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Diplomy prevzali magistri farmácie, doktori veterinárnej medicíny i bakalári
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SPRAVODAJCA

 Záver júna patril na Univerzite veterinárskeho lekárstva a 
farmácie v Košiciach promočným slávnostiam. Absolventi 
univerzity boli promovaní na doktorky a doktorov veteri-
nárneho lekárstva, magisterky a magistrov farmácie, magis- 

terky a magistrov študijného programu trh a kvalita potravín, 
a bakalárov v študijných programoch prvého stupňa vyso-
koškolského štúdia. Štúdium ukončilo v tomto roku takmer 
300 mladých žien a mužov zo Slovenska i zahraničia.

 Ako prví vo štvrtok 24. júna 2021 v aule UVLF osobne 
prevzali diplomy z rúk promótora – prorektora pre vzdelá-
vanie Martina Tomka absolventi päťročného magisterského 
študijného programu farmácia. Spolu 62 absolventov bolo 
rozdelených do dvoch termínov, aby nikto zo zúčastnených 
nebol ohrozený. Priamo v aule mohli byť na slávnostnom 
akte s každým absolventom len dvaja hostia. Toto obme- 
dzenie platilo počas všetkých promočných dní. Ďalší rodinní 
príslušníci sa na slávnosti mohli zúčastniť prostredníctvom 
prenosu na veľkoplošnú obrazovku, ktorá bola spolu so 

stanmi nainštalovaná v univerzitnom parku pod historic-
kými platanmi.
 V piatok 25. júna 2021 prevzali diplomy o absolvovaní 
prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania bakalári v 
študijných programoch kynológia (29 absolventov), vzťah 
človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii (5 
absolventov), bezpečnosť krmív a potravín (8 absolventov) 
a absolventi študijného programu 2. stupňa  trh a kvalita 
potravín (4 absolventi).

Promócie 2021
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 V pondelok 28. júna a v utorok 29. júna 2021 sa usku-
točnili slávnostné promócie absolventov šesťročných 
doktorských študijných programov všeobecné veterinárske 
lekárstvo (102 absolventov) a General Veterinary Medicine v 
anglickom jazyku (37 absolventov –  14 z Nórska, 8 z Veľkej 
Británie, 6 z Írska, 5 z Islandu, 2 z Izraela, po 1 z Cypru a 
Nemecka). Pridali sa k nim aj absolventi  spoločného baka-
lárskeho študijného programu Animal Science - náuka o 
živočíchoch (26 absolventov), ktorý má UVLF s nórskou Nord 
University v Bodø. Nie všetci zahraniční absolventi sa však na 
promóciách mohli zúčastniť osobne, v utorok boli prítomní 
dvaja absolventi Animal Science a 15 absolventov General 
Veterinary Medicine.

 V študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo 
ukončili štúdium s vyznamenaním Eva Ďurajková, Matúš 
Habán, Bibiána Karpjáková, Michaela Kőrössyová a 
Katarína Kulifajová, ktorá získala aj Cenu rektorky. V 
študijnom programe farmácia ukončil štúdium s vyzname-
naním Dávid Korchňák. V programe trh a kvalita potravín 
ukončila štúdium s vyznamenaním Mária Jenčová. V baka-
lárskom študijnom programe kynológia absolvovali s vyzna-
menaním Olívia Sandulaec, Veronika Simonová, Peter  
Muranský, Lucia Pastorová a Lucia Šimová, ktorá získala 
aj Cenu rektorky. S vyznamenaním absolvovala v študijnom 
programe vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii 
a hipoterapii Mária Meňovská. 
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 „Po rokoch náročného štúdia vychádzajú z brány našej 
univerzity špičkoví veterinárni lekári, farmaceuti a ďalší odbor-
níci na zdravie zvierat i zdravie ľudí. A chceme veriť, že cez bránu 
vychádzajú nielen odborníci, ale aj osobnosti múdre a charak-
terné. Očakávame, že nebudú mať len vysokoškolský diplom, 
ale budú mať aj žiaducu múdrosť a čistý charakter, chuť a silu 
nevzdávať sa pri strete s prekážkami v akejkoľvek podobe. Toto 
naše očakávanie je silnejšie ako kedykoľvek predtým, lebo aj 
táto doba je iná, ako sme doteraz poznali. Máme za sebou 
dlhé mesiace pandémie, ktorá prevrátila hore nohami všetko 
zažité a očakávané. V posledných dvoch ročníkoch štúdia ste 
stratili istotu poznaného. Prestalo platiť takmer všetko, s čím 
sme v našich plánoch a našich životoch počítali vrátane toho,  
čo sa malo spájať s ukončením štúdia, záverečnými skúškami 

či samotnými promóciami. Vďaka schopnosti prispôsobiť sa a 
ochote  zabojovať s nepriaznivými okolnosťami je novozískaný 
diplom plne zaslúžený,“ konštatovala v slávnostnom prího-
vore rektorka UVLF Jana Mojžišová. 
 V slávnostnom promočnom sľube absolventi Univerzity 
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 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 povinnos-
tiam budú pristupovať svedomito, s plným vedomím svojej 
zodpovednosti a na adekvátnej etickej úrovni. Aj naďalej 
budú zvyšovať úroveň svojich vedomostí vo všetkých oblas-
tiach veterinárnej medicíny i farmácie, 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 Univer-
zitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, na 
ktorej dosiahli vysokoškolskú kvalifikáciu.

Mgr. Zuzana Bobriková
Foto: Šimon Halás
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• Rektorka prof. Mojžišová sa dňa 11. 5. 2021 zúčastnila 
 100. online zasadnutia Slovenskej rektorskej konferen- 
 cie, ktoré prijalo uznesenia k aktuálnym legislatívnym 
 otázkam. SRK považuje za kľúčové problémy dlhodobé 
 podfinancovanie vysokých škôl, ktoré je pod prieme- 
 rom krajín EÚ a OECD. To má ako jeden z faktorov vplyv  
 na početný odchod mladých ľudí za štúdiom do 
 zahraničia. SRK preto nepovažuje problémy, ktoré 
 predkladá ministerstvo školstva pri ostatných návr- 
 hoch novelizácie vysokoškolského zákona za naj- 
 dôležitejšie. Voľba rektorov alebo spôsob kreovania 
 správnych rád nie sú podľa SRK kľúčovými probléma- 
 mi. Súčasné samosprávne riadenie verejných vysokých 
 škôl je v súlade s európskymi tradíciami a dobrou  
 praxou. SRK je presvedčená, že snaha ministerstva má 
 za cieľ posilniť vplyv politikov a podnikateľov na riade- 
 nie verejných vysokých škôl a teda oslabiť kompeten- 
 cie akademických senátov a v ich rámci aj samotných 
 študentov a zamestnancov vysokých škôl, ktorí sa dnes 
 podieľajú na riadení VŠ vrátane voľby akademických 
 funkcionárov. Na tomto zasadnutí rektorky a rektori  
 diskutovali aj o prechode ku konceptu „zelených 
 univerzít“ a SRK podporila účasť vysokých škôl na podu- 
 jatí „Race to Zero in Slovakia: Universities“ organizo- 
 vanom veľvyslancom Veľkej Británie na Slovensku. 
 SRK však upozorňuje, že vysoké školy sa budú môcť 
 zapojiť do zeleného prechodu len v prípade získa- 
 nia dodatočných prostriedkov od financujúcich autorít.  
 Štát má podľa SRK nástroje ako môže podporiť „zele- 
 né univerzity“ a mal by ich využívať. 
• Dňa 12. 5. 2021 sa rektorka prof. Mojžišová zúčastnila na 
 online stretnutí regiónu 7 v rámci EAEVE a informovaní 
 o dopade COVID-19 na vysoké školy, navrhovaných 
 zmenách v rámci SOP a financovaní EAEVE v nasledujú- 
 com období.
• Dňa 14. 5. 2021 sa prezenčne zúčastnila na zasadnutí  
 Vedeckej rady UPJŠ v Košiciach.
• Rektorka UVLF 
 sa dňa 19. 5.  
 2021 zúčastnila 
 podujatia Race to 
  Zero (Preteky k nu- 
 le), ktoré zorganizovalo Britské veľvyslanectvo 
 na Slovensku v Kongresovom centre na zámku 
 v Smoleniciach. Podujatie bolo súčasťou globálnej 
 kampane, ktorá je zameraná na podporu zdra- 
 vej a odolnej obnovy s nulovými emisiami uhlíka. Cie- 
 ľom podujatia bolo pozvať slovenské vysoké školy  
 k podpisu Globálneho klimatického listu. Na podujatí 
 Race to Zero v Smoleniciach sa zúčastnili významné 
 zahraničné a domáce osobnosti, ktoré poskytli 
 účastníkom zo slovenských vysokých škôl relevantné 
 informácie ku kampani Race to Zero. Aj naša univerzita 
 sa plánuje pripojiť do kampane, do ktorej sa dovtedy 
 zapojilo už 708 miest, 24 regiónov, 2360 firiem, 163 
 globálnych investorov a 624 vysokých škôl. Poduja- 
 tie otvoril J. E. Nigel Baker, veľvyslanec Spojeného 
 kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Slovens- 

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

 ku. Vo svojom príhovore zdôraznil, že kampaň Race to Ze- 
 ro predstavuje najväčšiu globálnu alianciu, ktorá sa  
 zaviazala dosiahnuť čisté nulové emisie uhlíka najneskôr 
 do roku 2050. Na jeseň 2021 bude Spojené kráľovstvo 
 hostiteľskou krajinou globálnej konferencie o klimatic- 
 kej zmene (COP26). Aj to je jeden z hlavných dôvodov, 
 prečo práve Britské veľvyslanectvo prináša na Slovensko 
 kampaň Race to Zero. Počas celého roka 2021 plánuje 
 Britské veľvyslanectvo na Slovensku organizovať sériu 
 podporných podujatí, ktorými chce motivovať slovens- 
 ké organizácie prihlásiť sa k tejto kampani. S ďalšími 
 príhovormi vystúpili predseda SAV Pavol Šajgalík, brits- 
 ká ministerka pre Európu pani Wendy Morton aj minis- 
 ter životného prostredia Ján Budaj. Na podujatí sa 
 zúčastnili významné zahraničné a domáce osobnosti, 
 ktoré poskytli účastníkom zo slovenských vysokých 
 škôl informácie ku kampani Race to Zero a predstavili 
 inšpiratívne príklady aktivít a opatrení týkajúce sa zmeny 
 klímy v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu a riadenia 
 na univerzitách a ďalších vysokých školách. Zdôrazni- 
 li, že udržateľnosť sa musí stať prirodzenou súčasťou 
 kultúry a filozofie na všetkých vysokých školách. V 
 záverečnej diskusii zástupcovia vysokých škôl na 
 Slovensku vrátane UVLF v Košiciach vyjadrili záujem 
 realizovať opatrenia podporujúce uhlíkovú neutralitu a 
 pripojiť sa ku kampani Race to Zero. 
• Dňa 20. 5. 2021 zvolala rektorka stretnutie koordinátorov 
 pre vedu a výskum, na základe ktorého bola spracovaná 
 a predložená správa koordinátorov vedy a výskumu. 
• Prof. Mojžišová sa dňa 2. 6. 2021 zúčastnila na pracov- 
 nom stretnutí rektorov košických univerzít s predsedom 
 KSK Rastislavom Trnkom s témou Regionálna inovačná 
 stratégia a budúce plány v rámci tejto témy.
• V dňoch 9. – 10. 6. 2021 sa rektorka UVLF zúčastnila 
 online rokovania 7. ročníka konferencie EWORA 
 (European Women Rector Association).
• Dňa 15. 6. 2021 sa v aule konalo prvé tohtoročné 
 zasadnutie kolégia rektorky, na ktoré boli pozvaní okrem 
 členov kolégia, t. j. vedúcich katedier a kliník, aj vedúci 
 rektorátnych oddelení, účelových zariadení a výskum- 
 ných centier. ( bližšie informácie v osobitnom 
 príspevku) 
• Ďalším krokom v kampani Race to Zero bola dňa 18. 
 6. 2021 návšteva britského veľvyslanca Nigela Bakera v 
 Košiciach, kde sa stretol s rektormi košických univerzít 
 a následne osobne navštívil a prehliadol si aj našu 
 univerzitu. ( bližšie informácie v osobitnom príspevku) 
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 • Rektorka prof. Mojžišová 26. 5. 2021 podpísala novú 
 verziu Magna Charta Universitatum, ktorou sa UVLF v 
 Košiciach pripája k viac ako 900 univerzitám zo všetkých 
 kontinentov, dodržiavajúcim akademické hodnoty 
 tvoriace hlavné posolstvo charty: nezávislosť akademic- 
 kej slobody, dostupnosť vzdelania, slobodu bádania a 
 prepájanie vzdelávacích a výskumných aktivít.
• V dňoch 24. 6., 25. 6., 28. 6. a 29. 6. 2021 sa v aule UVLF 
 konali promócie našich absolventov. Za účasti rektorky 
 a prorektorov si z rúk promótorov prevzali diplomy 
 absolventi magisterského študijného programu farmá- 

 cia, bakalári v študijných programoch kynológia, vzťah 
 človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii, 
 bezpečnosť krmív a potravín, magistri v študijnom 
 programe trh a kvalita potravín a absolventi doktorských 
 študijných programov všeobecné veterinárske lekárs- 
 tvo a Generel Veterinary Medicine.
• Dňa 30. 6. 2021 viedla rektorka prof. Mojžišová druhé 
 tohoročné zasadnutie Vedeckej rady UVLF v Košiciach, 
 ktoré sa uskutočnilo čiastočne prezenčne v aule a 
 čiastočne online v MS Teams.

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

• Mesiace máj – jún 2021 sa niesli v znamení prípravy a 
 realizácie štátnych skúšok (ďalej ŠS) a obhajob 
 záverečných prác študentov končiacich ročníkov  
 všetkých študijných programov. Vzhľadom na zlepšu- 
 júcu sa situáciu vo vývoji pandémie COVID-19 bola 
 študentom ponúknutá možnosť výberu formy ich 
 účasti na ŠS. Študenti si mohli vybrať, či sa chcú zúčastniť 
 distančnou alebo prezenčnou formou, samozrejme 
 za dodržania platných epidemiologických opatrení 
 a zabezpečenia prísnych hygienických podmienok. 
 Väčšina študentov si zvolila bezpečnejšiu dištančnú 
 formu ŠS. Študenti sa zúčastnili ŠS podľa harmonogra- 
 mov pripravených pre jednotlivé študijné programy tak,  
 aby bola naplnená aj podmienka verejnej dostupnosti 
 ŠS formou živých on-line prenosov, informácia o ktorých  
 bola vopred zverejnená na webovom sídle univerzity. 
 Bez ohľadu na formu, ŠS sa realizovali v súlade s platnou 
 legislatívou a spĺňali tak všetky kritériá a nároky kladené 
 na tento druh skúšok.
• Realizácia bežných skúšok pre potreby absolvovania 
 študijných predmetov prebiehala naďalej dištančnou 
 formou, a to formou písomných testov s použitím  
 platformy MOODLE, ústnou skúškou on-line cez 
 platformu MS Teams alebo kombináciou spomínaných 
 metód.
• Začiatkom mája (6. 5. 2021) a začiatkom júna (3. 6.  
 2021) sa uskutočnili prijímacie skúšky z biológie a ché- 
 mie pre záujemcov o štúdium ŠP General Veterinary 
 Medicine. Uvedených termínov prijímacích skúšok sa 
 zúčastnilo spolu 19 záujemcov z celého sveta. Študen- 
 ti absolvovali prijímacie skúšky v on-line priestore a 
 dosiahli výborné výsledky. Ďalšie kolo prijímacích skúšok  
 v ŠP General Veterinary Medicine sa uskutoční začiatkom 
 júla a v druhej polovici augusta. 
• Prijímacie skúšky na štúdium v ŠP všeobecné veterinárs- 
 ke lekárstvo, hygiena potravín a farmácia sa konali tak- 
 tiež v on-line priestore na platforme MOODLE. Opro- 
 ti minulým rokom bolo zámerom uskutočniť prijímacie  
 skúšky v jeden deň (2. 6. 2021) pre uchádzačov o 
 štúdium vo všetkých študijných programoch, a rovnako 
 v jeden deň (3. 6. 2021) pre uchádzačov so špecifickými 
 potrebami. Uvedený zámer sa však nepodarilo zrealizo- 
 vať podľa našich predstáv, nakoľko platforma MOODLE 
 a náš server nezvládol nápor veľkého počtu záujem- 
 cov. Z uvedeného dôvodu boli prijímacie skúšky z 

 termínu 2. 6. 2021 anulované a presunuté na 12. 6. 
 2021, kedy sa ich podarilo zrealizovať bez akýchkoľvek 
 komplikácií. Napriek uvedenému technickému zlyha- 
 niu veríme, že prijímacie skúšky pre akademický rok 
 2022/2023 sa už podarí realizovať spoločne pre všetkých 
 záujemcov. Prijímacích pohovorov sa spolu zúčastnilo 
 618 uchádzačov o štúdium, z toho 310 v ŠP všeobecné 
 veterinárske lekárstvo, 52 v ŠP hygiena potravín a 256 v 
 ŠP farmácia.
• Rovnako ako minulého roku sa v areáli UVLF v 
 Košiciach uskutočnili slávnostné promócie absolven- 
 tov bakalárskeho, magisterského a doktorských štu- 
 dijných programov. V dňoch 24., 25., 28. a 29. 6. 
 2021 si svoje diplomy prišlo osobne prevziať 186 
 čerstvých absolventov študujúcich v slovenskom jazy- 
 ku a 16 v anglickom jazyku. Oproti minulému roku 
 sa vďaka inštalácii veľkoplošnej obrazovky a vonkajšie- 
 ho sedenia pri pavilóne P-34 mohlo slávnostného 
 promočného aktu zúčastniť viac hostí. Všetkým ab- 
 solventov našej alma mater prajeme v ich profesijnom, 
 ale aj súkromnom živote veľa úspechov. 
• V dňoch 25. – 27. 6. 2021 sa v Slovenskom raji na 
 Čingove uskutočnil tradičný turistický zraz Slov-Raj-Vet 
 2021, ktorého sa pravidelne zúčastňujú predstavitelia 
 veterinárneho stavu nielen zo Slovenskej, ale aj z Českej 
 republiky.
• Vzhľadom na stavebné práce na pavilóne P-14 sa kon- 
 com mesiaca jún začalo s prípravou presťahovania 
 študijného oddelenia do náhradných priestorov v 
 pavilóne P-4. Sťahovanie by malo byť ukončené do kon- 
 ca akademického roka tak, aby bolo študijné oddele- 
 nie od septembra 2021 plne k dispozícii študentom a 
 učiteľom.
• Dňa 1. 7. 2021 sa uskutočnilo pracovné stretnutie 
 prorektorov pre vzdelávanie troch košických univerzít 
 (UVLF, UPJŠ, TUKE). Cieľom stretnutia bolo analyzovať 
 možnosti spoločného postupu všetkých troch univerzít 
 v prípade vypuknutia tretej vlny COVID-19.
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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 32 
 doktorandov Odovzdaných bolo 21 dizertačných prác, 
 z toho 2 s predstihom po 3 rokoch štúdia, čo je 
 zriedkavý jav. Zvyšní doktorandi majú prerušené štú- 
 dium. Doktorandov dennej formy štúdia v nadštandard- 
 nej dobe štúdia neevidujeme. 
• Na základe žiadostí školiteľov doktorandov a doktoran- 
 dov 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 dizertač- 
 ných prác v anglickom jazyku a podobne). 
• Organizačne sa zabezpečoval 16. ročník Seminára 
 doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu, 
 ktorý sa uskutoční v dňoch 11. a 12. 11. 2021. Bol zaslaný 
 1. cirkulár, príspevky je potrebné zaslať najneskôr do 
 15. 9. 2021. Zo seminára bude ako každoročne vydaný 
 recenzovaný zborník.
• Bola vykonaná 5. následná monitorovacia správa pro- 
 jektu Medipark Košice – Fáza I., kód ITMS: 26220220185, 
 za obdobie 05/2020 až 04/2021 – za partnera UVLF, 
 kde môžeme konštatovať, že jeden z významných 
 merateľných ukazovateľov – CC publikácie je splnený na 
 165 %.
• Dňa 6. 5. 2021 som sa zúčastnil online jednania okrúhle- 
 ho stola týkajúceho sa vznikajúceho partnerstva v rámci  
 Horizontu Európa: EU – Africa Global Health Partner- 
 ship, do ktorého má UVLF záujem vstúpiť. Následne 
 pokračovalo online jednanie okrúhleho stola týkajúce- 
 ho sa vznikajúceho partnerstva v rámci Horizontu 
 Európa: European Open Science Cloud (EOSC) Part- 
 nership.
• Dňa 10. 5. 2021 sa konalo pracovné stretnutie so 
 zástupcom UPJŠ ohľadne ponuky programov EIT FOOD. 
 Stretnutia sa zúčastnili: prof. S. Marcinčák, Ing. T. Takáčo- 
 vá, Mgr. I. Pahulyiová.
• Dňa 11. 5. 2021 som sa zúčastnil na jednaní na Košickom 
 samosprávnom kraji (KSK) ohľadne Regionálnej ino- 
 vačnej stratégii KSK v súvislosti s konštituovaním Cen- 
 tra nového priemyslu (CNIC), ktorého jedným zo za- 
 kladateľov je aj UVLF.
• Dňa 20. 5. 2021 sa uskutočnilo zasadnutie koordinátorov 
 pre vedu a výskum s rektorkou UVLF. Bola spracovaná 
 a predložená správa koordinátorov vedy a výskumu. 
 Zo správy vyplývajú výkonnostné rozdiely v jed- 
 notlivých doménach, niektoré sú dané zameraním 
 činností jednotlivých pracovísk, napr. klinické činnosti a 
 podobne. Okrem toho bolo konštatované, že zaostáva- 
 me v aplikačnom výskume, vývoji, patentovaní, zakla- 
 daní startupov ako aj pri uchádzaní sa o zahraničné 
 granty.

• V roku 2021 bolo tvorivými pracovníkmi UVLF podaných 
 34 VEGA a 21 KEGA žiadostí o grant na príslušné agen- 
 túry, čo je približne o 25 % viac ako v minulom roku. 
 V rámci výzvy APVV bilaterálne projekty bolo podaných 
 6 žiadostí.
• V mesiaci máj a jún prebiehalo zosúlaďovanie profilo- 
 vých predmetov v jednotlivých študijných programoch 
 komisiou pre vytváranie, úpravu a periodické hodnote- 
 nie študijných programov 3. stupňa v zmysle štandar- 
 dov Slovenskej akreditačnej agentúry.
• 16. – 17. 6. 2021 som sa online zúčastnil výročnej 
 konferencie Magna Charta Univerzitatum o pristúpení 
 k novej deklarácii Magna Charta Universitatum 2020, 
 ku ktorej pristúpila aj naša univerzita podpísaním 
 deklarácie MCHU 2020 rektorkou UVLF.
• Koncom júna členovia rady IGA navrhli oponentov 
 pre záverečné správy projektov IGA UVLF so začiatkom 
 riešenia v roku 2020. Všetky 4 záverečné správy 
 (PharmDr. Dominika Faixová, Mgr. Katarína Peňazziová, 
 Mgr. Martina Proškovcová a MVDr. Simona Grelová) 
 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 2019. 
• V rámci organizačného zabezpečenia prijímacích skú- 
 šok uchádzačov na doktorandské štúdium je možné 
 konštatovať, že na celkovo 41 vypísaných tém (30 UVLF 
 a 11 externé vzdelávacie inštitúcie – EVI), sa na 
 doktorandské štúdium prihlásilo 27 uchádzačov (minu- 
 lý rok 24). Z toho na UVLF na dennú formu štúdia (DF) 
 sa prihlásilo 19 uchádzačov a na externú formu štúdia 
 (EF) 6 uchádzači. Na EVI (PÚ SAV) sa na DF 2 uchádzači 
 na ÚFHZ tohto roku nikto. Na 7 tém NIÚ Bratislava sa 
 už po tretí rok neprihlásil žiadny uchádzač. V porovna- 
 ní s minulým akademickým rokom je záujem o 
 doktorandské štúdium aj počet vypísaných tém tak- 
 mer rovnaký. Počet vypísaných tém aj počet prihláse- 
 ných uchádzačov má od akademického roku 2018/19 
 takmer vyrovnaný trend. Prijímacie skúšky doktorandov 
 sa uskutočnia 1. 7. 2021 a budú prebiehať v 4 komisiách.
• Dňa 22. 6. 2021 som sa za našu univerzitu zúčastnil na 
 ďalšom jednaní, ktoré sa konalo na UPJŠ v súvislosti s 
 konštituovaním Centra nového priemyslu (CNIC).
• Dňa 28. 6. 2021 som sa z poverenia rektorky UVLF 
 zúčastnil na pôde UPJŠ na valnom zhromaždení združe- 
 nia Cassovia Medi Valley. 
• Organizačne bol zabezpečený program zasadnutia 
 Vedeckej rady UVLF, ktoré sa konalo 30. 6. 2021 vrátane 
 návrhu 1 inaugurácie a 1 habilitácie. Zároveň bola 
 predložená výročná správa o vedecko-výskumnej 
 činnosti a výročná správa o zahraničných vzťahoch za 
 rok 2020. ( bližšie informácie v osobitnom príspevku)
• Koncom júna bolo napriek mimoriadnej situácii v 
 súvislosti s pandémiou COVID-19 vydané druhé číslo 
 časopisu Folia Veterinaria 2/2021, presne podľa časové- 
 ho harmonogramu a v predpísanom rozsahu, v rámci 
 vydavateľstva DeGruyter-SCIENDO. Číslo bolo sprís- 
 tupnené ako obvykle na webovom sídle UVLF ako aj 
 na stránke vydavateľstva DeGruyter-SCIENDO (odkaz 
 pod stránkou časopisu Folia Veterinaria na hlavnej 
 webovej stránke UVLF).
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Z agendy
prof. MVDr. Jozefa Nagya, PhD.,

prorektora pre rozvoj školy
a hodnotenie kvality

• Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo 
 (SAAVŠ) usporiadala konzultáciu na tému Zapojenie 
 zamestnávateľov do rozvoja kvality vysokoškolského 
 vzdelávania, ktorá sa uskutočnila online prostredníctvom 
 MS Teams dňa 30. 4. 2021.
• SAAVŠ oznámila zloženie pracovnej skupiny na overenie 
 výsledku prijatých opatrení UVLF v študijnom programe 
 tretieho stupňa v zložení prof. Tančin (SPU Nitra), doc. 
 Mirutenko (Užhorodská národná univerzita) a Bc. Jurač- 
 ka (študent UK Bratislava). UVLF nemala námietku 
 zaujatosti voči členom pracovnej skupiny.
• V súlade s § 20 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
 školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 
 smernicou MŠVVaŠ č. 46/2011, ktorou sa určuje forma 
 a termín predkladania výročnej správy o činnosti vysokej 
 školy a výročnej správy o hospodárení vysokej školy, bo- 
 la spracovaná Výročná správa o činnosti UVLF v Košiciach 
 za rok 2020. Elektronická forma a výtlačok výročnej  
 správy boli MŠVVaŠ SR v stanovených termínoch. 
• Dňa 6. 5. 2021 sa uskutočnilo zasadnutie hospodárskej 
 komisie, na ktorom bola prerokovaná informácia o 
 plnení prioritných úloh schválených pre rok 2020, 
 výsledok hospodárenia za rok 2020, rozpočet UVLF na 
 rok 2021 a prioritné úlohy v rámci stavebnej údržby pre 
 rok 2021.
• Na základe návrhu vedúceho ÚZ jazdecký areál bol 
 doplnený Cenník tovarov, prác a služieb poskytovaných 
 UVLF v Košiciach o položky: jazdenie v jazdeckom areáli 
 UVLF/1 kôň/1 vstup (1 hod.) – kone neustajnené v JA 
 UVLF (15,0 €) a jazdenie v jazdeckom areáli UVLF 1 kôň/ 
 mesačne – kone nečlenov TJ Slávia ustajnené v JA UVLF 
 (5,0 €).
• Dňa 13. 5. 2021 sa uskutočnilo pracovné stretnutie so 
 zástupcami odboru kynológie a hipológie Policajného 
 zboru SR v súvislosti s realizáciou projektu Zdravotný a 
 diagnostický program – pracovné psy PZ SR pod vedením  
 MVDr. Aladára Maďariho, PhD.
• V mesiacoch máj (14. 5., 20. 5., 31. 5.) a jún (14. 6.) sa 
 uskutočnili pracovné stretnutia k výzve na predkladanie 
 žiadostí o nenávratný príspevok na zlepšenie envi- 
 ronmentálnych aspektov v mestách a mestských 
 oblastiach (IROP-PO4-SC431-2021-65) a navrhovaných 
 aktivitách súvisiacich s prípravou žiadosti UVLF v areáli  
 UVLF, Pri Hati, jazdeckom areáli a ÚZ v Rozhanovciach.
• SAAVŠ usporiadala konzultáciu na tému Vnútorný systém 
 zabezpečovania kvality – hľadanie vlastnej cesty, ktorý 
 sa uskutočnil online prostredníctvom MS Teams dňa 14. 
 5. 2021.
• SAAVŠ zaslala UVLF stanoviská pracovnej skupiny 
 výkonnej rady SAAVŠ na overenie výsledku prijatých 
 opatrení UVLF v súvislosti s uskutočňovaním študijných 
 programov tretieho stupňa vysokoškolského vzdeláva- 
 nia v dennej a externej forme v slovenskom a anglickom 
 jazyku a v odbore habilitačného konania a inauguračné- 
 ho konania hygiena chovu zvierat a životné prostredie, 
 v ktorých navrhuje zrušiť príslušné časové obmedzenie.
• SAAVŠ zaslala UVLF návrh zloženia pracovnej skupiny 
 výkonnej rady SAAVŠ v konaní o udelenie akreditácie 
 študijných programov pre prvý stupeň vysokoškolského 
 vzdelávania veterinárna sestra v dennej a externej 
 forme v slovenskom jazyku a v dennej forme v anglickom 
 jazyku (prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc. – predseda, SPU 
 Nitra; prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D. – členka, VU Brno; 

 prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc. – členka, SAV; prof. 
 Mgr. Iveta Herichová, PhD. – členka, UK v Bratislave; 
 Martin Danek – člen, študent, TnUAD v Trenčíne). UVLF 
 nemala námietku zaujatosti voči členom pracovnej 
 skupiny.
• SAAVŠ zaslala UVLF návrh zloženia pracovnej skupiny 
 výkonnej rady SAAVŠ v konaní o udelenie akreditácie 
 študijných programov pre prvý stupeň vysokoškolského 
 vzdelávania rodinný farmár v dennej a externej forme v 
 slovenskom jazyku a pre druhý stupeň vysokoškolského 
 vzdelávania v dennej forme a externej forme pohoda 
 a ochrana zvierat (prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D. – 
 predsedníčka, VU Brno; prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc. 
 – člen, SPU Nitra; prof. RNDr. Zuzana Krumpálová, PhDc. 
 – členka, UKF v Nitre; Ing. Peter Ježo, PhD. – člen, PD 
 Mestečko, Mlieko Považie; Ing. Tomáš Vlčko – člen, 
 študent, SPU v Nitre). UVLF nemala námietku zaujatosti 
 voči členom pracovnej skupiny.
• Európska asociácia univerzít (EUA) usporiadala webinár 
 na tému Covid-19 and internal quality assurance: lessons 
 learnt and what´s to come, ktorý sa uskutočnil dňa 20. 5. 
 2021.
• Slovenská ekonomická spoločnosť usporiadala dňa 25. 5.  
 2021 panelovú diskusiu k problematike hodnotenia vedy.
• SAAVŠ usporiadala seminár na tému Akademická 
 integrita, ktorý sa uskutočnil online prostredníctvom MS 
 Teams dňa 28. 5. 2021.
• SAAVŠ zaslala UVLF návrh zloženia pracovnej skupiny 
 výkonnej rady SAAVŠ na overenie výsledku prijatých 
 opatrení v súvislosti s uskutočňovaním študijných 
 programov tretieho stupňa v dennej a externej forme 
 štúdia v slovenskom a anglickom jazyku veterinárna 
 morfológia a fyziológia (prof. RNDr. Lucia Lacinová, DrSc. 
 – predsedníčka, SAV; prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D. – 
 členka, VU Brno; Ing. Tomáš Vlčko – člen, študent, SPU 
 Nitra). UVLF nemala námietku zaujatosti voči členom 
 pracovnej skupiny.
• SAAVŠ zaslala UVLF návrh zloženia pracovnej skupiny 
 výkonnej rady SAAVŠ na overenie výsledku prijatých 
 opatrení vo vzťahu k právu uskutočňovať habilitačné 
 konanie a inauguračné konanie v odbore veterinárna 
 morfológia a fyziológia (prof. RNDr. Lucia Lacinová, DrSc. 
 – predsedníčka, SAV; prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D. – 
 členka, VU Brno; prof. Iveta Herichová, PhD. – členka UK 
 Bratislava). UVLF nemala námietku zaujatosti voči čle- 
 nom pracovnej skupiny.
• MŠVVaŠ zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí 
 o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s 
 názvom Podpora vnútorných systémov zabezpečova- 
 nia kvality vysokoškolského vzdelávania. UVLF spraco- 
 valo a zaslala žiadosť o poskytnutie nenávratného 
 finančného príspevku s názvom Podpora zabezpečova- 
 nia kvality vysokoškolského vzdelávania na Univerzite 
 veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.
• V mesiaci jún (3. 6. a 9. 6. 2021) sa uskutočnili pracovné 
 stretnutia v súvislosti s riešením rozvojového projektu 
 MŠVVaŠ Príprava štúdie uskutočniteľnosti integrácie 
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 výskumných univerzít mesta Košice zamerané na plnenie 
 aktivít 1 (právna analýza implementácie integrácie vo 
 väzbe na SR / EUA / Rankingy) a 2 (identifikácia pracovísk 
 s rovnakým a podobným zameraním, identifikácia 
 podobných alebo komplementárnych študijných 
 programov, identifikácia unikátnej a komplementár- 
 nej vedecko-výskumnej infraštruktúry, hlavné smery 
 vedy a výskumu na zapojených univerzitách, informač- 
 né a riadiace systémy a analýza súčasného stavu a 
 komplementárny postup pri vytváraní vnútorného 
 systému zabezpečovania kvality, štandardov pre 
 študijné program a štandardov pre habilitačné konania 
 a inauguračné konania). 
• SAAVŠ zaslala UVLF stanoviská pracovnej skupiny 
 SAAVŠ vo veci posúdenia výsledkov prijatých opatrení 
 na odstránenie nedostatkov prijatých UVLF v súvislosti 
 s uskutočňovaním študijných programov tretieho stup- 
 ňa súdne a verejné veterinárske lekárstvo v dennej 
 a externej forme v slovenskom a anglickom jazyku. 
 Pracovná skupina po overení výsledkov prijatých 
 opatrení konštatuje záver, že UVLF po prijatí opatrení 
 spĺňa kritériá podľa § 35 ods. 6 zákona č. 269/20218 Z. 
 z. a navrhuje zrušiť príslušné časové obmedzenie v 
 registri študijných programov podľa § 35 ods. 8 písm. 
 a) bod 1 zákona č. 269/2018 Z. z.
• V súlade s vnútorným predpisom Zabezpečovanie kvality 
 vysokoškolského vzdelávania na UVLF v Košiciach boli v 
 mesiaci jún vykonané anonymné dotazníkové priesku- 
 my (názory zamestnancov UVLF v Košiciach, úroveň 
 využívania IKT zamestnancami, účasť a úspešnosť 
 vo vzdelávaní zamestnancov, frekvencia odmeňovania 
 jednotlivcov a tímov, prostredníctvom Google Forms 
 a písomnou formou pre zamestnancov, ktorí nemajú 
 prístup k internetu) a hodnotenie zamestnanca vedúcim 
 zamestnancom za rok 2020.
• SAAVŠ usporiadala pracovné stretnutie pre osoby 
 zodpovedné za vnútorný systém zabezpečovania 
 kvality vysokej školy, ktoré sa uskutočnilo dňa 11. 6. 2021 
 v MS Teams. Stretnutie bolo venované stavu zosúlaďo- 
 vania vnútorných systémov vysokých škôl a podávaniu 
 žiadostí o posudzovanie vnútorného systému. Súčasťou 
 bola diskusia o spôsobe podávania žiadostí a o nastavení 
 udržateľného spôsobu zdieľania dát medzi vysokými 

 školami a agentúrou pri zohľadnení špecifík vnútorných 
 systémov jednotlivých škôl a minimalizácii súvisiacej 
 administratívnej záťaže.
• SAAVŠ zorganizovala dňa 16. 6. 2021 online stretnutie 
 s pracovníkmi SAAVŠ, predsedami pracovných skupín 
 pre konania v súvislosti s posudzovaním žiadostí 
 UVLF o udelenie akreditácie študijných programov: 
 veterinárna sestra (1. stupeň, denná forma, externá 
 forma, slovenský jazyk, anglický jazyk), rodinný farmár  
 (1. stupeň, denná forma, externá forma, slovenský jazyk) 
 a pohoda a ochrana zvierat (2. stupeň, denná forma, 
 externá forma, slovenský jazyk). Predmetom stretnutia 
 bolo organizačné zabezpečenie návštevy pracovných 
 skupín na UVLF v súvislosti s uvedenými posudzovania- 
 mi ako aj konkrétny plán posudzovania oboch pracov- 
 ných skupín. Posudzovanie na mieste (návšteva vysokej 
 školy) sa uskutočnilo v dňoch 28. 6. - 29. 6. 2021. Násled- 
 né online posudzovanie sa uskutočnilo v dňoch 6. 7. a 7. 
 7.2021.
• Vedenie UVLF usporiadala dňa 23. 6. 2021 pracovné 
 stretnutie (prezenčne a online) vysokoškolských učite- 
 ľov a vedeckých pracovníkov navrhnutých na zabez- 
 pečovanie predmetov, študentov a externých zain- 
 teresovaných strán v súvislosti s plánmi posudzovaní 
 na mieste v rámci posudzovania žiadostí UVLF o udele- 
 nie akreditácie študijných programov veterinárna sest- 
 ra (1. stupeň, denná forma, externá forma, slovenský 
 jazyk, anglický jazyk), rodinný farmár (1. stupeň, denná 
 forma, externá forma, slovenský jazyk), pohoda a ochra- 
 na zvierat (2. stupeň, denná forma, externá forma,  
 slovenský jazyk) pre všetky zainteresované strany. 
• SAAVŠ organizovala online diskusiu s názvom Otvorme 
 vysoké školy svetu, ktorá sa uskutočnila dňa 25. 6. 2021 
 on-line v MS Teams. 
• SAAVŠ zaslala UVLF návrh zloženia pracovnej skupiny 
 výkonnej rady SAAVŠ pre posudzovanie návrhov úprav 
 študijných programov tretieho stupňa vysokoškolského 
 vzdelávania veterinárna chirurgia, ortopédia a rönt- 
 genológia v dennej a externej forme štúdia v slovenskom 
 a anglickom jazyku (prof. RNDr. Lucia Lacinová, DrSc. 
 – predsedníčka, SAV; doc. Dr. Vladyslav Mirutenko, člen 
 – Uzghorod National University, Ing. Terézia Hegerová, 
 členka, študentka – SPU v Nitre).

Z agendy prof. MVDr. Zity Faixovej, PhD.,
prorektorky pre medzinárodné vzťahy

a internacionalizáciu

• 14. 5. 2021 sa na FaF UK v Bratislave uskutočnilo v 
 spolupráci s farmaceutickými fakultami na Slovensku 
 a v Českej republike a firmou Zentiva Nadnárodné ko- 
 lo študentskej konferencie on-line formou. UVLF re- 
 prezentovali študenti študijného programu farmácia, 
 ktorí predtým predniesli svoje práce na ŠVOČ (28. 4. 
 2021): Andrea Škvareková, Dávid Korchňák (komisia 
 chémia), Samuel Verbovský, Martina Hospodárová 
 (komisia klinická a sociálna farmácia), Miroslava 
 Tančárová, Radoslav Tkáč (komisia biológia), Šimon 
 Salanci, Zuzana Janovská (komisia galenika). UVLF ma- 
 la svojich zástupcov aj v komisiách ako členov poroty 
 RNDr. Marcela Valko Rokytovská (komisia chémia), 
 PharmDr. Radoslav Suchovič (klinická a sociálna far- 
 mácia), RNDr. Mária Kolesárová, PhD. (komisia biológia) 
 a PharmDr. Slavomír Kurhajec, PhD. (galenika).  
 Organizátorom podujatia na budúci rok bude UVLF v 
 Košiciach.
• 15. a 16. 5. 2021 sa konala 6th International Conference 

 of Veterinary Medicine Students, ktorú organizovala 
 Faculty of Veterinary Medicine, Warsaw University of Life 
 Sciences vo Waršave, Poľsko on-line za účasti študen- 
 tov UVLF na danom podujatí. Študentka Laura Fischetti 
 získala Award in the farm animals and horses session 
 a doktorand MVDr. Marek Ratvaj získal Award in the PhD. 
 students session. UVLF reprezentovala aj študentka Avi- 
 tal Neimann.
• Dňa 14. 6. 2021 zvolala predsedníčka rady rigorózneho 
 konania v študijnom odbore farmácia prof. Faixová 
 zasadnutie on-line formou. Členovia rady rigorózneho 
 konania posudzovali témy rigoróznych prác na 
 akademický rok 2021/2022. Všetky rigorózne práce 
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 musia spĺňať tieto požiadavky: rigorózna práca musí 
 mať vedecký charakter, anotácia musí obsahovať ve- 
 deckú hypotézu, v prípade hodnotenia farmakoterapie 
 určitej choroby rigorózna práca musí obsahovať 
 výsledky štúdie súboru pacientov, ktoré budú štatistic- 
 ky vyhodnotené. Rigorózna práca nemôže obsahovať 
 vybrané “case reports“. Členovia rady rigorózneho 
 konania navrhli úpravy názvov tém v predloženom 
 návrhu, doplnenie/zmenu školiteľov-konzultantov pri 
 niektorých témach a zaradenie témy do inej komisie. 
 Rada rigorózneho konania jednomyseľne schválila 
 upravený návrh tém rigoróznych prác na akademický 
 rok 2021/2022: v komisii farmakológia 28 tém, v komisia 
 imunológia 2 témy, v komisii toxikológia 9 tém a v komi- 
 sii mikrobiológia 1 tému.
• 17. 6. 2021 sa pror. Faixová zúčastnila na diskusii s 
 predsedom vlády Slovenskej republiky Eduardom 
 Hegerom v Kulturparku s osobnosťami východného 
 Slovenska, ktoré pomáhajú svojmu regiónu. Panelo- 
 vá diskusia mala 2 hlavné témy Smart inovácie a Pomoc 
 komunitám.
• UVLF v Košiciach sa ako partner podieľala na príprave 

 projektu Erasmus+ K220 Cooperation partnerships in 
 higher education pod názvom International training 
 in pedagogic innovation for Veterinary and Agricultural 
 teachers in the context of Global Heath/One health. 
 Ďalšími partnermi projektu sú: Agronomický a ve- 
 terinársky inštitút Hassana II v Maroku, Vysoká škola 
 veterinárska v Toulouse vo Francúzsku, Univerzita José 
 Eduardo dos Santos v Angole, Národná poľnohospo- 
 dárska univerzita v Bilej Tserkvi na Ukrajine, Poľ- 
 nohospodárska univerzita v Montreáli v Kanade, Vysoká 
 škola veterinárska, agronomická a výživy v Nantes vo 
 Francúzsku. Hodnotenie predkladaného projektu bude 
 známe na jeseň 2021. 
• V súvislosti s digitalizáciou programu Erasmus+ (Erasmus 
 Without Paper) sa UVLF v Košiciach sa zapojila do safeID 
 (SANET). 
• V súlade s edičným plánom vyšlo 2. čísla Folia 
 Pharmaceutica Cassoviensia v roku 2021.
• UVLF v Košiciach pripravuje prvý ročník Detskej Univer- 
 zity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach pre 
 deti od 9 do 14 rokov, ktorý sa uskutoční v čase prázdnin 
 v júli 2021.

• Na základe dohôd týkajúcich sa odbornej spolupráci 
 medzi UVLF v Košiciach a KVL SR bol začiatkom mesiaca 
 máj vytvorený program postgraduálneho vzdelávania 
 pre veterinárnych lekárov. Našimi odborníkmi z kliník 
 boli v on-line priestore poskytnuté vysoko špecializova- 
 né odborné prednášky z problematiky veterinárnej 
 oftalmológie, gastroenterológie, parazitárnych ocho- 
 rení a ochorení močového aparátu. Vysoká účasť 
 veterinárnych lekárov a bohatá diskusia potvrdila 
 výbornú kvalitu týchto prednášok. 
• V priebehu mesiaca máj sa uskutočnilo pracovné 
 stretnutie prorektorky prof. MVDr. A. Trbolovej, PhD., s 
 MVDr. Š. Ondom, účelom ktorého bola pravidelná 
 kontrola odpisov HZ z CEHZ.
• V priebehu mesiaca mája bola spracovaná informácia 
 od všetkých vedúcich pracovníkov na UVLF v Košiciach 
 o možnostiach diplomantského štúdia v rámci kolidžov, 
 ktoré sú zastrešené EBVS. V súčasnom období máme 
 na našej UVLF 3 diplomantov, a to jedného v špecializácii 
 chirurgickej – ECVS a dvoch v špecializácii pre hovädzí 
 dobytok – ECBHM. Predsedníctvo EBVS v rámci ECBHM 
 kolidžu schválilo na klinike prežúvavcov možnosť 
 vykonávania rezidentského programu. Na tento re- 
 zidentský program boli prijatí dvaja rezidenti, ktorí sú 
 súčasne aj odbornými asistentami na klinike prežúvav- 
 cov. Celkovo má na UVLF až 21 mladých tvorivých 
 pracovníkov aktívny záujem o získanie rezidentského 
 miesta na certifikovaných pracoviskách v zahraničí. 
 Väčšinou sa jedná o pracovníkov z kliník, ale aj 
 pracovníkov špecializujúcich sa v odboroch patológie, 
 parazitológie a welfare zvierat. 
• Začiatkom mesiaca jún bola odoslaná k nahliadnutiu a 
 pripomienkovaniu novela zákona o liekoch, ktorou sa 
 mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a 
 zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení 

 niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a 
 ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony; jedná 
 sa o návrh úprav, ktoré sa týkajú aj veterinárnych lie- 
 kov. Táto sa týka najmä indikovaného používania 
 antibiotík vo veterinárnej medicíne, vytvárania skla- 
 dov liečiv na veterinárnych ambulanciách a klinikách 
 a ich predaj klientom/majiteľom zvierat kompetentný- 
 mi osobami.
• Na základe spolupráce s doc. MVDr. M. Vlašínom, PhD., 
 dipl. ECVS, bolo uskutočnené on-line stretnutie ohľa- 
 dom možnosti a podpory absolvovanie intershipového 
 programu veterinárnych lekárov z KMZ na referovanom 
 pracovisku v Anglicku. Intershipový program je 
 nadväzujúcim programom pre rezidentský program v 
 rámci ECVS.
• Na zasadnutí vedenia prorektorka prof. MVDr. A. Trbolo- 
 vá, PhD., predložila návrh na zmenu hodnotenia 
 spokojnosti klientov na klinikách – KMZ a klinike koní 
 formou odpovedí prostredníctvom tabletov, ktoré 
 im budú poskytnuté na uvedených klinikách. Ďalším 
 návrhom na zlepšenie bolo upgradovanie ekonomickej 
 časti programu v klinickom programe ProVet na KMZ 
 kvôli niektorým nedostatkom, ktoré sa vyskytujú počas 
 spracovania finančnej uzávierky klinickej činnosti.
• Dňa 10. 5. 2021 sa uskutočnilo on-line zasadnutie EVERI 
 komisie, na ktorom sa za UVLF zúčastnila prorektorka 
 prof. MVDr. A. Trbolová, PhD. Rokovanie otvoril a 
 viedol predseda EVERI komisie Massenzio Fornasier. 
 Okrem bežnej agendy sa rokovanie zúčastnil aj prezi- 
 dent organizácie VetCEE profesor Jimmy Saunders, kto- 
 rý prezentoval najdôležitejšie zámery organizácie, kto- 
 ré sa momentálne zaoberajú témou poskytovania 
 kvalitného postgraduálneho vzdelávania vo veterinár- 
 nej medicíne. Bolo konštatované, že aj postgraduálne 
 veterinárne vzdelávanie musí byť certifikované, 
 kontrolované a na požadovanej úrovni. V rámci FVE 
 dokumentov boli prerokované materiály ohľadom 
 použitia kanabisových prípravkov u zvierat, welfere 
 hydiny, eutanázie koní a úlohy veterinárnych lekárov 
 pri udržateľnosti kvality potravín.
• Začiatkom mesiaca jún bola kontaktovaná UVLF KVL 

Z agendy
prof. MVDr. Alexandry Trbolovej, PhD.,

prorektorky pre klinickú činnosť a styk s praxou
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• Dňa 7. 11. 2019 sa prorektorka prof. Trbolová zúčastnila 
 zasadnutia EVERI komisie, ktoré sa uskutočnilo v Bruseli. 
 Na stretnutí sa rokovalo o otázkach vzdelávania 
 zameraného na stratégiu „Day – 1 kompetencií“, 
 podpory EAEVE implementácie do akreditačného 
 systému veterinárneho vzdelávania a podpory spoluprá- 
 ce s IVSA. Ďalej sa rokovalo o zámeroch vo vede a 
 priemysle v súvislosti s významom veterinárnej profesie.
• Začiatkom novembra bola riešená problematika 
 praktickej výučby na kadáveroch na klinike malých 
 zvierat a na katedre patologickej anatómie, nakoľko 
 pôvodná zmluva s asanačnou službou bola zrušená a 
 túto prebral nový štatutár. V priebehu mesiaca novem- 
 ber boli uskutočnené rokovania s novým štatutárom 
 asanačnej služby v Košiciach a bola podpísaná aj nová 
 zmluva o odbere vedľajších živočíšnych produktov.  
• Na základe informácie kliniky prežúvavcov o nefunkčnos- 
 ti acidobázického prístroja, ktorý je jediným prístrojom 
 pre všetky klinické pracoviská na UVLF, bol urgentne 
 riešený nákup nového prístroja na meranie acidobázy.  
 Prístroj bol zakúpený a je k dispozícii pre všetky klinické 
 pracoviská na klinike prežúvavcov. 
• V dňoch 18. 11. – 21. 11. 2019 našu univerzitu navštívili  
 zástupcovia z Poľnohospodárskej univerzity Bila 
 Tserkva, akad. prof. M. Rublenko, prof. S. Rublenko, doc. 
 M. Utechenko, doc. O. Eroshenko a doc. T. Tsarenko.  

 Účelom návštevy bola konzultačná a poradenská 
 činnosť súvisiaca s prípravou ich univerzity na akreditáciu 
 a evalváciu EAEVE komisiou.
• Na základe požadovaných odoslaných informácií od 
 prednostov kliník prorektorka Trbolová spracovala a 
 predložila na vedení Vyhodnotenie klinickej činnosti na 
 UVLF v Košiciach za akademický rok 2018/2019. Súčas- 
 ne bola spracovaná aj SWOT analýza z jednotlivých kliník.
• V dňoch 21. 11. – 23. 11. 2019 sa prorektorka prof. 
 Trbolová zúčastnila na Sneme KVL SR na Štrbskom ple- 
 se, kde informovala o spolupráci medzi UVLF v Košiciach 
 a KVL SR a tiež aj o možnostiach vykonávania odbor- 
 ných stáží SVL na klinických pracoviskách UVLF v 
 Košiciach.
• Koncom mesiaca november bola riešená požiadavka 
 o zmene v Štatúte Etickej komisie na UVLF v Košiciach.
• Dňa 2. 12. 2019 sa prorektorka Trbolová zúčastnila na 
 zasadnutí kliniky koní; na programe bolo riešenie slu- 
 žieb a systém preplácania pohotovostných služieb, 
 prednosta kliniky koní informoval o zrušení pod- 
 kúvačského seminára plánovaného na 22. a 23. 11. 2019 
 na UVLF v Košiciach; ďalšia informácia prednostu bola 
 o funkcii doc. MVDr. J. Bíleka, PhD., pri koordinácii klinic- 
 kej činnosti.
• Začiatkom decembra prebiehali rokovania k návrhu 
 o participácii UVLF/KMZ v systéme duálneho vzdelávania 
 určeného pre Strednú odbornú školu veterinárnu v Barci. 
 V súčasnom období nie je možné realizovať na uvede- 
 nom pracovisku systém duálneho vzdelávania; KMZ bu- 
 de však naďalej poskytovať praxe pre študentov zo 
 Strednej odbornej veterinárnej školy v Barci na základe  
 pôvodne podpísanej zmluvy.

Z agendy
prof. MVDr. Alexandry Trbolovej, PhD.,

prorektorky pre klinickú činnosť a styk s praxou

Z agendy Ing. Róberta Schrétera, PhD.,
kvestora

• V novembri a decembri naďalej pokračovali stavebné 
 práce na znížení energetickej náročnosti pavilónu 
 17 a 36. Pavilón 25 bol zhotoviteľom univerzite odovz- 
 daný a bude prebiehať kolaudačné konanie a 
 odstraňovanie prípadných nedostatkov. Realizácia 
 zníženia energetickej náročnosti pavilónu 35 sa posunu- 
 la do fázy dokončovacích prác. V decembri boli 
 spracované dodatky na stavby P 17 a P 35.
• Žiadosti o poskytnutie NFP na zníženie energetickej 
 náročnosti P 12 a P 14 sa stále nachádzajú v štádiu 
 administratívnej kontroly, rovnako ako aj všetky žiadosti 
 v rámci výziev na dlhodobý strategický výskum.
• Tretia etapa rekonštrukcie oplotenia na ulici Kostolianska  
 nebola úplne ukončená do konca roku vzhľadom na 
 počasie. Úplné ukončenie prác sa očakáva v apríli.
• V novembri získala univerzita dodatočných 50 tisíc eur  
 na realizáciu rekonštrukcie pavilónu P 39, kde práce stále 
 prebiehajú.

 predniesol Dr. h. c. prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD. Ďal- 
 šia prednáška bola venovaná histórii časopisu Lekárnické 
 listy od RNDr. Tatiany Kubovičovej a Mgr. Petra Krajčovi- 
 ča, PhD. O procese vývoja nových liekov hovoril 
 prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., a Moderné nástroje v 

 komunikácii s farmaceutmi priblížil vo svojej prednáške 
 PharmDr. Martin Dočkal. Odbornú časť uzavrel prezi- 
 dent SLeK PharmDr. Ondrej Sukeľ prednáškou o 
 publikačnej a osvetovej činnosti Slovenskej lekárnickej 
 komory.

• Realizovali sa aj ďalšie rekonštrukčné práce na 
 študentských domovoch z účelovo vyčlenených 
 finančných prostriedkov z MF SR. Univerzita sa podarilo 
 získať aj zvyšných 200 tisíc eur, čím boli univerzite 
 pridelené všetky účelovo vyčlenené finančné prostriedky 
 z MF SR.
• V decembri bola realizovaná aj úprava bežnej dotácie 
 rozdelením bežnej dotácie na dofinancovanie vzdeláva- 
 cej činnosti verejných vysokých škôl podľa per- 
 centuálneho podielu na výkone vo vzdelávaní.
• V decembri bola zverejnená metodika rozpisu dotácií 
 zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 
 2020. V porovnaní s rokom 2019 nastávajú pre rok 2020 
 v metodike rozpisu finančných prostriedkov menej 
 významné zmeny. (7) Metodika a rozpis vychádzajú 
 z vládneho návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 
 2020, pričom výdavky štátneho rozpočtu v rámci  
 programu 077 – Vysokoškolské vzdelávanie a veda, 
 sociálna podpora študentov vysokých škôl sú na 
 rok 2020 v sume 611 544 226 €. Na transfer vysokým 
 školám ministerstvo rozpočtuje sumu 602 965 667 €. 
 Za navýšením finančných prostriedkov oproti roku 2019 
 je najmä valorizácia platov. (8) Vplyv dopadov valorizácie 
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 ČR prostredníctvom MVDr. E. Šulákovej (predsedníčky 
 zahraničnej vzdelávacej komisie KVL ČR ) ohľadom 
 možností aktívnej účasti našich špecialistov na chov 
 a choroby HD, malých prežúvavcov, ošípaných a hydiny 
 na CEVC (Stredoeurópsky veterinárny kongres), ktorý sa 
 uskutoční 7. 9. 2021 v Brne.
• Činnosť kliník v mesiacoch máj a jún prebiehala 
 v kontrolovanom režime v súvislosti s nariadeniami  
 týkajúcimi sa obmedzení kvôli pandémii COVID – 
 19. Na klinikách bol v dostatočnej miere zabezpečený 
 počet ochranných pomôcok a dezinfekčného mate- 
 riálu. Na KMZ počas marca a apríla ošetrili spolu 4550 
 pacientov. Hospitalizovaných pacientov bolo 107 a 
 počas pohotovostných služieb bolo ošetrených 286 
 pacientov. Klinika exotických a voľne žijúcich zvierat  
 zaznamenala mierne zvýšený nárast pacientov; spolu 
 ošetrili 162 malých cicavcov, 39 teráriových zvierat, 58 
 aviárnych druhov a 11 pacientov bolo hospitalizovaných.  
 Na klinike koní boli ošetrenia a úkony zamerané najmä 
 na gynekologické vyšetrenie kobýl a insemináciu.  
 Taktiež zaznamenali nárast pacientov v uvedenom 
 období. Spolu bolo ošetrených 94 koní, pričom až 84 
 bolo ošetrených v pohotovosti. V mesiacoch máj a jún  

 mali na KK hospitalizovaných 80 pacientov a výjazdami 
 mobilnou klinikou ošetrili troch pacientov. Klinika 
 prežúvavcov v priebehu mesiacov máj a jún prijala a 
 následne hospitalizovala 20 pacientov: 13 oviec, 5 kôz 
 a 1 dojnica a 1 býk. V tomto období bola zabezpečená 
 starostlivosť o pedagogické zvieratá (10 HD, 9 
 malých prežúvavcov) a pokusné zvieratá (regeneračná 
 medicína – ovce, kozy). Mobilná klinika: poskytované 
 služby zahŕňali problematiku ortopédie a reprodukcie 
 prežúvavcov na farme ŠPP v počte 215 ošetrených doj- 
 níc. Na klinike ošípaných boli pohotovostné služby 
 realizované bezproblémovo podľa rozpisu. Z dôvodu 
 zlej nákazovej situácie afrického moru nebol na klinike 
 ošípaných realizovaný žiadny príjem pacientov ani 
 výjazdy za pacientami. Katedra epizootológie, pa- 
 razitológie a ochrany spoločného zdravia, ktorá 
 zabezpečuje klinické služby pre infekčných pacientov,  
 ošetrila v priebehu mesiaca mája a júna 21 infekčných 
 pacientov, z toho 13 pacientov bolo hospitalizovaných.
• V Centre klinických zručností bola vyhotovená nová 
 brožúra: Veterinary dentistry v slovenskom aj anglickom 
 jazyku. Na praktickú výuku bol daný do prevádzky 
 ultrazvukový čistič zubného kameňa Andent.

Z agendy Ing. Róberta Schrétera, PhD.,
kvestora
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 podpory EAEVE implementácie do akreditačného 
 systému veterinárneho vzdelávania a podpory spoluprá- 
 ce s IVSA. Ďalej sa rokovalo o zámeroch vo vede a 
 priemysle v súvislosti s významom veterinárnej profesie.
• Začiatkom novembra bola riešená problematika 
 praktickej výučby na kadáveroch na klinike malých 
 zvierat a na katedre patologickej anatómie, nakoľko 
 pôvodná zmluva s asanačnou službou bola zrušená a 
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 ber boli uskutočnené rokovania s novým štatutárom 
 asanačnej služby v Košiciach a bola podpísaná aj nová 
 zmluva o odbere vedľajších živočíšnych produktov.  
• Na základe informácie kliniky prežúvavcov o nefunkčnos- 
 ti acidobázického prístroja, ktorý je jediným prístrojom 
 pre všetky klinické pracoviská na UVLF, bol urgentne 
 riešený nákup nového prístroja na meranie acidobázy.  
 Prístroj bol zakúpený a je k dispozícii pre všetky klinické 
 pracoviská na klinike prežúvavcov. 
• V dňoch 18. 11. – 21. 11. 2019 našu univerzitu navštívili  
 zástupcovia z Poľnohospodárskej univerzity Bila 
 Tserkva, akad. prof. M. Rublenko, prof. S. Rublenko, doc. 
 M. Utechenko, doc. O. Eroshenko a doc. T. Tsarenko.  
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 a evalváciu EAEVE komisiou.
• Na základe požadovaných odoslaných informácií od 
 prednostov kliník prorektorka Trbolová spracovala a 
 predložila na vedení Vyhodnotenie klinickej činnosti na 
 UVLF v Košiciach za akademický rok 2018/2019. Súčas- 
 ne bola spracovaná aj SWOT analýza z jednotlivých kliník.
• V dňoch 21. 11. – 23. 11. 2019 sa prorektorka prof. 
 Trbolová zúčastnila na Sneme KVL SR na Štrbskom ple- 
 se, kde informovala o spolupráci medzi UVLF v Košiciach 
 a KVL SR a tiež aj o možnostiach vykonávania odbor- 
 ných stáží SVL na klinických pracoviskách UVLF v 
 Košiciach.
• Koncom mesiaca november bola riešená požiadavka 
 o zmene v Štatúte Etickej komisie na UVLF v Košiciach.
• Dňa 2. 12. 2019 sa prorektorka Trbolová zúčastnila na 
 zasadnutí kliniky koní; na programe bolo riešenie slu- 
 žieb a systém preplácania pohotovostných služieb, 
 prednosta kliniky koní informoval o zrušení pod- 
 kúvačského seminára plánovaného na 22. a 23. 11. 2019 
 na UVLF v Košiciach; ďalšia informácia prednostu bola 
 o funkcii doc. MVDr. J. Bíleka, PhD., pri koordinácii klinic- 
 kej činnosti.
• Začiatkom decembra prebiehali rokovania k návrhu 
 o participácii UVLF/KMZ v systéme duálneho vzdelávania 
 určeného pre Strednú odbornú školu veterinárnu v Barci. 
 V súčasnom období nie je možné realizovať na uvede- 
 nom pracovisku systém duálneho vzdelávania; KMZ bu- 
 de však naďalej poskytovať praxe pre študentov zo 
 Strednej odbornej veterinárnej školy v Barci na základe  
 pôvodne podpísanej zmluvy.

Z agendy
prof. MVDr. Alexandry Trbolovej, PhD.,

prorektorky pre klinickú činnosť a styk s praxou

Z agendy Ing. Róberta Schrétera, PhD.,
kvestora

• V novembri a decembri naďalej pokračovali stavebné 
 práce na znížení energetickej náročnosti pavilónu 
 17 a 36. Pavilón 25 bol zhotoviteľom univerzite odovz- 
 daný a bude prebiehať kolaudačné konanie a 
 odstraňovanie prípadných nedostatkov. Realizácia 
 zníženia energetickej náročnosti pavilónu 35 sa posunu- 
 la do fázy dokončovacích prác. V decembri boli 
 spracované dodatky na stavby P 17 a P 35.
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 náročnosti P 12 a P 14 sa stále nachádzajú v štádiu 
 administratívnej kontroly, rovnako ako aj všetky žiadosti 
 v rámci výziev na dlhodobý strategický výskum.
• Tretia etapa rekonštrukcie oplotenia na ulici Kostolianska  
 nebola úplne ukončená do konca roku vzhľadom na 
 počasie. Úplné ukončenie prác sa očakáva v apríli.
• V novembri získala univerzita dodatočných 50 tisíc eur  
 na realizáciu rekonštrukcie pavilónu P 39, kde práce stále 
 prebiehajú.

 predniesol Dr. h. c. prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD. Ďal- 
 šia prednáška bola venovaná histórii časopisu Lekárnické 
 listy od RNDr. Tatiany Kubovičovej a Mgr. Petra Krajčovi- 
 ča, PhD. O procese vývoja nových liekov hovoril 
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• Realizovali sa aj ďalšie rekonštrukčné práce na 
 študentských domovoch z účelovo vyčlenených 
 finančných prostriedkov z MF SR. Univerzita sa podarilo 
 získať aj zvyšných 200 tisíc eur, čím boli univerzite 
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 cej činnosti verejných vysokých škôl podľa per- 
 centuálneho podielu na výkone vo vzdelávaní.
• V decembri bola zverejnená metodika rozpisu dotácií 
 zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 
 2020. V porovnaní s rokom 2019 nastávajú pre rok 2020 
 v metodike rozpisu finančných prostriedkov menej 
 významné zmeny. (7) Metodika a rozpis vychádzajú 
 z vládneho návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 
 2020, pričom výdavky štátneho rozpočtu v rámci  
 programu 077 – Vysokoškolské vzdelávanie a veda, 
 sociálna podpora študentov vysokých škôl sú na 
 rok 2020 v sume 611 544 226 €. Na transfer vysokým 
 školám ministerstvo rozpočtuje sumu 602 965 667 €. 
 Za navýšením finančných prostriedkov oproti roku 2019 
 je najmä valorizácia platov. (8) Vplyv dopadov valorizácie 

• V máji a júni sa začalo so sťahovaním katedry mor- 
 fologických disciplín do pavilónu 17, sťahovali sa 
 kancelárske priestory bývalého ústavu patologickej 
 anatómie. Pokračovali aj stavebné práce v zadnej čas- 
 ti pavilónu 17 pre praktickú časť patologických dis- 
 ciplín. Celé sťahovanie bude ukončené pred začiatkom 
 akademického roku 2021/2022.
• V mesiacoch máj a jún pokračovali aj stavebné práce na 
 projekte na zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 
 12 a stavebné práce na projekte na zníženie energetickej 
 náročnosti pavilónu č. 14, ktoré sú snímané dvoma 
 časozbernými kamerami.
• V máji bola úspešne zvládnutá kontrola z úrovne SIEA na 
 projekte zníženia energetickej náročnosti P12 a došlo aj 
 k schváleniu dodatku k zmluve o dielo.
• V máji začala príprava projektu „Zlepšovanie envi- 
 ronmentálnych aspektov na UVLF v Košiciach” v rámci 
 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP- 
 PO4-SC431-2021-65.
• V priebehu mesiaca máj sa konal webinár, Information 
 security strategies for higher education a okrúhly stôl k 
 partnerstvu European Open Science Cloud.
• V máji bola pripravená finálna verzia pre verejné 
 obstarávanie právnej analýzy v rozvojovom projekte 
 Integrácia výskumných univerzít mesta Košice. Do kon- 
 ca júna prebehlo aj samotné verejné obstarávanie.
• Rovnako v máji bolo ukončených niekoľko monitoro- 
 vacích období projektov financovaných zo štrukturál- 
 nych fondov Európskej únie (viac informácií bude 
 poskytnutých vo Výročnej správe o činnosti UVLF v 
 Košiciach).
• V máji a júni pokračoval vývoj informačného systému 
 pre hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania 
 QA UVLF. Vývoj systému bude trvať vrátane jeho 

 aktualizácií do konca roku 2022, pričom informačný 
 systém realizuje UVLF vlastnými kapacitami. Informačný 
 systém programuje a pripravuje kvestor univerzity v 
 spolupráci s prorektorom pre rozvoj školy a hodnotenie 
 kvality.
• V máji bola odoslaná na MŠVVaŠ SR Výročná správa o 
 hospodárení UVLF v Košiciach po tom, ako bol vykonaný 
 audit nezávislého audítora. Audit prebehol bez zistení.
• V júni sa odstraňovalo graffiti, ktorým znehodnotil nové 
 oplotenie na Kostolianskej ulici neznámy páchateľ.
• V máji univerzita naplnila návrh rozpočtu verejnej správy 
 na roky 2022 – 2021. Naďalej trvá stav, ktorý prinesie 
 znižovanie finančných prostriedkov pre verejné vysoké 
 školy v roku 2022 o 45 miliónov a v roku 2023 o 74 
 miliónov.
• V júni rokoval online klub kvestorov verejných 
 vysokých škôl a štátnych vysokých škôl. Klub kvestorov 
 riešil problematiku návrhu rozpočtu na roky 2022 až 
 2024, aktuálne informácie zo sekciu rozpočtu, kapitálo- 
 vé prostriedky na rok 2022, rozvojové projekty a výzvu 
 na rozvojové projekty a Aktuálne témy VVŠ a vzájomná 
 diskusia kvestorov k špecifickým témam a problémom 
 VVŠ v čase pandémie.
• V júni bol podpísaný dodatok k zmluve o poskytnutí 
 dotácie, ktorým UVLF dostala pridelené finančné 
 prostriedky v rámci vnútornej grantovej schémy MŠVVaŠ 
 SR KEGA a VEGA (v celkovej výške 689 500 eur bežnej 
 dotácie).
• Rovnako v júni bol podpísaný dodatok k zmluve o 
 poskytnutí dotácie, ktorým UVLF získala kapitálové 
 finančné prostriedky na stavebné práce v pavilóne 
 17 (dokončenie priestorov pre katedru morfologických 
 disciplín a rekonštrukciu CEKRM), pavilóne 8 (re- 
 konštrukcia pre bývalý ústav patologickej fyziológie), 
 pavilóne 6 (výučbové priestory katedry hygieny, 
 technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín) a 
 pavilóne 1 (priestory katedry epizootológie, parazitoló- 
 gie a spoločného zdravia). Kapitálové finančné 
 prostriedky boli pridelené v sume 255 tisíc eur.
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Britský veľvyslanec navštívil našu univerzitu

 V piatok 18. júna 2021 navštívil veľvyslanec Veľkej Británie 
v SR Nigel Baker Košice, kde sa stretol s rektormi košických 
univerzít – Univerzity P. J. Šafárika, Technickej univerzity a 
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie. 
 Spoločné stretnutie sa konalo na pôde Rektorátu UPJŠ, 
kde prítomných privítal rektor Pavol Sovák, ktorý okrem 
predstavenia UPJŠ prezentoval aj Košický klaster nového 
priemyslu (Cassovia New Industry Cluster – CNIC), čo je 
združenie právnických osôb z verejného a súkromného 
sektora, ktorého hlavným cieľom je vytvorenie nového 
priemyslu v regióne východného Slovenska s presahom 
na celé Slovensko. Svoje univerzity, ich výskumné tímy, 
projekty a zámery predstavili aj rektor Stanislav Kmeť 
za TUKE a rektorka Jana Mojžišová za UVLF v Košiciach. 
Pán veľvyslanec formuloval svoj záujem najmä o témy 
týkajúce sa výskumných aktivít, projektov Horizont a 
inej medzinárodnej vedeckej spolupráce, zahraničných 
študentov a problematiky Race to Zero či ďalších aktivít 
týkajúcich sa udržateľnosti. 
  Popoludní sa delegácia presunula najprv na TUKE, aby 
následne britský ambasádor v sprievode atašé Mateja 
Sadloňa navštívil aj našu univerzitu. Rektorka prof. Mojžišová 
spolu s prorektorkou prof. Faixovou sprevádzali pána 
veľvyslanca Nigela Bakera po areáli univerzity, aby doplnili 
na tvári miesta v našom krásnom kampuse tie informácie, 
ktoré prezentovala pani rektorka na spoločnom stretnutí, 
najmä čo sa týka jednak štúdia, jednak tých aktivít, ktorými 
sa univerzita pridáva k zeleným projektom. Pre obmedzený 
čas návštevy sa prehliadka univerzity sústredila najmä na 
Univerzitnú veterinárnu nemocnicu, kde hostí privítala 
prorektorka prof. Trbolová, ktorá predstavila toto klinické 
pracovisko so všetkými jeho špecifikami v rámci veterinárnej 
starostlivosti a aj z pohľadu nezastupiteľného vkladu do 

odbornej prípravy študentov veterinárnej medicíny, medzi 
ktorými je vysoký počet zahraničných študentov. A práve 
študenti z Veľkej Británie už dlhé roky patria k najpočetnejšej 
skupine záujemcov o štúdium v anglickom jazyku. Po tom, 
ako si delegácia pozrela aj kliniku vtákov, exotických a 
voľne žijúcich zvierat v sprievode doc. Juraja Toporčáka, 
pán veľvyslanec v zápise do pamätnej knihy vyjadril svoje 
zaujatie nad tým, čo univerzita ponúka, a tiež pochopenie, 
prečo k nám prichádza študovať taký počet študentov z 
Veľkej Británie. Keďže by sa s nimi rád stretol, prisľúbil, že 
toto nebola jeho posledná návšteva na našej univerzite.

Text a foto: PhDr. Ľudmila Kundríková
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Zasadnutie vedeckej rady

 Zasadnutie Vedeckej rady Univerzity veterinárskeho 
lekárstva a farmácie v Košiciach, druhé v roku 2021, sa 
uskutočnilo čiastočne prezenčne a čiastočne online v MS 
Teams dňa 30. júna 2021. Zasadnutie otvorila a viedla 
predsedníčka vedeckej rady, rektorka UVLF v Košiciach Dr. h. 
c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., ktorá privítala prezenčne 
a online prítomných členov vedeckej rady. 
 
Zasadnutie vedeckej rady pokračovalo podľa 
nasledovného programu:
1.  Inauguračná prednáška doc. MVDr. Daše Čížkovej, DrSc., v  
  aule
2.  Inauguračné pokračovanie doc. MVDr. Daše Čížkovej, 
  DrSc., v odbore habilitačného a inauguračného kona- 
  nia imunológia v aule 
3.  Odovzdanie diplomu doktora vied MVDr. Martine 
  Miterpákovej, PhD., z Parazitologického ústavu SAV v 
  Košiciach v odbore infekčné a parazitárne choroby  
  zvierat
4.  Odovzdanie dekrétu docenta doc. MVDr. Ľubošovi  
  Korytárovi, PhD., doc. MVDr. Mariánovi Prokešovi, PhD., 
  doc. MVDr. Gabriele Štrkolcovej, PhD., doc. MVDr. Zuza- 
  ne Hurníkovej, PhD., v odbore habilitačného a inau- 
  guračného konania infekčné a parazitárne choroby 
  zvierat, doc. MVDr. Vladimírovi Petrovičovi, PhD., v 
  odbore habilitačného a inauguračného konania hygie- 
  na chovu zvierat a životné prostredie a doc. MVDr. 
  Františkovi Zigovi, PhD., v odbore habilitačného a 
  inauguračného konania výživa zvierat a dietetika
5.  Návrh na vymenovanie za docenta MVDr. Tomáša 
  Csanka, PhD., v odbore habilitačného a inauguračného 
  konania virológia
6.  Výročná správa o vedecko-výskumnej činnosti na  
  Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v 
  Košiciach za rok 2020
7.  Výročná správa o zahraničných vzťahoch na Univerzite 
  veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok  
  2020
8.  Návrh na zloženie komisií štátnych skúšok a obhajoby 
  záverečných prác na prvom, spojenom prvom a 
  druhom a druhom stupni vysokoškolského vzdeláva- 
  nia a na zloženie komisií pre rigorózne konanie v 
  akademickom roku 2021/2022
9.  Diskusia
10. Rôzne (návrh na začatie habilitačného konania 
  MVDr. Lenky Krešákovej, PhD., v odbore habilitačného 
  a inauguračného konania veterinárna morfológia a 
  fyziológia; návrh na začatie habilitačného konania 
  MVDr. Kataríny Vdoviakovej, PhD., v odbore ha- 
  bilitačného a inauguračného konania veterinárna 
  morfológia a fyziológia; návrhy na školiteľov na 3. stupni  
  štúdia doc. MVDr. Františka Ziga, PhD., v št. programe 
  výživa zvierat a dietetika; doc. MVDr. Gabriely Štrkolco- 
  vej, PhD., v št. programe parazitárne choroby zvierat;  
  doc. MVDr. Mariána Prokeša, PhD., a doc. MVDr. Ľuboša 
  Korytára, PhD., v št. programe infekčné choroby zvierat, 
  doc. MVDr. Vladimíra Petroviča, PhD., v št. programe 

  hygiena chovu zvierat a životné prostredie)
11. Uznesenia VR
12. Záver

Vedecká rada schválila:
1.  Návrhy predložené v:
  a) v bode 2 na vymenovanie za profesora doc. MVDr.  
   Daši Čížkovej, DrSc., v odbore habilitačného konania 
   a inauguračného konania imunológia;
  b) v bode 5 návrh na vymenovanie za docenta 
   MVDr. Tomáša Csanka, PhD., v odbore habilitačného a 
   inauguračného konania virológia;
  c) v bode 8 návrh na zloženie komisií štátnych skúšok 
   a obhajoby záverečných prác na prvom, spojenom 
   prvom a druhom a druhom stupni vysokoškolského 
   vzdelávania a na zloženie komisií pre rigorózne 
   konanie v akademickom roku 2021/2022.
2.  Návrhy predložené v bode Rôzne:
  a) Návrh na začatie habilitačného konania MVDr. Lenky 
   Krešákovej, PhD., v odbore habilitačného a inau- 
   guračného konania veterinárna morfológia a fy- 
   ziológia.
  b) Návrh na začatie habilitačného konania MVDr.  
   Kataríny Vdoviakovej, PhD., v odbore habilitačného a 
   inauguračného konania veterinárna morfológia a 
   fyziológia.
  c) Návrh na školiteľa na 3. stupni štúdia doc. MVDr.  
   Františka Ziga, PhD., v št. programe výživa zvierat a 
   dietetika, Katedra výživy a chovu zvierat, UVLF v 
   Košiciach.
  d) Návrh na školiteľa na 3. stupni štúdia doc. MVDr. 
   Gabriely Štrkolcovej, PhD., v št. programe parazitárne 
   choroby zvierat, Katedra epizootológie, parazitoló- 
   gie a ochrany spoločného zdravia, UVLF v Košiciach.
  e) Návrh na školiteľa na 3. stupni štúdia doc. MVDr.  
   Mariána Prokeša, PhD., v št. programe infekčné  
   choroby zvierat, Katedra epizootológie, parazitológie 
   a ochrany spoločného zdravia, UVLF v Košiciach.
  f ) Návrh na školiteľa na 3. stupni štúdia doc. MVDr.  
   Ľuboša Korytára, PhD., v št. programe infekčné  
   choroby zvierat, Katedra epizootológie, parazitológie 
   a ochrany spoločného zdravia, UVLF v Košiciach.
  g) Návrh na školiteľa na 3. stupni štúdia doc. MVDr.  
   Vladimíra Petroviča, PhD., v št. programe hygiena 
   chovu zvierat a životné prostredie, Katedra far- 
   makológie a toxikológie, UVLF v Košiciach.

Vedecká rada zobrala na vedomie:
1.  Výročnú správu o vedecko-výskumnej činnosti na 
  Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Ko- 
  šiciach za rok 2020
2.  Výročnú správu o zahraničných vzťahoch na Univerzi- 
  te veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok  
  2020

 Vzhľadom na komplexnosť, prehľadnosť a jednoznačnosť 
prednesených návrhov ako aj vecne a jasne prednesenú 
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Zasadalo  kolégium rektorky

Výročnú správu o vedecko-výskumnej činnosti UVLF za rok 
2020 a Výročnú správu o zahraničných vzťahoch na UVLF 
za rok 2020 sa už prítomní členovia vedeckej rady v diskusii 
bližšie k uvedeným materiálom nevyjadrovali.
Rektorka a predsedníčka Vedeckej rady UVLF v Košiciach 
Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., poďakovala 

prítomným (zúčastneným prezenčne aj online) za aktívnu 
účasť a vykonanú prácu, zapriala pekné leto a ukončila 
zasadnutie vedeckej rady.

prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD. 
prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť

a doktorandské štúdium

 Prvé tohtoročné kolégium rektorky sa konalo dňa 15. 
6. 2021. Zasadnutie otvorila a viedla rektorka UVLF v 
Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. Požiadala 
prítomných členov kolégia a prizvaných hostí – vedúcich 
rektorátnych pracovísk, účelových zariadení a výskumných 
centier, aby následne sprostredkovali všetky informácie 
zamestnancom na svojich pracoviskách. 
 V rámci programu zazneli informácie jednotlivých pro- 
rektorov a kvestora s následnou diskusiou. Prorektor pre 
štúdium MVDr. Martin Tomko, PhD., zhodnotil uplynulý 
akademický rok a informoval o zabezpečení nového AR. 
Medzi iným odzneli informácie o potrebe uprednostniť 
zosúladenie prezenčnej a dištančnej formy výučby, čím sa 
zmenila filozofia rozvrhu; záverečné práce sa budú realizovať 
cez AIS a zároveň sa upravujú aj pravidlá ich schvaľovania, 
aby sa nestalo, že téma nezodpovedá profilu absolventa 
– najprv tému schváli vedúci pracoviska, následne garant 
predmetu; prednášky v novom AR sa majú presunúť najmä 
do online priestoru so spájaním skupín; štátne skúšky sa 
budú konať online aj prezenčne, pričom o podobe skúšok 
rozhoduje garant. Prítomní boli informovaní aj o dočasnom 
presťahovaní študijného oddelenia z P 14 do P 4 z dôvodu 
rekonštrukcie. Rektorka prof. Mojžišová doplnila informácie 
prorektora o promóciách, záverečných prácach a ZAŠ.
 Prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a dok- 
torandské štúdium prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., in- 
formoval o doktorandských prijímacích skúškach a rea- 
lizácii anonymných dotazníkových prieskumov medzi 
doktorandmi, ktoré obsahovali aj kritické výhrady ku 
školiteľom, ktorým sa bude treba venovať; o činnosti 
koordinátorov dominantných oblastí výskumu, výsledkom 
ktorej je definovanie rezerv a rozdielov vo výkonnosti 
jednotlivých domén. V rámci vedecko-výskumnej činnosti 
bol v roku 2020 dosiahnutý najvyšší počet publikácií v 
impaktovaných časopisoch (138), klesol počet publikácií z 
konferencií, grantová úspešnosť má klesajúcu tendenciu. 
Rektorka prof. Mojžišová doplnila informácie o pozitívnych 
výsledkoch činnosti výskumných centier zriadených v rámci 
reorganizácie a o preverovaní tzv. predátorských časopisov 
pri žiadosti o príspevok na publikovanie. V rámci diskusie 
riaditeľka knižnice MVDr. Bodnárová informovala o zmene 
kategórií publikačnej činnosti, identifikácii predátorských 
časopisov pomocou medzinárodného štandardného čísla, o 
indexovaní open access v databázach a o potrebe sledovania 
zaradenia časopisov, ktoré sa môže meniť.
 Prorektorka pre medzinárodné vzťahy a internacionalizáciu 
prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., zhodnotila zahraničné vzťahy 
a mobility, ktoré boli najviac zasiahnuté pandémiou, a 
informovala o 1. ročníku Detskej Univerzity veterinárskeho 
lekárstva a farmácie v Košiciach. 
 Informácie prorektora pre rozvoj školy a hodnotenie 
kvality prof. MVDr. Jozefa Nagya, PhD., hovorili o príprave 

opatrení na odstránenie nedostatkov súvisiacich s 
obmedzením akreditácie viacerých študijných programov, 
o podaných žiadostiach o akreditáciu troch nových ŠP 
(rodinný farmár, veterinárna sestra – Bc., pohoda a zdravie 
zvierat – Mgr.), o zosúladení vnútorného systému kvality 
so štandardami podľa zákona do 1. 9. 2022, aktualizácii 
viacerých vnútorných predpisov, úprave ŠP a schválení 
nových komisií (najmä akreditačnej komisie a komisie pre 
jednotlivé skupiny ŠP), potrebe stanoviť profilové predmety 
a ich garantov, o každoročných anonymných dotazníkových 
prieskumoch, ktoré idú po novom v online režime, a 
hodnotení zamestnancov vedúcim zamestnancom.
 Rektorka prof. Mojžišová informovala o začatí činnosti 
komisie pre 3. stupeň a problémoch pri hľadaní garantov 
pre jednotlivé profilové predmety, čo zdôrazňuje potrebu 
profesijného rastu jednotlivých tvorivých pracovníkov. 
Akákoľvek zmena garantov študijných predmetov sa už riadi 
novými pravidlami. 
 Informácie prorektorky pre klinickú činnosť a styk s 
praxou prof. MVDr. Alexandry Trbolovej, PhD., boli o nových 
modeloch veľkých zvierat v centre klinických zručností, ktoré 
môžu využívať aj predklinické disciplíny, o rezidentskom 
programe prof. Mudroňa a nahlásení záujemcov o takýto 
program, a o spolupráci s KVL SR a potrebe publikovať v ich 
odbornom časopise. Pripomenula tiež potrebu pravidelne 
dvojjazyčne dopĺňať informácie do Provet-u.
 MVDr. Molnár, prednosta kliniky vtákov, exotických a 
voľne žijúcich zvierat, v diskusii upozornil na problém 
realizácie klinických stáží počas pandémie, keďže pri 
obmedzenom počte študentov nie je priestor pre toľké 
skupiny. Rektorka odpovedala, že sa bude prehodnocovať 
výučbová zaťaženosť, ale v rámci EAEVE akreditácie musíme 
spĺňať stanovené koeficienty. Prorektor Tomko uviedol, 
že pripravovaný rozvrh bude počítať s 3. vlnou pandémie, 
čomu sa prispôsobí aj praktická výučba.
 Ing. Róbert Schréter, PhD., kvestor univerzity, vystúpil s 
informáciami o realizácii projektov na zníženie energetickej 
náročnosti pavilónov 12 a 14 a pripravovaných projektoch 
pre P 4, 6, 8 a 9, a tiež o dvoch rozvojových projektoch 
(integračný projekt – štúdia uskutočniteľnosti, nadstavba 
CKZ – systém virtuálneho pacienta). Podstatnú časť svoj- 
ho vystúpenia venoval rozpočtu, ktorý zaznamenal výraz- 
ný percentuálny pokles v porovnaní s rokom 2020 a v 
prezentácii prostredníctvom tabuliek a grafov predstavil 
trend poklesu dotácií v nasledujúcich troch rokoch. V tejto 
súvislosti predstavil viaceré pripravované opatrenia.
 Rektorka prof. Mojžišová informovala vedúcich 
jednotlivých pracovísk o pripravovaných stretnutiach 
s cieľom riešiť optimalizáciu pracovných miest na ich 
pracoviskách.
 V diskusii sa doc. Bhide pýtal, na základe čoho dostávajú 
iné univerzity viac peňazí a čo vie naša univerzita urobiť pre 
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UVLF zotrváva na princípoch Magna Charta Universitatum

to, aby sa zvýšili naše šance získať vyššiu dotáciu. Odpovedal 
kvestor s tým, že výkony väčších univerzít stúpajú a 
prepočet metodiky im dáva viac, nám chýbajú zahraničné 
granty a nepriaznivo nás ovplyvnil aj počet neuplatne- 
ných absolventov v uplynulom roku. Rektorka poukázala na 
nestálosť metodiky prideľovania finančných prostriedkov, 

malosť našej univerzity a náročnosť na obslužný personál.
Rektorka prof. Mojžišová na záver poďakovala všetkým 
zamestnancom za prácu vykonanú v uplynulom 
akademickom roku a ukončila zasadnutie kolégia.

PhDr. Ľudmila Kundríková,  kancelárka

 Rektorka Jana Mojžišová podpísala 27. mája 2021 novú 
verziu Magna Charta Universitatum, ktorou sa Univerzita 
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach pripája k viac 
ako 900 univerzitám zo všetkých kontinentov dodržiavajúcim 
akademické hodnoty tvoriace hlavné posolstvo charty: 
nezávislosť akademickej slobody, dostupnosť vzdelania, 
slobodu bádania a prepájanie vzdelávacích a výskumných 
aktivít.
 Nová verzia Magna Charta Universitatum (MCU 2020) 
neodstraňuje nič z pôvodných základných hodnôt, ku 
ktorým sa univerzity prihlásili. Snaží sa reagovať na súčasné 
výzvy a ohrozenia, uznáva, že rovnako dôležité ako hľadanie 
základných hodnôt je aj ich skutočné dosiahnutie. Podporuje 
globálny charakter toho, čo univerzity robia, ale zároveň aj 
širšiu škálu miestnych zodpovedností, ktoré univerzity majú 
v regiónoch, kde pôsobia, pretože sú súčasťou verejného 
priestoru a podieľajú sa na tvorbe verejných politík. Program 
MCU 2020 vypracovala medzinárodná skupina a jeho 
formálne spustenie sa uskutočnilo na virtuálnom podujatí 
16. a 17. júna 2021. 
 Svet sa od roku 1988 výrazne zmenil. Globalizácia ho 
vzájomne prepojila, narástol počet ľudí, ktorí hľadajú 
vysokoškolské vzdelanie a zmenili sa aj očakávania, 
ktoré majú komunity od univerzít. Rýchlo napredujúce 
technológie dávajú nové možnosti vo vede, vzdelávaní, 
ale prinášajú aj ohrozenia. Na toto všetko musia univerzity 
reagovať. „Princípy stanovené v Magna Charta Universitatum 
sú dnes rovnako platné ako v čase jej vzniku. Oveľa silnejšie si 
však uvedomujeme, že univerzity majú aj občiansku úlohu a 
zodpovednosť. Sú súčasťou globálnych a partnerských sietí 
pri vedeckom bádaní, ktoré stavia na rozvíjaní spoločných 
poznatkov. Ale univerzity sú aj súčasťou regionálnych 
a miestnych spoločenstiev, podieľajú sa na vytváraní 
komunálnych politík, majú vplyv na dianie vo svojom okolí. 
Musia sa preto rozvíjať oboma smermi – sledovať globálny 

vývoj vo svojej sfére, ale zároveň sa plne angažovať 
v miestnych spoločenstvách a ekosystémoch. Za 
veľmi dôležité považujeme aj podporu práva na 
vzdelávanie vo všetkých fázach života. Musíme 
konkrétnymi aktivitami podporovať učenie ako 
celoživotnú aktivitu a slúžiť rôznym študentom vo 
všetkých fázach ich života,“ uviedla k novej verzii 
dokumentu Jana Mojžišová.
 Magna Charta Universitatum je 
základná listina, ktorá definuje akademické 
slobody a inštitucionálnu autonómiu dnešných 
univerzít. Listina bola vypracovaná akademikmi 
a podpísaná pri príležitosti 900. výročia 
založenia Bolonskej univerzity v roku 1988. UVLF 
sa stala súčasťou združenia európskych univerzít 
Magna Charta Universitatum 18. septembra 
2018 na pôde štvrtej najstaršej univerzity sveta 
v Salamance (Universidad de Salamanca) pri 

príležitosti osláv jej 800. výročia za prítomnosti ich výsostí 
španielskeho kráľa Filipa VI. a kráľovnej Letizie. Príslušnosť 
k Magna Charta Universitatum počas slávnostného 
ceremoniálu vtedy deklarovala rektorka UVLF Dr. h. c. prof. 
MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
 Chartu univerzít podpísali doteraz rektori 17 slovenských 
vysokých škôl a univerzít. V septembri 2020 sa mali v Bologni 
opäť stretnúť predstavitelia univerzít, aby pri príležitosti 
výročia podpisu symbolicky deklarovali, že vytrvávajú 
v podpore základných hodnôt stanovených chartou. 
Pretrvávajúca neistota súvisiaca s pandémiou koronavírusu 
však spôsobila, že organizátori posunuli termín stretnutia na 
polovicu júna tohto roku. Do tohto termínu požiadali všetky 
členské univerzity, aby podpísali a doručili listiny, v ktorých 
potvrdzujú svoj súhlas so základnými hodnotami Magna 
Charta Universitatum.

Mgr. Zuzana Bobriková
Foto: autorka
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Ocenenie Medica Veterinaria 2020 pre profesorku Trbolovú

 Už niekoľko rokov sa v Českej republike za prítomnosti 
významných osobností udeľujú prestížne ceny v oblasti 
veterinárnej medicíny nazvané Medica Veterinaria. Za 
rok 2020 získala cenu za odborný článok v časopisoch 
Veterinárstvo a Veterinárna klinika prof. MVDr. Alexandra 
Trbolová, PhD., za publikovanie odborného článku Trbolová 
A., Balicka A.: Konjunktiválne infekcie mačiek, najčastejšie 
očné ochorenie u juvenilnej mačky. 
 Udeľovanie cien sa uskutočňuje na základe spolupráce 
a výberu kandidátov, ktorých navrhuje Veterinárna a 
farmaceutická univerzita v Brne, Komora veterinárnych 

lekárov ČR, Štátna veterinárna správa ČR a kolegovia vo 
firmách a v priemysle veterinárneho zamerania. Výročné ceny 
sa udeľujú v niekoľkých kategóriách: Mimoriadny prínos pre 
veterinárne lekárstvo; Celoživotný prínos pre veterinárne 
lekárstvo; Zvláštna cena prezidenta Komory veterinárnych 
lekárov ČR; Odborná publikácia v časopisoch Veterinářství a 
Veterinární klinika. Práve v poslednej spomínanej kategórii 
cenu za odborný článok získala profesorka Trbolová.
 Minulý rok poznačený pandemickou situáciou neumožnil 
slávnostné odovzdanie cien v niektorej z historických 
pražských budov, ako to bývalo dovtedy zvykom. Historické 
kulisy vždy pridávali významnému oceneniu osobnú a 
neopakovateľnú atmosféru. „Slávnosť som si síce nemohla 
vychutnať, no udelenie tohto ocenenia ma veľmi potešilo. Je 
výsledkom našej dlhoročnej práce a verím, že publikovanie v 
odbornom časopise pomôže mnohým kolegom, ktorí sa touto 
problematikou zaoberajú,“ povedala Alexandra Trbolová. 
       

Text a foto: Mgr. Zuzana Bobriková

Náš vedecký pracovník medzi top vedcami sveta

 Hodnotenie tvorivých pracovníkov podľa scienti- 
metrických údajov, spravidla na lokálnej úrovni, je 
pomerne časté. Avšak nedávno bola publikovaná práca 
autorského kolektívu, ktorý viedol John P.A. Ioannidis zo 
Stanford University, USA, ktorý pomocou scientimetrických 
údajov hodnotil práce výskumníkov z celého sveta 
(Ioannidis JPA, Boyack KW, Baas J (2020) Updated science-
wide author databases of standardized citation indicators. 
PLoS Biol 18(10):e3000918. https://doi.org/10.1371/journal.
pbio.3000918). Ako zdroj informácií poslúžili vedecké práce 
a citácie uvedené v databáze Scopus do mája 2020. Z ana- 
lýzy vyplynulo, že z veľkého súboru vedeckých pracovníkov 
z celého sveta, ktorých hodnotili za celú ich vedeckú karié- 
ru, bolo identifikovaných 160 000 top vedcov. Na uvedenom 
zozname nájdeme aj 47 výskumných pracovníkov zo 
Slovenska, z toho malú časť tvoria zástupcovia košických 
univerzít a SAV. V tomto zozname je uvedený aj prof. 
Ing. Štefan Vilček, DrSc., vedecký pracovník na katedre 
epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia 
našej univerzity. Hodnotených vedcov tiež rozdelili podľa 
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Nový docent MVDr. Tomáš Csank, PhD.

charakteru ich výskumu do vedných oblastí. V oblasti 
veterinárnych vied hodnotili 46 255 vedcov z celého 
sveta. V tomto súbore sa profesor Vilček zaradil medzi 1 
000 výskumníkov, ktorí tvorili 2 % svetovú vedeckú špičku 
vo veterinárnych vedách. Pri hodnotení sa okrem iného 
zohľadnili počty publikovaných prác, postavenie vedca v 
autorskom kolektíve (prvý a posledný autor), ako aj ohlasy 
na práce z viacerých hľadísk. Sledovali sa ohlasy na práce s 
individuálnym autorstvom, na práce s umiestnením auto- 
ra na prvom a poslednom mieste v autorskom kolektíve, na 
práce vo vysoko impaktovaných časopisoch a ich pomer k 

celkovému počtu ohlasov a ďalšie parametre. 
 Profesor Vilček je v medzinárodnom kontexte roz- 
poznávaný predovšetkým ako odborník na genetickú 
analýzu pestivírusov. Okrem pestivírusov sa zaoberá aj 
štúdium prasacích vírusov, ako sú PCV2, PRRSV a enterické 
vírusy. Identifikovanie top vedca na našej univerzite v 
celosvetovom rebríku indikuje, že aj na UVLF je možné 
dosiahnuť výsledky porovnateľne so svetovou špičkou.

prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.

 Vedecká rada 
UVLF v Košiciach 
schválila na svojom 
zasadnutí dňa 14. 
apríla 2021 návrh na 
vymenovanie MVDr. 
Tomáša Csanka, PhD., 
za docenta v odbore 
habilitačného a inau- 
guračného konania 
virológia. Habilitačná 
prednáška na té- 
mu Emergentné ko- 
mármi prenášané 
flavivírusy vysky- 
tujúce sa na Slo- 
vensku: biologické 
vlastnosti, spôsoby 

detekcie a prevencia a obhajoba habilitačnej práce Komár- 
mi prenášané zoonotické flavivírusy v stredoeurópskom 
regióne: charakteristika a diagnostika sa konali dňa 23. júna 
2021 v Aule UVLF v Košiciach.
 Doc. Csank získal vysokoškolské vzdelanie v roku 2007 na 
UVLF v Košiciach v odbore všeobecné veterinárske lekárstvo. 
Pod vedením prof. MVDr. Juraja Pistla, PhD., absolvoval 
na katedre mikrobiológie a imunológie doktorandské 
štúdium v dennej forme. Zámerom dizertačnej práce s 
názvom Charakteristika vlastností prasacieho cirkovírusu 
typu 2 (PCV-2) v podmienkach prirodzenej infekcie svíň bola 
štúdia výskytu PCV-2 v chovoch prasiat a diviakov. Okrem 
prieskumu výskytu infekcie PCV-2 sa doc. Csank v rámci 
svojej dizertačnej práce venoval aj priebehu prirodzenej 
infekcii PCV-2 a dynamike protilátkovej odpovede u vak- 
cinovaných a nevakcinovaných prasiat. V období dokto- 
randského štúdia absolvoval dva výskumné pobyty. Vo 
februári 2009 sa pod vedením profesora Gordona Allana 
zúčastnil dvojtýždňovej stáže vo virologickom laboratóriu 
Inštitútu poľnohospodárskych, potravinárskych a bio- 
logických vied (Agri-Food and Biosciences Institute) v 
Belfaste v Severnom Írsku. V máji toho istého roku absolvoval 
trojmesačný výskumný pobyt vo virologickom laboratóriu 
na Veterinárskej fakulte v Merelbeke (University Ghent, 
Belgicko) pod vedením profesora Hansa Nauwyncka. Počas 
oboch pobytov získal neoceniteľné vedomosti a skúsenosti 
v oblasti virologických a sérologických metód. 
 Od úspešného ukončenia doktorandského štúdia v roku 
2011 v študijnom odbore 4.2.13. virológia pôsobí doc. Csank 

na Katedre mikrobiológie a imunológie UVLF v Košiciach 
ako vedecko-pedagogický pracovník. Vykonáva pedago- 
gickú činnosť v rámci povinných a povinne voliteľných 
predmetov v študijných programoch v slovenskom a v 
anglickom jazyku. Vedie praktické cvičenia z povinného 
predmetu mikrobiológia. Od ak. roku 2013/2014 je ga- 
rantom povinne voliteľného predmetu aplikovaná virológia 
pre študijný program všeobecné veterinárske lekárstvo. 
Garantovanie zo spomínaného predmetu sa od ak. roku 
2015/2016 rozšírilo pre študijné programy v anglickom 
jazyku General Veterinary Medicine. V rozmedzí 2014/2015 
a 2015/2016 bol garantom farmaceutickej biotechnológie 
pre študijný program farmácia. Od 2015/2016 je zástupcom 
garanta povinne voliteľného predmetu základy génového 
inžinierstva pre študijný program všeobecné veterinárske 
lekárstvo a hygiena potravín a voliteľného predmetu zákla- 
dy génového inžinierstva pre študijný program bezpečnosť 
krmív a potravín.
 Od roku 2012 bol doc. Csank školiteľom, respektíve 
školiteľom konzultantom 14 diplomových prác. V rámci 
tém sa so študentami venoval dynamike tvorby neutralizač- 
ných protilátok po vakcinácii prasiat voči PCV-2, výskytu 
komármi a kliešťami prenášaných arbovírusov vo vekto- 
roch a hostiteľoch a vplyvu exopolysacharidov baktérií 
mliečneho kvasenia na vrodenú antivírusovú imunitnú 
odpoveď. V priebehu niekoľkých ročníkov sa študenti pod 
jeho vedením zúčastnili konferencie študentskej vedeckej 
a odbornej činnosti, kde niekoľkí z nich boli ocenení. Je 
spoluautorom učebných textov Veterinárna virológia v 
slovenskom (2013) a v anglickom (2014) jazyku a skrípt 
Praktické cvičenia z mikrobiológie (2016) v slovenskom a v 
anglickom jazyku vydaných na UVLF v Košiciach.
 Doc. Csank sa od roku 2011 začal venovať biologickej 
charakteristike článkonožcami prenášaných vírusov, tzv. 
arbovírusom a vývoju metód pre ich detekciu. V spolupráci 
s RNDr. Katarínou Bhide, PhD., a ostatnými kolegami z 
iných pracovísk UVLF v Košiciach sa zaoberali návrhom a 
štandardizáciou generickej RT-PCR pre detekciu flavivírusov. 
Pomocou tejto metódy detegovali niekoľko kmeňov 
západonílskeho vírusu (West Nile vírusu) na Slovensku. 
 V roku 2014 sa zúčastnil štvordňového workshopu pod 
vedením profesora Manfreda Weidmanna vo virologickom 
laboratóriu na Univerzite v Göttingene (Nemecko), ktoré- 
ho zámerom bola práca v laboratóriu pre biologické 
faktory 3. a 4. skupiny. Získané vedomosti využil počas 
výskumnej stáži v roku 2016 u doc. Tamása Bakonyiho 
(Katedra mikrobiológie a infekčných chorôb, Univerzita 



 Dňa 26. mája 2021 vo veku 97 rokov navždy odišiel doc. 
MVDr. Štefan Izák, ktorý na Vysokú školu veterinársku v 
Košiciach nastúpil 1. novembra 1949 ako jeden z jej prvých 
asistentov. A odišiel ako posledný. Z prvej generácie 
zakladateľov a budovateľov našej školy už neostal nikto.
 Oficiálne sme sa s ním stretli v roku 2013, keď mu bola 
pri príležitosti životného jubilea – 90 rokov – udelená zlatá 
medaila univerzity ako výraz uznania osobnosti, ktorú si 
navždy budeme pamätať ako jedného zo zakladateľov 
našej univerzity, ako osobnosť, ktorá sa podieľala v neľahkej 
dobe na vybudovaní uznávanej vzdelávacej veterinárskej 

Odišiel doc. Izák – jeden z našich prvých učiteľov
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veterinárskej medicíny v Budapešti), kde v spolupráci s 
doktorom Miklósom Gyuraneczom (Veterinársky výskumný 
ústav, Maďarská akadémia vied) bol zodpovedný za 
štandardizáciu mikrotitračného neutralizačného testu 
pre simultánne vyšetrenie vzoriek sér zo Slovenska na 
prítomnosť špecifických protilátok voči West Nile vírusu, 
Usutu vírusu a vírusu kliešťovej encefalitídy u vtákov, koní a 
ľudí na Slovensku.
 V pozícii konzultanta-špecialistu na dizertačnej práci MVDr. 
Petry Drzewniokovej, PhD., sa výskumnej skupine podarilo 
rozšíriť generickú RT-PCR o detekčný systém založený na 
hybridizácii. Jedná sa o platformu, ktorá môže byť ďalej 
rozvíjaná čo do počtu detegovaných vírusov, respektíve 
vírusových génov. Ako prví celogenómovo charakterizovali 
kmene západonílskeho vírusu izolovaného z uhynutých 
vtákov na Slovensku. Kmene vírusu sú založené v Európskom 
archíve vírusov na Virologickom ústave BMC SAV v Bratislave. 
V spolupráci s doktorandkou Mgr. Katarínou Peňazziovou sa 
doc. Csank zaoberá druhovou diverzitou a charakteristikou 
arbovírusov a ich vektorov na Slovensku. V rámci cieľov 

sa venujú aj replikačným vlastnostiam izolátov kliešťami 
prenášaných zoonotických  orbivírusov v bunkových 
kultúrach rôznych hostiteľských druhov. V pozícii člena 
riešiteľského kolektívu participoval na štyroch projektoch 
Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy Európskej únie, 
štyroch projektoch APVV, dvoch projektoch VEGA MŠVVŠ SR 
a SAV a na jednom medzinárodnom Vyšehradskom projekte. 
V súčasnosti je vedúcim projektu VEGA.
 Vedecká a odborná aktivita doc. Csanka sa odzrkadľuje v 
jeho publikačnej činnosti. Celkovo doposiaľ publikoval 174 
vedeckých a odborných prác. Je spoluautorom 28 publikácií 
evidovaných v impaktových vedeckých časopisoch, ktoré 
boli citované v databázach WOS a SCOPUS (121). V roku 
2017 získal ocenenie „Mladý mikrobiológ 2016“ udelené 
Československou spoločnosťou mikrobiologickou.

Pánovi docentovi Tomášovi Csankovi srdečne blahoželáme!

(lk)

ustanovizne od samotných základov. Bol prvý vedúci katedry 
hygieny a technológie potravín a bol jedným z priekopníkov 
nového ponímania hygieny potravín. Jeho úzka spolupráca 
s praxou bola neoceniteľnou pre hygienikov a pracovníkov 
mäsospracujúcich či mliekarenských podnikov.
 Narodil sa 1. 12. 1923 v Starom Tekove. Po maturite na 
gymnáziu v Topoľčanoch v roku 1943 sa rozhodol pre 
štúdium veterinárskej medicíny, a keďže u nás takej školy 
nebolo a v Čechách bola počas Druhej svetovej vojny 
zatvorená, zapísal sa na Vysokú školu veterinársku vo Viedni, 
kde absolvoval dva semestre. Po novootvorení Vysokej školy 
veterinárskej v Brne pokračoval vo svojom štúdiu, ktoré 
ukončil v roku 1949. Ešte počas vysokoškolského štúdia 
nastúpil na polročný pracovný pomer na Výskumný ústav 
pre mäso v Brne, kde pod vedením laureáta štátnej ceny 
doc. Hökla pracoval vo výskume. Po promócii nastúpil na 



18 www.uvlf.sk

krátky čas povinne do služieb Povereníctva 
pôdohospodárstva na inseminačnú stanicu v 
Novosade, okres Trebišov, ale ešte v tom istom 
roku nastupuje natrvalo do zamestnania na 
práve sa zakladajúcu Vysokú školu veterinársku 
v Košiciach. Pod dohode s vtedajším rektorom 
sa vrátil na jeden rok do Brna na študijný pobyt 
s cieľom zdokonaliť sa v hygiene a technológii 
potravín a surovín živočíšneho pôvodu. 
 Po návrate do Košíc bol poverený zriadením 
a vedením dvoch ústavov – pre technológiu 
potravín a pre hygienu potravín. Z nich vznikla 
katedra hygieny a technológie potravín, ktorú 
viedol do svojho odvolania v roku 1971, za čo 
bol v roku 1990 rehabilitovaný, ale vedúcim 
ústavu hygieny a technológie mäsa bol až 
do roku 1978. Už v roku 1952 vydal skriptá z 
technológie potravín, čo bola prvá učebná 
pomôcka, ktorá na škole vyšla a usporiadal 
dva vôbec prvé semináre na pôde VŠV, ktoré 
sa venovali boju proti stratám v mäsovom 
priemysle. V rámci riešenia problematiky 
zelenania mäsových výrobkov prihlásil vynález 
a boli mu udelené dva československé patenty. 
V roku 1961 sa habilitoval a bol menovaný za 
docenta pre hygienu potravín. V roku 1989 po 
40-ročnom pôsobení na VŠV v Košiciach odišiel 
do dôchodku. 
 S odchodom doc. Štefana Izáka sa definitívne 
končí jedna etapa histórie našej univerzity. 
Etapa, ktorá formovala aj našu súčasnosť. S jeho 
prácou, s jeho menom a s jeho pamiatkou sa 
budeme určite stretávaj aj v ďalekej budúcnosti, 
lebo zakladateľské dielo v oblasti hygieny 
potravín je spojené s našim každodenným 
životom a verejným zdravím dnes aj zajtra. 

Česť jeho pamiatke
(lk)

 V týchto dňoch by naša 
kolegyňa Ľubka dovŕšila 
59. rok života. Už sa tak 
nestane, pretože nás 
9. februára 2021 náhle 
opustila. V čase, keď sme 
všetci pracovali z domu 
a  pripravovali sa na ďalší 
semester dištančnej vý- 
učby. V čase, keď sa 
na nás z každej strany 
valili informácie o počte 
chorých a mŕtvych na Co- 
vid. Náš mozog vní- 
mal iba pandémiu, proti- 

pandemické opatrenia a všetci sme akoby zabudli, že iné 
zdravotné problémy neprestali existovať a pripravujú o ži- 
vot našich blízkych rovnako ako pred pandémiou. Asi aj 

preto bola správa o odchode našej kolegyne taká šokujúca. 
Ani s odstupom pár mesiacov nestráca táto správa nič na 
svojom šokujúcom charaktere. 
 MVDr. Ľuboslava Lohajová, PhD., sa narodila v roku 1962 
v Košiciach. Stredoškolské štúdiá ukončila na Gymnáziu 
Šrobárova 46 v Košiciach v roku 1981. Následne nastúpila 
na  štúdium hygieny potravín na vtedajšej Vysokej škole 
veterinárskej v Košiciach. Ukončila ho v roku 1986 s 
vyznamenaním. Po ukončení vysokoškolského štúdia 
nastúpila na študijný pobyt na katedru patologickej 
fyziológie, biochémie a toxikológie, a po jeho ukončení 
prešla na pozíciu vedeckej pracovníčky na katedre, ktorej 
názov sa síce rokmi menil, ale odborné –  biochemické  
zameranie ostávalo rovnaké. Od roku 2009 pôsobila ako 
odborná asistentka najprv na ústave biofyziky a neskôr na 
ústave biochémie katedry chémie, biochémie a biofyziky. 
Od roku 2011 bola tajomníčkou Katedry chémie, biochémie 
a biofyziky UVLF v Košiciach. Doktorandské štúdium 

Spomienka na našu kolegyňu
MVDr. Ľuboslavu Lohajovú, PhD.



Projekt LIFE Energia získal hlavnú cenu
v kategórii ochrana prírody!
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 Projekt LIFE Energia, na ktorom participovala aj naša 
univerzita, získal HLAVNÚ CENU LIFE Awards 2021 v 
kategórii ochrana prírody. LIFE Awards 2021 je cena pre 
najúspešnejšie projekty v kategóriách ochrana prírody, 
životné prostredie a opatrenia na ochranu klímy. Európska 
komisia vybrala spomedzi 129 kandidátov 15 finalistov (po 5 
v troch kategóriách) a projekt LIFE Energia zaradila medzi 5 
najlepších v kategórii venovanej ochrane prírody. O hlavnej 
cene LIFE Award rozhodla odborná komisia 2. júna 2021.
 „Je to obrovské ocenenie našej spoločnej práce, ktoré si 
nesmierne vážime. Ocenenie patrí všetkým partnerským 
organizáciám a jednotlivcom, ktorí sa podieľali na realizácii 
projektu a pracovali na skvelých výsledkoch, aké sme spolu 
dosiahli,“ povedala po oficiálnom online ceremoniáli odovz- 
dávania cien výkonná riaditeľka mimovládnej organizácie 
Ochrana dravcov na Slovensku Lucia Deutschová.
 Jedným z partnerov je aj Univerzita veterinárskeho 
lekárstva a farmácie v Košiciach. Vďaka projektu bola 
zrekonštruovaná záchranná stanica v Účelovom zariadení 
pre chov a choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach, 
ktorá pomáha riešiť prípady zranených vtákov po kolízii 
s elektrickými vedeniam. Ročne sa tu vyliečia desiatky 
chránených druhov vtákov, hlavne dravcov, sov a bocianov. 
„Tu na konkrétnych prípadoch zachránených vtákov vidíme 
zmysluplnosť projektu LIFE Energie, vďaka ktorému sme mohli 
revitalizovať staré voliéry na odchov dravcov. Máme pestré 
zastúpenie veľmi vzácnych dravcov – orol skalný, orol kráľovský, 
sokol rároh, a ďalšie druhy európskeho významu. Niektoré 
boli veľmi ťažko postihnuté nárazmi na elektrické vedenie a 
úspešne rehabilitovali,“ zdôraznil prednosta Kliniky vtákov, 
exotických a voľne žijúcich zvierat Univerzitnej veterinárnej 
nemocnice MVDr. Ladislav Molnár, PhD. 
 Spolu 35 tisíc kilometrov elektrických vedení na 
slovenskom území je ako vzdialenosť na južný pól a späť. Keď 
celú krajinu pretla hustá sieť drôtov, vtáky sa ocitli v bludisku 
prekážok. Po zásahu prúdom alebo po náraze do vedenia 
ich tu zahynie najmenej 13 tisíc každý rok. Na celom svete je 
to aj niekoľko miliónov obetí ročne. Interakcie vtáctva môžu 
dokonca spôsobiť aj výpadky dodávky elektrickej energie. 

absolvovala vo vednom odbore 43-31-9 hygiena prostredia 
a potravín. Vo svojej aktuálnej vedecko-výskumnej práci 
sa venovala úlohe antioxidačného enzýmového systému 
v detoxikačnom mechanizme. Je spoluautorkou viacerých 
karentovaných publikácií s významným citačným ohlasom, 
spoluautorkou kapitoly v monografii vydanej v zahranič- 
nom vydavateľstve a autorkou mnohých príspevkov na 
konferenciách doma i v zahraničí. Bola vedúcou projektu 
KEGA, členkou úspešných riešiteľských kolektívov projektov 
VEGA. Vo svojej pedagogickej práci rozvíjala študijné 
predmety biofyzika, biochémia a xenobiochémia. Viedla 
praktické cvičenia a prednášala vybrané kapitoly orgánovej 
biochémie. Bola garantkou povinne voliteľného predmetu 
xenobiochémia a školiteľkou ôsmich, úspešne obhájených, 
záverečných prác.
 V jej osobnosti stráca katedra chémie, biochémie a 
biofyziky pracovitú a precíznu pracovníčku, zanieteného 
a spravodlivého pedagóga, človeka s veľkým srdcom a 

pozitívnym myslením. Tá usmievavá, dobre naladená oso- 
ba s optimistickým prístupom k životu tu už nie je? Keď 
otvoríme dvere laboratória, nebude sedieť za strojom, ani 
búrlivo diskutovať o výsledkoch a ďalšom postupe? Už 
nebude láskavo prísnym okom usmerňovať študentov v 
cvičebni a odkrývať im tajomstvá enzýmov v živočíšnom 
tele? Nebude. Jej životná cesta sa z nášho pohľadu zavŕšila 
predčasne. Naše vnímanie odchodu niekoho však nie je 
podstatné. To podstatné je, že sme mali možnosť sa s ňou 
stretnúť, spolupracovať a niektorí aj tráviť pár spoločných 
chvíľ mimo pracoviska. A zodpovedne môžeme povedať, že 
sa medzi nami nenájde človek, ktorý by povedal, že spoločné 
chvíle pri práci neobohatili náš život. 
 Ľubka, Tvoj spontánny smiech a dobroprajný úsmev nám 
bude všetkým chýbať.

Kolektív
Katedry chémie, biochémie a biofyziky UVLF v Košiciach

Vplyvu elektrických vedení na vtáctvo sa na Slovensku 
venuje pozornosť približne od 80-tych rokov 20. storočia. Na 
výskume problematiky a vývoji riešení dnes s odborníkmi zo 
štátnych i mimovládnych organizácií spolupracujú všetky 
energetické spoločnosti (čo je svetový unikát).

Mgr. Zuzana Bobriková



Odberové miesto na UVLF ukončilo prevádzku
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 Verejné mobilné odberové miesto na testovanie osôb 
antigénovými testami v areáli UVLF v Košiciach 24. júna 
2021 ukončilo svoju prevádzku. Škola mu poskytovala od 
8. februára priestory posluchárne na Kostolianskej ulici. 
MOM-ka fungovala nepretržite od pondelka do nedele 
necelých 20 týždňov. Služby poskytovala presne 136 dní. V 
závislosti od vývoja pandemickej situácie chce univerzita 
aj v novom akademickom roku zabezpečiť pre študentov i 
zamestnancov čo najlepšie podmienky vrátane pravidel-
ného testovania. 
 Pracovníci MOM urobili za ten čas spolu takmer 22 500 
testov, z toho spolu 80 bolo pozitívnych. Vo februári to bolo 
3887 testov, z nich 30 pozitívnych, v marci 8126 testov (25 
pozitívnych), v apríli 6616 testov (22 pozitívnych), v máji 2896 
testov (2 pozitívne), v júni 972 testov, z toho len 1 pozitívny. 
„Aj z týchto údajov vidno, že postupne s uvoľňovaním opatrení 
klesal počet testovaných, ale aj počet pozitívnych osôb. Niektorí 
testovaní nám už pred odberom hlásili, že dnes je ich posledný 
odber, nakoľko sú očkovaní. Aj tým sa nám postupne znižovali 
počty klientov,“ povedala MUDr. Soňa Kešeláková, kona-
teľka MEDISON, s. r. o., ktorá na základe zmluvného vzťahu s 
Ministerstvom zdravotníctva SR službu poskytovala. 
 Odberový tím tvorilo päť medikov, študentov 5. ročníka 
Lekárskej fakulty UPJŠ, dvanásť zdravotných sestier z Detskej 
fakultnej nemocnice Košice a štyria administratívni pracov-
níci, ktorí sa priebežne striedali. Odberové miesto bolo zria-
dené prioritne pre študentov a zamestnancov UVLF, ktorí sa 
tu chodili testovať pravidelne. „Zriadenie odberového miesta 
bolo našou prioritou. Robili sme všetko, čo bolo v našich silách, 
aby sme udržali bezpečné fungovanie univerzitných pracovísk 
a umožnili našim študentom vykonávať klinickú a laboratórnu 
prax, ktorá je nevyhnutná pri ich štúdiu. Aj vďaka pravidelnému 
testovaniu priamo v našom areáli sme mohli začať s praktickou 
výučbou v malých skupinách a umožniť hlavne študentom 
vyšších ročníkov absolvovať predpísaný počet hodín, aby mohli 

vykonať štátne záve-
rečné skúšky,“ uviedla 
rektorka UVLF prof. 
Jana Mojžišová. 
 Zamestnanci a 
študenti UVLF využí-
vali možnosť vopred sa 
objednať na testovanie 
telefonicky. Zahra-
ničným študentov 
osadenstvo MOM-ky 
najmä v začiatkoch 
pomáhalo s objedná-
vaním cez e-zdravie. 
Záujem verejnosti bol 
veľký najmä v mesia-
coch február, marec a 
apríl. Kritickými dňami 
boli najmä piatky, 
soboty a nedele. 
„Štandardná kapacita 
odberov bola 250 testov 
na deň, no počas 26 
zmien sme otestovali aj 
viac ako 250 ľudí. Boli aj 

také dni, keď sme realizovali viac ako 500 odberov, maximum 
bolo 516 odberov za jednu službu,“ hovorí Soňa Kešeláková. 
 Mnohí ľudia využívali MOM opakovane a pravidelne. 
Vyhovovalo im, najmä po zavedení systému e-zdravia, 
objednanie sa na konkrétny čas, minimálna čakacia doba a 
zasielanie výsledkov SMS správou. Mnohí obyvatelia vyhľa-
dávali našu MOM-ku aj preto, že vydávala certifikáty o testo-
vaní v anglickom a nemeckom jazyku. „Niekedy nás ´skalní 
testovanci´ prekvapili domácimi koláčikmi, čokoládou. 
Mnohých už kolegovia poznali po mene,“ spomína Soňa 
Kešeláková a pridáva poďakovanie univerzite za poskytnutie 
priestorov a zázemia pre realizáciu MOM. „Zároveň sa chcem 
poďakovať kolegom za ich ochotu a hodiny a strávené pri 
práci v ochranných oblekoch a respirátoroch.“ 

Mgr. Zuzana Bobriková
Foto: autorka
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Záhrada na štúdium i na oddych

 Bylinková záhrada, ktorú univerzita sprístupnila na jeseň 
2018 na ploche za farmaceutickým pavilónom, sa v máji 
začala prebúdza do krásy. Po dlhej jari začali kvitnúť prvé 
liečivé bylinky, na ružových kríkoch sa naliali puky, feniklové 
stonky prenikavo zavoňali a prvé kvety materinej dúšky 
prilákali včely. Poriadna dávka jarnej dažďovej vlahy urých-
lila nielen rast ušľachtilých rastlín, ale aj buriny. Bolo treba 
zobrať do rúk motyky, naliať benzín do kosačiek a vyraziť.
 V piatok 28. mája 2021 niekoľko zamestnancov oddelenia 
prevádzky a investícií vymenilo kancelárie za záhradu. Jozef 
Tóth rozdal motyky aj pokyny, oddelil zrno od pliev – ukázal 
čo treba vytrhať a čo ponechať v záhonoch – a išlo sa na to. 
Príjemné posedenie na lavičkách v bylinkovej záhrade je 

pripravené pre všetkých. Pozvať môžete aj svojich priateľov 
a rodiny. Areál univerzity s historickým parkom i bylinkovou 
záhradou je verejný priestor otvorený pre všetkých. 
 Okrem toho, že záhrada poskytuje našim študentom 
možnosť vzdelávať sa v profilových predmetoch, môžu tu 
realizovať aj experimentálne diplomové a doktorandské 
práce. Široká škála liečivých rastlín a ich genetické ucho-
vávanie vytvára priestor na aktívny vedecký výskum. Popri 
vzdelávaní má ale aj čosi navyše. Poskytuje študentom i 
zamestnancom školy priestor na oddych a relax v príjemnom 
prostredí. 

Mgr. Zuzana Bobriková, Foto: autorka
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Našli ste svoju ružu v univerzitnom areáli?
 Univerzitný areál v polovici júna rozkvitol 
ružami. Na viacerých miestach tešia zrak, ale aj 
čuch okoloidúcich. Symbolická ružová kytica 
akoby sa chystala pre všetkých tohtoročných 
absolventov, ktorí už o pár dní prevezmú diplomy 
potvrdzujúce ukončenie ich vysokoškolského 
štúdia. 
 Ruža (Rosa) je rod krovitých rastlín z čeľade 
ružovitých s viac ako sto druhmi, ktoré sa v 
prírode vyskytujú na severnej pologuli, najviac v 
oblasti mierneho pásu Eurázie. Podľa odlišného 
prístupu jednotlivých botanikov je popísaných 
100 až 300 samostatných druhov. Rod Rosa a 
jeho dvanásť vtedy známych druhov popísal 
Carl Linné vo svojom spise Species plantarum z 
roku 1753. Najstaršie fosílne doklady o existencii 
ruží sú z obdobia raných treťohôr. Veľmi často sa 
pestujú ako okrasné rastliny v nespočítateľných 
kultivaroch, ktoré sa dajú rozdeliť na dve základné 
skupiny: tzv. historické ruže, ktoré vznikli krížením 
ruže keltskej a sú pestované už od stredoveku, a 
moderné hybridné ruže. Záhrada zameraná na 
pestovanie ruží sa nazýva rozárium, najväčšie 
na svete je v nemeckom Sangerhausene. Na 
Slovensku je známe rozárium grófky Márie 
Henriety Chotekovej v Dolnej Krupej. Ruže sa 
pestujú aj ako liečivé rastliny a surovina na výrobu 
ružového oleja, čajov, sirupov, marmelád a liečiv. 
Štúdiom a pestovaním ruží sa zaoberá odborná 
disciplína zvaná rhodológia. 
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 Ruža ako veľmi stará kultúrna rastlina sprevádza človeka už 
od staroveku, je zakorenená v histórii, literatúre, mytológii, 
symbolike, kultúre. V kresťanstve je jedným zo symbolov 
Panny Márie a atribútom mnohých svätíc. V reči kvetín je 
symbolom lásky. Často sa vyskytuje v heraldike. Dostala sa 
aj do pomenovania známeho mocenského zápasu o vládu 
v Anglicku v rokoch 1455 – 1485 ako Vojna ruží. Toto pome-
novanie dostala podľa erbových znamení súperiacich rodov. 
Ruža ako kvet je symbolom odvodeným z antického mýtu 

o smrti Adonisa, milenca Afrodity. Z jeho krvi vyrástli prvé 
červené ruže. Stali sa symbolom znovuzrodenia a lásky, 
ktorá zvíťazila nad smrťou. 
 Slovenské príslovia hovoria o ružiach toto: Zlý nevidí ružu, 
ale tŕň. Niet ruže bez tŕňa. Nieto takej ruže, čo by nezvädla. 
Trpezlivosť ruže prináša. 

Text a foto: Mgr. Zuzana Bobriková
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Potešenie pre oči
 Areál našej univerzity je miesto, ktoré vyhľa-
dávajú nielen študenti, zamestnanci a maji-
telia zvierat hľadajúcich ošetrenie. Často tu 
stretávame rodičov i starých rodičov s deťmi, 
obyvateľov z okolia, ktorí si prídu oddýchnuť 
do krásneho parku, popočúvať vtáčí koncert. 
Na lavičkách pri jazierku sa dobre čítajú nielen 
skriptá, ale aj knihy. V bylinkovej záhrade začína 
byť voňavo a o chvíľu sa začnú pretekať jednot-
livé druhy levandule, ktorá privábi viac včiel. Ak 
hľadáte pokojné miesto, kde môže čas chvíľu 
postáť, určite je v areáli Univerzity veterinár-
skeho lekárstva a farmácie. 
 Nová plastika sovy dostala v máji čerstvú 
kvetinovú dekoráciu. Postarali sa o ňu kolegovia 
z oddelenia prevádzky a investícií. Nech robí 
radosť všetkým, čo idú okolo.

Text a foto: zb


