o štáty ako USA,
Čína, Rusko, Ukrajina.
• V dňoch 25. a 26. 6. 2019 sa uskutočnil informačný seminár pre Erasmus+ kontaktné osoby na Trenčianskej
univerzite A. Dubčeka v Trenčíne Na seminári boli
prerokované otázky prípravy priebežných a záverečných
správ, naďalej prioritou programu zostávajú študenti
na štúdium. Vzhľadom na to, že v roku 2020 sa končí
programovacie obdobie ERASMUS+, ďalšie aktivity budú zamerané na prehodnotenie existujúcich bilaterálnych zmlúv a ich reciprocity. Priestor bol venovaný
aj vzniku Európskej univerzitnej siete, bankám, ktoré
požičiavajú študentom na realizáciu mobilít, tzv. Erasmus Masters Loans. Plánuje sa digitalizácia programu
Erasmus+ v rámci projektu Erasmus going digital, čo
znamená prepojenie všetkých univerzít prostredníctvom siete, ktorá bude vyžadovať IT podporu a ďalšie
technické vybavenie zo strany vysokých škôl.
tomto významnom podujatí bola prezentovaná formou prednášky informácia o Centre klinických zručností na UVLF v Košiciach na tému Methodology and
experience with Clinical skills centre (CSC) in veterinary
training at the University of Veterinary Medicine and
Pharmacy in Košice.
• V dňoch 4. a 5. júna 2019 sa v Dvoroch nad Žitavou
uskutočnil už v poradí 8. ročník Celoslovenských
dní poľa, ktoré sú považované za najväčšiu odbornú
poľnohospodársku výstavu na Slovensku. Svoje zastúpenie tu opäť mala aj naša univerzita.
• V dňoch 6. – 8. 6. 2019 sa prorektorka prof. MVDr. A.
Trbolová, PhD., zúčastnila zasadnutia FVE v Bratislave.
www.uvlf.sk

Na zasadnutí komisie UEVP boli prerokované nasledovné dôležité témy: Skorá sterilizácia u mačiek, Welfare
u dojníc: krívanie a Kvalita života u koní a eutanázia.
• Dňa 17. 6. 2019 sa prorektorka prof. MVDr. A. Trbolová,
PhD., zúčastnila zasadnutia Rady primátora mesta
Košice pre ochranu zvierat. Na tomto stretnutí si prevzala menovací dekrét Člena Rady primátora mesta Košice
pre ochranu zvierat.
• Dňa 18. 6. 2019 sa uskutočnilo pracovné stretnutie s Ing.
S. Rákošom zo spoločnosti Mineral Agro, s. r. o., ohľadom
spolupráce s UVLF v Košiciach v projekte Reproduk-

Z agendy Ing. Róberta Schrétera, PhD.,
kvestora

tor plemenných zvierat. Na stretnutí sa zúčastnili aj
zástupcovia z kliniky ošípaných a kliniky prežúvavcov.
• Dňa 20. 6. 2019 študenti z gymnázia na Trebišovskej ulici
navštívili našu UVLF. Pod vedením doc. MVDr. O. Nagya,
PhD., dostali informácie o možnostiach štúdia na našej
univerzite, študenti si prezreli klinické pracoviská a CKZ.
• Dňa 9. 7. 2019 sa uskutočnilo stretnutie s doc. Michalom
Vlašínom, DVM, PhD, Dipl.ECVS, MRCVS, European
Specialist in Small Animal Surgery, ohľadom spolupráce
v rámci špecializácie vo veterinárnej chirurgii.

•

•

•

• V máji a júni pokračovali stavebné práce na znížení
energetickej náročnosti pavilónu 17, 25 a 35 a začali sa
stavebné práce na znížení energetickej náročnosti
pavilónu 36.
• V júni 2019 boli podané ďalšie
dva projekty v rámci operačného
programu Kvalita životného
prostredia na zníženie energetickej náročnosti pavilónov č. 12
a 14. Celková suma, ktorú
bolo možné získať nenávratným
finančným príspevkom, dosiahla
pri pavilóne č. 12 výšku 1,29
milióna eur a pri pavilóne č. 14
1,27 milióna eur.
• V máji a júni pokračovala aj

•

•

rekonštrukcia oplotenia na ulici Kostolianska, pričom
zahájená bola už aj tretia etapa.
V júni sa začala implementácia partnerského projektu
v rámci výzvy Partnering Grants Európskeho úradu pre
bezpečnosť potravín, v ktorej žiadateľom bola University of Granada.
Koncom júna sa konalo zasadnutie Klubu kvestorov
verejných vysokých škôl a štátnych vysokých škôl
Slovenskej republiky. Na zasadnutí boli poskytnuté
informácie o prostriedkoch na modernizáciu a rekonštrukciu vysokoškolských internátov poskytnutých
z osobitnej rezervy ministerstva financií, informácie
o kapitálových výdavkoch, výročných správach za rok
2018 a iné. Generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl
na Klube kvestorov zvýraznil, že ministerstvo je
kritizované za nedostatočnú implementáciu revízie
výdavkov a ambíciou je, aby napĺňanie záväzkov z revízie a implementácia opatrení na štrukturálne zmeny
bolo naviazané na rozpočet na ďalšie roky.
Sekcia financovania, rozpočtu a výkazníctva na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky vydala v júni usmernenie na zúčtovanie
príspevkov na rekreáciu a potvrdila, že budú hradené
z účelového zdroja.
V júni bola z úrovne MŠVVaŠ poskytnutá informácia,
že univerzita má mať v roku 2019 pridelených 300 tisíc
eur v rámci finančných prostriedkov vyčlenených na
rekonštrukciu študentských domovov. Dodatok k
dotačnej zmluve sa očakáva v júli.
V mesiaci jún boli alokované finančné prostriedky
na polročné odmeny a bodové hodnotenie tvorivých
pracovníkov. Polročné odmeny pre všetkých zamestnancov budú vyplatené v celkovej výške 146.397
eur. V rámci prvej polovice bodového hodnotenia
tvorivých pracovníkov bola alokovaná suma 49.925
eur. Celkový náklad na odmeny vrátane odvodov
predstavuje v prvom polroku sumu cez 260 tisíc eur.

Zasadnutie akademického senátu
Zápisnica
z 8. riadneho zasadnutia Akademického senátu UVLF v Košiciach, konaného dňa 9. 5. 2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (18 členov, z toho 12
členov komora zamestnancov a 6 členov komora študentov)
Program:
1. Otvorenie
www.uvlf.sk

2.
		
3.
4.
		

Voľba mandátovej a návrhovej komisie AS UVLF v Košiciach
Kontrola uznesení
Správa o činnosti predsedníctva AS UVLF v Košiciach za
uplynulé obdobie
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5.
		
6.
		
7.
		
8.
9.
10.

Návrh výročnej správy o činnosti UVLF v Košiciach za
rok 2018
Návrh výročnej správy o hospodárení UVLF v Košiciach
za rok 2018
Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok
2018
Návrh rozpočtu UVLF v Košiciach na rok 2019
Rôzne
Záver

K bodu 1
Predseda AS doc. MVDr. Peter Lazár, PhD., otvoril 8. riadne
zasadnutie AS UVLF v Košiciach vo funkčnom období 2018
– 2022 a privítal členov senátu a vedenia UVLF v Košiciach.
Predseda AS doc. Lazár predložil program zasadnutia na
schválenie.
Akademický senát jednomyseľne (hlasovanie 17/0/0)
schválil program jednania.
K bodu 2
Za členov mandátovej a návrhovej komisie boli navrhnutí
a zvolení: predseda doc. MVDr. Peter Korim, CSc., a členovia
MVDr. Jana Koščová, PhD., a Jaroslav Bučan. Komisia bola
zvolená so súhlasom všetkých prítomných členov senátu
(hlasovanie 17/0/0) a konštatovala 79 % účasť v komore
zamestnancov, 86 % účasť v komore študentov a celkovú
účasť v obidvoch komorách AS 81 %. Tým potvrdila rokovanie za uznášania schopné.
Za overovateľov zápisnice boli určení: prof. MVDr. Pavol
Mudroň, PhD., Dip. ECBHM a Pavlína Palušová.
K bodu 3
Doc. Lazár pri kontrole uznesení uviedol, že k dnešnému
dňu nie sú termínované žiadne uznesenia.
K bodu 4
Predseda AS doc. Lazár podal správu o činnosti predsedníctva AS, ktoré sa zišlo 30. 4. 2019 a na svojom zasadnutí
pripravilo program 8. riadneho zasadnutia AS UVLF v Košiciach. Predsedníctvo rozhodlo, že vzhľadom na predkladané
materiály zvolá predseda výboru pre hospodárenie (doc.
Toporčák) stretnutie členov výboru ako aj stretnutie s kvestorom UVLF v Košiciach. Zasadnutie komory zamestnancov
nebude zvolané.
Akademický senát vzal na vedomie správu o činnosti
predsedníctva.
K bodu 5
Predseda AS doc. Lazár oboznámil prítomných členov
senátu a vedenia univerzity, že pani rektorka Dr. h. c. prof.
MVDr. Jana Mojžišová, PhD., ospravedlnila svoju neúčasť
na zasadnutí akademického senátu. Následne odovzdal
slovo prorektorovi prof. MVDr. Jozefovi Nagyovi, PhD., ktorý
predložil návrh výročnej správy o činnosti UVLF v Košiciach za rok 2018 formou prezentácie. Úvodom uviedol
zákonnú povinnosť vysokých škôl každoročne pripraviť
výročnú správu o činnosti, schváliť akademickým senátom
a doručiť na MŠVVaŠ SR v elektronickej (do 20. 5. 2019) a
v tlačenej (do 31. 5. 2019) forme. Obsah výročnej správy
o činnosti predstavuje 14 kapitol a prílohy. V prezentácii
prorektor Nagy upriamil pozornosť členov AS na najdôležitejšie udalosti a činnosti za uplynulý rok (2. miesto v súťaži
Košičan roka za zriadenie Univerzitnej veterinárnej nemocnice, ocenený finalista v národnej cene za kvalitu, UVLF sa
10

stala pridruženým členov AVVMC, signatárom organizácie
Magna Charta Universitatum, otvorenie centra klinických
zručností, záhrady liečivých rastlín, návšteva prezidenta SR
Andreja Kisku, veľvyslanca Nórskeho kráľovstva, delegácie z
Národnej agrárnej univerzity v Bilej Cerkvi, zástupcov Louisiana State University USA, organizácia vedecko-odborných podujatí ako aj spoločenských a športových podujatí,
významné výsledky projektov vo forme monografií a publikácií s IF ≥ 2,5 a dvoch patentových prihlášok). V rámci informácií o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní uviedol
prehľad študentov v jednotlivých študijných programoch
v porovnaní s predchádzajúcim rokom, z čoho vyplynul
záver, že počty študentov sú vyrovnané, nárast je zaznamenaný na 3. stupni v obidvoch formách od roku 2016.
Percento uchádzačov o prácu na úradoch práce z radov
našich absolventov medziročne kleslo z 27 na 3,8 %. Informoval o vzdelávacích aktivitách v rámci Univerzity tretieho
veku, ako aj v spolupráci s Komorou veterinárnych lekárov
SR, so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR a
Inštitútom vzdelávania veterinárnych lekárov. V rámci kapitoly V. (informácie o výskumnej a ďalšej tvorivej činnosti)
uviedol, že na univerzite sa riešilo 63 projektov (APVV – 14,
VEGA – 39, KEGA – 10), 4 zahraničné projekty a 5 nevýskumných projektov. Na univerzite pracoval špičkový tím Laktovir
pod vedením prof. Vilčeka, v rámci IGA sa riešili 4 projekty
a Folia Veterinaria bola vydaná 4-krát ročne už vo svojom
62. ročníku. Pokiaľ ide o habilitačné konania a konania na
vymenúvanie profesorov (kapitola VI.) uviedol, že univerzita má priznané tieto právomoci v 10 študijných odboroch.
Habilitovaní boli traja docenti (doc. Sopková, doc. Pošivák
a doc. Falis) a prebehlo 1 inauguračné konanie (prof. Žilka),
pričom konštatoval nízky počet a vysoký vek adeptov. V
rámci kapitoly venovanej zamestnancom uviedol počet 627
zamestnancov, z toho 385 žien, ako aj kvalifikačnú štruktúru:
14 profesorov, 22 docentov, 50 odborných asistentov a 12
asistentov. O podpore študentov (kapitola VIII.) informoval
o udeľovaní sociálnych a motivačných štipendií zo štátneho
rozpočtu ako aj motivačných štipendií z vlastných zdrojov.
Popísal vykonané podporné činnosti ako vybudovanie
oddychových zón pre študentov, činnosti v účelových zariadeniach univerzity – Školský poľnohospodársky podnik a
Experimentálne výskumné stredisko v Zemplínskej Teplici,
Účelové zariadenie pre chov a choroby rýb, včiel a poľovnej
zveri v Rozhanovciach, Jazdecký areál, Ústav vedeckých
informácií a knižnica, Edičné stredisko a predajňa literatúry,
Študentské domovy a Univerzitná lekáreň. V rámci rozvoja
univerzity (kapitola X.) uviedol úspešné získanie financií na
zníženie energetickej náročnosti verejných budov rámci
4 projektov v pavilónoch 17, 25, 35 a 36, získanie projektu
v rámci Horizontu 2020 pod vedením doc. Bhideho, zapojenie sa do prípravy projektov dlhodobého strategického
výskumu v dvoch prípadoch ako žiadateľ a v štyroch ako
partner. Bola realizovaná výmena výťahov v ŠD a P35 a P36,
rekonštrukcia posluchárne P10 a centrálna kotolňa. V rámci
medzinárodných aktivít bolo podpísaných 5 bilaterálnych
dohôd. V oblasti systému kvality prorektor informoval, že na
univerzite je zriadená komisia hodnotenia kvality (20 členov,
z toho 5 študentov), ktorá vykazuje činnosť v oblasti vnútorného systému kvality využívajúceho PDCA cyklus. Univerzita
zaznamenala za posledných 6 rokov dvojnásobné zvýšenie
hodnotenia kvality v rámci súťaže Národná cena za kvalitu
podľa modelu CAF ( 2012 – 202 bodov, 2014 – 210 bodov,
2016 – 275 bodov, 2018 – 393 bodov).
V diskusii vystúpil doc. Toporčák, ktorý uviedol, že správa
www.uvlf.sk

zahŕňa všetky aktivity univerzity. Poukázal na problém
malého počtu profesorov a docentov a navrhol otvoriť túto
tému a inšpirovať sa odlišnými kritériami pre jednotlivé
odbory platnými na LF UPJŠ, nakoľko plnenie aktuálnych
kritérií pre pedagógov katedier a kliník je neporovnateľné.
Doc. Kostecká položila otázku ohľadom vysvetlenia modulu
UNIKAN, na čo reagoval Ing. Schréter a ozrejmil, že uvedený
modul slúži na porovnanie výnosnosti a nákladovosti
jednotlivých študijných programov.
Prof. Mudroň navrhol uviesť nielen publikácie s IF ≥ 2,5,
ale všetky publikácie kategórie ADC, na ktorých s nižším IF je
vyšší podiel našich pracovníkov a nie pracovníkov spolupracujúcich inštitúcií. Na uvedený návrh reagoval prorektor Pistl
poznámkou, že by výrazne narástol počet strán správy. Doc.
Toporčák doplnil, že veterinárske časopisy majú zvyčajne
nižší IF ako napr. mikrobiologické časopisy. 5 členov AS je
členmi vedeckej rady, kde je priestor na riešenie uvedených
problémov.
Hovorca za KZ odporučil schváliť predložený materiál.
Predseda KŠ Dávid Orčík poďakoval za finančnú podporu
študentských klubov a odporučil schváliť správu bez pripomienok. Následne bola Výročná správa o činnosti UVLF v
Košiciach za rok 2018 jednomyseľne schválená (hlasovanie
18/0/0).
K bodu 6
Návrh výročnej správy o hospodárení UVLF v Košiciach za
rok 2018 predložil Ing. Róbert Schréter, PhD., kvestor univerzity. Uviedol, že predkladaný materiál je univerzita povinná
pripraviť v zmysle zákona o vysokých školách 131/2002 Z. z.
a jeho štruktúra je daná MŠVVaŠ SR. Uviedol, že jednotlivé
podkapitoly sú vypracované bez chyby, ale v prílohách 6, 7 a
17 boli chyby odstránené a opravená verzia bude k dispozícii
na intranetovaj stránke univerzity. Univerzita dosiahla za
rok 2018 kladný hospodársky výsledok – 90,02 eur. Kvestor
uviedol, že nebol dodržaný plán, nakoľko boli finančné prostriedky použité na koncoročné odmeny všetkých pracovníkov, ale aj napriek tomu straty z minulých rokov postupne
znižujeme. Vymenoval oblasti činností, v ktorých stúpli
náklady v porovnaní s minulým rokom (o 5,25 % mzdy, valorizácia a pod.) ako aj oblasti, v ktorých stúpli výnosy (o 7,93
% školné, o 25,47 % klinická činnosť a pod.). V časti nákladov
poklesla spotreba materiálu, výdavky na školenia, nájmy a
reprezentáciu a stúpli na údržbu a opravy o 20 % a cestovné
o 22 %. Súčasťou správy sú aj opatrenia k výročnej správe
o hospodárení, ktoré zahŕňajú: zlepšenie hospodárenia ÚZ
v Rozhanovciach (1) a realizáciu projektov zameraných na
zníženie energetickej náročnosti budov (2).
V diskusii vystúpil doc. Marcinčák, ktorý pochválil dobre
pripravenú správu vrátane poklesu spotreby materiálu.
Odporučil šetriť na cestovnom ako aj nájsť nejaké finančné
zdroje na prístroje, pretože vidí problém do budúcnosti,
keďže v rokoch 2017 – 2018 boli nulové kapitálové výdavky
na prístroje. Túto myšlienku podporil prof. Legáth, ktorý
uviedol možnosť tvorby fondu na opravy prístrojov krátením
dotácie (3 %) VEGA projektov. Informoval o požiadavke doc.
Bhideho vytvoriť mapu prístrojov, prednesenej na porade
koordinátorov jednotlivých oblastí vedy a výskumu, aby bolo
spracované krytie centrálnej infraštruktúry a ich využitie.
Pán kvestor ozrejmil, že MŠVVaŠ SR poskytuje financie len
na opravy, nie na nákup prístrojov – na to slúžia štrukturálne
fondy EÚ. V poslednom čase boli poskytnuté financie na
nákup prístrojov hlavne na kliniky (endoskop), na zavedenie
vodovodu v Rozhanovciach.
www.uvlf.sk

Doc. Toporčák z pozície predsedu výboru pre hospodárenie informoval, že výbor zasadal, podrobne sa zaoberal
správou o hospodárení. Uviedol, že je potrebné urobiť
analýzu prístrojov a zabezpečiť ich dostupnosť pracovníkom. V ďalšom odporučil urobiť analýzu výjazdov (za
pol roka bolo 336 výjazdov) a prenájmu autobusov so
zámerom zmeny organizácie a šetrenia. Doc. Lazár nadviazal a uviedol potrebu kooperácie v doprave, lebo objednávanie dopravných prostriedkov z externého prostredia
je najdrahšie. Zvýšili sa aj iné položky na cestovné o 25 %,
nielen náklady na výjazdové cvičenia. Ing. Schréter reagoval
faktom, že polovica nákladov na cestovné je hradená z
projektov VEGA a KEGA, druhú polovicu predstavujú zahraničné pracovné cesty, napr. v rámci zahraničného štúdia sa
investícia na cestovné viacnásobne vráti. Zároveň vysvetlil
rozdiel v nákladoch na stravu pre pedagóga a doktoranda.
Optimalizácia výjazdov sa premietne aj v šetrení s pohonnými hmotami. Prorektor Tomko potvrdil, že cestovanie na
prijímacie skúšky do zahraničia zvyšuje náklady na cestovné,
ale ide o návratnú investíciu. Odporúča realizovať výjazdy
do Zemplínskej Teplice na týždeň a zrealizovať výučbu
viacerých predmetov. Tento návrh podporil aj doc. Korim,
ktorý uviedol, že do rekonštrukcie ubytovania v Zemplínskej Teplici boli investované nemalé finančné prostriedky a
pri pláne výjazdov v spolupráci s tvorbou rozvrhu hodín by
bolo vhodné ich nakumulovať a využívať ubytovacie kapacity. Prorektor Tomko navrhuje pripravovať rozvrh hodín
prostredníctvom AIS, pričom pracoviská by zabezpečovali
štandardný rozvrh hodín a polovica semestra by bola vyčlenená na výjazdové cvičenia v Zemplínskej Teplici.
Hovorca za KZ (doc. Toporčák) odporučil schváliť predložený materiál. Predseda KŠ Dávid Orčík odporučil schváliť
správu bez pripomienok. Následne bola Výročná správa o
hospodárení UVLF v Košiciach za rok 2018 jednomyseľne
schválená (hlasovanie 18/0/0).
K bodu 7
Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2018
predložil Ing. Róbert Schréter, PhD., kvestor univerzity.
Uviedol, že celý zisk (90, 02 eur) bude použitý na krytie
neuhradenej straty minulých rokov.
Obaja hovorcovia za komory (doc. Toporčák a Dávid Orčík)
odporučili schváliť predložený materiál bez pripomienok.
Následne bol Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za
rok 2018 jednomyseľne schválený (hlasovanie 18/0/0).
K bodu 8
Návrh rozpočtu UVLF v Košiciach na rok 2019 predložil Ing.
Róbert Schréter, PhD., kvestor univerzity. Zároveň odpovedal
na otázky výboru pre hospodárenie AS, ktorý sa stretol na
svojom zasadnutí a dôkladne preštudoval návrh rozpočtu.
Predseda výboru doc. Toporčák sa opýtal, či nie je možné
predkladať predmetný návrh skôr. Pán kvestor vysvetlil
termíny, ktoré neumožňujú predložiť návrh rozpočtu skôr
ako po 30. 4., nakoľko zmluva o dotácii bola podpísaná k 11.
3., dodatok o valorizácii k 17. 4., uzávierka bola vykonaná k
30. 3. a výročná správa k 30. 4. 2019. Na druhú otázku, prečo
nie je v návrhu rozpočtu uvedená univerzitná lekáreň, sa pán
kvestor ospravedlnil za formálnu chybu (preskočil riadok), už
je táto položka doplnená. Tretia otázka sa týkala príspevku
na rekreáciu, načo pán kvestor reagoval, že MŠVVaŠ SR
neposkytlo financie vysokým školám na tento účel. Štvrtá
otázka – prečo sú dve účelové zariadenia (Účelové zariadenie pre chov a choroby rýb, včiel a poľovnej zveri v Rozha11

novciach a Jazdecký areál) v červených číslach? Dôvodom
je, že špecifiká nepokrývajú náklady, zároveň stúpli odpisy
a mzdy. Ďalšou otázkou bola chýbajúca položka nadpočetných hodín. Pán kvestor vysvetlil, že zámerom do budúcna
je nevyplácať nadpočetné hodiny, urobí sa revízia študijných
programov, systemizácia učiteľov, rozvrh hodín a nadpočetné hodiny nebudú existovať. MŠVVaŠ SR má zámer znížiť
počet učiteľov o 10 % a znížiť počet hodín, a tým zvýšiť hodinovú mzdu. Predseda AS doc. Lazár zareagoval, že všetky
argumenty chápe, ale keď už boli hodiny odučené, bolo
by nekorektné nevyplatiť za ne odmenu. Po systemizácii sa
začne od novej štartovacej čiary a bude sa striktne dodržiavať. Kvestor odpovedal, že odmeny za napočítané odučené
hodiny vyplatia na dvakrát. V diskusii doc. Korim navrhol,
ako ušetriť – navýšiť úväzok o 10 hodín a za vedenie záverečných prác ponížiť z 20 hodín na 10 hodín. Doc. Lazár pripomenul, že zmeny treba urobiť systematicky nadväzne na
systemizáciu miest učiteľov. Doc. Korim uviedol, že akreditácia ŠP VVL a HP sa môže už pripravovať, lebo výučba začne
o 2 roky. Prorektor Nagy upozornil, že teraz nemožno robiť
zmeny, lebo bude kontrola evalvácie v polovici obdobia.
Posledná otázka sa týkala nezaplatených faktúr na klinikách.
Pán kvestor vysvetlil, že by bolo vhodné, keby klienti zaplatili
za operácie vopred, inak od nich univerzita vymáha pohľadávky.
Prof. Mudroň víta zmeny v nadpočetných hodinách a
navrhuje zvážiť vyplácanie odmien za bodové hodnotenie,
keďže nevidí efekt v publikačnej činnosti. Buď treba prehodnotiť kritériá, či má význam odmeňovať, alebo zvýšiť sumu,
aby boli pracovníci motivovaní. Pán kvestor odpovedal, že
by pedagógovia mali menej učiť a viac publikovať.
Predseda AS doc. Lazár uviedol, že táto otázka je predmetom jednania na inom fóre, napríklad na zasadnutí
Vedeckej rady UVLF v Košiciach.
Prof. Legáth navrhuje vyplácať odmeny za CC publikácie.
Prorektor Nagy uviedol, že nesúhlasí s tým, že sa to stratilo,
pretože za CC sa udeľuje 15 000 bodov, a teda sa jedná o
prioritné kritérium.
Prorektor Pistl môže poskytnúť štatistiku medziročného
nárastu publikácií, treba urobiť analýzu aktuálneho stavu na
vedeckej rade a zvýhodniť zahraničné projekty.
Doc. Lazár pripomenul, že pedagóg má stanovený limit,
koľko hodín musí ročne odučiť, ale vedeckí pracovníci limity
nemajú a žiaden návrh nebol doteraz predložený.
Doc. Marcinčák uviedol, že aj napriek tomu, že za 3 roky
boli vyplatené odmeny za 500 000 eur, v bodoch vidieť
rozdiely a v peniazoch nie, priklonil by sa k negatívnej motivácii.
Doc. Korim podporil myšlienku, že treba vytvoriť kritériá
pre vedeckých pracovníkov.
Obaja hovorcovia za komory (doc. Toporčák a Dávid Orčík)
odporučili schváliť predložený materiál bez pripomienok.
Následne bol Návrh rozpočtu UVLF v Košiciach na rok 2019
jednomyseľne schválený (hlasovanie 18/0/0).

Doc. Lazár uviedol, že táto požiadavka je v kompetencii
Vedeckej rady UVLF v Košiciach, že o tom hovoril na slávnostnom otvorení akademického roka 2018/2019.
Prorektor Pistl uviedol, že budú 3 novinky – nové kritériá
pre výskumné a nevýskumné univerzity, nová vyhláška
ohľadom kritérií na habilitácie a inaugurácie a nové kritériá
Slovenskej akreditačnej agentúry (SAA), a preto navrhuje
počkať.
Doc. Korim uviedol, že kritériá na habilitácie si môžeme
upraviť, ale kritériá na inaugurácie (5 prvoautorstiev
výstupov triedy A) upravuje SAA.
Prorektor Pistl uviedol, že vnútorné kritériá majú byť v
súlade s vonkajšími.
Doc. Toporčák konštatoval, že ide o problém hlavne na
klinikách a rozdiel v kritériách zohľadňuje aj Lekárska fakulta
UPJŠ pre jednotlivé klinické a neklinické odbory.
Doc. Lazár konštatoval, že my sme si dobrovoľne sprísnili
kritériá.
Doc. Marcinčák položil otázku, či je možné zameniť kritériá
18 CC alebo 18 výstupov kategórie A, uviedol, že kliniky by
mali viac spolupracovať s katedrálnymi pracoviskami a že
vníma slabú finančnú motiváciu.
Prof. Legáth konštatoval, že sa menia podmienky vonku,
budú sa tvoriť nové študijné odbory, že naše kritériá boli
vyššie a sme doplatili na CC výstupy, a preto navrhuje počkať
na zmeny.
Prorektor Pistl vysvetlil, že vo svete sa nerozlišujú práce CC
a indexované a impaktované, ale naše MŠVVaŠ SR uznáva
len CC.
Doc. Lazár konštatoval, že kritériá na habilitácie a inaugurácie sa 12 rokov nemenili.
Následne prof. Mudroň navrhol uložiť uznesenie vedeniu –
informovať členov AS UVLF v Košiciach o zmenách kritérií na
získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor,
ktoré bolo jednomyseľne schválené (hlasovanie 18/0/0).
Prorektor Nagy uviedol, že na jeseň budú známe štandardy, na základe ktorých univerzity sú povinné prijať do
konca roka 2019 kritériá na hodnotenie vnútorného systému
kvality
K bodu 10
Doc. Korim, predseda mandátovej a návrhovej komisie,
predniesol návrh uznesení zo zasadnutia AS UVLF v Košiciach.
Po vyčerpaní bodov programu predseda akademického
senátu doc. Lazár poďakoval prítomným za aktívnu účasť,
bohatú diskusiu a pripomienky a 8. riadne zasadnutie AS
UVLF v Košiciach ukončil.
Zapísala: doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.
tajomníčka AS
doc. MVDr. Peter Lazár, PhD.
predseda AS

K bodu 9
V rôznom vystúpil predseda AS doc. Lazár, ktorý oznámil
doručenie dokladu z MŠVVaŠ SR o členstve doc. MVDr. Petra
Korima, CSc., v Správnej rade UVLF v Košiciach. Následne
poďakoval členom výboru pre hospodárenie za prácu na
predkladaných materiáloch na dnešnom zasadnutí AS.
Prof. Mudroň vystúpil s návrhom uznesenia ohľadom
prehodnotenia súčasných kritérií na habilitácie zohľadňujúc
špecifiká odborov a požiadavky akreditačnej komisie.
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Pamätná medaila ministra vnútra SR
pre rektorku prof. Mojžišovú
Dňa 6. júna 2019 počas osláv 70. výročia vzniku slovenskej policajnej kynológie na hrade Červený Kameň prevzala Dr. h. c. prof.
MVDr. Jana Mojžišová, PhD., z rúk ministerky vnútra SR pamätnú
medailu ministra vnútra SR III. stupňa. Ministerka vnútra SR Denisa
Saková ju udelila rektorke UVLF v Košiciach za osobitný prínos a
spoluprácu pri plnení úloh Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v oblasti služobnej hipológie a pri príležitosti 70. výročia vzniku
policajnej kynológie na Slovensku.
(lk)

Zasadala správna rada
Dňa 13. 5. 2019 sa uskutočnilo prvé tohtoročné zasadnutie
Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach (SpR), ktoré otvoril jej predseda Ing. Ján Király
a privítal členov SpR a hostí. Následne predstavil nových
členov SpR – MVDr. Boleslava Leša, PhD., a doc. MVDr. Petra
Korima, CSc. SpR schválila program zasadnutia a za overovateľov zápisnice schválila Dr. h. c. JUDr. Jána Bíleka a MVDr.
Miroslava Martinčeka. Rektorka Dr. h. c. prof. MVDr. Jana
Mojžišová, PhD., informovala členov SpR o obsadení funkcií
prorektorov pre funkčné obdobie 2019 – 2023 a o aktuálnych názvoch funkcií jednotlivých prorektorov.
Na ostatnom zasadnutí SpR uložila rektorke UVLF v
Košiciach a predsedovi SpR informovať listom MŠVVaŠ SR
ohľadom havarijnej situácie v pavilóne morfologických
disciplín. Uznesenie bolo splnené, rektorka informovala
prítomných o súčasnom stave riešenia tejto situácie.
Ďalším bodom rokovania bolo schválenie Výročnej správy
o činnosti SpR UVLF za rok 2018. Predseda SpR Ing. Ján Király
uviedol, že Výročná správa o činnosti SpR UVLF za rok 2018
bola vypracovaná v súlade s príslušnými ustanoveniami
zákona o vysokých školách, ako aj v súlade s vnútornými
predpismi UVLF. Vyzval prítomných členov SpR, aby uviedli
prípadné pripomienky k správe. Nikto z členov SpR nemal
k správe žiadnu pripomienku a členovia SpR hlasovaním
správu schválili.
Výročnú správu UVLF v Košiciach za rok 2018 uviedol
prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality prof. MVDr.
Jozef Nagy, PhD. Vo svojej powerpointovej prezentácii predstavil výročnú správu v jej predpísanej štruktúre, pričom
dôraz položil na najvýznamnejšie výsledky, ktoré univerzita v uplynulom roku dosiahla. Ing. Ján Király vyzdvihol
výsledky, ktoré univerzita dosiahla vo všetkých oblastiach
svojej činnosti. Poďakoval rektorke a vedeniu univerzity
za prípravu tejto vysoko výpovednej správy. V diskusii k
výročnej správe vystúpili Ing. Stanislav Hreha, PhD., Dr. h. c.
JUDr. Ing. Ján Bílek, Ing. Ján Király, Ing. Milan Dolný, MVDr.
Miroslav Martinček, MVDr. Boleslav Lešo, PhD., MVDr. Anna
Ondová a MVDr. Ladislav Stodola. Na vznesené otázky odpovedala rektorka univerzity Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
www.uvlf.sk

Správu o hospodárení UVLF v Košiciach za rok 2018
vrátane výroku audítora uviedol kvestor Ing. Róbert
Schréter, PhD. V diskusii vystúpili Dr. h. c. JUDr. Ing. Ján Bílek,
Ing. Stanislav Hreha, PhD., Ing. Ján Király a doc. MVDr. Peter
Korim, CSc. Všetci diskutujúci ocenili, že univerzita dosiahla
kladný hospodársky výsledok. Členovia SpR hlasovaním
správu schválili. Návrh na rozdelenie zisku z hospodárskeho
výsledku UVLF v Košiciach za rok 2018 predložil kvestor
UVLF Ing. Róbert Schréter, PhD. Predložil návrh, aby bol zisk
z hospodárenia použitý na krytie strát z minulých období.
Členovia SpR hlasovaním návrh schválili.
Návrh rozpočtu UVLF v Košiciach na rok 2019 predložil
kvestor Ing. Róbert Schréter, PhD. Zdôraznil, že tento návrh
bol prerokovaný a schválený Akademickým senátom UVLF
v Košiciach a vytvára predpoklady pre naplnenie všetkých
záväzkov univerzity, ako aj pre jej rozvoj. Poukázal na možné
riziká, ktoré by mohli ohroziť naplnenie príjmovej časti
rozpočtu, ako aj na zvýšené nároky na výdavky v súvislosti
s kofinancovaním realizovaných projektov financovaných
zo štrukturálnych fondov EÚ. K rozpočtu diskutovali Ing. Ján
Király, Dr. h. c. JUDr. Ing. Ján Bílek, Ing. Stanislav Hreha, PhD.,
a doc. MVDr. Peter Korim, CSc. Členovia SpR hlasovaním
návrh schválili.
Správu kontrolórky UVLF v Košiciach za rok 2018 predniesla Ing. Edita Krettová. Zhodnotila výsledky cielených
kontrol, ktoré boli vykonané v roku 2018, skonštatovala,
že neboli zistené porušenia žiadnych právnych predpisov
či vnútorných predpisov univerzity a informovala o pláne
kontrol na rok 2019. V diskusii vystúpili Ing. Ján Király a Dr. h.
c. JUDr. Ing. Ján Bílek Členovia SpR hlasovaním správu vzali
na vedomie.
V bode rôzne vystúpila rektorka Dr. h. c. prof. MVDr. Jana
Mojžišová, PhD., ktorá informovala členov SpR o stave s
výkonom práva poľovníctva v jednotlivých revíroch univerzity. V diskusii k tejto problematike vystúpili Dr. h. c. JUDr.
Ing. Ján Bílek, Ing. Ján Király a Ing. Stanislav Hreha, PhD.
Predseda SpR Ing. Ján Király poďakoval prítomným členom
SpR a hosťom za účasť, diskusiu a predložené návrhy.
						

doc. MVDr. Peter Korim, CSc.
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32. valné zhromaždenie EAEVE

V dňoch 30. – 31. mája 2019 sa uskutočnilo 32. valné zhromaždenie Európskeho združenia inštitúcií pre veterinárske
vzdelávanie (EAEVE). Hostiteľom bola Fakulta veterinárskej medicíny Univerzity Záhreb. Pri voľbe miesta valného
zhromaždenia zohrala významnú úlohu aj skutočnosť, že
Fakulta veterinárnej medicíny Univerzity Záhreb oslavuje v
roku 2019 sté výročie svojho založenia. Za Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa valného zhromaždenia zúčastnili prorektor pre vzdelávanie MVDr. Martin
Tomko, PhD., prorektorka pre klinickú činnosť a styk s praxou
prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD., a prorektor pre rozvoj
školy a hodnotenie kvality prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.
Prvý deň valného zhromaždenia sa uskutočnil v koncertnej
hale Blagoje Bersa v Záhrebe a jeho program bol venovaný
internej agende EAEVE. Medzi najdôležitejšie patrili schválenie štandardných operačných postupov ESEVT (Európsky
systém hodnotenia veterinárskeho vzdelávania) 2019,
zmien článkov 4 až 8 o členských štatútoch EAEVE. Uvedený
dokument definuje riadne, kandidátske a pridružené členstvo v EAEVE. Valné zhromaždenie EAEVE odhlasovalo
Fakultu veterinárnej medicíny Univerzity Turín (Taliansko)
ako organizátora 34. valného zhromaždenia EAEVE v roku
2021 a regionálnych zástupcov výkonného výboru EAEVE.
Nasledujúce dvojročné obdobie bude región 7 (Chorvátsko,
Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovenská republika a
Slovinsko) zastupovať prof. Nenad Turk zo Záhrebu. Za viceprezidentku EAEVE bola zvolená prof. Dr. Yngvild Wasteson z
Fakulty veterinárskej medicíny v Osle.

Druhý deň valného zhromaždenia bol organizovaný v
priestoroch Fakulty veterinárskej medicíny Záhreb a tradične
patril odbornému vzdelávaciemu programu so zameraním
na „Nové výzvy vo veterinárskom vzdelávaní“. Prednášajúci
sa venovali hlavným nedostatkom v rámci SOP 2016 – štatistikám a trendom (Peter Hořín, Brno, ČR), definovaniu minimálneho používania živých zvierat pre rešpektovanie zásady
3R (Anna Bravo del Moral, Lugo, Španielsko), postupom prijímania študentov v Európe (Peter Holm, Kodaň, Dánsko),
zriadeniu laboratória klinických zručností: Prečo a ako?
(Marc Dilly, Viernheim, Nemecko), významu „soft skills“ pre
veterinárnych lekárov (Danijel Labaš, Záhreb, Chorvátsko),
metódam hodnotenia vo veterinárnom vzdelávaní: Kde sme
teraz? (Susan Rhind, Edinburgh, Veľká Británia). Súčasťou
odborného programu bola krátka prezentácia posterových
príspevkov a hlasovanie účastníkov za najlepší posterový
príspevok. V závere boli prezentované správa zo spoločnej
iniciatívy FVE/ CPME/CED o implementácii princípu jedného
zdravia vo vysokoškolskom vzdelávaní a správy o činnosti
partnerských organizácií (AVMA, VetCEE, WVA). Na záver
druhého dňa mali možnosť účastníci navštíviť klinické pracoviská a vybrané katedry fakulty.
33. valné zhromaždenie EAEVE sa uskutoční v dňoch 18. –
19. júna 2020 v Nantes (Francúzsko).
prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.
prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality

Účasť zástupcov UVLF v Košiciach na výročnej konferencii
Európskej asociácie farmaceutických fakúlt
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 15. – 17. mája 2019 sa konala 25. výročná
konferencia EAFP na Lekárskej fakulte Jagielonskej univerzity v Krakove (Poľsko). Hlavná téma konferencie bola Creative education: towards competences in a patient- oriented
pharmacy education.
Prvý deň konferencie po otváracom ceremoniáli, v ktorom
vystúpili zástupcovia Jagielonskej univerzity, prezidentka
EAFP a dekan farmaceutickej fakulty, nasledoval prvý blok
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prednášok s tematickým zameraním Engaging students in
personalized health care and precision medicine. Na druhý
deň odzneli ďalšie zaujímavé prednášky na tému A new
approach to medical devices, ktorá bola venovaná zdravotníckym pomôckam. Dôraz bol kladený na výchovu farmaceutov v tejto oblasti, nakoľko absolventi farmácie sa môžu
uplatniť na trhu práce aj ako experti na ich testovanie. V
ďalšej sekcii pod názvom Implementation interprofessional
education in pharmacy education vystúpil PharmDr. Slavomír
Kurhajec z UVLF v Košiciach, ktorý prezentoval výsledky
projektu A virtual atlas of natural drugs. Tento projekt vznikol
www.uvlf.sk

s podporou grantu EAFP Partnership for Faculty Education
and Research 2017 a bol riešený v spolupráci s Farmaceutickou fakultou Veterinárnej a farmaceutickej univerzity Brno
v Českej republike. Na konferencii bola prítomná aj RNDr.
Miriam Bačkorová, PhD., ako jedna zo spoluriešiteľov tohto
projektu. Na výročnej konferencii sa zúčastnili aj prorektorka
prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., prorektor prof. MVDr. Juraj
Pistl, PhD., a PharmDr. Monika Fedorová, PhD., ktorí prezentovali vznik nového vedeckého farmaceutického časopisu
Folia Pharmaceutica Cassoviensia na univerzite pod názvom
Folia Pharmaceutica Cassoviensia – A new Scientific Pharmaceutical Journal at the University of Veterinary Medicine and
Pharmacy in Košice, Slovakia. Počas konferencie sa prezidentka EAFP prof. Lilian M. Azzopardi zaujímala o študijný
program farmácia na UVLF v Košiciach a uvítala vydávanie
nového farmaceutického časopisu. Z našich kolegov nechýbali na konferencii zástupcovia Farmaceutickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave a Farmaceutickej fakulty
Veterinárnej a farmaceutickej univerzity Brno.
Na konferencii sme získali nové poznatky o trendoch v
pregraduálnom a postgraduálnom vzdelávaní farmaceuta a
zároveň sme upriamili pozornosť na našu farmáciu a na celú
univerzitu v rámci tejto významnej európskej asociácie.
Zastupujúci tím z UVLF v Košiciach

Medzinárodná konferencia NordGlobal 2019 v Bodø
Pod záštitou Nord University
v Bodo a Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach sa v dňoch 21. – 22.
mája 2019 v Bodø (Nórsko)
konala
2.
medzinárodná
spoločná konferencia o globálnych zmenách. Nosnou témou
konferencie bola Kvalita života
vo veku globálnych zmien.
Slovenskú republiku na
konferencii zastupovala veľvyslankyňa Slovenskej republiky v
Nórskom kráľovstve J. E. Denisa
Frelichová, ktorá konferenciu aj
otvárala. Za UVLF v Košiciach
sa na konferencii zúčastnili
prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.,
prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.,
MVDr. Martin Tomko, PhD., doc.
MVDr. Alica Kočišová, PhD., a
doc. MVDr. Daniela Takáčová,
PhD. Odborný program konferencie zastrešoval rôzne oblasti
a témy prednášok boli prezentované v štyroch sekciách:
Zodpovedná výroba potravín a globálne zmeny, Jedno
zdravie, Bio-hospodárstvo/Urbanizácia a Budúcnosť energií.
Za UVLF v Košiciach s prednáškami vystúpili prof. MVDr. Jozef
Nagy, PhD., na tému Globálne zmeny – bezpečnosť potravín,
doc. MVDr. Alica Kočišová, PhD., informovala prítomných o
vplyve klimatických zmien na populáciu pakomárikov na
Slovensku a problematike vplyvu klimatických zmien na
prežívanie transportovaných zvierat sa venovala doc. MVDr.
Daniela Takáčová, PhD. Časť konferencie bola venovaná
návšteve farmy zameranej na klietkový chov lososov, počas
www.uvlf.sk

ktorej mali účastníci možnosť vychutnať si krásnu prírodu
nórskeho pobrežia vrátane jeho zaujímavej geológie a
hniezdisk orliaka bielohlavého.
3. medzinárodná spoločná konferencia o globálnych
zmenách a ich dopade na zdravie ľudí, zvierat a životné
prostredie je naplánovaná na rok 2021 a opäť by sa mala
uskutočniť v Košiciach na Slovensku.
doc. MVDr. Daniela Takáčová, PhD.
MVDr. Martin Tomko, PhD.
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HYGIENA ALIMENTORUM XL
V dňoch 15. – 17. mája 2019 sa v hoteli Patria na Štrbskom Plese uskutočnila jubilejná medzinárodná konferencia
HYGIENA ALIMENTORUM XL pod záštitou Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky s
nosnou témou Bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných
komodít. Konferencia sa konala pri príležitosti 70. výročia
založenia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach. Medzinárodnú konferenciu podporili Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, Národný
kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA
a Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke,
potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave.

Konferenciu slávnostne otvorila Dr. h. c. prof. MVDr.
Jana Mojžišová, PhD., rektorka Univerzity veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach. Po jej úvodných slovách a
otvorení konferencie účastníkov pozdravil MVDr. Gabriel
Csicsai, PhD., štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorý okrem
iného vyzdvihol prácu všetkých kolegov v oblasti hygieny
potravín.
Konferencie sa zúčastnilo spolu 226 účastníkov. Na konferencii odzneli štyri plenárne prednášky: Bíreš, J.: Výsledky
úradných kontrol potravín na Slovensku; Tremlová, B. a
Vorlová, L.: Spolupráce VFU Brno a UVLF Košice ve výuce

Účastníci konferencie Hygiena Alimentorum XL

Predsedníctvo Hygiena Alimentorum XL.: Turek, P., Kuzmiak Theiszová,
M., Tremlová, B., Csicsai, G., Mojžišová, J., Bíreš, J., Maľa, P. (zľava)

Udelenie pamätných medailí: Tremlová, B., Kurucová, M., Seňko, I.,
Keresteš, J., Kunda, M., Mojžišová, J. (zľava)

Desaťčlenná medzinárodná odborná komisia senzorického hodnotenia syrov z nízkodohrievanej syreniny pri práci

a výzkumu; Kuzmiak Theiszová, M.: Činnosti národného
kontaktného bodu pre EFSA v SR a jeho spolupráca so slovenskou vedeckou komunitou a Boyko, N. a kol.: BOOMILK – That
just the way it is or Introduction of unique traditional drink
of new generation. Celkovo na konferencii odznelo 15 prednášok z komodít mlieko a mliečne výrobky a päť prednášok z
rastlinných potravín. Prezentácie posterových príspevkov sa
zúčastnilo 79 účastníkov konferencie.
V rámci konferencie Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová,
PhD. udelila za rozvoj a spoluprácu s Ústavom hygieny a
technológie mlieka Katedry hygieny a technológie potravín
UVLF v Košiciach ocenenia vo forme pamätných medailí
nasledovným pracovníkom: doc. MVDr. Bohuslave Tremlovej,
PhD., dekanke Fakulty veterinárnej hygieny a ekológie, Veterinárnej a farmaceutickej univerzity Brno, ČR; MVDr. Monike

Kurucovej z Tatranskej mliekarne, a. s.; Ing. Ivanovi Seňkovi,
riaditeľovi Školského poľnohospodárskeho podniku, n. o., v
Zemplínskej Teplici; Ing. Jánovi Kerestešovi, CSc., Považská
Bystrica. Ocenenie pre Milk Agro, s. r. o., za pomoc pri vzdelávaní našich univerzitných študentov v rámci praktických
cvičení realizovaných v mliekarskom závode v Sabinove
prevzal MVDr. Marek Kunda.
Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., ústredný riaditeľ ŠVPS
SR, odovzdal prof. MVDr. Jánovi Plevovi, DrSc., najvyššie
ocenenie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR za
rozvoj hygieny potravín nielen na UVLF v Košiciach.
Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke,
potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii
vied ocenila prof. MVDr. Jána Plevu, DrSc. Predseda spoločnosti prof. Ing. Jozef Golian, Dr., odovzdal prof. J. Plevovi
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Fándlyho medailu za celoživotný prínos v oblasti hygieny
potravín.
Po udelení pamätných medailí nasledoval príhovor prof. J.
Plevu, zakladateľa konferencie HYGIENA ALIMENTORUM.
Počas konferencie sa v rámci prestávky uskutočnilo senzorické hodnotenie syrov vyrobených z nízkodohrievanej syreniny skupinou medzinárodných odborných posudzovateľov.
Cenu za prvé miesto si vo väčšine ukazovateľov senzorických vlastností syrov odniesol syr Tatranský eidam 45 % t. v.
s., výrobcu Tatranská mliekareň, a. s.
Generálnym sponzorom konferencie bola Tatranská mliekareň, a. s. Hlavnými sponzormi bola BILLA, s. r. o., Bratislava;
Sieť potravín Fresh Plus a Potraviny LABAŠ, s. r. o. V tomto
jubilejnom roku konania konferencie sa ako sponzori a
vystavovatelia predstavili aj: ACO Stavebné prvky, s. r. o.,

Agropodnik Slamoz, s. r. o., Zemplínska Teplica, Biomedica
Slovakia, BIOTECH, s. r. o., Brutus, s. r. o., Trebišov, Climax, s.
r. o. a Chr. Hansen A/S, Ecolab, Eurofins Bel/Novamann, s. r.
o., Food industry plus, s. r. o. Ploské, Hydina Slovensko, s. r.
o., Lieskovec, JEMO TRAING, s. r. o., Kluknavská mliekareň,
o. o. d., Latte ingredients s. r. o., LEVICKÉ MLIEKARNE, a. s.,
Liptovská mliekareň, a. s., MINERÁLNE VODY, a. s., Prešov,
Milk Agro, s. r. o., MILSY, a. s., MOVINO, spol. s r.o., NOACK
SLOVAKIA spol. s r.o., O.K. SERVIS BIOPRO, s. r. o., PD Očová,
PRETO ryba Žilina, spol. s r. o., Schimadzu Slovakia, Staromestská mäsiareň Košice, SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO, a. s., ÚZ
ROZHANOVCE a Výskumný ústav mliekarenský, a. s. Žilina.
doc. MVDr. Eva Dudriková, PhD.
odborný a organizačný garant konferencie

Účasť zástupcov univerzity na diskusnom fóre
Adapting the Agriculture Sector to Climate Change (V4 + FR) v Paríži

Vyšehradskej skupine od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019 predsedá
Slovenská republika. Ambasáda SR v Paríži vo Francúzsku pri
tejto príležitosti zorganizovala 24. 5. 2019 medzinárodnú
konferenciu s názvom Adapting the Agriculture Sector to
Climate Change (V4 + FR). Za UVLF v Košiciach sa na podujatí
zúčastnila prorektorka prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., a prof.
MVDr. Ján Venglovský, PhD.
Vyšehradská skupina (V4) je neformálne zoskupenie
štyroch stredoeurópskych krajín – Slovenskej republiky,
Českej republiky, Maďarskej republiky a Poľskej republiky. Ide
o živú a neformálnu regionálnu štruktúru štyroch krajín EÚ a
NATO, ktoré sa hlásia k rovnakým hodnotám, majú spoločnú
históriu, kultúru a geografické postavenie. V súčasnosti sa
regionálna spolupráca rozvíja hlavne v oblastiach hospodárstvo, infraštruktúra, digitalizácia a inovácie. Významnou
je aj cezhraničná spolupráca a kultúrny aspekt, a to formou
štipendijných výmen. Dôležitými oblasťami spolupráce sú
koordinácia zahranično-politických pozícií a presadzovanie
spoločných záujmov v EÚ i vo vzťahu k tretím krajinám resp.
regiónom.
Na konferencii odzneli prednášky významných odborníkov z V4 a Francúzska najmä z oblasti klimatológie,
vodného hospodárstva, pôdohospodárstva a lesníctva i
vysokého školstva. Konferencia bola tematicky rozdelená
na tri sekcie. Prvá sekcia nazvaná Natural resources facing the
change of climate and agriculture bola venovaná zmenám v
poľnohospodárstve v dôsledku klimatických zmien. V druhej
www.uvlf.sk

sekcii pod názvom Impact of climate change on livestock or
vice – versa boli prezentované výsledky vplyvu klimatických
zmien na chov zvierat. V tejto sekcii vystúpila aj prorektorka
prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., s prezentáciou Perspectives
of the International cooperation. V prednáške pror. Faixová
predstavila univerzitu, študijné programy, ktoré majú vzťah
k poľnohospodárstvu a chovu zvierat, objasnila internacionálny charakter univerzity a uviedla príklady spolupráce
UVLF v Košiciach s francúzskymi partnermi v oblasti vedy a
výskumu, doktorandského štúdia, s výrobnými podnikmi a
vysokými školami. Pror. Faixová ponúkla spoluprácu univerzity v oblasti výmeny študentov, doktorandov, učiteľov,
výskumných pracovníkov, prípravu spoločných vedeckých
projektov a vedeckých konferencií v oblasti veterinárnej
medicíny a farmácie. Tretia sekcia s názvom The Impact of
climate change on planet production and forestry odzneli
príspevky venované zmenám v lesníctve v dôsledku klimatických zmien.
Počas konferencie sa uskutočnilo pracovné stretnutie s
José Martinézom významným predstaviteľom firmy IRSTEA
(Národný výskumný ústav vo vede a technike pre životné
prostredie a poľnohospodárstvo) a Isabelle Albouy z INRA a
boli definované perspektívne oblasti výskumu pre budúcu
spoluprácu.
prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
prorektorka pre medzinárodné vzťahy a internacionalizáciu
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Univerzita účastníkom 8. ročníka
Celoslovenských dní poľa

V dňoch 4. a 5. júna 2019 sa v Dvoroch nad Žitavou uskutočnil už v poradí 8. ročník Celoslovenských dní poľa, ktoré
sú považované za najväčšiu odbornú poľnohospodársku
výstavu na Slovensku. Už za tradičné považované celoslovenské stretnutie poľnohospodárov predstavuje celoštátnu
prehliadku odrôd poľnohospodárskych plodín, pokusov s
ochranou a výživou rastlín, najmodernejšej poľnohospodárskej techniky a hospodárskych zvierat. Za doterajších osem
ročníkov sa výstava vyprofilovala na podujatie s vysokou
odbornou úrovňou, poukázala na možnosti slovenského
poľnohospodárstva a jeho úroveň. Cieľom tejto odbornej
výstavy je predstaviť najmodernejšie technológie pre zefektívnenie rastlinnej a živočíšnej výroby a poukázať na inovatívne riešenia pomáhajúce poľnohospodárom dosahovať
ich ciele. 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.
Významnou aktivitou tohto ročníka výstavy bola aj prezentácia stredných odborných škôl vychovávajúcich poľnohospodárskych odborníkov. 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. Medzinárodný rozmer
výstavy potvrdili svojou účasťou aj zahraniční vystavovatelia. Na 30 hektároch plochy si návštevníci mohli pozrieť
vyše 770 políčok s odrodami plodín a pokusmi s výživou
a ochranou rastlín a boli prezentované desiatky druhov
rôznych hybridov obilnín, zeleniny, liečivých a aromatických rastlín, ktorých pestovanie otvára možnosti vidieka
v sebestačnosti v jej produkcii. Návštevníci mohli vidieť
obrábanie pôdy konským záprahom, historické traktory,
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ako aj najmodernejšie technológie majúce
vplyv na zvyšovanie produktivity práce
v poľnohospodárstve. Neoddeliteľnou
súčasťou výstavy bola prezentácia hospodárskych zvierat. 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 a športového.
Tak ako aj minulý rok sa výstava konala
pod záštitou predsedu vlády SR Petra Pellegriniho. Oficiálne
výstavu otvorila štátna tajomníčka Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová, otvorenia
výstavy sa ďalej zúčastnili viacerí vládni, verejní a profesijní predstavitelia. Naša univerzita sa na výstave zúčastnila
už tretíkrát 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 klinických 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 a klinika
koní. Tieto pracoviská na výstave zastupovali prof. MVDr.
Igor Valocký, PhD., MVDr. Michal Dolník, PhD., MVDr. Róbert
Link, PhD., a 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. Naša 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 drobnochovom 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.

www.uvlf.sk

Náš študent Šimon Halás vyhral celosvetovú fotosúťaž
Svetová organizácia pre zdravie zvierat (OIE) so sídlom v
Paríži vo februári 2019 vyhlásila už po piatykrát celosvetovú
fotografickú súťaž s názvom Animal health and welfare,
beyound the cliché, ktorá je určená pre veterinárnych lekárov
a študentov veterinárskych vysokých škôl a univerzít zo 182
členských štátov OIE. Snaží sa ňou vyzdvihnúť význam práce
veterinárnych lekárov a dôležitosť implementácie medzinárodných noriem OIE na ochranu zdravia a dobrých životných
podmienok zvierat.
Naša univerzita mala aj v tomto ročníku svoje „želiezko v
ohni“. Šimonov talent, vďaka ktorému zachytil jedinečnosť
okamihu podkúvania koňa, opäť bodoval. Svojou fotografiou Nová podkova/New horseshoe očaril odbornú porotu
OIE v zložení Dr. Radford Davis, Dr. Frédéric Décante, Dr.
Tertius Gous až natoľko, že ju určili víťaznou. Šimon Halás sa
tak stal po európskom víťazstve z roku 2017 aj celosvetovým
víťazom tejto fotosúťaže v kategórii Študenti veterinárskeho
lekárstva (Global Prize Veterinary Student 2019 Winner).
Ako sa sám vyjadril, ďakuje za to, že táto fotografia mohla
vzniknúť počas vlaňajšieho Podkúvačského seminára, ktorý
pre študentov pravidelne usporadúva Klinika koní UVLF
v Košiciach. Zachytil ňou dôležitosť a hlavne náročnosť
práce podkúvačských majstrov, pretože nie každý „konský
krásavec“ býva trpezlivým a poslušným. Avšak tento „štvornohý fotomodel“ čakajúci na novú podkovu bol pokojný
a užíval si hrejivé lúče slnka. Jeho odmenou bola nová
podkova a Šimonova Nová podkova/New horseshoe bola
odmenená celosvetovým úspechom v Paríži. Z jeho slov
bolo cítiť úprimnú radosť, že mohol ako študent UVLF v
Košiciach svojou troškou talentu reprezentovať a zviditeľniť
svoju alma mater v zahraničí.
PhDr. Ľudmila Kundríková
kancelárka
Víťazné foto Podkúvanie

Projekt H2020 – MANNA
Vďaka projektu H2020 „Joint
Doctorate in Molecular Animal
Nutrition“ (MANNA) urobila
naša univerzita významný krok
k internacionalizácii doktorandského štúdia. Spolu s ďalšími
5 univerzitami a v spolupráci s 9 podnikmi a 3 výskumnými
organizáciami z 8 krajín Európy sa v rámci inovatívnej školiacej siete – akcie Marie Skłodowska-Curie financovanej
Európskou komisiou podieľa na odbornej príprave mladých
výskumných pracovníkov z rôznych krajín sveta. 11 doktorandov, ktorí prešli prísnym výberovým konaním, má skvelú
možnosť získať dvojitý doktorandský titul a s ním aj neoceniteľné poznatky, zručnosti a skúsenosti v medzinárodnom
akademickom aj neakademickom prostredí, ktoré výrazne
prispejú k budovaniu ich vedecko-výskumnej kariéry.
UVLF poskytne odbornú prípravu trom z nich.
O svojich skúsenostiach sa s nami podelil MSc. Punit Tyagi,
doktorand z Indie, ktorý na UVLF študuje od septembra
minulého roka.
www.uvlf.sk

Can you tell us something about your professional
background?
Over the last three years, I have worked as a bioinformatician in various Indian research institutes, as well as a NGS
data analyst in a private company. I did my bachelor’s degree
in Zoology (H) and master’s degree in Bioinformatics. I was
fascinated by the data science while doing my master’s
study, which led me to learn more about giving “meaning
to the meaningless data”. I have worked on various pipelines
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and their integration to analyse the biological data produced
from biological experiments.
Can you tell us a bit about the research you have been
conducting at UVMP?
Currently, I am working on developing bioinformatics
software “OMnalysis” to analyse the biological omics data
produced from the various Next-generation sequencing
machines.
What was your motivation to apply for the MANNA fellowship?
My interest to pursue my further career in animal science
to improve the efficiencies of livestock production with the
help of computational power motivated me to apply for
the position of ESR11 among other projects. Also, MANNA
Project is a Marie-Sklodowska Curie innovative training
network, which is one of the most prestigious projects in the
field of life science.
How has the experience benefited your personal and professional development so far?
So far in professional developments, I have learned multiple
wet lab techniques that can benefit me in my research career.
Did you experience a culture shock when you arrived in
Slovakia? What has helped you to cope with it? What has been
the biggest challenge for you here?
Especially for me, it was my first experience of travelling
out of my country and it is obvious for everyone to have a
culture shock in a new place. I know it will take time to get
tuned with the others’ culture, but during that phase, my
family and friends have been helping me to overcome it.
Frankly, the people in Slovakia are so kind that even having
the language barrier, we somehow manage to understand.
The biggest challenge for me that I have faced was homesickness.
Have you had an opportunity to explore Košice or travel around
a bit? Do you enjoy living in Slovakia?
Yes, at weekends I frequently visit central Košice. So, far my
experience of living in Slovakia is wonderful, people are kind
and helpful and nature is gorgeous.
What are your plans for the future?
My future plan includes excelling in the field of data science

and the research related to it so that I can give worth to my
studies and satisfy my professional curiosity.
Z rozhovoru sme sa dozvedeli, že vo svojej profesionálnej
kariére sa Punit okrem analýzy NGS dát (Next Generation
Sequencing) venuje hlavne bioinformatike, ktorú vyštudoval
v rámci magisterského štúdia. Fascinácia dátami ho priviedla
k túžbe naučiť sa viac o tom, ako „dať nezmysleným dátam
zmysel“. Hlavnou motiváciou Punitovho záujmu o štúdium
v rámci projektu MANNA bol jeho profesionálny rozvoj v
oblasti zlepšenia efektívnosti živočíšnej výroby využitím
výpočtovej techniky a v neposlednom rade tiež prestížne
postavenie, ktoré má projekt MANNA v oblasti živých vied.
V rámci doktorandského štúdia na UVLF sa už oboznámil
s viacerými laboratórnymi technikami. Hlavným cieľom
jeho dizertačnej práce je vývoj bioinformatického softvéru
„OMnalysis“ za účelom analýzy tzv. omických biologických
dát.
Zapojenie sa do projektu MANNA však pre Punita neznamená len profesionálny rast, ale aj úplne novú životnú skúsenosť spojenú s pobytom v cudzine, keďže mimo svojej vlasti
vycestoval vôbec po prvý raz. Kultúrnemu šoku mimo vlasti
sa nevyhne asi nikto a Punit si je vedomý, že „zladiť“ sa s
cudzou kultúrou a prekonať úvodný šok a túžbu po domove
nejaký čas trvá. Výrazne mu v tom pomáha rodina a priatelia.
Punit si život na Slovensku pochvaľuje. Ľudia sú podľa neho
láskaví a nápomocní a zaujala ho aj nádherná príroda.
Punitove plány do budúcnosti sa týkajú hlavne rozvoja
jeho ďalšej kariéry v oblasti spracovania dát. Ženie ho k
tomu snaha o zúročenie štúdia, zvedavosť a v neposlednom
rade túžba vynikať vo svojom odbore.
O projekte MANNA a dosiahnutých výsledkoch sa viac
dočítate na webovej stránke projektu: www.phd4manna.eu
Tento článok vyjadruje iba postoje autora. Výkonná agentúra pre výskum a Európska komisia nie sú zodpovedné za
prípadné použitie obsiahnutých informácií.
Na tento projekt boli poskytnuté
finančné prostriedky z programu
Európskej únie pre výskum a inovácie
Horizont 2020 na základe dohody o
grante č. 765423 v rámci Akcií Marie
Skłodowska-Curie.
Mgr. Ivana Pahulyiová

Svetový kongres o rakovine v Japonsku
V dňoch 15. – 17. mája 2019 sa v Japonskej Osake konal
12th Annual World Cancer Congress, na ktorom mala doc.
RNDr. Jana Staničová, PhD., z Ústavu biofyziky prednášku na
tému Hypericin – Prospective Anticancer Drug and its Interactions with Important Bio Macromolecules as Studied on
the Molecular Level.
Na kongrese sa zúčastnili lekári a vedci z celého sveta,
ktorí sa venujú rôznym aspektom rakoviny od jej prognostiky a diagnostiky, klinického výskumu až po nové prístupy
k liečbe rakoviny. Práve v sekcii Novel Approaches to Cancer
Therapeutics v podsekcii Drug Discovery, Design and Delivery odznela spomínaná prednáška, ktorá vzbudila záujem
kolegov zo zahraničia pracujúcich v tejto oblasti. Na konferencii bolo možné vidieť množstvo zaujímavých prezentácií
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a diskusií, nadviazali sa perspektívne
kontakty
na spoluprácu v
oblasti molekulového výskumu
antirakovinových
liečiv
používaných vo fotodynamickej terapii.
Prezentovali sme našu univerzitu v roku jej 70. výročia založenia v medzinárodnej komunite vedcov v dobrom svetle.
doc. RNDr. Jana Staničová, PhD.
www.uvlf.sk

Univerzita
nabujatrickom
veľtrhu vzdelávania
v Oslo
Naši
študenti na
kongrese v zahraničí
V ukrajinskom Ľvove sa v dňoch 22. – 25. 5. 2019 stretli
bujatrici z európskych krajín, aby rokovali o najzávažnejších
zdravotných problémoch v chovoch hovädzieho dobytka.
Išlo o 19. ročník tradičného stredoeurópskeho bujatrického
kongresu – XIX MEBC – s dlhoročnou úspešnou tradíciou.
Podľa informácií organizátorov sa tohoročného kongresu
zúčastnilo 226 odborníkov, z toho naviac (50) z domácej
Ukrajiny. Slovensko bolo na kongrese zastúpené 20 účastníkmi, z ktorých desiati boli študenti UVLF v Košiciach.
Ich účasť bola možná vďaka finančnej podpore firmy Bel
Slovakia, UVLF v Košiciach a ZVLHZ (Združenie veterinárnych lekárov hospodárskych zvierat), čím bol chovateľskej
verejnosti vyslaný signál, že je záujem o prípravu odborníkov pre oblasť zdravia hovädzieho dobytka. Účasť našich
študentov bola organizátormi hodnotená vysoko pozitívne a stala sa motiváciou aj pre ďalšie krajiny umožniť aj
ich študentom zažiť toto významné kongresové podujatie.
Vedecké a odborné informácie zazneli vo viacerých sekciách
(produkčné a metabolické choroby, infekčné choroby mastitídy a mikrobiálna rezistencia, ortopédia a reprodukcia) a
významne prispeli k rozšíreniu doterajších poznatkov.
Nasledujúci XX. ročník MEBC sa bude konať v Olštýne v
máji 2020. Minimálna jazyková bariéra a určite vynikajúca
atmosféra, ktorú dokážu vytvoriť poľskí kolegovia, by mohli
byť motiváciou k početnej účasti. Bolo by vítané, keby hlavní
podporovatelia účasti našich študentov na tohoročnom
kongrese v Ľvove dokázali túto podporu zopakovať aj v
budúcom roku.
prof. Dr. MVDr. Pavol Mudroň, PhD., DipECBHM
Člen medzinárodného organizačného výboru kongresu

Študenti našej univerzity na medzinárodnej vedeckej konferencii
študentov veterinárskeho lekárstva vo Varšave
V dňoch 11. – 12. 5. 2019 sa na Fakulte veterinárskeho lekárstva Univerzity
prírodných vied vo Varšave uskutočnila 5. medzinárodná vedecká konferencia študentov veterinárskeho lekárstva – 5th International Scientific
Conference for Veterinary Medicine Students ,,Non sibi sed omnibus
– not for themselves but for everybody’’. Medzinárodnej vedeckej
konferencie sa zúčastnilo 45 študentov a doktorandov zo 6 európskych
krajín (Slovensko, Slovinsko, Poľsko, Ukrajina, Španielsko, Ruská federácia),
ktorí prezentovali svoje práce pred členmi hodnotiacich komisií, vedeckej
komisie, akademickej obce a pred študentmi príslušnej fakulty. Rokovacím
jazykom konferencie bol v celom jej priebehu anglický jazyk.
Rokovanie konferencie prebiehalo v šiestich sekciách, predklinickej,
klinickej – malé zvieratá, klinickej – hospodárske zvieratá, klinickej – exotické
zvieratá, klinickej – voľne žijúca zver a doktorandskej. Študenti prezentovali
výsledky svojich prác ústne formou prednášky alebo posteru. Našu alma
mater na tejto konferencii aktívne reprezentovali traja študenti, MaryAnne
Antonia Sciberras, študentka 5. ročníka študijného programu General Veterinary Medicine, v sekcii klinickej – hospodárske zvieratá s prednáškou Resistance of E. coli isolates from broiler chickens to selected antibiotics, Michal
Bajtoš, študent 4. ročníka študijného programu všeobecné veterinárske
lekárstvo, v sekcii klinickej – malé zvieratá s prednáškou The prevalence of
the upper respiratory tract bacterial contamination diagnosed by endoscopic
evaluation a MVDr. Daniela Juščáková, študentka 2. ročníka doktorandského štúdia v študijnom odbore 6.3.2 hygiena potravín, v sekcii doktowww.uvlf.sk
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randskej s prednáškou Screening of poultry feed and tissues
for coccidiostat residues using the antibiotic residue screening
tests. V každej sekcii boli hodnotiacou komisiou ocenené dve
práce, hlavnou cenou prednáška a čestným uznaním poster.
Z našich študentov najvyššie ocenenie získala študentka
MaryAnne Antonie Sciberras, ktorej prednáška v klinickej
sekcii – hospodárske zvieratá bola ocenená hlavnou cenou.
Všetci traja študenti predniesli veľmi kvalitné vedecké práce
sprevádzané bohatou a zaujímavou diskusiou a dostali certifikát o účasti na konferencii. Obohatením konferencie bol
aj workshop s témou Cardiopulmonary resuscitation (CPA)

– practical guidelines for successful outcome,
na ktorom sa zúčastnili dvaja naši študenti,
MaryAnne Antonia Sciberras a Michal Bajtoš.
Nemenej významnou súčasťou konferencie
boli aj štyri inšpiratívne plenárne prednášky,
na ktorých pozvaní hostia prezentovali svoje
skúsenosti v rôznych oblastiach veterinárnej
medicíny, súčasného výskumu, laboratórnej a
klinickej praxe.
Konferencia vo Varšave ponúkla nielen
bohatý odborný program a príležitosť na
diskusiu, vzájomnú výmenu informácií,
názorov a praktických skúseností, ale aj
priestor pre sprievodný spoločenský program, príjemne
strávené chvíle a nadviazanie nových kontaktov. V mene
všetkých nás by som sa chcela poďakovať vedeniu UVLF v
Košiciach za možnosť zúčastniť sa tejto konferencie. Zároveň
si dovoľujem vyjadriť poďakovanie aj samotným študentov
a ich školiteľom, menovite doc. MVDr. Monike Pipovej, PhD.,
a MVDr. Martinovi Kožárovi, PhD., za dôslednú prípravu
študentov vedúcu k ich príkladnej reprezentácii našej
univerzity v zahraničí. Abstrakty prác študentov boli publikované v zborníku abstraktov z tejto konferencie.
doc. MVDr. Ivona Kožárová, PhD.

XXI. konferencia mladých vedeckých pracovníkov
s medzinárodnou účasťou na VFU Brno
Dňa 22. 5. 2019 sa konal XXI. ročník konferencie mladých
vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou pod
taktovkou Veterinární a farmaceutickej univerzity v Brne.
Každoročne sa doktorandi Univerzity veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach tejto konferencie zúčastňujú
a ani tento rok nebol výnimkou, pričom za organizáciu bola
zodpovedná MVDr. Monika Drážovská, PhD.
Počas konferencie bolo prezentovaných celkovo 39 prác vo
dvoch sekciách. 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
komisia.
Našu univerzitu v oboch sekciách reprezentovali 4 doktorandky – MVDr. Marianna Kováčová, ktorá okrem vlastnej
práce (Fyzikálno-chemická a mikrobiologická kvalita pasterizovaného mlieka) prezentovala tiež prácu MVDr. Tatiany
Vataščinovej (Divoké kmene Lactobacillus casei a ich
vybrané vlastnosti), Mgr. Dominika Petríková (Vplyv fermentovaného krmiva na postmortálne procesy vo svalovine
brojlerov), MVDr. Daniela Juščáková (Kvalitatívny screening
reziduí kokcidiostatík v necieľovom krmive) a MVDr. Simona
Koleničová (Využitie kométovej analýzy pri detekcii genotoxického a cytotoxického účinku neonikotinoidov).
Doktorandi UVLF v Košiciach opäť svojimi prácami prezentovali vysokú kvalitu a odbornosť a prispeli ku skvalitneniu
vedeckej úrovne celej konferencie. Túto skutočnosť potvrdzuje aj ocenenie práce Mgr. Dominiky Petríkovej (3. miesto)
vo svojej sekcii.
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Záverom by som v mene všetkých zúčastnených chcela
srdečne poďakovať za podporu, ochotu a ústretovosť
vedeniu UVLF v Košiciach ako aj všetkým, ktorí nám umožnili
sa tohto podujatia na VFU v Brne zúčastniť.
MVDr. Simona Koleničová
www.uvlf.sk

Účasť našich študentov
na Nadnárodnom kole študentskej vedeckej konferencie 2019
v Zentive bola úspešná
názvom Study of drug delivery system effects on multicellular tumor spheroids. Práca bola vypracovaná pod vedením
RNDr. Jarmily Harvanovej, PhD., z Ústavu farmaceutickej
chémie UVLF v Košiciach v spolupráci s firmou Contipro,
a. s., Dolní Dobrouč, Česká republika. Treťou študentkou,
ktorá reprezentovala našu univerzitu, bola Kristína Doričová, ktorá predniesla čiastkové výsledky svojej diplomovej
práce pod názvom Plectranthus scutellarioides and its flavonoid glucoronides. Práca bola vypracovaná na Katedre
prírodných látok, FaF VFU Brno pod vedením doc. PharmDr.
Renáty Kubínovej, PhD. Na záver zástupcovia Zentivy a Únie
študentov farmácie v Brne zablahoželali víťazom a vysoko
ocenili úroveň prezentovaných prác.

Spoločné foto zástupcov UVLF v Košiciach pred firmou Zentiva
(sprava Dominika, Zelencová, Kristína Doričová, Katarína Faturová
a pror. Faixová)

7. mája 2019 sa v sídle spoločnosti Zentiva v Prahe konal
XVIII. ročník Nadnárodnej študentskej vedeckej konferencie. Na konferencii prezentovalo svoje práce spolu 20
študentov, ktorí zvíťazili na fakultných alebo univerzitnom
kole študentskej vedeckej konferencie. Na podujatí sa po
prvý raz zúčastnili aj tri študentky z našej univerzity a doplnili tradičných účastníkov z Farmaceutickej fakulty v Hradci
Králové, Univerzity Karlovej (8 študentov), Farmaceutickej
fakulty Veterinárnej a farmaceutickej univerzity Brno (5
študentov) a Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave (4 študenti). Organizátorom konferencie bola
Únia študentov farmácie v Brne a Farmaceutická fakulta,
Veterinárna a farmaceutická univerzita Brno.
wKonferenciu slávnostne otvorili a privítali hostí zástupcovia firmy Zentiva Mgr. Petra Víková a PharmDr. Miroslav
Janoušek a prezidentka Únie študentov farmácie na FaF
VFU Brno Kateřina Valentová. Potom postupne nasledovali prezentácie študentov v sekcii chemickej, biologickej
a nakoniec v sekcii ostatných farmaceutických disciplín.
Práce v sekciách hodnotila porota pracovníkov zúčastnených vysokých škôl a zástupcov Zentivy. Každý prednášajúci
mal 10 minút na prezentáciu a 5 – 10 minút bolo určených
na diskusiu. Tri najlepšie práce z každej sekcie boli ocenené
diplomom a víťazi (1. miesto v každej sekcii) získali finančnú
odmenu 15 000 CZK.
wNaše študentky 5. ročníka predniesli zaujímavé práce a vo
veľkej konkurencii dosiahli výborné umiestnenie. Študentka
Katarína Faturová za prácu Synthesis and biological properties of hybrid chalcones with core scaffold of indol-3-yl and
4-fluorophenyl získala 3. miesto v chemickej sekcii. Prácu
vypracovala pod vedením RNDr. Zuzany Kudličkovej, PhD.,
z Ústavu farmaceutickej chémie UVLF v Košiciach. Ďalšie
3. miesto v sekcii ostatných farmaceutických disciplín si
odniesla Dominika Zelencová, ktorá prezentovala prácu s
www.uvlf.sk

Víťazi XVIII. ročníka Nadnárodnej študentskej vedeckej
konferencie 2019
CHEMICKÁ SEKCIA
1. David Švestka, University of Veterinary and Pharma		 ceutical Sciences Brno
		 Práca: SYNTHESIS AND EVALUATION OF ENANTIOSE			
LECTIVE ORGANOCATALYSTS FOR ASYMMETRIC
			
HENRY REACTION OF FLUOROKETONES
2. Adam Majcher, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové,
		 Charles University
		 Práca: TOTAL SYNTHESIS OF 6-hydroxyCeramides AND
			
THEIR BEHAVIOR IN THE MODEL LIPID
			
MEMBRANES
3. Katarína Faturová, University of Veterinary Medicine
		 and Pharmacy in Košice
		 Práca: SYNTHESIS AND BIOLOGICAL PROPERTIES OF
			
HYBRID CHALCONES WITH THE CORE SCAFFOLD
			
OF INDOL-3-YL AND 4-FLUOROPHENYL
BIOLOGICKÁ SEKCIA
1. Adéla Diepoltová, Faculty of Pharmacy in Hradec
		 Králové, Charles University
		 Práca: OPTIMIZATION OF THE METHOD LEADING TO
			
ROBUST STAPHYLOCOCCAL BIOFILM FORMA			
TION IN VITRO
2. Linda Bartošová, Faculty of Pharmacy, Comenius
		 University
		 Práca: THE ROLE OF TRPV4 CALCIUM CHANNELS IN
			
DOXORUBICIN-INDUCED HEART FAILURE
3. Petra Večeřová, Faculty of Pharmacy, University of
		 Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno
		 Práca: OPTIMIZATION OF THE METHODOLOGY FOR
			
MEASURING GLUCOSE TOXICITY IN HEPATO			
CYTES CELL CULTURE
SEKCIA OSTATNÝCH FARMACEUTICKÝCH DISCIPLÍN
1. Dominika Bieleszová, Faculty of Pharmacy in Hradec
		 Králové
		 Práca: TERBINAFINE RELEASE FROM PLGA-BASED
			
NANOPARTICLES
2. Lenka Polláková, Faculty of Pharmacy in Hradec
		 Králové, Charles University
		 Práca: ANALYSIS OF NON-CARDIAC ADVERSE EVENTS
			
IN RHEUMATIC PATIENTS WITH GLUCOCORTI			
COID PULSE THERAPY
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3. Dominika Zelencová, University of Veterinary Medici		 ne and Pharmacy in Košice
		 Práca: STUDY OF DRUG DELIVERY SYSTEM EFFECTS
			
ON MULTICELLULAR TUMOR SPHEROIDS
Nadnárodná študentská konferencia je významnou
udalosťou pre farmaceutov. Dáva im možnosť prezentovať výsledky svojej vedeckej práce, navzájom sa spoznať,
vymeniť si skúsenosti a prípadne získať finančnú odmenu.
Okrem toho pedagógovia môžu porovnať úroveň vedeckej
práce, výskumné oblasti na jednotlivých vysokých školách,
ktoré môže byť inšpiráciou pre ďalší výskum. Veľká vďaka
patrí všetkým organizátorom z Únie študentov farmácie
Brno, porotcom za ich čas a neľahkú úlohu pri hodnotení

prác a spoločnosti Zentiva za organizáciu spoločenského
večera, poskytnutie konferenčného priestoru a hodnotných cien pre ocenených. Pri tejto príležitosti sa chcem
poďakovať a zablahoželať školiteľom, pod vedením ktorých
spomínané práce vznikli a tiež všetkým pracovníkom pracovísk, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave,
realizácii a prezentácii prác. Úprimne blahoželám a ďakujem
študentkám za úspešnú reprezentáciu našej univerzity na
tomto medzinárodnom podujatí. Pevne verím, že na budúci
rok pocestuje do Prahy z našej univerzity viac študentov a
budú rovnako úspešní.
prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
prorektorka pre medzinárodné vzťahy a internacionalizáciu

Dobrovoľnícka akcia zameraná na úpravu záhrady liečivých rastlín
Aj keď od slávnostného otvorenia záhrady
liečivých rastlín uplynulo takmer osem
mesiacov, vzhľadom na vývoj počasia a neprítomnosť študentov študijného programu
farmácia po ukončení semestra bolo potrebné
sa zaoberať spôsobom jej skrášlenia. Vedenie
univerzity navrhlo zorganizovať dobrovoľnícku
akciu zameranú na úpravu záhrady liečivých
rastlín. Tridsiatka dobrovoľníkov z rôznych
pracovísk univerzity sa od skorého rána pustila
do boja s burinou. Ani krátke prerušenie prác z
dôvodu intenzívneho dažďa neodradilo dobrovoľníkov od splnenia stanovenej úlohy. Intenzívnou „odbornou“ prácou sa podarilo vyplieť
liečivé rastliny od buriny a prekypriť pôdu.
Posilnení výbornou pizzou a s pocitom dobre
vykonanej práce sme sa rozišli ďalej pokračovať
v práci na svojich pracoviskách. Poďakovanie
patrí všetkým, ktorí prišli a prispeli k úprave
záhrady liečivých rastlín.
prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.
prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality
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Dobrovoľnícka aktivita s medzinárodnou účasťou

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
v rámci aktivít pri príležitosti 70. výročia svojho založenia
a tiež v súlade s aktivitami Európskeho hlavného mesta
dobrovoľníctva 2019 organizovala dňa 22. 6. 2019 v spolupráci s Dobrovoľníckym centrom Košíc, Radou mládeže
košického kraja a Jazdeckým oddielom TJ Slávia UVLF v Košiciach dobrovoľnícku brigádu zameranú na opravu dvoch
severných tribún na našom účelovom zariadení Jazdecký
areál UVLF. Aktivity boli zamerané na odstránenie hrdze a
natretie oceľových konštrukcií. Akcie sa zúčastnilo takmer
70 dobrovoľníkov, okrem zamestnancov UVLF, predstaviteľov Dobrovoľníckeho centra Košíc, dobrovoľníkov z radov
občanov mesta Košice to boli hlavne účastníci projektu
zameraného na dobrovoľníctvo v rámci projektu Erasmus+.
Cieľom a úlohou projektu Erasmus+ s názvom „Pomôž
ostatným, pomôž sebe“ je motivovať a inšpirovať mládež
k dobrovoľníctvu. Projektu sa zúčastnilo 48 mladých ľudí z
Cypru, Estónska, Fínska, Litvy, Rumunska, Srbska, Španielska
a Slovenska. V jazdeckom areáli popri práci panovala uvoľnená a priateľská atmosféra.
Po ukončení aktivity čakalo na účastníkov malé občerstvenie formou obeda a pre záujemcov aj krátka prehliadka
účelového zariadenia. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí
obetovali svoj voľný čas, pricestovali z rôznych krajín Európy
a prispeli ku skrášleniu nášho účelového zariadenia.
prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.
prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality

Prijímacie konanie na UVLF v Košiciach na akademický rok 2019/2020
Organizácia prijímacieho konania na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach pre akademický rok
2019/2020. Za touto vetou sa skrýva niekoľkomesačná práca
veľkého počtu ľudí, najmä pracovníčok študijného oddelenia.
Prijímacie konanie začína pripravením a zverejnením
informácií k prijímaciemu konaniu, stanovením počtu prijímaných študentov na ďalší akademický rok a hodnotenia
prijímacej skúšky, prijímacieho konania a ďalších podmienok
www.uvlf.sk

pre prijatie. Tieto informácie sa musia zverejniť najneskôr
do 20. septembra v akademickom roku, ktorý predchádza
akademickému roku, v ktorom sa má štúdium začať. Nasleduje príprava akademického informačného systému (ďalej
AIS) tak, aby od prvého januára bolo umožnené každému
uchádzačovi podať si elektronickú prihlášku. Prihlášky je
možné podávať do 15. marca písomnou alebo elektronickou
formou. Každá prihláška musí prejsť dôkladnou kontrolou
študijným oddelením a následne je každá prihláška evido25

vaná v AIS.
Na akademický rok 2019/2020 bolo zaevidovaných 842
prihlášok na štúdium v slovenskom jazyku. Z toho na 1.
stupeň vysokoškolského štúdia na ŠP bezpečnosť krmív a
potravín v dennej forme štúdia 33, na ŠP kynológia v dennej
forme štúdia 112, na ŠP kynológia v externej forme štúdia
28, na ŠP vzťah človek – zvierat a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii v dennej forme štúdia 43 a na ŠP vzťah
človek – zvierat a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii
v externej forme štúdia 8 prihlášok. Na 2. stupeň vysokoškolského štúdia na ŠP trh a kvalita potravín v dennej forme
štúdia bolo zaevidovaných 8 prihlášok a na spojený 1. a 2.
stupeň vysokoškolského štúdia na ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo 292, na ŠP hygiena potravín 43 a na študijný
program farmácia 274 prihlášok.
Na študijné programy prvého stupňa vysokoškolského
vzdelávania (bakalárske študijné programy) a druhého
stupňa vysokoškolského vzdelávania bolo prijatie bez prijímacích skúšok. Prijatie uchádzača o štúdium na UVLF v Košiciach na bakalárske študijné programy bolo podmienené
získaním úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Poradie uchádzačov sa stanovilo na základe pridelených bodov za priemer z maturitnej
skúšky a bodov za aktívnu účasť na stredoškolských olympiádach a SOČ z profilových predmetov (biológia, chémia)
a za prácu v organizáciách profesijne blízkych zvolenému
študijnému programu, ktoré musí študent písomne doložiť
k prihláške na štúdium. Prijatie uchádzača na druhý stupeň
štúdia bolo podmienené ukončením prvého stupňa vysokoškolského štúdia. Poradie uchádzačov sa stanovilo na
základe váženého študijného priemeru za predchádzajúce
štúdium.
Na študijné programy prvého a druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania (ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo,
hygiena potravín a farmácia) je prijatie podmienené vykonaním prijímacích skúšok z predmetov biológia a chémia
formou písomného testu. Prijímacie skúšky na akademický
rok 2019/2020 sa pre tieto študijné programy uskutočnili
na našej univerzite v dňoch 4., 5., 6. a 10. júna 2019. Poradie
uchádzačov sa stanovilo na základe hodnotenia prijímacej
skúšky, aktívnej účasti na stredoškolských olympiádach,
práce v organizáciách profesijne blízkych zvolenému študijnému programu a iných predpokladov, ktoré študent musí
písomne doložiť k prihláške na štúdium. Test z obidvoch
predmetov obsahuje 70 otázok. Otázky sú počítačovým
programom náhodne vybrané z publikácie podklady k prijímaciemu konaniu za predmet biológia a predmet chémia.
Na tohto ročné prijímacie konanie bolo vypracovaných 6
variantov testov z biológie a chémie, za ktoré niesli zodpovednosť doc. Ing. Anna Sobeková, PhD., a prof. RNDr. Michal
Toropila, CSc. Prijímacie skúšky sa konali v troch posluchárňach – anatomická poslucháreň, poslucháreň v chemickom
pavilóne, poslucháreň v pavilóne morfologických disciplín.
Prijímacích skúšok sa zúčastnilo 265 uchádzačov na študijný
program všeobecné veterinárske lekárstvo, 41 uchádzačov
na študijný program hygiena potravín a 248 uchádzačov na
študijný program farmácia.
Do tejto časti prijímacieho konania bol zapojený veľký
počet študentov, pedagógov, ale aj technicko-hospodárskych pracovníkov od pracovníkov prevádzkového oddelenia až po strážnu službu. Celkovo bolo do prijímacieho
konania zapojených 50 ľudí. V každej posluchárni boli ako
členovia dozoru počas písania testov prítomní 2 zástupcovia
študentov, 2 pedagogicko-vedeckí zamestnanci a zodpovedný učiteľ za predmet, ktorí vykonávali kontrolu totož26

nosti, dozor počas písania testov a informovali študentov,
ako písať odpovede na otázky z testu a následne ich aj opravovali a spočítavali body. Aby každý uchádzač mohol vidieť
svoje výsledky ešte v ten deň, dosiahnuté bodové hodnotenie zadávalo študijné oddelenie do systému AIS do neskorých večerných hodín.
Na akademický rok 2019/2020 bolo pre štúdium v
anglickom jazyku k dnešnému dňu zaevidovaných 72
prihlášok od uchádzačov z celého sveta, najmä z Veľkej
Británie, Nórska, Írska, Islandu, Švédska, Izraela a Grécka,
ale aj z Francúzska, Malty, Spojených arabských emirátov,
Namíbie, Barbadosu, Seychel či Indie. Pre prijímacie konanie
do 6-ročného študijného programu General Veterinary
Medicine bolo na vykonanie písomných testov z biológie a
chémie stanovených 7 termínov v mesiacoch marec, apríl,
máj, jún a august. Prijímacie konanie pre záujemcov zo
zahraničia sa realizuje nielen na pôde UVLF v Košiciach, ale v
mesiacoch apríl a jún aj pod patronátom veľvyslankyne SR v
Nórskom kráľovstve pani Denisy Frelichovej na pôde veľvyslanectva SR v Osle, Nórsko, a v mesiaci apríl po prvýkrát na
pôde veľvyslanectva SR v Londýne, Spojené kráľovstvo, pod
patronátom veľvyslanca SR pána Ľubomíra Reháka.
Dozor na prijímacích testoch vykonávajú doc. Ing. Anna
Sobeková, PhD., pre predmet chémia a doc. MVDr. Lenka
Luptáková, PhD., pre predmet biológia, ktoré sú zároveň
zodpovedné za kontrolu odovzdaných testov. V zahraničí vykonáva dozor nad priebehom prijímacieho konania
prorektor pre vzdelávanie MVDr. Martin Tomko, PhD.
Úspešnosť a dosiahnuté počty bodov všetkých účastníkov
prijímacieho konania svedčia o ich svedomitej príprave a
serióznom záujme o štúdium 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
vyučujúci na UVLF.
S termínmi prijímacieho konania na UVLF v Košiciach je
už tradične spojený aj deň otvorených dverí. Záujemcovia
o štúdium tak majú možnosť oboznámiť sa počas návštevy
univerzity s jej areálom a jednotlivými pracoviskami a klinikami, na ktorých budú získavať klinické zručnosti a praktické
skúsenosti. Sprievodu po areáli sa často zúčastňujú aj rodičia
www.uvlf.sk

a príbuzní uchádzačov. Poslednou časťou dňa otvorených
dverí je cesta na internát, aby si mohli utvoriť aj predstavu o
bývaní počas štúdia.
Skončením písania testov sa však prijímacie konanie
nekončí. Nasleduje množstvo ďalších činností – ako je
príprava podkladov pre rozhodnutie prijímacej komisie,
následne oznámenie výsledkov z prijímacieho konania,
evidencia žiadostí o preskúmanie rozhodnutia o výsledku
prijímacieho konania, ich odstúpenie akademickému
senátu a následne oznámenie ďalších rozhodnutí. Činnosti
študijného oddelenia spojené s prijímacím konaním končia

posledným dňom septembra, kedy sú vydávané zostávajúce
rozhodnutia o zrušení prijatia tým uchádzačom, ktorí na
štúdium nenastúpili a v septembri už začínajú prípravy na
prijímacie konanie pre ďalší akademický rok.
Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým zainteresovaným kolegyniam, kolegom, učiteľom, doktorandom i
študentom za ich pomoc.
Ing. Renáta Božíková
Ing. Michaela Paulíková
Študijné oddelenie

Deň ústavy Nórskeho kráľovstva
Oslava Dňa ústavy Nórskeho kráľovstva, ktorý je tiež
známy ako Nórsky národný deň, sa každý rok koná 17. mája,
kedy bola v roku 1814 podpísaná ústava a Nórsko sa tak
stalo nezávislým kráľovstvom. Nóri sa v tento deň slávnostne
oblečú, mnohí do svojich národných krojov „bunad“, ktoré
sú špecifické pre rôzne časti krajiny, a oslavy začínajú tradičnými raňajkami s priateľmi alebo rodinou. Po raňajkách sa
neskôr pripoja k sprievodom, ktoré sa tvoria na hlavných
uliciach miest. Sprievody prebiehajú za pochodu hrajúcich
kapiel a účastníci spievajú tradičné nórske piesne a pritom
mávajú vlajkami. V hlavnom meste Nórska, v Osle, končí
sprievod pred kráľovským palácom za prítomnosti nórskej
kráľovskej rodiny.
Dňa 17. mája 2019 sa pri príležitosti osláv dňa ústavy na
pozvanie veľvyslanca Nórskeho kráľovstva v Slovenskej
republike J. E. Terje Theodora Nervika zúčastnil prorektor pre
vzdelávanie MVDr. Martin Tomko, PhD., slávnostnej recepcie
v Bratislave.
Tradičné oslavy prebiehali aj v areáli UVLF v Košiciach za
účasti nórskych študentov združených v ANSA Košice. Na
oslavách prebiehajúcich v areáli našej univerzity boli vítaní
všetci študenti, ktorí sa chceli zapojiť a pripomenúť si tak
domov. Oslavy začali na obed malým sprievodom okolo
areálu, počas ktorého študenti spievali nórske národné
piesne. Potom si mohli účastníci vychutnať slávnosť. Dobrovoľníci pripravili aj pohostenie, tradičné koláče, nórske
klobásky, wafle, kávu a čaj. K zábave patrili tiež detské a
spoločenské hry.
Ing. Michaela Paulíková
Referát pre štúdium v anglickom jazyku
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MAJÁLES 2019

Majáles ako spoločné stretnutie zamestnancov univerzity
je tradičným podujatím pri príležitosti ukončenia akademického roku, ktoré organizuje Univerzita veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach v spolupráci so Základnou
organizáciou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy
UVLF v Košiciach. Bolo tomu tak už po 22-krát aj pre končiaci
akademický rok 2018/2019. Tohtoročné stretnutie pripadlo
na utorok 28. mája 2019. V daný deň už od skorého rána boli
pripravené priestory v záhradnom areáli UVLF pri pavilóne
morfologických disciplín. Stany, stánky, balónová výzdoba.
Aj počasie nám prialo. Už krátko pred 13.30 hodinou areál
začínajú zapĺňať pracovníci univerzity. Je 14.00 hodín popoludní a už sa to začína. Pred mikrofón predstupujú zástup-

covia zamestnávateľa
a odborovej organizácie. Predseda Rady
ZO OZ PŠaV UVLF víta
všetkých prítomných.
Následne
rektorka
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.
Takmer 535 zamestnancov univerzity si mohlo tentokrát
len do 20. hodiny oddýchnuť i odreagovať sa od každodenných starostí a povinností. Bolo to zapríčinené veľkou
búrkou i lejakom. A aký by to bol Majáles, keby sa dosť šťastlivcov nepotešilo z hodnotných cien v tombole. Aj napriek
tomu, že z objektívných prírodných príčin bolo ukončenie
skôr, 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.

Detská veterinária 2019

Medzinárodný deň detí je sviatok detí. Deti sú zmyslom
nášho života, sú našou súčasťou a sú naším pokračovaním.
Nech sa udeje čokoľvek, kdekoľvek a akokoľvek, deti sú
„stopou“, ktorá tu po nás ostáva. A preto si zaslúžia, aby sme
im venovali patričnú pozornosť. Tak ako každý rok, aj tento
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. Oslava MDD sa uskutočnila 1. 6. 2019 o 15. hod. už tradične pred morfologickým
pavilónom v areáli UVLF. Program bol zahájený voltížnym
vystúpením skupiny z Jazdeckého oddielu TJ Slávia UVLF
v Košiciach, ktoré vždy zanechá v každom z nás nezabudnuteľný zážitok. Deti po vystúpení využili možnosť jazdy na
koníkoch, ktoré im boli k dispozícii počas celého priebehu
akcie. Nasledovali ukážky canisterapie VET Canisterapia
Teamu SOŠ veterinárna Košice Barca, po ktorých si deti mohli
vyskúšať konkrétne cviky a triky so psíkmi, ktoré sú aj veľmi
užitočnými pomocníkmi pre hendikepované deti. Aqua Terra
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klub, ako aj klub chovateľov malých cicavcov poskytol deťom
prehliadku rôznych exotov, zajačikov, morčiat a tiež užitočné
informácie o ich chove a starostlivosti. Následne si deti mohli
zvieratká pohladkať a vyskúšať manipuláciu s nimi. Deti sa
zapojili do niekoľkých športových disciplín (jazda vo fúriku,
skok vo vreci, kriket, prekážkový beh, hod loptičky na cieľ,
futbal), vyskúšali si pritom svoju šikovnosť a zdatnosť, za čo
boli odmenené balíčkom sladkostí. Lákavou atrakciou bolo
maľovanie na tvár. Po ukončení súťažných disciplín bol voľný
program, počas ktorého si mohli deti kresliť na chodník a
zatancovať si s organizátormi. Veľká vďaka za túto nádhernú
akciu patrí všetkým, ktorí sa podieľali na jej organizácii.
Oslava MDD sa teda vydarila! Tešíme sa, že sa opäť stretneme
aj o rok!
Zuzana Maková
Foto: Denisa Boľanovská

www.uvlf.sk

Výlet do Južných Čiech

Kde bolo tam bolo, bol raz jeden nápad. Ako sa dostať
niekam, kam nevedie žiadna priama cesta bez prestupovania a zachovať pritom odborársku tradíciu a utužiť
pracovný kolektív. Južné Čechy s naším UVLF autobusom!
Vyrazili sme 17. 5. 2019 v piatok ráno o 6.00 z Košíc, 30 účastníkov zájazdu + 2 naši skvelí šoféri Ferko a Maroško, smer
diaľnica Prešov – Brno – Třeboň. Do Třebone sme šťastne
dorazili okolo 16. hod. a vrhli sa do ulíc mestečka. Kto chcel,
navštívil pivovar a kto bol už veľmi hladný, dal si prvú českú
špecialitu podľa „gusta“. Okolo 19. hod. sme dorazili do
Medeníc, na ktoré sme sa aj tešili, ale zároveň sme boli plní
obáv, do čoho ideme, kam ideme, keďže sme sa dočítali, že
je to pohraničné územie v „hlubokých Třeboňských lesích“.
Naši hostitelia nás očakávali s krásne pripravenými izbami,
skvelou večerou podľa výberu a s úsmevom, ktorý bol pre
nás pripravený aj na raňajky a počas celého pobytu. Po dlhej,
únavnej, ale veselej ceste sme zaľahli do postelí. Ráno 8.30
odchod – smer Hluboká nad Vltavou. Prehliadku zámku a
zámockých záhrad si dovolím opísať za nás za všetkých ako
očarujúcu. V popoludňajších hodinách sme sa presunuli
do Českého Krumlova, kde naše zážitky gradovali, či to bol

samotný zámok, jeho záhrady s
fontánou, jazierkom a pohyblivým
javiskom, neskutočne vkusné
centrum mestečka, cez ktoré sa
valila hlučná Vltava a lákavé posedenia v útulných kaviarničkách a
reštauráciách. Každý si prišiel na
svoje a ochutnal, na čo mal práve
chuť. Celý deň nás sprevádzalo
veľmi prajné počasie, ktoré pridalo
našim zážitkom ten správny
šmrnc. Cesta do nášho penziónu v
Medeniciach bola trošku zdĺhavá
vzhľadom na prekážku na ceste,
ktorú sme museli asi hodinu obchádzať. Ale po prekrásne
strávenom dni, aj keď unavení, tešili sme sa na našich hostiteľov, ktorí nás opäť milo prekvapili svojou ochotou, úslužnosťou a ústretovosťou. Nebol pre nich žiadny problém
nám aj o 21. hod. pripraviť večeru podľa našich dychtivých
chuťových pohárikov. Klobúk dole. Čo nás mrzí je to, že po
našich výletoch sme už nemali síl pozrieť si určite prekrásne
lesné, pohraničné okolie, veď Rakúsko bolo od nás na „pár
krokov“. A zrazu prišlo nedeľné ráno a deň nášho odchodu.
Bolo nám smutno, že to tak rýchlo zbehlo, čakala nás však
ešte Červená Lhota. A toto krásne romantické miestečko s
červeným zámkom uprostred lesa a úžasnou smotanovou
čierno-bielou točenou zmrzlinou z horkej čokolády a vanilky
nám spravilo prekrásnu bodku za našim výletom v Južných
Čechách. Je niekto, kto nebol spokojný? Myslím, že nie. Je
niečo, čo sme nestihli? Určite áno... A preto, nech naše odborárske potulky nestrácajú na záujme a význame, ale naopak,
pokračujeme ďalej...
Zuzana Maková
Foto: Denisa Boľanovská

Súťaž troch univerzít v poľovníckej streľbe
„O pohár rektorov“

Pri príležitosti 70. výročia začiatku veterinárskeho vzdelávania na Slovensku Univerzita veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach zorganizovala súťaž v poľovníckej
www.uvlf.sk

streľbe O pohár rektorov troch slovenských univerzít, na
ktorých sa vyučuje disciplína poľovníctvo, a sú to Slovenská
poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická univerzita
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vo Zvolene a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach. Úvodný 1. ročník podujatia, ktoré sa uskutočnilo v piatok 3. mája 2019 na strelnici v Nižnej Hutke (okres
Košice-okolie) za účasti tímov všetkých troch univerzít,
otvorila príhovorom rektorka UVLF V Košiciach Dr. h. c. prof.
MVDr. Jana Mojžišová, PhD. Jednotlivé univerzity reprezentovali 7-členné súťažné družstvá zložené z 3 zamestnancov
– učiteľov, 3 študentov a 1 študentky. Súťažilo sa najskôr v
streľbe malokalibrovkou bez streleckej optiky na bežiaci terč
líšky na vzdialenosť 50 m v stoji, bez opory (10 rán, maximum
100 bodov) a potom nasledovala broková streľba na oblúkovom strelišti (10 asfaltových terčov, max. 100 bodov).

Dosiahnuté výsledky sa spočítali a konečný počet bodov
stanovil poradie súťažiacich, pričom pri rovnosti bodov sa
zohľadnil vyšší počet dosiahnutých 10 bodových zásahov pri
guľovej streľbe. Výsledky súťaženia priniesli najviac radosti
usporiadateľskej univerzite, ktorá zvíťazila v hlavnej súťaži
univerzitných tímov a získala Putovný pohár s výsledkom
904 bodov (prof. J. Ciberej, doc. P. Lazár, MVDr. L. Molnár, D.
Lauko, M. Žaťko, J. Lazár a I. Kyselicová) pred SPU v Nitre
(770 bodov) a TU vo Zvolene (752 bodov). UVLF zvíťazila aj
v súťaži družstiev pedagógov, ako aj v súťaži študentských
družstiev. Celkovo najlepším súťažiacim jednotlivcom bol
študent UVLF Matúš Žatko (168 b.), ktorý bol aj najlepším
študentom, pred celkovo druhým MVDr. Ladislavom
Molnárom, PhD. (158 b.), ktorý bol aj najlepšie strieľajúcim
pedagógom. Súťaž študentiek vyhrala B. Lieskovcová (84 b.)
z SPU v Nitre. Víťazným jednotlivcom a družstvám odovzdal
poháre a diplomy prorektor UVLF MVDr. Martin Tomko, PhD.,
ktorý zhodnotil podujatie ako veľmi vydarené aj napriek
silnému nárazovému vetru, ktorý mal podiel na mnohých
netrafených terčoch. Záverečné posedenie s občerstvením
len umocnilo dobré priateľské vzťahy medzi pedagógmi a
študentami zúčastnených univerzít, ktorí ocenili možnosť
stretnúť sa a porovnať svoje strelecké schopnosti. Veríme, že
druhý ročník, ktorého zorganizovanie neformálne prisľúbili
zástupcovia SPU v Nitre, nadviaže na toto premiérove podujatie.
doc. MVDr. Peter Lazár, PhD.
Ústav pre chov a choroby zveri a rýb
Foto: Šimon Halás

3. ročník Bowling Uni TOUR o putovný pohár 3 U
V kategórii najlepšia hráčka:
1. Doc. Ing. Jana Bidulská, PhD. (priemer 293
zhodených kolkov na zápas) – TU Košice
2. Natália Gregová (219 kolkov) – UVLF Košice
3. Emília Nováková (218 kolkov) – UVLF Košice
V kategórii najlepší hráč:
1. Dušan Rybár (291 kolkov) – TU Košice
2. MVDr. Boris Semjon, PhD. (266 kolkov) – UVLF
Košice
3. Róbert Klír (262 kolkov) – TU Košice

V dňoch 27. – 28. 6. 2018 sa v Rekreačnom zariadení
Crocus v Kežmarských Žľaboch konalo školenie určené pre
zástupcov univerzít z východoslovenského regiónu, ktoré
bolo zamerané na vedenie sociálneho dialógu, spôsoboch
kolektívneho vyjednávania a BOZP. Záver tohto podujatia
patril slávnostnému vyhodnoteniu a oceneniu najúspešnejších hráčov reprezentujúcich Technickú univerzitu v
Košiciach, Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach a Prešovskú univerzitu v Prešove v rámci 3. ročníka
bowlingového turnaja – Bowling Uni TOUR o putovný pohár.
Hlavným garantom ukončeného ročníka v akademickom
roku 2018/2019 bola Rada ZO OZ PŠaV Prešovskej univerzity
v Prešove.
V jednotlivých kategóriách boli dosiahnuté nasledovné
umiestenia:
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Rada ZO OZ PŠaV UVLF v Košiciach vyhodnotila
najlepšieho nováčika – „skokana 3. ročníka“ v rámci
svojho tímu, ktorým sa stala s dosiahnutým výsledkom
666 zhodených kolkov MVDr. Daniela Juščáková. Celkovým
súčtom 8253 zhodených kolkov reprezentanti našej univerzity opätovne obhájili druhé miesto. Putovný pohár získala
tretíkrát po sebe Technická univerzita v Košiciach, čím sa
stala jeho trvalým držiteľom.
Organizačný tím spolu s Radou ZO OZ PŠaV UVLF vyslovuje ešte raz poďakovanie všetkým hráčom za reprezentáciu
UVLF v Košiciach počas 3. ročníka, ale aj organizátorom
jednotlivých zápasových kôl a zároveň aj fanúšikom, ktorí
prišli nie len povzbudiť súťažiacich, ale vytvoriť aj priaznivú
športovú atmosféru.
Štefan Fedorčák
www.uvlf.sk

Široko-ďaleko jediní. Za zdravie zvierat i krajiny

Far and wide the only ones securing health of
land and animals

Branno-športový deň

Ak sa povie 70. výročie, je to už celkom slušné číslo. 70
rokov kráča naša univerzita svojím „životom“. A preto sa
zrodila myšlienka, nápad, aká je jej „fyzická“ zdatnosť a
koho ukrýva vo svojich útrobách. Rada ZO OZ PŠaV UVLF v
Košiciach v spolupráci s vedením Univerzity veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach zorganizovali pri príležitosti
70. výročia svojho založenia prvý branno-športový
deň, ktorý sa uskutočnil 28. 5. 2019 v priestoroch za
farmaceutickým pavilónom, neďaleko nedávno otvorenej
záhrady liečivých rastlín s fontánou. Ráno o 9. hod. prof.
RNDr. Michal Toropila, CSc., a rektorka Dr. h. c. prof. MVDr.
Jana Mojžišová, PhD., slávnostne otvorili skúšku zdatnosti
deviatich prihlásených družstiev. Zástupcovia oddelení,
ústavov a katedier sa vrhli do týchto piatich disciplín:
streľba, beh s fúrikom, prekážkový beh, hod podkovou a
zásady prvej pomoci. Nebol nik, kto do toho nedal všetko
a nebol nik, kto by nebol hrdý na to, prečo a za akých
okolností do toho šiel. Všetci zúčastnení boli ocenení na
poobedňajšom Majálese v tomto poradí: klinika vtákov,
exotických a voľne žijúcich zvierat (148 bodov), ústav chovu
zvierat (145 bodov), klinika malých zvierat (144 bodov),
oddelenie ekonomiky (139 bodov), zmiešané družstvo –
katedra lekárenstva a sociálnej farmácie a ústav toxikológie
(118 bodov), katedra mikrobiológie a imunológie (100
bodov), ústav farmakológie (94 bodov), katedra hygieny
a technológie potravín (80 bodov), ústav epizootológie

a preventívnej veterinárnej medicíny (70 bodov). Veľmi
príjemným spestrením branno-športového dňa bola
prítomnosť kynologického klubu, klubu poľovníckej
kynológie, klubu chovateľov malých cicavcov a exotických
vtákov, ktoré nám opäť predviedli úžasné kúsky so svojimi
miláčikmi. Novovzniknutý záujmový klub študentov
– Klub Hygiena Alimentorum – sa nám všetkým, ktorí
prišli podporiť túto skvelú akciu, a samozrejme hlavným
športovým aktérom, postaral o hladné brušká výbornými
vlastnoručne vyrobenými páročkami. Nechýbala ani hudba,
ktorá prispela k povzbudeniu športovcov.
Naša univerzita si za 70 rokov svojej existencie prešla
všeličím. Spoločným úsilím všetkých, ktorí svojou väčšou
alebo menšou mierou prispeli a prispievajú k jej rozkvetu,
sa dopracovala postupne tam, kde je a nepochybne si
zaslúži obdiv a úctu. Koho teda ukrýva univerzita vo svojich
útrobách? Je plná chtivých, fyzicky zdatných zamestnancov
a študentov, ktorí dokázali, že napriek 70-ke je naša
univerzita mladica a veľa toho ešte dokáže a dosiahne. Veľká
vďaka patrí všetkým tým, ktorí našu „mladicu“ nesklamali
a prišli si v jej mene zašportovať, všetkým spomenutým
klubom, študentom a zamestnancom, ktorí si ukrojili zo
svojho drahocenného času a prišli medzi nás. Pevne veríme,
že toto nebol prvý a posledný ročník branno-športového
dňa, ktorý započal svoju históriu.
MVDr. Zuzana Maková, PhD., Foto: Šimon Halás

34. ročník Ceny rektorky UVLF v Košiciach

Posledný májový víkend sa niesol na jazdeckom areáli v
znamení už 34. ročníka jazdeckých pretekov Cena rektorky
www.uvlf.sk

UVLF v Košiciach, ktorý bol
zároveň aj majstrovstvami
východoslovenskej oblasti seniorov v parkúrovom
skákaní. Už tradične
kvalitný trávnatý povrch
kolbiska privítal takmer
120 jazdeckých dvojíc zo
Slovenska a Maďarska.
Počasie športovcom prialo a diváci boli svedkami vyše 250
kvalitných športových výkonov. Príjemnou novinkou pre
začínajúcich jazdcov a kone bolo hodnotenie súťaží s výškou
prekážok 60 a 80 cm. Všetky dvojice, ktoré absolvovali parkúr
bez penalizácie, boli víťazmi a získali hodnotné vecné ceny,
čím sú motivovaní ďalej sa zúčastňovať športových zápolení.
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Súťaž stupňa Z s výškou prekážok 100 cm v sobotu vyhrala
Patrícia Hagyariová z Prešova, len o 6 stotín sekundy za ňou
bola reprezentantka TJ Slávia UVLF Katarína Horáková. V
nedeľu sa z víťazstva v tejto súťaži opäť radovala Patrícia
Hagyariová, nasledovaná Zuzanou Labudovou z Rafajoviec.
Parkúr stupňa ZL v sobotu aj v nedeľu patril maďarskému
reprezentantovi Garaiovi Gergó, ktorému v sobotu „na chrbát
dýchala“ Jana Sopková z Košíc. Prvé dve miesta zo súťaže L
si v sobotu odniesol Peter Mackovjak zo Spišskej Novej Vsi,
v nedeľu ho na stupni víťazov vystriedal Róbert Sopkovič z
Rožňavy. Husársky kúsok sa podaril Jánovi Cigánovi z Lužian
pri Topli, ktorý zvíťazil v hlavnej súťaži stupňa S v sobotu, v

súťaži Cena rektorky UVLF v nedeľu, zároveň sa stal víťazom
dvojkolovej súťaže o Cenu primátora mesta Košice a na
záver aj majstrom a vicemajstrom východoslovenskej oblasti
seniorov pre rok 2019. Cenné 3. miesto z dvojkolovej súťaže
si vyskákala domáca Lýdia Petruňáková na Casparovi.
Jazdecký oddiel ďakuje za podporu Univerzite
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, sponzorom,
zúčastneným jazdcom a ich koňom za predvedené výkony a
teší sa nasledujúci, jubilejný 35. ročník.
MVDr. Lucia Tarabová, Foto: MVDr. Stanislav Nosáľ

PILATES a BODY-FORM
„Na konci každého snaženia je odmena“. Týchto slov sme
sa držali do bodky. Po celoročnom pravidelnom cvičení
dvakrát v týždni sme si dopriali posedenie pri opekaných
dobrotách. Sem-tam grilovaná zeleninka, ovocie, koláčik
a pečená klobáska to doplnila. Kto mohol, prišiel, užil si
popoludnie plné cvičenia, relaxu, oddychu a spoznávania
sa. Po dovolenkovom lete pokračujeme a radi privítame
nové záujemkyne o pravidelný, zdravý pohyb v príjemnom
kolektíve.
							
PaedDr. Beáta Gajdošová
Ústav telesnej výchovy a športu
Foto: Martin Vlček

Rodinný víkend veterinárnych lekárov v Slovenskom raji Slov-Raj-Vet 2019

V dňoch 28. – 30. júna 2019 usporiadala Komora
veterinárnych lekárov SR v spolupráci s UVLF v Košiciach už
IX. ročník tradičného rodinného víkendu v Slovenskom raji
pod názvom Slov-Raj-Vet 2019. Cieľom tohoto rodinného
víkendu je profesijno-priateľské stretnutie veterinárnych
lekárov, ich rodinných príslušníkov a priateľov, spojené so
spoznávaním krás Slovenského raja.
Základným táborom účastníkov bol už tradične Penzión
Lesnica na Čingove a súčasťou programu bol aj workshop
a kurz fotografovania, na ktorý nadväzovalo premietanie
fotografií prírodných krás Slovenského raja. Spoločná

turistická akcie sa začala v sobotu 29. 6. 2019 o 8. hod v
areáli penziónu Lesnica registráciou. Organizátori podujatia
pripravili tri turistické trasy rôznej obťažnosti a bolo len na
rozhodnutí jednotlivca, akú náročnú turistickú trasu si zvolí.
Najnáročnejšia bola feratová trasa roklinou Kyseľ, ktorá
poskytla účastníkom dokonalé adrenalínové vyžitie sa.
Po turistike dostali všetci zúčastnení tradičný poľovnícky
guláš a grilované špeciality, ktoré pre nich pripravili naši
kolegovia neturisti.
MVDr. Martin Tomko, PhD.
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