SPRAVODAJCA
UNIVERZITY VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE V KOŠICIACH
máj – jún 2020

číslo 3

ročník XLIX

Promóciami vyvrcholil náročný a netradičný akademický rok
V závere júna sa na Univerzite veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach konali promočné slávnosti, absolventi univerzity boli promovaní za doktorky a doktorov
veterinárneho lekárstva a magisterky a magistrov farmácie.
Každoročne v tomto období celá spoločnosť verí, že do
profesionálneho života vstupujú nové osobnosti, ktoré
nebudú mať len vysokoškolský diplom, ale aj múdrosť a čistý
charakter, chuť a silu nevzdávať sa pri strete s prekážkami.
„Toto naše očakávanie je v tomto roku silnejšie ako kedykoľvek
predtým, lebo máme za sebou mesiace pandémie, ktorá prevrátila hore nohami všetko zažité a očakávané. V poslednom
ročníku štúdia, krátko pred štátnymi záverečnými skúškami,
stratili tohtoroční absolventi istotu poznaného. Univerzita

nemohla dopustiť úplné popretie tradičných akademických
pravidiel a hlavnou prioritou bolo zabezpečiť ukončenie štúdia
tak, aby ich diplom nebol v budúcnosti spochybňovaný len
preto, že bol získaný za mimoriadnych okolností. Prijali sme
v tom čase odvážne rozhodnutie realizovať štátne skúšky
prezenčnou formou. Boli sme jednou z prvých univerzít na
Slovensku. Jediným rozdielom boli neobvyklé bezpečnostné
opatrenia, ktoré okrem iného zahŕňali používanie moderných
technológií. Skúšky boli inak tradičné a absolútne nespochybniteľné. Diplom absolventov z roku 2020 nie je v porovnaní s
doterajšími o nič menej zaslúžený“ skonštatovala rektorka
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.

Univerzita reagovala aj na záujem študentov prevziať si
diplomy slávnostnou formou v spoločnosti svojich najbližších i pedagógov. Rozhodla sa zorganizovať slávnostné
promócie bezprostredne po ukončení štúdia tak, ako to bolo
zvykom vždy doteraz. Chcela tak potvrdiť váhu akademických tradícií, ale aj istotu, ktorú dáva spoločnosti dodržiavanie pravidiel a disciplíny. Hoci tradičné historické priestory
Štátneho divadla nahradila aula UVLF a historický areál školy,
dôstojnosť aktu prevzatia vysokoškolského diplomu bola
zachovaná, aby symbolizovala to, čo je dôležité a nemenné
– múdrosť, dobro, ľudskosť. „Doba sa mení, svet sa vyvíja stále
rýchlejšie, a tomu sa budú musieť prispôsobiť aj naši absolventi.
Reagovať na nové podnety, o ktorých dnes ani netušíme. Som
presvedčená, že múdrosť a ľudskosť budú dobrým základom,
ktorý ich ukotví, nech už budúcnosť prinesie čokoľvek,“ dodala
rektorka Jana Mojžišová.
V pondelok 22. júna 2020 sa uskutočnili prvé promócie.
V aule UVLF osobne prevzalo diplomy 25 absolventov
študijného programu General Veterinary Medicine, ktorí
šesťročné doktorské štúdium vykonali v anglickom jazyku.
Program ukončilo spolu 50 zahraničných študentov, nie

všetci však mohli kvôli obmedzeniam súvisiacim s koronavírusom pricestovať do Košíc na slávnostný akt. Najviac
tohtoročných zahraničných absolventov je z Nórska (17),
Veľkej Británie (13), Írska (8), Francúzska (4), Islandu (2) a po
jednom z Kanady, Izraelu, Malty, Slovenska, Švédska a Spojených štátov amerických.
Rektorka v príhovore prízvukovala aj to, že pre zahraničwww.uvlf.sk

ných študentov bolo na začiatku štúdia veľmi náročné prispôsobiť sa životu v cudzej krajine. „Úprimne dúfam, že vaše
skúsenosti zo Slovenska boli väčšinou pozitívne, že ste tu našli
zaujímavé miesta, vychutnali si príjemné chvíle a nadviazali
priateľstvá, ktoré prežijú skúšku času a vzdialenosti. Radi sme
vás tu privítali a snažili sme sa vám dať všetko najlepšie. Veríme,
že do svojich domovov si neberiete len univerzitné diplomy, ale
aj lásku k tejto krajine a jej ľuďom,“ dodala.
Promótor, ktorým bol pri všetkých slávnostiach prorektor
UVLF pre vzdelávanie MVDr. Martin Tomko, PhD., predniesol text slávnostného sľubu, ktorý absolventi potvrdili
spoločným vyhlásením a potom i osobnou prísahou pri
preberaní diplomu. Absolventom bol udelený vysokoškolský titul „Doctor of Veterinary Medicine“ so všetkými
právami a povinnosťami, ktoré sú s ním podľa platných
zákonov spojené.
Za všetkých študentov sa prihovorila Katherine Weston,
ktorá pochádza z Kanady. Pozdravila všetkých, ktorí sa
promócií zúčastnili osobne, ale aj tých, ktorí ich sledovali vo svojich krajinách prostredníctvom videoprenosu.
„Získali sme nielen vzdelanie vo veterinárnej medicíne, ale aj
celoživotné vzdelanie. Každá dobrá i zlá skúsenosť, ktorú sme
tu zažili, nás formovala na schopných, inteligentných a tvrdo
pracujúcich ľudí, ktorými sme dnes. Je ťažké opustiť toto miesto,
ktoré sme si zamilovali, a teraz môžeme nazvať aj domovom.
Odchádzame ako skutočná rodina a komunita, sme navždy
viazaní niečím, čomu iní ľudia v našich životoch bude vedieť
ťažko porozumieť,“ povedala Katherina Weston a poďakovala
pedagógom za ich usilovnú prácu a oddanosť vzdelávaniu.
Nezabudla ani na rodiny a priateľov, ktorí, hoci nemohli byť
pri promóciách, boli základným faktorom úspechu absolventov.
Vo štvrtok 25. júna 2020 slávnostnou promóciou ukončilo štúdium 42 zo spolu 107 tohtoročných absolventov
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päťročného študijného programu farmácia. Historickú
sálu Štátneho divadla nahradila aula UVLF, no absolventom
pribudla možnosť odfotografovať sa s najvyššími akademickými funkcionármi pri symbole univerzity – bronzovej plastike koňa Arda. Promótor MVDr. Martin Tomko,
PhD., odovzdal všetkým diplom s vysokoškolským titulom
„magister farmácie“. Za všetkých študentov sa prihovorila
čerstvá magisterka farmácie Paulína Palušová.
V pondelok 29. júna 2020 prežilo mimoriadne okamihy
50 z 56 absolventov šesťročného študijného programu
všeobecné veterinárske lekárstvo v slovenskom jazyku.
Slávnostný akt v aule UVLF absolvovali vo dvoch skupinách. Slávnostný príhovor rektorky, ktorá sa na promóciách
nemohla zúčastniť kvôli stretnutiu rektorov u ministra školstva, tlmočila študentom prorektorka pre medzinárodné
vzťahy a internacionalizáciu prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
Promótor predniesol text slávnostného sľubu, v ktorom
absolventi univerzity verejne potvrdili, že všetky svoje vedomosti a sily venujú rozvoju spoločnosti, vždy a za každých
okolností budú ochotní poskytnúť pomoc pri ochrane
zdravia zvierat, a tým aj zdravia ľudí, v záujme ochrany
zdravia konzumentov budú všemožne zabezpečovať
produkciu zdravotne a hygienicky neškodných potravín.
Zaväzujú sa, že budú ochraňovať, upravovať a kontrolovať
životné prostredie v súlade so špecifickým zameraním
svojej profesie. K svojim povinnostiam budú pristupovať
svedomito, s plným vedomím svojej zodpovednosti a na
adekvátnej etickej úrovni. Aj naďalej budú zvyšovať úroveň
svojich vedomostí vo všetkých oblastiach veterinárnej
medicíny, žiť a pracovať v duchu humanizmu a vzájomného
rešpektovania sa. V promočnom sľube sa zaviazali aj k tomu,
že všetkých svojich učiteľov, ktorí im odovzdali svoje znalosti
a vedomosti, si budú vážiť a dôstojne nasledovať a uchovajú vo vďačnej pamäti Univerzitu veterinárskeho lekárstva
www.uvlf.sk

a farmácie v Košiciach, na ktorej dosiahli vysokoškolskú
kvalifikáciu. Absolventi sľub potvrdili spoločným vyhlásením a potom i osobnou prísahou pri preberaní diplomu.
Absolventom bol udelený vysokoškolský titul „doktor veterinárskeho lekárstva“ so všetkými právami a povinnosťami,
ktoré sú s ním podľa platných zákonov spojené. Za všetkých študentov sa prihovorili noví doktori veterinárskeho
lekárstva Andrej Mitrík a Vladimíra Turčok Šimová.
V akademickom roku 2019/2020 s vyznamenaním ukončila
štúdium farmácie Rebeka Lališová. Štúdium všeobecného
veterinárneho lekárstva ukončili s vyznamenaním Andrej
Mitrík, Zuzana Tomášová a Michala Wöllner, ktorá získala
aj cenu rektorky. Toto ocenenie je určené absolventom, ktorí
skončili štúdium s vyznamenaním do priemeru 1,20.
Popri nových veterinárnych doktoroch a magistroch
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farmácie úspešne ukončili štúdium aj poslucháči bakalárskych študijných programov bezpečnosť krmív a potravín (7
absolventov), vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii (14), kynológia (18), Animal Science
– spoločný študijný program s nórskou Nord University v
Bodø (19) a magisterského programu trh a kvalita potravín
(13).
V študijnom programe trh a kvalita potravín ukončili
štúdium s vyznamenaním a získali cenu rektorky Nikola
Dančová, Andrea Ištoková, Nikola Karaffová a Martina
Sokolovská. Študijný program kynológia ukončila s vyznamenaním Boglárka Bodon.
Mgr. Zuzana Bobriková
Foto: Šimon Halás
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Zasadnutie Akademického senátu UVLF v Košiciach
Dňa 30. júna 2020 sa konalo v posluchárni P 34 (aula) 14.
riadne zasadnutia Akademického senátu UVLF v Košiciach.
Po otvorení zasadnutia bol vymenovaný za nového člena
komory študentov Ondrej Popovič, ktorý nastúpil na uvoľnené miesto po študentovi P. Bílskom.
Zasadnutia sa zúčastnilo 19 z 21 senátorov, pričom účasť
v komore zamestnancov bola 100 % (všetkých 14 členov),
komora študentov mala 72 % účasť (5 zo 7 členov). Členovia
senátu schválili program rokovania, mandátovú, návrhovú
a volebnú komisiu v zložení prof. Valocký (predseda), MVDr.
Petrilla a MVDr. Lapšanská (členovia). Za overovateľov zápisnice boli ustanovení prof. Legáth a študent D. Orčík. Program
rokovania bol veľmi náročný, nakoľko obsahoval materiály,
ktoré ovplyvnia činnosť na univerzite už od nasledujúceho
akademického roku, najmä bod programu č. 11 – Návrh na
zmenu organizačnej štruktúry a systemizáciu pracovných
miest na UVLF v Košiciach s účinnosťou od 1. 9. 2020 v znení
návrhov na zmenu vnútorných predpisov:
• Návrh na zmenu VP 3 Zásady výberového konania na
obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských
učiteľov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov UVLF v Košiciach
• Návrh na zmenu VP 9 Organizačný poriadok UVLF v Košiciach
• Návrh na zmenu VP 16 Pracovný poriadok UVLF v Košiciach.
Ako veľmi prospešné sa ukázalo rokovanie komory
zamestnancov s vedením UVLF, ktoré predchádzalo samotnému 14. zasadnutiu AS UVLF. Na uvedenom takmer 3 hodinovom stretnutí sa podarilo nájsť kompromisné riešenia
medzi predkladateľom návrhu a členmi akademického
senátu, takže tieto úpravy boli potom vo forme pozmeňujúcich návrhov schválené na 14. zasadnutí AS UVLF.
Uznesenia zo 14. riadneho zasadnutia AS UVLF v Košiciach
zo dňa 30. 6. 2020
Akademický senát UVLF v Košiciach
a) s c h v a ľ u j e :
Uznesenie č. 14/1/VI/2020
Program zasadnutia Akademického senátu UVLF v Košiciach
Uznesenie č. 14/2/VI/2020
Mandátovú, návrhovú a volebnú komisiu v zložení:
Predseda:
prof. MVDr. Igor Valocký, PhD.
Členovia:
MVDr. Vladimír Petrilla, PhD.
					
MVDr. Mária Lapšanská		
Overovateľov zápisnice:
					
prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.
					
Dávid Orčík
Uznesenie č. 14/3/VI/2020
Návrh na člena Správnej rady UVLF v Košiciach – Dominika
Lauka, nominanta Komory študentov AS UVLF v Košiciach
hlasovanie: 18 za, 1 neplatný hlas

Uznesenie č. 14/4/VI/2020
Výročnú správu o hospodárení UVLF v Košiciach za rok
2019
Uznesenie č. 14/5/VI/2020
Návrh na stanovenie počtu prijímaných uchádzačov,
podmienky prijatia, hodnotenie prijímacieho konania a
ďalších podmienok prijatia na UVLF v Košiciach na akademický rok 2021/2022
Uznesenie č. 14/6/VI/2020
Návrh na zloženie Disciplinárnej komisie pre študentov
UVLF v Košiciach od akademického roku 2020/2021
Uznesenie č. 14/7/VI/2020
Vyhodnotenie plnenia a aktualizácia Dlhodobého zámeru
UVLF v Košiciach na obdobie 2018 – 2023
Uznesenie č. 14/8/VI/2020
Návrh na zmenu organizačnej štruktúry a systemizáciu
pracovných miest na UVLF v Košiciach s účinnosťou dňom
schválenia – 30. 6. 2020
Uznesenie č. 14/9/VI/2020
Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, funkcií profesorov a
docentov a funkcií vedúcich zamestnancov UVLF v Košiciach
(vnútorný predpis č. 3)
Uznesenie č. 14/10/VI/2020
Organizačný poriadok UVLF v Košiciach (vnútorný predpis č.
9)
Uznesenie č. 14/11/VI/2020
Pracovný poriadok UVLF v Košiciach (vnútorný predpis č.
16)
Uznesenie č. 14/12/VI/2020
Prolongáciu uznesenia 11/7/XI/2019 (Návrh minimálnych
kritérií vedecko-výskumnej činnosti pre všetkých tvorivých
pracovníkov) do 31. 12. 2020
Uznesenie č. 14/13/VI/2020
Prolongáciu uznesenia 11/3/XI/2019 (Informovať členov
AS o zmenách kritérií na získanie vedecko-pedagogických
titulov docent a profesor) do 31. 12. 2020
b)
–
		
–
		
–
–
		
		
		
		

berienavedomie:
Vymenovanie nového člena KŠ AS UVLF v Košiciach
Ondreja Popoviča
Správu o činnosti Predsedníctva AS UVLF v Košiciach za
uplynulé obdobie
Správu o činnosti Rady vysokých škôl SR
Informáciu Dr. h. c. prof. MVDr. Jany Mojžišovej,
PhD., rektorky UVLF v Košiciach, zo stretnutia Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít
SR (Združenie V7) s Branislavom Gröhlingom, ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR
Peter Lazár, predseda AS UVLF v Košiciach
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Vybrané z programu rektorky
Dr. h. c. prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD.
• V mesiaci máj sa v súvislosti s vývojom situácie spôsobenej šírením nového koronavírusu pokračovalo v
zabezpečovaní všetkých potrebných opatrení. Bol vydaný príkaz rektorky č.7/2020 týkajúci sa spôsobu vykonávania práce pre jednotlivé kategórie zamestnancov v období od 1. 5. 2020 až do odvolania v súvislosti
s opatreniami na zabránenie šírenia sa COVID-19, a príkaz rektorky č. 8/2020 regulujúci prácu zamestnancov
UVLF od 8. 6. 2020 v nadväznosti na uvoľňovanie epidemiologických opatrení proti šíreniu COVID-19.
• Rektorka UVLF sa ako členka Vedeckej rady UPJŠ v
Košiciach zúčastnila dňa 29. 5. 2020 jej zasadnutia.
• Dňa 4. 6. 2020 sa rektorka prof. Mojžišová zúčastnila
na pracovnom stretnutí k príprave projektu TIP Košice
na pôde UPJŠ spolu s rektormi UPJŠ, TUKE, predstaviteľmi mesta Košice a Košického samosprávneho kraja.
• Dňa 8. 6. 2020 sa rektorka spolu so svojimi kolegami
rektormi a predsedom SAV zo Združenia V7 zúčastnila
v Bratislave na pracovnom stretnutí s ministrom školstva
Branislavom Gröhlingom.
• Dňa 11. – 12. 6. 2020 sa zúčastnila na stretnutí regionálnych prezidentov KVL SR v Novom Smokovci.
• Dňa 16. 6. 2020 sa na Inštitúte vzdelávania veterinárnych
lekárov v Košiciach za účasti ministra pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR Jána Mičovského stretli členovia
Národnej expertnej skupiny pre africký mor ošípaných.
Na stretnutí a následnej tlačovej besede boli prítomní
aj viceprezident Slovenskej poľovníckej komory Alojz
Kaššák, predseda výboru NR SR pre pôdohospodárstvo
a životné prostredie Jaroslav Karahuta, ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR Jozef
Bíreš, rektorka UVLF v Košiciach Jana Mojžišová a prvý
štátny tajomník MPRV Martin Fecko. Africký mor
ošípaných (AMO) sa po výskyte na dolnom Zemplíne
dostal aj na územie krajského mesta Košice. UVLF v
Košiciach vie k problematike prispieť predovšetkým
v základnom výskume z hľadiska prerušenia epizootologickej reťaze, či vývoji vakcíny a edukácii.
Foto: Miroslav Vacula

• Dňa 15. 6. 2020 sa v Bratislave konalo ďalšie pracovné
stretnutie platformy výskumne a technicky orientovaných univerzít a SAV, tzv. skupiny V7, ktorého sa zúčastnila aj rektorka prof. Mojžišová.
V mesiaci jún Združenie V7 viackrát aktívne zasiahlo
do celospoločenskej diskusie k aktuálnym témam. Dňa
4. 6. 2020 rektori Združenia výskumných a technických
univerzít (UK, STU, TUKE, UPJŠ, UNIZA, SPU, UVLF) a
predseda SAV upozornili na presun 120 mil. eur z eurofondov na vedu v OP Integrovaná infraštruktúra na iné účely. Vláda SR schválila presun 100 mil. eur z eurofondov
www.uvlf.sk

určených na vedu a výskum na iné účely. V ďalšom
kroku došlo k návrhu na dodatočný presun prostriedkov
vo výške 20 mil. eur. Dlhodobo podfinancovanej oblasti vedy a výskumu reálne hrozí, že príde o sumu 120 mil.
eur z prostriedkov, ktoré sú hlavným zdrojom verejných
investícií do vedy a výskumu na Slovensku. Združenie V7
spolu so SAV pritom predstavuje viac než 80 %
výskumného a publikačného potenciálu vedy na
Slovensku. A sú to práve výskumné a technicky
orientované univerzity spolu s ústavmi SAV, ktoré
dokázali okamžite zareagovať na nové potreby v
súvislosti s rizikami šírenia koronavírusu.
Dňa 24. 6. 2020 Združenie V7 a predseda SAV vydali
podporné stanovisko k stanovisku Správnej rady
Slovenskej technickej univerzity k riešeniu situácie
na Fakulte informatiky a informačných technológií STU
a vyjadrili podporu rektorovi STU Miroslavovi Fikarovi.
Združenie V7 a SAV v tento deň zároveň vydali vyhlásenie, ktorým odsúdili zľahčovanie plagiátorstva a dištancovali sa od akýchkoľvek plagiátorských praktík. V7
a SAV deklarovali odhodlanie ďalej zlepšovať interné
procesy s cieľom predchádzať plagiátorstvu a zároveň
vyzvali politikov, ktorí sa plagiátorstva dopustili, aby
problém nezľahčovali, a vyvodili príslušné konzekvencie.
V nadväznosti na v spoločnosti rezonujúci problém
plagiátorstva dňa 30. 6. 2020 vydalo Združenie
výskumných a technických univerzít V7 vyhlásenie k
diskusii o návrhu plošného preverovania záverečných
prác s tým, že celoplošná kontrola záverečných prác
neprinesie želateľný výsledok a zároveň si nie je
možné ani technicky predstaviť vykonanie kontroly
pred obdobím, odkedy je využívaný Centrálny register
záverečných prác. Združenie V7 by privítalo, keby sa
otázky kvality vysokoškolského vzdelávania riešili
systematicky a komplexne. Upozornili politikov a verejnosť, že akékoľvek legislatívne opatrenia v oblasti
vysokého školstva by mali byť prijímané v nadväznosti
na adekvátnu odbornú diskusiu s rozhodujúcimi
subjektmi vysokoškolského vzdelávacieho priestoru,
t. j. najmä reprezentáciou univerzít.
• Dňa 18. 6. 2020 sa rektorka prof. Mojžišová zúčastnila
9. ročníka celoslovenského podujatia Dni poľa v
Dvoroch nad Žitavou. Podujatia sa zúčastnil minister
pôdohospodárstva Ján Mičovský, predseda Národnej
rady SR Boris Kollár a predseda parlamentného výboru
pre poľnohospodárstvo Jaroslav Karahuta.

Tohtoročné prehliadky odrôd, výživy a ochrany
rastlín sa podľa agrorezortu v nadväznosti na súčasnú
epidemiologickú situáciu v Slovenskej republike konali
netradične – formou poľných dní. Deň poľa v Dvoroch
nad Žitavou sa rozprestieral na ploche 30 hektárov. Na
výstavnej ploche bolo možné si prezrieť 765 políčok, z
5

toho 565 zameraných na odrody a 200 na varianty
ochrany a výživy plodín.
• Dňa 22. 6. 2020 sa konali promócie absolventov ŠP
General Veterinary Medicine, na ktorých rektorka prof.
Mojžišová odovzdala našim zahraničným študentom
vysokoškolský diplom netradične v aule univerzity.
( bližšie informácie v samostatnom príspevku)
• Rektorka prof. Mojžišová sa zúčastnila zasadnutia
Správnej rady UVLF v Košiciach, ktoré sa konalo dňa 22.
6. 2020.
• Zasadnutie Komory zamestnancov Akademického
senátu UVLF v Košiciach sa aj za účasti rektorky a

• Mesiac máj 2020 sa naďalej niesol v znamení dištančnej
formy štúdia. Súčasne vrcholila príprava realizácie
štátnych skúšok (ďalej ŠS) a obhajob záverečných
prác študentov končiacich ročníkov všetkých študijných
programov. ŠS z dôvodu situácie spôsobenej pandémiou COVID-19 boli realizované za prísnych epidemiologických opatrení a za dodržiavania prísnych
hygienických podmienok, pričom študenti dostali
možnosť výberu prezenčnej alebo dištančnej formy ich
absolvovania. Avšak bez ohľadu na zvolenú formu bolo potrebné realizovať ŠS v súlade s platnou legislatívou
(zabezpečiť verejnú časť skúšok a garantovať, že takto
absolvované skúšky nebudú môcť byť nikdy v budúcnosti spochybnené a že úroveň získaného vzdelania je v súlade s požiadavkami domácej aj medzinárodnej akreditácie). Na základe toho boli pripravené harmonogramy
priebehu štátnych skúšok po dňoch a hodinách, aby
nedochádzalo k zhromažďovaniu sa študentov a boli
zachované všetky epidemiologické opatrenia. Podmienku verejnej dostupnosti ŠS univerzita zabezpečila
vysielaním živých on-line prenosov z jednotlivých
skúšobných miestností, zoznam ktorých vopred zverejnila na svojom webovom sídle.
• Funkčnosť celého nastavenia sme si odskúšali štátnymi
skúškami a obhajobami záverečných prác dňa 4. 5. 2020
v ŠP bezpečnosť krmív a potravín, ktorými sa tohoročný maratón ŠS začal. Boli sme príjemne prekvapení,
ako všetko fungovalo, a padol nám „kameň zo srdca“.
Následne sa v dňoch 11. – 15. 5. 2020 uskutočnili štátne
skúšky a obhajoby diplomových prác v ŠP farmácia,
ďalší týždeň v dňoch 18. – 20. 5. 2020 štátne skúšky
študentov 6-tych ročníkov v ŠP všeobecné veterinárske
lekárstvo a General Veterinary Medicine, potom nasledovali štátne skúšky a obhajoby v bakalárskych ŠP vzťah
človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii
dňa 22. 5. 2020 a ŠP kynológia v dňoch 25. – 26. 5. 2020,
obhajoby záverečných prác v ŠP všeobecné veterinárske
lekárstvo a General Veterinary Medicine v dňoch 27. – 29.
5. 2020, štátne skúšky a obhajoby v ŠP náuka o živočíchoch v dňoch 2. – 4. 6. 2020 a v ŠP trh a kvalita potravín
v dňoch 8. – 9. 6. 2020, takmer na záver nasledovali ďalšie štátne skúšky šiestakov ŠP všeobecné veterinárske
lekárstvo a General Veterinary Medicine v dňoch 15. – 18.
6. 2020 a celý kolobeh ukončili začiatkom júla študenti 5. ročníkov v ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo a
General Veterinary Medicine štátnou skúškou z predmetu hygiena, bezpečnosť a kvalita potravín v dňoch
2. – 10. 7. 2020. Študentov v ak. roku 2019/2020 čakajú už len opravné termíny ŠS v druhej polovici augusta.
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ďalších členov vedenia konalo dňa 24. 6. 2020 v zasadacej miestnosti rektorátu.
• Rektorka UVLF sa spolu s ďalšími rektormi výskumne
a technicky orientovaných slovenských univerzít
a predsedu SAV zo združenia V7 v nadväznosti na
predchádzajúce rokovania stretli dňa 29. 6. 2020 v
Bratislave s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislavom Gröhlingom.
• Dňa 30. 6. 2020 sa v aule univerzity konalo na program
mimoriadne bohaté riadne zasadnutie Akademického
senátu UVLF v Košiciach. ( bližšie informácie v
samostatnom príspevku)

Z agendy
MVDr. Martina Tomka, PhD.,
prorektora pre vzdelávanie

•

•

•

•

Za hladký priebeh ŠS aj za netradičných podmienok
vplyvom pandémie COVID-19 patrí veľká vďaka tým, ktorí sa na ich realizácii podieľali, predsedom a členom
komisií, podpornému tímu z oddelenia IKT, študentom
a všetkým ďalším zúčastneným.
Realizácia bežných skúšok pre potreby absolvovania
študijných predmetov prebiehala naďalej dištančnou
formou s použitím platformy MOODLE. Napriek tomu,
že pre mnohých učiteľov na UVLF v Košiciach to bolo
po prvýkrát v ich pedagogickej kariére, čo si overovali
kvalitu a hĺbku získaných vedomostí študentov takouto
formou, priebeh skúšobného obdobia sa doteraz javí
ako bezproblémový.
V prvých júnových dňoch (1., 2., 5. a 12. 6. 2020) sa
uskutočnili prijímacie skúšky pre záujemcov o štúdium
ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo, General Veterinary
Medicine, hygiena potravín a farmácia. Aj tu mala
premiéru platforma MOODLE, pomocou ktorej mohli
uchádzači z priestorov svojho domova realizovať
prijímacie testy z biológie a chémie. Možnosť absolvovať prijímacie pohovory takýmto on-line spôsobom
mali nie len uchádzači zo zahraničia, ale aj zo Slovenska.
Prijímacích pohovorov sa zúčastnilo 290 uchádzačov
z 304 podaných prihlášok v ŠP všeobecné veterinárske
lekárstvo, všetci 44 uchádzači v ŠP hygiena potravín,
262 uchádzačov z 277 podaných prihlášok v ŠP farmácia
a 17 uchádzačov z 19 podaných prihlášok v ŠP General
Veterinary Medicine, pričom ďalšie kolo prijímacích skúšok v ŠP General Veterinary Medicine sa uskutoční v
auguste.
Aj keď bola situácia dlho nejasná, zlepšenie epidemiologickej situácie a uvoľňovanie opatrení umožnilo,
aby sa v dňoch 22., 25. a 29. 6. 2020 predsa len uskutočnili
slávnostné promócie absolventov magisterského a
doktorských študijných programov. Promócie sa
uskutočnili v areáli UVLF v Košiciach, kam si svoje
diplomy prišlo prevziať 89 čerstvých absolventov.
Všetkým absolventov našej alma mater prajeme v ich
profesijnom, ale aj súkromnom živote veľa úspechov.
Dňa 26. 6. 2020 sa uskutočnilo pracovné zasadnutie
garantov odborných a klinických praxí a stáží všetkých
študijných programov, na ktorom sa zosúlaďovali rovnaké postupy pri organizácii a realizácii praxí a stáží a
www.uvlf.sk

archivácii dokumentov s nimi spojenými.
• V dňoch 26. – 28. 6. 2020 sa v Slovenskom raji na Čingove uskutočnil neoficiálny zraz predstaviteľov veterinárskej obce a zástupcov veterinárneho stavu Slovenskej a
Českej republiky.
• V mesiaci jún uskutočnili absolventi štúdia v anglickom
jazyku ŠP General Veterinary Medicine pri svojom odchode zo Slovenska charitatívnu zbierku šatstva a iných vecí dennej spotreby, ktoré si nemohli vziať zo sebou
domov, v spolupráci s centrom Nano Nagle v Spišskom

Podhradí, ktoré vedie írska rehoľná sestra Anne
McNamara.
• Nakoľko boli z dôvodu pandémie COVID-19 zrušené na
UVLF v Košiciach dni otvorených dverí pre uchádzačov
o štúdium v anglickom jazyku, príležitosti sa chopili
samotní študenti, ktorí v mesiaci jún realizovali
prezentáciu o štúdiu na UVLF na strednej škole v Nórsku
a ďalší uskutočnili virtuálnu prehliadku areálu UVLF
pre uchádzačov z Francúzska. Viac sa o týchto aktivitách
dočítate v samostatnom článku.

		

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
33 doktorandov, z toho 16 v dennej forme štúdia a 17 v
externej forme štúdia. Odovzdaných bolo 17 dizertačných prác (10 v dennej a 7 externej forme štúdia) Zvyšní
doktorandi majú prerušené štúdium. Doktorandov
dennej formy štúdia v nadštandardnej dobe štúdia neevidujeme.
• Na základe žiadostí školiteľov doktorandov a doktorandov bolo individuálne riešených viacero žiadostí o
ustanovenie školiteľa-konzultanta pre konkrétne témy
dizertačných prác alebo iné zmeny v doktorandskom
štúdiu (predĺženia termínu odovzdania dizertačnej práce, prerušenia štúdia, možnosti písania dizertačných prác
v anglickom jazyku a podobne).
• Vzhľadom na vynútené zmeny bol aktualizovaný katalóg
predmetov a garantov študijných predmetov na 3. stupni štúdia, ako aj aktualizácia zloženia odborových komisií pre akademický rok 2020/21. Spracovaný bol tiež
harmonogram organizácie doktorandského štúdia
v dennej a externej forme štúdia v akademickom roku
2020/21.
• Organizačne sa zabezpečoval 15. ročník seminára doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu, ktorý sa
uskutoční v dňoch 12. a 13. novembra 2020. Bol zaslaný
1. cirkulár, príspevky je potrebné zaslať najneskôr do
15. septembra. Zo seminára bude ako každoročne vydaný recenzovaný zborník.
• Bola vykonaná 4. následná monitorovacia správa projektu Medipark Košice – Fáza I., kód ITMS: 26220220185,
za obdobie 05/2019 až 04/2020 – za partnera UVLF, kde
môžeme konštatovať, že jeden z významných merateľných ukazovateľov – CC publikácie – sú už teraz splnené
na 127 %.
• V roku 2019 bolo tvorivými pracovníkmi UVLF podaných
26 VEGA a 15 KEGA žiadostí o grant na príslušné agentúry.
• V tomto roku bol posunutý termín konania Európskej
noci výskumníkov z pôvodne septembrového na 27. 11.
2020.
• Na základe návrhu Komisie pre vedecko-výskumnú
činnosť UVLF sme v mesiaci jún dostali rozhodnutie
Komisie SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie
zamestnancov o priznaní vedeckého kvalifikačného
www.uvlf.sk
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stupňa IIa – RNDr. Zuzane Andrejčákovej, PhD., a MVDr.
Viere Schwarbacherovej, PhD.
Koncom júna zasadala Rada IGA ohľadne návrhu
oponentov pre záverečné správy projektov IGA UVLF so
začiatkom riešenia v roku 2019. Všetky 4 záverečné správy (MVDr. Viera Schwarzbacherová, PhD., MVDr. Zuzana
Vikartovská, MVDr. Tatiana Vataščinová a MVDr. Martina
Karasová) 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 2018.
V dňoch 22. – 26. júna boli organizačne zabezpečené za
sprísnených hygienických podmienok dizertačné
skúšky 19 doktorandov dennej formy štúdia, ktorí ich
pre pandémiu COVID-19 nestihli vykonať v marci. Všetky dizertačné skúšky prebehli úspešne.
V rámci organizačného zabezpečenia prijímacích skúšok
uchádzačov na doktorandské štúdium je možné konštatovať, že na celkovo 40 vypísaných tém (24 UVLF a 16
externé vzdelávacie inštitúcie – EVI), sa na doktorandské
štúdium prihlásilo 24 uchádzačov (min. rok 26). Z toho
na UVLF na dennú formu štúdia (DF) sa prihlásilo 17
uchádzačov a na externú formu štúdia (EF) 2 uchádzači. Na EVI (ÚFHZ a PÚ SAV) sa na DF aj EF prihlásili po
3 uchádzači, na 10 tém NIÚ Bratislava už po druhý rok
nikto). V porovnaní s minulým akademickým rokom je
záujem o doktorandské štúdium aj počet vypísaných
tém takmer rovnaký. Počet vypísaných tém aj počet
prihlásených uchádzačov má od akademického roku
2017/18 klesajúci trend. Prijímacie skúšky doktorandov
sa uskutočnia 2. 7. 2020 a budú prebiehať v 4 komisiách.
V júni sa uskutočnilo zasadnutie komisie pre rozšírenie
internetového obchodu UVLF o elektronické médiá.
Koncom júna sa uskutočnila pracovná schôdza so zástupcami firmy Geokomplex, ktorá prejavila záujem o obsah
patentu UVLF.
Organizačne bol zabezpečený program tohoročného
zasadnutia Vedeckej rady UVLF vrátane návrhu 1 inaugurácie a 1 habilitácie. Zároveň bola vypracovaná výročná správa o vedecko-výskumnej činnosti a výročná
správa o zahraničných vzťahoch za rok 2019, ktoré budú
predložené na zasadnutí vedeckej rady dňa 1. 7. 2020.
Koncom júna bolo napriek mimoriadnej situácii v súvislosti s pandémiou COVID-19 vydané druhé číslo časopisu Folia Veterinaria 2/2020, presne podľa časového
harmonogramu a v predpísanom rozsahu, 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).
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• V súlade s organizačným zabezpečením bodového
hodnotenia tvorivých pracovníkov UVLF v Košiciach za
rok 2019 bolo bodové hodnotenie spracované podľa
kategórií tvorivých pracovníkov (profesori, docenti,
odborní asistenti, vedecko-výskumní pracovníci), podľa organizačných útvarov (katedry/kliniky, ústavy/oddelenia kliník), následne boli s výsledkami oboznámení
vedúci samostatných útvarov a výsledky boli zverejnené
na intranete UVLF.
• Všetkým pracoviskám univerzity bola v súlade s cyklom
PDCA zaslaná Výročná správa o kvalite UVLF za akademický rok 2018/2019 s požiadavkou spracovania samohodnotiacej správy pracoviska zameranej na hodnotenie kvality jednotlivých oblastí.
• Dňa 5. 6. 2020 sa uskutočnilo pracovné stretnutie v súvislosti s prípravou prihlášky mesta Košice do súťaže
o titul Európske hlavné zelené mesto v roku 2023
v budove Magistrátu mesta Košice.
• Po ukončení nariadení súvisiacimi s pandémiou
COVID-19 pokračovalo organizovanie anonymných
dotazníkových prieskumov a hodnotení zamestnanca
vedúcim zamestnancom.
• Dňa 8. 6. 2020 sa uskutočnilo pracovné stretnutie
prorektora pre rozvoj školy a hodnotenie kvality s Ing.
Michalom Kravčíkom, CSc., predsedom občianskeho
združenia „Ľudia a voda“ a MVDr. M. Pavľakom zameranom na možnosti riešenia problematiky zadržiavania zrážkovej vody na účelovom zariadení UVLF
Jazdecký areál. Súčasťou pracovného stretnutia bolo
aj riešenie problematiky prevádzkovania kamerového
systému na jazdeckom areáli za prítomnosti kvestora
UVLF Ing. R. Schrétera, PhD.
• Vedenie UVLF vykonalo vyhodnotenie plnenia a aktua• Vo výberovej procedúre na rok 2020 v rámci programu
Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, kľúčová
akcia 1- Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, bol UVLF v
Košiciach schválený grant vo výške 196 759 eur na realizáciu projektu Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl v krajinách programu Erasmus+.
• Dňa 18. 6. 2020 sa uskutočnil webinár v rámci programu
CEEPUS prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.
Na programe stretnutia boli aktuálne informácie o administrácii prihlášok podaných v rámci akademického roku 2019/2029 v nadväznosti na situáciu spojenú so
šírením koronavírusu, o schvaľovaní mobilít, termínoch
uzávierok, čerpaní štipendijných mesiacov, refundácií
cestovných nákladov a pravidlách programu CEEPUS III v
akademickom roku 2020/2021.
• V súvislosti s organizáciou rigoróznych konaní v študijnom odbore farmácia na akademický rok 2020/2021
boli doplnené jednotlivé komisie o nových členov.
• V termíne od 1. 6. 2020 do 30. 6. 2020 bolo možné vypísať
témy na rigorózne konanie v študijnom odbore farmácia
na nový akademický rok 2020/2021 do komisie farmakológia, mikrobiológia, imunológia a toxikológia.
• V súlade s výzvou bola zaslaná žiadosť ERASMUS
CHARTER FOR HIGHER EDUCATION na nové programové
obdobie (2021 – 2027).
• Boli zverejnené výsledky výberového procesu na rok
2020 v rámci programu Erasmus+ pre oblasť vzdelávania
a odbornej prípravy, kľúčová akcia 1- Vzdelávacia mobilita jednotlivcov/Mobilitné projekty vysokých škôl medzi
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Z agendy
prof. MVDr. Jozefa Nagya, PhD.,
prorektora pre rozvoj školy
a hodnotenie kvality
lizáciu Dlhodobého zámeru UVLF v Košiciach na obdobie 2018 – 2023. Vyhodnotenie plnenia a aktualizácia
boli prerokované Vedeckou radou a Správnou radou
UVLF a schválené Akademickým senátom UVLF.
• Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo
podľa zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality
vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásil druhú výzvu na zápis do zoznamu posudzovateľov agentúry, ktorá trvala do 30. 6. 2020.
• V súlade s plnením zmluvy medzi UVLF v Košiciach a
spoločnosťou Humac, s. r. o., sa uskutočnili tri pracovné
stretnutia, ktoré zvolal a viedol prorektor pre rozvoj
školy a hodnotenie kvality. Prvé stretnutie sa uskutočnilo s prof. MVDr. Petrom Reichlom, PhD., druhého stretnutie bolo za účasti doc. MVDr. Juraja Toporčáka, PhD.,
MVDr. Rastislava Saba, PhD., prof. MVDr. Igora Valockého,
PhD., MVDr. Mariána Pavľaka a tretie za účasti prof. MVDr.
Pavla Mudroňa, PhD., doc. MVDr. Dagmar Mudroňovej,
PhD., a doc. MVDr. Evy Dudríkovej, PhD.
• Dňa 23. 6. 2020 sa uskutočnilo zasadnutie Správnej rady
Neinvestičného fondu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, na ktorom bola prerokovaná a schválená účtovná závierka za rok 2019, výročná
správa o činnosti za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok
2020.

Z agendy prof. MVDr. Zity Faixovej, PhD.,
prorektorky pre medzinárodné vzťahy
a internacionalizáciu
krajinami programu a partnerskými krajinami (KA107).
• Dňa 29. 6. 2020 sa uskutočnil webinár pre kontaktné
osoby Erasmus+ prostredníctvom aplikácie GoToMeeting. Cieľom webinára bolo informovať o realizácii
programu Erasmus+ na vysokých školách a príprave na
akademický rok 2020/2021. Počas webinára zástupcovia vysokých škôl informovali o opatreniach, ktoré prijali
alebo plánujú prijať v súvislosti s pandémiou COVID-19.
• Pokračovali sme v príprave mobilít na akademický rok
2020/2021. V druhom kole bola pridelená uchádzačovi
o mobilitu z UVLF v Košiciach vysoká škola, na ktorej
absolvuje mobilitu a výsledky výberového procesu boli
zverejnené na webovom sídle. Na nový akademický rok
evidujeme 17 prihlášok študentov zo zahraničia v rámci
programu Erasmus+, z toho na stáž 6 študentov zo ŠP
VVL (4 z Poľska, 1 Španielska, 1 z Turecka) a 2 študenti
zo ŠP farmácia zo Španielska. Mobilitu zameranú na
štúdium plánuje na UVLF absolvovať 9 študentov na ŠP
VVL (3 študenti z Portugalska, 5 študenti zo Španielska
a jeden študent z Turecka). V rámci programu CEEPUS
evidujeme jednu stáž študenta z Chorvátska.
• V súlade s edičným plánom vyšlo v tomto roku druhé číslo vedeckého časopisu Folia Pharmaceutica Cassoviensia.
www.uvlf.sk
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Hospodárenie v roku 2019 bolo v porovnaní s rokom
2018 charakteristické nárastom výnosov a vyšším
rastom nákladov. Celkové výnosy dosiahli hodnotu
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23 561 908,57 eur a náklady hodnotu 23 509 588,49 eur.
Pomer výnosov a nákladov bol v jednotlivých okruhoch
činnosti rozdielny. V hlavnej činnosti index nárastu
výnosov predstavuje hodnotu 103,70 a u nákladov in-

dex rastu 103,64. V podnikateľskej činnosti bol zaznamenaný nárast výnosov a zároveň pokles nákladov. Univerzita dosiahla kladný výsledok hospodárenia vo výške
7 754,67 eur po zdanení.

Zo zasadnutia SpR UVLF v Košiciach
22. 6. 2020 sa v zasadacej miestnosti Rektorátu UVLF v
Košiciach uskutočnilo prvé zasadnutie Správnej rady UVLF
v Košiciach v aktuálnom kalendárnom roku. Zúčastnilo sa
ho 13 členov, 1 člen bol pre akútne zdravotné problémy zo
zasadnutia ospravedlnený. Zasadnutia sa zúčastnila rektorka
UVLF v Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.,
prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality UVLF v Košiciach prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., kvestor UVLF v Košiciach
Ing. Róbert Schréter, PhD., a predseda Akademického senátu
UVLF v Košiciach doc. MVDr. Peter Lazár, PhD.
Zasadnutie SpR UVLF otvoril jej predseda Ing. Ján Király,
ktorý privítal členov SpR UVLF a hostí. SpR UVLF schválila
program zasadnutia a za overovateľov zápisnice schválila Dr.
h. c. JUDr. Ing. Jána Bíleka a Ing. Stanislava Hrehu, PhD.
Na ostatnom zasadnutí SpR UVLF uložila dve uznesenia.
Prvým uznesením uložila rektorke univerzity Dr. h. c. prof.
MVDr. Jane Mojžišovej, PhD., informovať o napĺňaní nových
akreditačných štandardov. Tajomník SpR UVLF doc. MVDr.
Peter Korim, CSc., uviedol, že v súčasnej dobe Slovenská
akreditačná agentúra pre vysoké školstvo ešte stále nevydala nové štandardy. Mgr. Jozef Jurkovič prítomných uistil,
že agentúra vydá nové štandardy do septembra tohto roka.
Na základe týchto informácií SpR UVLF prolongovala termín
uznesenia na najbližšie zasadanie SpR UVLF po vydaní
nových akreditačných štandardov.
Druhé uznesenie uložilo kvestorovi UVLF Ing. Róbertovi
Schréterovi, PhD., informovať o aktuálnych súdnych sporoch
univerzity, čomu bol venovaný ďalší bod programu.
Ďalším bodom zasadnutia SpR UVLF bolo schvaľovanie
Správy o činnosti SpR UVLF za rok 2019, ktorá bola vypracovaná v súlade s ustanoveniami zákona o vysokých školách,
ako aj v súlade s vnútornými predpismi UVLF.
Výročnú správu o činnosti UVLF za rok 2019 uviedla
rektorka univerzity Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová,
PhD. Zdôraznila, že rok 2019 bol pre univerzitu mimoriadne
náročný, keďže bol rokom osláv 70. výročia jej založenia, čo
bolo spojené s množstvom podujatí, bola vydaná medaila k
tomuto jubileu, ako aj monografia mapujúca život univerzity v ostatnom decéniu. Obzvlášť vyzdvihla oslavy 30.
výročia Nežnej revolúcie v spolupráci s Univerzitou Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach a Technickou univerzitou v Košiciach a podpísanie inovovanej Zmluvy o združení výskumne
a technicky orientovaných univerzít SR, ktorou sa Združenie
V7 dohodlo na koordinácii a spoločnom postupe pri presadzovaní podpory vedy, výskumu a inovácií v slovenskom a
európskom výskumnom priestore. Pozitívnou skutočnosťou v uplynulom roku bol pretrvávajúci záujem o štúdium
na UVLF, zvýšený záujem o štúdium na univerzite zo strany
zahraničných uchádzačov, nízka nezamestnanosť absolventov univerzity, stabilný počet kvalitných medzinárodne
uznávaných publikačných výstupov, získanie piatich zahraničných grantov vrátane grantov Horizont 2020 a EFSA.
Významným počinom bola realizácia projektov na zníženie
energetickej náročnosti budov, konkrétne pavilónov 17, 25,
35 a 36 v celkovom objeme 4 mil. €. Významnou investíciou
bola aj rekonštrukcia oplotenia univerzity v severnej časti
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areálu.
Rektorka univerzity poďakovala generálnemu riaditeľovi
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti Ing. Stanislavovi Hrehovi, PhD., za pomoc a spoluprácu pri vybudovaní
a sfunkčnení prípojky pitnej vody na Účelové zariadenie
pre chov a choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach, čo
umožní efektívnejšie využitie tohto účelového zariadenia
univerzity v ďalšom období. Predseda SpR UVLF Ing. Ján
Király vyjadril spokojnosť s činnosťou UVLF za rok 2019 a
Mgr. Jozef Jurkovič konštatoval, že UVLF je moderná vzdelávacia a výskumná inštitúcia, ktorá má jasné ciele a vízie a
ide správnym smerom.
Výročnú správu o hospodárení UVLF za rok 2019 uviedol
kvestor univerzity Ing. Róbert Schréter, PhD. Konštatoval, že
údaje o hospodárení boli overené nezávislým audítorom,
ktorý skonštatoval správnosť údajov uvedených v účtovnej
uzávierke. Kvestor poukázal na skutočnosť, že výkony v
hlavnej činnosti od roku 2015 neustále klesajú, čo znamená,
že financovanie zo strany štátu je poddimenzované. Je
to kompenzované dobrými výsledkami v podnikateľskej
činnosti, a taktiež rastom výkonov v klinickej činnosti. Potešiteľná je skutočnosť, že sa ekonomicky ozdravuje činnosť
jazdeckého areálu, na strane druhej musia byť optimalizované ľudské zdroje, nakoľko v roku 2019 bol zaznamenaný nárast miezd o 1,4 mil. € oproti roku 2018. V diskusii
postupne vystúpili Dr. h. c. JUDr. Ing. Ján Bílek, Ing. Ján
Király, doc. MVDr. Peter Lazár, PhD., doc. MVDr. Peter Korim,
CSc., Ing. Róbert Schréter, PhD., a Mgr. Jozef Jurkovič. Návrh
na rozdelenie výsledku hospodárenia predniesol kvestor
univerzity Ing. Róbert Schréter, PhD. Pozitívny výsledok
hospodárenia vo výške 121 000,- € navrhol celý použiť na
krytie strát z minulých období, s čím SpR UVLF vyslovila
súhlas.
Návrh rozpočtu UVLF na rok 2020 uviedol kvestor
univerzity Ing. Róbert Schréter, PhD. Upozornil na rizikové
miesta v rozpočte vo vzťahu k aktuálnej situácii a možnosti
krátenia finančných prostriedkov zo strany MŠVVaŠ SR. SpR
UVLF nemala k návrhu rozpočtu výhrady a schválila ho.
V bode rôzne ako prvá bola prerokovaná aktualizácia
Dlhodobého zámeru UVLF na roky 2018 – 2023, ktorú
uviedol prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality prof.
MVDr. Jozef Nagy, PhD. Zhodnotil jednotlivé oblasti a úlohy
a predstavil aktualizované úlohy. Ing. Ján Király vyzdvihol
precíznosť vypracovania predloženého materiálu. Rektorka
univerzity Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., uviedla
dôvody, ktoré viedli k predloženiu návrhu na zmenu organizačnej štruktúry univerzity. Redukuje sa množstvo organizačných útvarov, zjednodušuje sa riadenie, ktoré má
byť dynamickejšie a pružnejšie. Informovala tiež o výkone
kontrolnej činnosti na univerzite.
Na záver zasadnutia predseda SpR UVLF Ing. Ján Király
poďakoval prítomným členom SpR UVLF a hosťom za účasť,
diskusiu a predložené návrhy.
doc. MVDr. Peter Korim, CSc.
tajomník SpR UVLF
www.uvlf.sk

UVLF a Nord universitet opäť spoločne reagujú na problém globálnych zmien
UVLF a nórska Nord universitet začali s prípravou už tretej
spoločnej konferencie o globálnych zmenách pod názvom
Vplyv globálnych zmien na životné prostredie, zdravie ľudí
a zvierat, ktorú plánujú zorganizovať v máji budúceho roka.
Podujatie je výsledkom dlhoročnej spolupráce a spoločných
snáh oboch univerzít ako dôležitých spoločenských aktérov
reagovať na náročné výzvy, ktorým čelí ľudstvo za posledné
desaťročia.
Prvú takúto konferenciu univerzity úspešne zorganizovali v r. 2017 v Košiciach vďaka finančnej podpore Islandu,
Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Grantov EHP a
Nórska. O dva roky neskôr na ňu nadviazali v nórskom Bodø.
Po tretíkrát sa konferencia vráti opäť do Košíc, aby sa stala
UVLF a Nord universitet opäť spoločne reagujú na problém globálnych zmien
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a multidisciplinárnou platformou na zdieľanie najnovších poznatkov, výmenu skúseností,
budovanie vzťahov a vedeckých sietí.
Predbežne je program rozdelený do troch sekcií:
1. Dopady globálnych a klimatických zmien na prostredie
2. Dopady globálnych zmien na zdravie ľudí a zvierat
3. Vplyv globálnych a klimatických zmien na zdroje vody a ovzdušie
Konferencia sa uskutoční v rámci bilaterálnej iniciatívy “IGC – Joint scientific conference on
global change”, ID: FBR01-009, realizovanej vďaka finančnej podpore Islandu,
Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Grantov EHP a Nórska.

„Spoločne za zelenú, konkurencieschopnú a inkluzívnu Európu“
„Spoločne za dobré nápady”
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Ústav farmaceutickej chémie spolupracuje s košickým gymnáziom
V rámci rozvoja spolupráce so strednými školami sme na
našej univerzite v roku 2019 začali spoluprácu s Gymnáziom
na Šrobárovej ulici v Košiciach. Iniciatíva prišla zo strany
stredoškolskej profesorky chémie Mgr. Martiny Fabriciovej,
keďže má medzi svojimi žiakmi veľmi šikovnú študentku tretieho ročníka Zuzanu Rajčanovú, ktorá mala záujem o účasť v
súťaži stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) v odbore 03 –
Chémia, potravinárstvo.
Po splnení všetkých požiadaviek z hľadiska BOZP sme
spoluprácu rozbehli. Zuzana poctivo pracovala v laboratóriu v čase, keď sa mladí rozpŕchnu za oddychom – v piatok
popoludní. Z rutinnej práce v laboratóriu sa stala oáza túžby
po poznaní a nových vedomostiach, čo je dnes veľmi vzácne.
Pod vedením RNDr. Zdenky Bedlovičovej, PhD., pracovala na
téme s názvom Stanovenie antioxidačnej aktivity extraktov
nechtíka lekárskeho. Zuzka, ako som ju familiárne volala,
bola usilovná, pracovitá, bažiaca po vedomostiach a ja som
sa snažila trpezlivo zodpovedať všetky jej zvedavé otázky.
Táto jej snaha priniesla svoje ovocie. Zuzana sa so svojou

prácou umiestnila na 1. mieste
krajského kola SOČ a postúpila
do 42. ročníka celoštátnej
prehliadky SOČ, v ktorej nakoniec skončila na nádhernom 4.
mieste. Je to hlavne jej zásluha
a mne to prinieslo zadosťučinenie, že práca, ktorú sa snažím
robiť, má zmysel. Pevne verím,
že spolupráca s gymnáziom
bude v budúcnosti naďalej
pokračovať, že študenti nájdu v
sebe chuť a odvahu dozvedieť
sa viac, ako im ponúka častokrát v časovej tiesni odučená
hodina chémie na strednej
škole.
Zdenka Bedlovičová

Zahraniční študenti propagujú štúdium na UVLF v Košiciach
Veľká vďaka patrí zahraničným študentom, ktorí sa aktívne
podieľajú na propagácii a šírení dobrého mena UVLF v
Košiciach v zahraničí. Konkrétne v mesiaci jún prebehli dve
takéto prezentácie.
Prvá prezentácia UVLF sa uskutočnila v nórskom meste
Tromsø na Kvaløya Videregående Skole, ktorú zorganizoval
študent 4. ročníka študijného programu General Veterinary
Medicine Hans-Erik Hamrebø na svojej bývalej strednej
škole. Prezentácia, ktorá trvala približne 2,5 hod., bola určená
študentom 2. ročníka. Hans-Erik vo svojej prezentácii hovoril
o živote a štúdiu na Slovensku, o UVLF (prijímacom procese,
rozvrhu, výučbe, záujmových kluboch UVLF – hlavne o
www.uvlf.sk

Klube sokoliarstva a rehabilitácie dravcov), cestovaní, jedle
a svojich skúsenostiach, ktoré zažil počas svojho 2,5 ročného
pobytu na našej univerzite. Keďže prezentácia zožala úspech,
Hans-Erik plánuje zorganizovať ďalšiu prezentáciu v druhej
polovici augusta.
Druhá prezentácia UVLF sa uskutočnila ako virtuálna prehliadka univerzity s použitím aplikácie Zoom dňa 19. júna 2020
vo večerných hodinách v univerzitnom areáli. Prehliadku
zorganizovali tohtoroční absolventi študijného programu
General Veterinary Medicine Nahuel Perrot a Astrid Servin
v spolupráci s referátom pre štúdium v anglickom jazyku.
Virtuálna prehliadka univerzity bola určená francúzskym
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uchádzačom o štúdium. Živé vysielanie sledovali 16 účastníci a počas celého vysielania mohli klásť svoje otázky
prostredníctvom chatu, cez ktorý odpovedali naši ďalší dvaja
absolventi študijného programu General Veterinary Medicine Katia Leglise a Guillaume Frot. Prehliadka začala pri
hlavnej bráne, kde absolventi predstavili UVLF v Košiciach,
ukázali budovy rektorátu, študijného oddelenia, jedálne,
univerzitnej knižnice a jednotlivých katedier a ústavov.
Neodmysliteľnou súčasťou prehliadky bola krátka prestávka
pri našom Ardovi, odkiaľ plynule pokračovali k univerzitnej

nemocnici, kde navštívili priestory kliniky vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat a takisto kliniky malých zvierat
(oddelenie vnútorných chorôb a oddelenie chirurgie, ortopédie, röntgenológie a reprodukcie). Ďakujeme za sprístupnenie priestorov Univerzitnej veterinárnej nemocnice
predovšetkým prednostom daných kliník a oddelení MVDr.
Tatiane Weissovej PhD., MVDr. Ladislavovi Molnárovi PhD.,
a MVDr. Martinovi Kožárovi, PhD., ale hlavne za ústretovú
pomoc službukonajúcemu personálu MVDr. Bohuslavovi
Bielikovi a MVDr. Michalovi Domanižovi. Súčasťou prehliadky bola ďalej návšteva pacientov a priestorov v univerzitných maštaliach a stajniach, ktorými nás ochotne previedli
MVDr. Marián Kadaši, PhD., a MVDr. Filip Koľvek, za čo im
ako aj ich prednostom kliník prof. MVDr. Pavlovi Mudroňovi,
PhD., Dip. ECBHM, a prof. MVDr. Igorovi Valockému, PhD.,
patrí tiež vďaka. Virtuálna prehliadka sa po 1,5 hod. ukončila
pri univerzitnom jazierku pred budovou rektorátu, kde sa
absolventi s virtuálnymi divákmi rozlúčili.
Radi vidíme, že študentom a absolventom na ich univerzite a
jej budúcnosti v podobe nových študentov záleží a dúfame,
že sa podobné prezentácie budú opakovať.
Mgr. Lenka Rendošová
Referát pre štúdium v anglickom jazyku

Voltížna sezóna 2020 sa predsa začala
20. 6. 2020 sa uskutočnili prvé voltížne preteky Slovenského voltížneho pohára (zatiaľ jediné) na školskom ihrisku
ZŠ v Spišskej Teplici. Na tomto podujatí sme dali šancu
našim najmenším. Situácia cestou ráno nijako nenasvedčovala, že sa preteky vôbec uskutočnia. V Prešove počas
cesty na podujatie lialo ako z krhly. Nakoniec všetko dobre
dopadlo. Počasie sa umúdrilo, pršať začalo presne vo chvíli,
keď posledný pretekár odskočil z koňa. Vyhodnotenie sa
už konalo v telocvični miestnej ZŠ. Na ihrisku to už nebolo
možné. Skupina TJ Slávia UVLF „B“ obsadila na koni Zeus pod
vedením Martiny Sobčákovej vo svojej kategórii 1. miesto.
Rovnako si cvičenci počínali aj v kategórii jednotlivcov –
deti. 1. miesto obsadila Stela Pavľaková, jej oddielová kolegyňa Katka Boritášová skončila na 3. mieste. Obe pretekali
na koni Zeus pod vedením Martiny Sobčákovej.
Druhým podujatím boli preteky vo Frenštáte pod
Radhoštem, ktoré sa konali dňa 27. 6. 2020. Tentokrát to zo
všeobecne známych dôvodov neboli tradičné medzinárodné
preteky CVI, ale bol to Český pohár s významnou účasťou
slovenských pretekárov. Naša novovybudovaná skupina v
úplne inom zložení ako vlani si počínala veľmi dobre. Bol to
v tomto výrazne omladenom zložení ich prvý spoločný štart
vôbec. Na kobyle Vivian pod vedením trénerky Evy Pavľakovej a lonžéra Mariána Pavľaka obsadili 3. miesto z ôsmych
skupín. Vekový priemer juniorskej skupiny TJ Slávia UVLF „A“
je len 12,5 roka, čo nám vytvára dobrú perspektívu smerom
do budúcna. Skupina štartovala v zložení Simona Ťažárová,
Ela Hajurková, Ema Czetoová, Veronika Pavľaková, Alica

Jalčová, Alžbeta Lažová a náhradníkom bola Ema Lukáňová.
Spomedzi jednotlivcov sa z „veterinárov“ najlepšie umiestnila v kategórii juniorov „B“ Ema Czetoová, ktorá obsadila
štvrtú priečku. Takisto na koni Good Luck v rovnakej kategórii skončili jej oddielové kolegyne Alica Jalčová a Veronika
Pavľaková na 10. a 11. mieste. Ela Hajurková a Simona Ťažárová súťažili v kategórii juniorky A na koni Nepomuk pod
vedením Martiny Sobčákovej a obsadili 14. a 15. priečku.
I keď táto sezóna je oklieštená, pretekárky UVLF potrebujú
zbierať skúsenosti, zatiaľ najmä na menších pretekoch. Preto
absencia medzinárodných pretekov v roku 2020 pre našich
voltížnych jazdcov výrazným deficitom nebude. Sezóna
bude pokračovať augustovým sústredením v Masarykovom
dvore Vígľaš. V septembri sa „voltižáci“ zúčastnia pretekov
SVP Hrabušice a vyvrcholením budú MSR v Czajlík ranč
Dunajský Klátov.
MVDr. Marián Pavľak
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