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Absolventi univerzity prevzali vysokoškolské diplomy opäť v Štátnom divadle

Záver júna patril na Univerzite ve-
terinárskeho lekárstva a farmácie v 
Košiciach promočným slávnostiam. 
Absolventi univerzity boli promova-
ní na doktorky a doktorov veterinár-
skeho lekárstva, magisterky a magis-
trov farmácie a  bakalárov v  ôsmich 
študijných programoch vrátane 
štúdia v  anglickom jazyku. Štúdium 
ukončilo v tomto roku 340 mladých 
žien a  mužov zo Slovenska i za-
hraničia. Po dvojročnej prestávke 
sa slávnostné promócie uskutočnili 
v  historickej budove Štátneho di-
vadla Košice. Počas koronakrízy boli 
promócie s prísnymi protiepidemi-
ologickými opatreniami v aule UVLF. 
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 V utorok 28. júna 2022 sa uskutočnili slávnostné 
promócie absolventov šesťročných doktorských študijných 
programov všeobecné veterinárske lekárstvo (90 absolven-
tov) a General Veterinary Medicine v anglickom jazyku (64 
absolventov). Študenti veterinárnej medicíny v  anglickom 
jazyku pochádzajú z Nórska (29), Veľkej Británie (11), Írska 
(9), Izraelu (3), Islandu (2), Litvy (2), Švédska (2) a po jednom 
z Grécka, Maďarska, Talianska, Malty, Namíbie a Španielska. 
Pridali sa k nim aj absolventi šesťročného doktorského štu-
dijného programu hygiena potravín (11 absolventov) a spo-
ločného bakalárskeho študijného programu Animal Science 
- náuka o živočíchoch (29 absolventov), ktorý má UVLF s nór-
skou Nord University v Bodø. Na slávnostnej promócii sa zú-
častnila aj rektorka Nord University v Bodø Hanne Solheim 
Hansen, spolu s  dekankou Fakulty biovied a akvakultúry 
Mette Sørensen a  koordinátorkou spoločného študijného 
programu Monicou Fengsrud Brinchmann. 

 V stredu 29. júna 2022 prevzalo diplomy 69 absol-
ventov päťročného magisterského študijného programu far-
mácia. V ten istý deň aj absolventi prvého stupňa vysokoš-
kolského vzdelávania – bakalári v  študijných programoch 
kynológia (34 absolventov), vzťah človek – zviera a jeho vy-
užitie v canisterapii a hipoterapii (12 absolventov) a bezpeč-
nosť krmív a potravín (11 absolventov). 

 Ako odznelo v slávnostnom príhovore rektorky Uni-
verzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Jany 
Mojžišovej, po rokoch náročného štúdia vychádzajú z brá-
ny našej univerzity špičkoví veterinárni lekári, farmaceuti 
a ďalší odborníci na zdravie zvierat i zdravie ľudí. „Veríme, že 
cez bránu vychádzajú nielen odborníci, ale aj osobnosti múdre 
a charakterné. 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 
mesiace pandémie, ktorá prevrátila hore nohami všetko zažité 
a  očakávané. V  posledných dvoch ročníkoch štúdia ste strati-
li istotu poznaného. Prestalo platiť takmer všetko, s  čím sme 
v našich plánoch a našich životoch počítali. Vďaka schopnosti 
prispôsobiť sa a ochote zabojovať s nepriaznivými okolnosťami 
je novozískaný diplom plne zaslúžený.

 Svedkami slávnostného okamihu boli spolu s pro-
mótorom a  prodekanom pre vzdelávanie Martinom Tom-
kom aj prodekani a prodekanky Juraj Pistl, Jozef Nagy, 
Zita Faixová, Alexandra Trbolová a  zástupcovia sloven-
ských univerzít a partnerských a spolupracujúcich inštitúcií. 

 V  slávnostnom promočnom sľube absolventi Uni-
verzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach verej-
ne potvrdili, že všetky svoje vedomosti a sily venujú rozvoju 
spoločnosti, vždy a za každých okolností budú ochotní po-
skytnúť pomoc pri ochrane zdravia zvierat, a tým aj zdravia 
ľudí, v záujme ochrany zdravia konzumentov budú všemož-
ne zabezpečovať produkciu zdravotne a hygienicky neškod-
ných potravín. Zaviazali sa, že budú ochraňovať, upravovať 
a kontrolovať životné prostredie v  súlade so špecifickým 
zameraním svojej profesie. K svojim povinnostiam budú pri-
stupovať svedomito, s plným vedomím svojej zodpovednos-
ti a na adekvátnej etickej úrovni. Aj naďalej budú zvyšovať 
úroveň svojich vedomostí vo všetkých oblastiach veterinár-
nej medicíny i farmácie, žiť a pracovať v duchu humanizmu 
a vzájomného rešpektovania sa. V promočnom sľube sa za-
väzujú aj k tomu, že všetkých svojich učiteľov, ktorí im odo-
vzdali svoje znalosti a  vedomosti, si budú vážiť a  dôstojne 
nasledovať a uchovajú vo vďačnej pamäti Univerzitu veteri-
nárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, na ktorej dosiahli 
vysokoškolskú kvalifikáciu.

Mgr. Zuzana Bobriková
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Spolu 26 jednotlivcov a kolektívov z oblasti vedy, výsku-
mu, zdravotníctva, umenia, kultúry a športu si  v sobotu 7. 
mája 2022 v priestoroch Historickej radnice prevzalo najvyš-
šie verejné ocenenia mesta Košice. O laureátoch cien mes-
ta za rok 2022 rozhodlo mestské zastupiteľstvo na základe 
odporúčania komisie, ktorá posudzovala celkom 30 návrhov 
a napokon vybrala osem jednotlivcov a tri kolektívy. Ďalšie 
ocenenia udelil primátor mesta.

Cenu mesta Košice  získala  Univerzitná veterinárna 
nemocnica v  Košiciach. Mestské zastupiteľstvo ju udelilo 
za aktívny podiel na realizácii celosvetovej koncepcie spo-
ločného zdravia a významný prínos k zvládnutiu náročných 
podmienok počas pandémie Covid-19. Z rúk primátora Ja-
roslava Polačeka a viceprimátorov Lucie Gurbaľovej a Mar-
cela Gibódu  ju prevzala prorektorka Univerzity veterinár-
skeho lekárstva a farmácie v Košiciach pre klinickú činnosť a 
styk s praxou prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD. 

Cenu primátora mesta Košice pri príležitosti životného 
jubilea prevzal prorektor UVLF pre rozvoj školy a hodnotenie 
kvality prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.  za významný podiel 
na vybudovaní a rozvoji štruktúry vnútorného systému kva-
lity vzdelávania. 

Univerzitná veterinárna nemocnica a prorektor Jozef Nagy
získali verejné ocenenia Mesta Košice

Primátor vo svojom prejave vyzdvihol historický význam 
sobotňajšieho dňa, keď si Košice pripomínajú 653. výročie 
prvej erbovej listiny udelenej kráľom Ľudovítom Veľkým, ako 
aj 792. výročie prvej písomnej zmienky o Košiciach. Oceňo-
vanie osobností je vyvrcholením tohtoročných osláv Dňa 
mesta Košice. „Všetci ocenení sú obohatením života v našom 
meste a skvele ho reprezentujú nielen doma, ale aj v zahraničí. 
Verím, že takýchto Košičanov bude neustále pribúdať a bude-
me mať čoraz ťažšiu úlohu vybrať z nich tých, ktorým udelíme 
najvyššie ocenenia,“ uviedol primátor Košíc Jaroslav Polaček.

Cenu mesta Košice získali: Ing. Ladislav Göőz   za dlho-
ročnú aktívnu verejnoprospešnú činnosť pre rozvoj mesta 
a komunity; Ing. Pavol Hric za významný celoživotný prínos 
v oblasti duchovného a spoločenského života a angažova-
nosť za slobodu a spravodlivosť v spoločnosti; plukovník vo 
výslužbe MUDr. Milan Husťák, in memoriam  za mimoriadne 
významné pracovné výsledky a celoživotný prínos v oblasti 
otorinolaryngológie; Jozef Jurko, in memoriam  za význam-
ný celoživotný prínos v kultúrnej, umeleckej a publicistickej 
činnosti; doc. Mgr. Art. Peter Kerekeš, ArtD.,  za vynikajúce 
tvorivé výkony a významné výsledky v oblasti filmového 
umenia a reprezentáciu Košíc v oblasti kultúry na Slovensku 
i v zahraničí; Ľudovít Matyás za celoživotné zásluhy o rozvoj 
futbalu a podporu športu v meste Košice; prof. MUDr. Daniel 
Pella, PhD. - pri príležitosti životného jubilea, za významné 
vedecké a pedagogické výsledky v oblasti preventívnej kar-
diológie v celoeurópskom meradle a za rozvoj a moderni-
záciu Lekárskej fakulty UPJŠ v  Košiciach; Ľubomír Záhon   
pri príležitosti životného jubilea za významný celoživotný 
osobný a profesionálny prínos v oblasti dramatického ume-
nia v Košiciach; Kolektív Kliniky pediatrickej anestéziológie 
a intenzívnej medicíny Detskej fakultnej nemocnice Koši-
ce  za intenzívnu vysokošpecializovanú starostlivosť o deti 
v kritických situáciách v rámci celého východoslovenského 
regiónu; Univerzitná veterinárna nemocnica - za aktívny po-
diel na realizácii celosvetovej koncepcie spoločného zdra-
via a významný prínos k zvládnutiu náročných podmienok 
počas pandémie Covid-19; Vedecký tím Strojníckej fakulty 
TUKE pod vedením prof. Ing. Tomáša Brestoviča, PhD., za im-
plementáciu vodíkových technológií v oblasti energetiky a 
automobilového priemyslu.
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Cenu primátora mesta Košice prevzali: MUDr. Ján 
Babík, CSc., René Babušík, Zdeněk Belko, Jaroslav Dvorský, 
Marián Forrai, Ján Grega, mjr. Dušan Horňák, prof. Ing. Má-
ria Mareková, CSc., prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., prof. 
MUDr. Alexander Ostró, CSc., MBA, Tatiana Paľovčíková – 

Paládiová, PhDr. Jarmila Uhríková, Florbalový a bedminto-
nový klub Akademik Technická univerzita Košice, Športový 
klub Hornets Košice.

Mgr. Zuzana Bobriková, foto: M. Vacula

Voľby do Akademického senátu UVLF v Košiciach
na funkčné obdobie 2022 – 2026

 Dňa 26. mája 2022 od 8. do 14. hod. sa uskutočnili voľby 
do zamestnaneckej komory AS prezenčne v aule UVLF v Ko-
šiciach (pavilón morfologických disciplín – P34) a   do štu-
dentskej komory AS on-line formou.

VÝSLEDKY VOLIEB

Do študentskej komory AS UVLF v Košiciach boli zvolení:
	 • za študijné programy VVL, HP, kynológia, bezpečnosť  
  krmív a  potravín, trh a  kvalita potravín, vzťah človek 
  –  zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii.

Meno a priezvisko kandidáta Počet hlasov

1. Jakub Máčalka 200
2. Adam Körösi 165
3. Timotej Drábek 154
4. Nikol Brázdovičová 109
5. Dominik Borčík  86

	 • za študijný program farmácia: 
1. Miloš Marcinčák 90
2. David Frandel 54
3. Jana Morochovičová 45

	 • za III. stupeň vysokoškolského štúdia: 
1. MVDr. Andrej Makiš 29

Celkový počet odovzdaných hlasov: 435
Počet platných hlasov: 434, počet neplatných hlasov: 1 

Do zamestnaneckej komory AS UVLF boli zvolení:
Meno a priezvisko: Počet hlasov
1. doc. MVDr. Jana Koščová, PhD.  121
2. doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD. 117
3. prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD. 117
4. doc. MVDr. Eva Petrovová, PhD.  109
5. prof. MVDr. Pavol Mudroň, PhD., Dip. ECBHM 105
6. doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., Dip. ECBHM 101
7. prof. MVDr. Zuzana Ševčíková, PhD.  96
8. doc. MVDr. František Zigo, PhD.  95
9. MVDr. Ľubica Horňáková, PhD. 89
10. prof. MVDr. Peter Popelka, PhD.  84
11. doc. MVDr. Gabriela Štrkolcová, PhD.  81
12. MVDr. Ľubomír Šmiga, PhD.  80
13. MVDr. Vladimír Petrilla, PhD.  71
14. RNDr. Lucia Váhovská, PhD.  71
15. MVDr. Boris Vojtek, PhD.  70
16. doc. MVDr. Peter Korim, PhD.  68
17. prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.  68
18. prof. MVDr. Igor Valocký, PhD.  68

Celkový počet vydaných hlasovacích lístkov: 194
Počet platných hlasov: 186, počet neplatných hlasov: 8

 Počas priebehu volieb neboli zaznamenané žiadne sťaž-
nosti a nedostatky zo strany voličov a členov volebnej komi-
sie UVLF v Košiciach.

 Peter Lazár 
 predseda AS UVLF
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• Medzinárodná organizácia študentov veterinárnej 
 medicíny IVSA mohla po vynútenej prestávke opäť 
 zintenzívniť svoje aktivity. Na výmenný pobyt k  nám 
 prišli študenti z  Maroka, ktorých 2. 5. 2022 rektorka 
 prof. Mojžišová prijala na krátkom stretnutí. Nasledujúci  
 deň vystúpila na informačnom stretnutí so študentami 
 IVSA – webinar Kam po škole.

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

• Dňa 4. 5. 2022 sa rektorka UVLF zúčastnila on-line stret- 
 nutia regiónu 7 EAEVE (European Association of Establis- 
 hment for Veterinary Education).
• Rektorka prof. Mojžišová sa 7. 5. 2022 zúčastnila na odo- 
 vzdávaní najvyšších verejných ocenení mesta Košice v 
 priestoroch Historickej radnice, kde Cenu mesta Koši- 
 ce získala Univerzitná veterinárna nemocnica v Koši- 
 ciach. Mestské zastupiteľstvo ju udelilo za aktívny po- 
 diel na realizácii celosvetovej koncepcie spoločného 
 zdravia a významný prínos k zvládnutiu náročných 
 podmienok počas pandémie Covid-19. Medzi ocene- 
 nými bol aj prorektor UVLF pre rozvoj školy a hodnote- 
 nie kvality  prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., ktorý si pre- 
 vzal   Cenu primátora mesta Košice  pri príležitosti život- 
 ného jubilea za významný podiel na vybudovaní a roz- 
 voji štruktúry vnútorného systému kvality vzdelávania.  
 Dňa 26. 5. 2022 sa v  UVN stretla rektorka univerzity s 
 ocenenými pracovníkmi kliník, aby im vyslovila poďako- 
 vanie za prácu, ktorá stála za získaním Ceny mesta Košice. 

• Na výročnom zasadnutí EAFP (European Association of 
 Faculties of Pharmacy) na Malte, organizovanom Phar- 
 macy Department at the University of Malta, sa v dňoch 
 10. – 14. 5. 2022 zúčastnila aj delegácia UVLF – rektorka 
 prof. Mojžišová a prorektori prof. Faixová a prof. Pistl.
• Dňa   25. 5. 2022 sa v  aule univerzity prezenčne konalo 
 kolégium rektorky, na ktorom boli vedúci pracovníci 
 oboznámení najmä s  ďalším postupom zosúlaďovania 
 študijných programov so štandardami a  periodickom 
 hodnotení tvorivej činnosti.
• V dňoch 18. – 20. 5. 2022 sa na Štrbskom Plese po 
 dvoch rokoch prestávky konala medzinárodná- 
 ká konferencia Hygiena alimentorum XLII. Dňa 19. 5. 
 si na tomto podujatí prevzala rektorka prof. Mojžišová 
 z rúk prof. Goliana  Fándlyho medailu Slovenskej spo- 
 ločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske 
 a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave za dlhoročnú 
 prácu a zásluhy v rozvoji veterinárskeho lekárstva na Slo- 
 vensku.

• Na zasadnutí Správnej rady UVLF v Košiciach sa dňa 23. 
 5. 2022 zúčastnila rektorka prof Mojžišová, prorektor 
 prof. Nagy a kvestor Ing. Schréter.
• Na zasadnutie vedenia dňa 24. 5. 2022 bol pozvaný  RNDr. 
 Vladimír Ďurišin, od  roku 2008 externý učiteľ našej uni- 
 verzity v študijnom programe kynológia a neskôr odbor- 
 ný garant študijného predmetu služobné zvieratá v pra- 
 xi  v študijnom programe vzťah človek – zviera a jeho využi- 
 tie v canisterapii a v hipoterapii. Meno Dr. Ďurišina je ne- 
 zmazateľne spojené so založením odboru kynológie 
 Prezídia Policajného zboru SR, riaditeľom ktorého bol od 
 jeho vzniku v  roku 1991 až do roku 2010. Patrí k najvý- 
 raznejším osobnostiam v  oblasti policajnej aj športovej 
 kynológii, vý- 
 znamná je je- 
 ho organizač- 
 ná, rozhodcov- 
 ská aj publi- 
 kačná činnosť.  
 Na záver jeho 
 pôsobenia na 
 našej univerzite  
 mu rektorka 
 prof. Mojžišová 
 odovzdala strie- 
 bornú medai- 
 lu UVLF za mi- 
 moriadny prí- 
 nos k  rozvoju 
 š t u d i j n é h o 
 programu kyno- 
 lógia.
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 • Majáles, jedno z dlhoročných tradičných podujatí na na- 

 šej univerzite, sa tiež konal po dvojročnej prestávke v 
 záhrade školy dňa 26. 5. 2022. Ako vždy doteraz, stret- 
 nutie zamestnancov otvorila rektorka prof. Mojžišová 
 a  predseda odborovej organizácie na našej univerzite 
 prof. Toropila. 
• Rektorka UVLF sa ako členka VR UPJŠ v Košiciach zúčast- 
 nila na jej zasadnutí dňa 27. 5. 2022.
• Rektorka prof. Mojžišová sa dňa 28. 5. 2022 zúčastnila na 
 Kongrese KVL SR v Jasnej.
• Zasadnutia Akademického senátu UVLF sa dňa 30. 5. 
 2022 zúčastnila aj rektorka a ďalší členovia vedenia.
• Dňa 1. 6. 2022 sa uskutočnila na UPJŠ v Košiciach schô- 
 dza valného zhromaždenia združenia Košického klastra 
 nového priemyslu – Cassovia New Industry Cluster 
 (CNIC). Na valnom zhromaždení, ktorému predsedal 
 prof. Kmeť, rektor TUKE, sa zúčastnili zástupcovia part- 
 nerov CNIC – UPJŠ v Košiciach, TU v Košiciach, UVLF 
 v Košiciach, Mesto Košice, Košický samosprávny kraj,  
 Cassovia Discovery Park, Slovenská akadémia vied a 
 Univerzitná nemocnica L. Pasteura.  Keďže na ustano- 
 vujúcom valnom zhromaždení v roku 2021 bola konsen- 
 zom dĺžka funkčného obdobia predsedu určená do 
 nasledujúceho zhromaždenia, prof. Kmeť vyzval prí- 
 tomných zástupcov členských organizácií k voľbe no- 
 vého predsedu. Do funkcie predsedu VZ CNIC bola na 
 obdobie jedného roka zvolená prof. Mojžišová, rektorka 
 UVLF.  Predseda predstavenstva prof. Miškovský pred- 
 niesol Výročnú správu CNIC spolu s účtovnou závierkou 
 za rok 2021, v ktorých boli prezentované odborné, hos- 
 podárske a organizačné aktivity CNIC uskutočnené od 
 posledného VZ CNIC, pričom boli zároveň navrhnuté 
 plány rozvoja CNIC.  

• Na 35st General Assembly EAEVE dňa 8. 6. – 10. 6. 2022 
 v Zürichu zastupovali našu univerzitu rektorka prof. Moj- 
 žišová a prorektor MVDr. Tomko. Toto výročné zasadnu- 
 tie bolo pre nás o to dôležitejšie, že sa na ňom posudzo- 
 vala naša priebežná správa, a to s úspešným záverom.  
• Dňa 20. 6. 2022 prijala rektorka Jana Mojžišová delegá- 
 ciu Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku na čel 
 s kultúrnym radcom a  riaditeľom Francúzskeho inštitú- 
 tu na Slovensku Jean-Marc Cassam-Chesaïom. 
• Ako predsedníčka Vedeckej rady UVLF prof. Mojžišová 
 zvolala a  viedla dňa 22. 6. 2022 jej zasadnutie, ktoré sa 
 konalo kombinovanou formou – prezenčne aj on-line.
• Na svoju prvú náv- 
 števu UVLF prišla 27.  
 6. 2022 rektorka Nord  
 University  v Bodø 
 Hanne Solheim Han- 
 sen. Nórsku dele- 
 gáciu, ktorá prišla na  
 promócie spoločné- 
 ho študijného prog- 
 ramu Animal science,  
 konajúce sa nasledu- 
 júci deň, prijala a 
 sprevádzala počas  
 celého dňa rektorka  
 UVLF prof. Mojžišová 
  spolu s ďalšími člen- 
 mi vedenia.
• Úspešní absolventi  
 našej univerzity ročníka 2022 si v dňoch. 28. – 29. 6. 2022 
 prevzali diplomy počas slávnostnej promócii. Celkovo 
  päť promočných slávností viedli znovu po dvoch rokoch 

 • v  Štátnom divadle Košice rektorka 
  Jana Mojžišová spolu so všetkými 
  prorektormi a ďalšími pozvanými hos- 
  ťami. 
 • Dňa 30. 6. 2022 sa rektorka prof. 
  Mojžišová zúčastnila zasadnutia 
  Správnej rady Školského poľnohos- 
  podárskeho podniku v  Zemplínskej 
  Teplici, ktoré sa konalo v  zasadacej 
  miestnosti rektorátu. 

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

• Mesiace máj – jún 2022 sa niesli v znamení prípravy a rea- 
 lizácie štátnych skúšok a obhajob záverečných prác štu- 
 dentov končiacich ročníkov všetkých študijných progra- 
 mov. Študenti sa zúčastnili štátnych skúšok a obhajob 
 podľa harmonogramov pripravených pre jednotlivé štu- 
 dijné programy a komisie.
• Realizácia bežných skúšok pre potreby absolvovania štu- 
 dijných predmetov prebiehala prezenčnou alebo on-line 
 formou podľa rozhodnutia garanta predmetu. Pri on-li- 
 ne forme sa využívali písomné testy s  použitím platfor- 
 my MOODLE, ústna skúška cez platformu MS Teams ale- 
 bo kombinácia spomínaných metód.
• Dňa 4. 5. 2022 sa prorektor pre vzdelávanie MVDr. Martin 
 Tomko, PhD., zúčastnil on-line pracovného stretnutia 
 pracovnej skupiny EAEVE Region 7 s prezidentom EAEVE 
 Dr. Stéphanom Martinotom.
• Dňa 5. 5. 2022 sa prorektor MVDr. Martin Tomko, PhD., 
 zúčastnil spolu s  ostatnými členmi vedenia UVLF v  Ko- 
 šiciach pracovného stretnutia k  integrácii troch košic- 

 kých univerzít, ktoré iniciovalo vedenie UPJŠ v Košiciach.
• Dňa 11. 5. 2022 sa na pozvanie prorektora UVLF MVDr. 
 Martina Tomka, PhD., uskutočnilo pracovné stretnu- 
 tie prorektorov pre vzdelávanie troch košických univer- 
 zít (UVLF, UPJŠ, TUKE). Cieľom stretnutia bolo predeba- 
 tovať skúsenosti a  dopady pandémie COVID-19 na pe- 
 dagogický proces a analyzovať možnosti spoločného 
 postupu všetkých troch univerzít v  prípade vypuknutia 
 jesennej vlny pandémie.
• Dňa 12. 5. 2022 navštívili UVLF zástupcovia Intersection – 
 Medical Studies in Europe. Stretnutie sa týkalo ďalšieho 
 pokračovania spolupráce pri propagácii štúdia na UVLF 
 medzi záujemcami o štúdium z Grécka a Cypru.
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• Dňa 25. 5. 2022 zasadala na referáte pre zahraničné štú- 
 dium pod vedením prorektora pre vzdelávanie Discipli- 
 nárna komisia pre študentov UVLF v Košiciach. Komisia 
 riešila podnet neetického konania študentky pri predkla- 
 daní dokladov o absolvovanom vzdelaní.
• Dňa 31. 5. 2022 sa na študijnom oddelení uskutočnilo 
 stretnutie prorektora pre vzdelávanie MVDr. Martina 
 Tomka, PhD., a pracovníčky referátu pre štúdium v anglic- 
 kom jazyku, Mgr. Lenky Onda s  bývalou absolventkou 
 UVLF v Košiciach MVDr. Iris Solomon, ktorá pracuje ako 
 veterinárna lekárka v Izraeli a zároveň aktívne propaguje 
 možnosť štúdia na UVLF medzi záujemcami o  štúdium 
 veterinárskeho lekárstva z Izraela.
• Koncom mája a koncom júna (26. 5. a 23. 6. 2022) sa us- 
 kutočnili prijímacie skúšky z biológie a chémie pre záu- 
 jemcov o  štúdium ŠP General Veterinary Medicine. Uve- 
 dených termínov prijímacích skúšok sa zúčastnilo spolu 
 36 záujemcov z celého sveta. Študenti absolvovali prijí- 
 macie skúšky v on-line priestore cez platformu MOODLE 
 a  dosiahli výborné výsledky. Posledné kolo prijímacích 
 skúšok v ŠP General Veterinary Medicine sa uskutoční 
 v druhej polovici augusta. 
• Prijímacie skúšky na štúdium v ŠP všeobecné veterinárske 
 lekárstvo, hygiena potravín, farmácia a veterinárna sestra 
 v dennej a externej forme sa konali v on-line priestore na 
 platforme MOODLE v dňoch 4. 6. a 5. 6. 2022, s náhrad- 
 ným termínom 9. 6. 2022. Prijímacích pohovorov sa zú- 
 častnilo spolu 627 uchádzačov o štúdium, z toho 298 v ŠP 
 všeobecné veterinárske lekárstvo, 34 v  ŠP hygiena potra- 
 vín, 210 v  ŠP farmácia, 60 uchádzačov v  ŠP veterinárna 
 sestra v dennej forme a 25 uchádzačov v ŠP veterinárna 
 sestra v externej forme. 
• Dňa 6. 6. 2022 sa uskutočnilo pracovné stretnutie zástup- 
 cov UVLF a  NORD University v  Bodø pri príležitosti ich 
 prítomnosti na UVLF počas štátnych skúšok v ŠP náuka 
 o živočíchoch.
• V  dňoch 8. – 10. 6. 2022 sa prorektor pre vzdelávanie, 
 MVDr. Martin Tomko, PhD., zúčastnil 35. valného zasad- 

 nutia EAEVE, ktoré sa uskutočnilo v Zürichu. 
• Dňa 20. 6. 2022 sa pod vedením prorektora pre vzdelá- 
 vanie MVDr. Martina Tomka. PhD., uskutočnilo zasadnu- 
 tie komisie pre pedagogickú činnosť.
• V dňoch 24. – 26. 6. 2022 sa v Slovenskom raji na Čingo- 
 ve uskutočnil tradičný turistický zraz Slov-Raj-Vet 2022, 
 ktorého sa pravidelne zúčastňujú predstavitelia veteri- 
 nárneho stavu nielen zo Slovenskej, ale aj z Českej repub- 
 liky.
• V akademickom roku 2021/2022 sa UVLF vrátila k tradí- 
 cii organizovať slávnostné promócie absolventov baka- 
 lárskych, magisterských a  doktorských študijných pro- 
 gramov v budove Štátneho divadla Košice. Promócie sa 
 uskutočnili v  dňoch 28. 6. a 29. 6. 2022 a svoje diplomy 
 si prišlo osobne prevziať 228 čerstvých absolventov štu- 
 dujúcich v  slovenskom jazyku a  80 v  anglickom jazyku. 
 Všetkým absolventov našej alma mater prajeme v  ich 
 profesijnom, ale aj súkromnom živote veľa úspechov.
• Dňa 30. 6. 2022 sa v pracovni kvestora UVLF Ing. Róber- 
 ta Schrétera, PhD., uskutočnilo za prítomnosti prorektora 
 pre vzdelávanie MVDr. Martina Tomka, PhD., pracovníč- 
 ky študijného oddelenia Ing. Michaely Paulíkovej a pra- 
 covníčky oddelenia ekonomiky Ing. Márie Nedbálekovej 
 pracovné stretnutie zamerané na kompletizáciu doku- 
 mentov a  finálne rozdelenie úloh pre spravovanie štu- 
 dentských pôžičiek amerického študentského pôžičko- 
 vého fondu U.S. Student Federal Aid, o účasť v ktorom sa 
 UVLF uchádza.
• Vzhľadom na úspešné ukončenie stavebných prác na 
 pavilóne P-14 sa koncom júna začalo s  prípravou pre- 
 sťahovania študijného oddelenia z náhradných priesto- 
 rov v  pavilóne P-4 späť do pôvodnej budovy. Súčasne 
 sa do budovy P-14 presťahuje aj zahraničný referát štu- 
 dijného oddelenia, referát pre štúdium v  anglickom ja- 
 zyku. Sťahovanie by malo byť ukončené do 15. 7. 2022 
 tak, aby bolo celé študijné oddelenie plne k  dispozícii 
 študentom a učiteľom od septembra 2022.

 
  

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 z  hľadiska počtu odovzdaných 
 dizertačných prác. V  tomto akademickom roku malo 
 ukončiť štúdium obhajobou dizertačnej práce 33 dok- 
 torandov, odovzdaných bolo 26 dizertačných prác. Zvyš- 
 ní doktorandi majú prerušené štúdium. Doktorandov 
 dennej formy štúdia v nadštandardnej dobe štúdia ne- 
 evidujeme. 
• Na základe žiadostí školiteľov a  doktorandov bolo indi- 
 viduálne riešených viacero žiadostí o ustanovenie školi- 
 teľa-konzultanta pre konkrétne témy dizertačných prác 
 alebo iné zmeny v  doktorandskom štúdiu (prolongácia 
 termínu odovzdania dizertačnej práce, prerušenia štú- 
 dia, možnosti písania dizertačných prác v anglickom jazy- 
 ku a podobne). 
• Organizačne sa začal zabezpečovať 17. ročník Seminára 
 doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu, ktorý 
 sa uskutoční v dňoch 10. a 11. 11. 2022. Bol zaslaný 1. cir- 

 kulár, príspevky je potrebné zaslať najneskôr do 16. 9. 
 2022. Zo seminára bude ako každoročne vydaný recen- 
 zovaný zborník.
• Dňa 2. 5. 2022 sa konalo pracovné stretnutie k  Fondu 
 na spravodlivú transformáciu a Plánu spravodlivej trans- 
 formácie, ktorého som sa zúčastnil. Stretnutie organizo- 
 val Košický samosprávny kraj a  bolo zamerané na hos- 
 podársku diverzifikáciu (pracovné miesta, veda, výs- 
 kum, inovácie, zelená ekonomika), udržateľnú kvalitu 
 životného prostredia (podniky, dekarbonizácia, revita- 
 lizácia baní) a kvalitu života a sociálne štruktúry (podpo- 
 ra zručností, vzdelávanie).
• Dňa 5. 5. 2022 som sa zúčastnil s rektorkou a kvestorom 
 UVLF na jednaní, ktoré sa konalo na UPJŠ pod vedením 
 rektora UPJŠ a  za prítomnosti zástupcov vedenia Tech- 
 nickej univerzity v súvislosti s  návrhom spojenia košic- 
 kých univerzít do jedného celku. Predložený návrh bol 
 v danej podobe zamietnutý.
• Na základe pozvánky Inovačného centra Košického kraja 
 na  prvý ročník inovačnej konferencie INNOVEAST  2022 
 dňa 9. 6. 2022, ktorej cieľom je prepojiť študentov stred- 
 ných škôl s vedou a inováciami, ktoré sa realizujú v na- 
 šom regióne, bola organizačne zabezpečené účasť pra- 
 covníkov UVLF na tomto podujatí. Konferencie sa aktív- 
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   ne s prednáškami zúčastnili: doc. B. Peťko (CAV), prof. P. 

 Popelka (KHTZBP) a Mgr. K. Peňazziová (KMI).
• V  rámci požiadavky CVTI SR boli vypracované podkla- 
 dy o  grantoch riešených na UVLF v  roku 2021 vyžado 
 vané MŠVVaŠ SR pre prípravu rozpisu dotácií zo štát- 
 neho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2023. 
• Bol spracovaný a  schválený vedením UVLF návrh har- 
 monogramu doktorandského štúdia na akademický 
 rok 2022/23 aj v súvislosti s organizáciou seminára dok- 
 torandov. 
• Boli vypracované dotazníky týkajúce sa NKÚ SR v súvis- 
 losti s kontrolou portálov a  systémov pre výskum a  vý- 
 voj, ktoré buduje a prevádzkuje Centrum vedecko-tech- 
 nických informácií SR, a dotazník týkajúci sa Deklarácie 
 vedeckej integrity a  v  súvislosti s  tým etického kódexu 
 vo vzťahu k etickej komisii na UVLF.
• V  mesiaci máj a  jún prebiehalo zosúlaďovanie profilo- 
 vých predmetov v  jednotlivých študijných programov 
 komisiou pre vytváranie, úpravu a  periodické hodnote- 
 nie študijných programov 3. stupňa v  zmysle štandar- 
 dov Slovenskej akreditačnej agentúry. Paralelne s  tým 
 prebiehala aj príprava podkladov na periodické hodno- 
 tenie vedecko-výskumnej činnosti vysokých škôl.
• V  rámci organizačného zabezpečenia prijímacích skú- 
 šok uchádzačov na doktorandské štúdium je možné 
 konštatovať, že na celkovo 62 vypísaných tém (41 UVLF 
 a  21 externé vzdelávacie inštitúcie – EVI) sa na dokto- 
 randské štúdium prihlásilo 46 uchádzačov (minulý rok 
 27), z  toho 36 uchádzačov na študijný odbor veterinár- 
 ske lekárstvo a 10 uchádzačov študijný odbor biológia. 
 Z toho na UVLF na dennú formu štúdia (DF) sa prihlásilo 
 28 uchádzačov a  na externú formu štúdia (EF) 9 uchá- 
 dzači. Na EVI (PÚ SAV) sa na DF prihlásili 2 uchádzači na 
 ÚFHZ 3 uchádzači a 1 uchádzač na EF. Na 16 tém vypí- 

 saných NIÚ Bratislava sa prihlásili 3 uchádzači, z  toho 2 
 zahraniční). Rektorkou UVLF boli na zabezpečenie pri- 
 jímacieho konania ustanovené 4 prijímacie komisie. 
 V porovnaní s minulým akademickým rokom je záujem 
 o doktorandské štúdium takmer dvojnásobný a vyšší je 
 aj počet vypísaných tém. Prijímacie skúšky doktorandov 
 sa uskutočnia 1. 7. 2022.
• Organizačne bol zabezpečený program zasadnutia Ve- 
 deckej rady UVLF, ktoré sa konalo 22. 6. 2022, hlavnými 
 bodmi jednania boli výročné správy o  vedecko-výs- 
 kumnej činnosti a  o zahraničných vzťahoch za rok 2021. 
 ( bližšie informácie v osobitnom príspevku)
• Pri príležitosti osláv 70. výročia založenia TU 
 v Košiciach som sa v zastúpení pani rektorky 
 UVLF dňa 8. 6. 2022 zúčastnil na slávnost- 
 nom zasadaní Vedeckej rady Technickej uni- 
 verzity. Pri tej príležitosti bola UVLF udele- 
 nápamätná plaketa TU v Košiciach. 
• V polovici júna bolo vydané druhé číslo časopisu Folia 
 Veterinaria 2/2022 podľa časového harmonogramu 
 a v predpísanom rozsahu v rámci vydavateľstva DeGru- 
 yter-SCIENDO. Číslo bolo sprístupnené ako obvykle na 
 webovom sídle UVLF ako aj na stránke vydavateľstva 
 DeGruyter-SCIENDO (odkaz pod stránkou časopisu Fo- 
 lia Veterinaria na hlavnej webovej stránke UVLF). 
• Dňa 27. 6. 2022 som sa v zastúpení pani rektorky UVLF 
 zúčastnil kick-off mítingu týkajúceho sa projektu košic- 
 kých univerzít CassTech vo Vysokých Tatrách za prítom- 
 nosti zástupcov MŠVVaŠ a  Úradu vlády, na ktorom bol  
 predstavený projekt lokalizácie superpočítača firmy 
 Tachium v Košiciach ako aj vízia implementácie združe- 
 nia košických univerzít, SAV, Mesta Košice a  košického 
 kraja v CNIC (Cassovia New Industry Claster).

 
  
 
  

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

prorektora pre rozvoj školy
a hodnotenie kvality

• Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR uspo- 
 riadalo dňa 19. 5. 2022 webinár k  podávaniu žiadostí 
 o  posúdenie spôsobu výberu výstupov v  systéme VER 
 2022 v  rámci periodického hodnotenia výskumnej, vý- 
 vojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti.
• V dňoch 26. – 27. 5. 2022 sa uskutočnilo prvé neformál- 
 ne stretnutie osôb zodpovedných za zabezpečovanie 
 kvality na slovenských vysokých školách na tému Budúc- 
 nosť zabezpečovania kvality na vysokých školách, kto- 
 ré organizovala Slovenská akreditačná agentúra pre vy- 
 soké školstvo (SAAVŠ).
• Výsledky bodového hodnotenia tvorivých pracovníkov 
 UVLF v Košiciach za rok 2021 a jeho vyhodnotenie za ro- 
 ky 2019 – 2021 boli zaslané vedúcim katedier, prednos- 
 tom kliník a  vedúcim výskumných centier a  laboratórií 
 a boli zverejnené na intranete UVLF (www.intranet.uvlf. 
 sk).
• Po prerokovaní v Akademickom senáte a Vedeckej rade 
 UVLF a  schválení Akademickým senátom UVLF bola 
 elektronická forma a výtlačok Výročnej správy o činnos- 
 ti UVLF v  Košiciach odoslané generálnemu riaditeľovi 
 sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR.
• Účelové zariadenie pre chov a choroby zveri, rýb a včiel 
 v Rozhanovciach zorganizovalo v dňoch 8. 6. a 23. 6. 2022 
 predaj medu pre zamestnancov UVLF zo znášky v rokoch 
 2022 a 2021.
• Dňa 4. 6. 2022 sa uskutočnila akcia Kids day, ktorá bola 
 organizovaná spoločnosťou Študentské kluby, s. r. o., 

 v  Jazdeckom areáli UVLF pre deti a  zamestnancov 
 Deutsche Telekom IT Solutions.
• V  súvislosti s  realizáciou projektu  Podpora zabezpečo- 
 vania kvality vysokoškolského vzdelávania na UVLF v  Ko- 
 šiciach sa dňa  13. 6. 2022 v  aule UVLF uskutočnil vzde- 
 lávací seminár pre vysokoškolských učiteľov a  výskum- 
 ných pracovníkov podieľajúcich sa na výučbe.
• V  mesiaci jún bola vedúcim organizačných jednotiek 
 zaslaná informácia s  požiadavkou účasti na anonym- 
 ných dotazníkových prieskumoch a  vykonaní hodnote- 
 nia zamestnancov vedúcim zamestnancom.
• Vedúci jednotlivých pracovísk UVLF boli oslovení so 
 žiadosťou o  vypracovanie samohodnotiacej správy za- 
 meranej na výsledky uvedené vo Výročnej  správe o kva- 
 lite UVLF v Košiciach za akademický rok 2020/2021.
• Dňa 13. 6. 2022 sa uskutočnilo pracovné stretnutie so 
 zástupcami Východoslovenskej vodárenskej spoločnos- 
 ti, a. s., v  súvislosti s  dodávkou a  inštaláciou pitníka v 
 areáli UVLF.
• Rada pre rozvoj a  financovanie pri Rade vysokých škôl 
 SR na svojom zasadnutí dňa 10. 6. 2022 kategoricky od- 
 mietla politiku vlády SR, najmä Ministerstva školstva,  
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 vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva financií SR sú- 
 visiacu so znižovaním dotácie verejným vysokým školám,  
 ktorá povedie k nenávratnému rozvratu vysokých škôl 
 na Slovensku a k následnému posilneniu trendu trvalých 
 odchodov mladých ľudí zo Slovenska najskôr za štúdiom, 
 a následne za prácou a novým životom v zahraničí.
• Jazdecká škola Jazdeckého klubu TJ Slávia UVLF organi- 
 zovala dňa 11. 6. 2022 preteky pre najmenších v Jazdec- 
 kom areáli UVLF.

• Dňa 15. 6. 2022 sa uskutočnilo zasadnutie Komisie bez- 
 pečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany osobných 
 údajov, na ktorom bol prerokovaný pracovný úraz zo 
 dňa 6. 6. 2022.
• Boli spracované a SAAVŠ zaslané žiadosti o  predbežný 
 súhlas s úpravou študijných programov pre tretí stupeň 
 vysokoškolského vzdelávania vnútorné choroby zvierat 
 v  dennej a  externej forme štúdia v  slovenskom jazyku 
 a anglickom jazyku.

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

a internacionalizáciu

• Pror. Faixová sa zúčastnila na informačnom seminári 
 Možnosti slovensko-americkej akademickej a vedeckej 
 spolupráce, ktorý sa konal 19. 5. 2022 v Košiciach.
• Pror. Faixová sa zúčastnila na stretnutí prorektoriek a 
 prorektorov pre medzinárodné vzťahy, ktoré zorganizo- 
 val generálny riaditeľ SAIA, n. o., Mgr. Michal Fedák 31. 5. 
 2022 kombinovanou formou.
• V roku 2022 sa v Commonwealthe oslavuje platinové ju- 
 bileum Alžbety II. pri príležitosti jej 70. výročia nastúpe- 
 nia na trón 6. februára 1952. Pri tejto príležitosti 9. júna 
 2022 v rezidencii britského veľvyslanectva v  Bratislave 
 sa uskutočnila slávnostná recepcia, na ktorej sa zúčast- 
 nila pror. Faixová. 
• Študenti IVSA Slovakia pripravujú nový projekt Big brot- 
 her. Cieľom projektu je aktívna pomoc študentom 
 prvých ročníkov včítane ZAŠ zameraná na orientáciu v 
 študijných plánoch, predstavení mesta, pomoc pri zápi- 
 soch, organizovaní uvítacieho pikniku a pod.
• UVLF pripravuje univerzitné kolo v príprave liekov pod 
 názvom Majster IPL, ktoré sa uskutoční 13. 9. 2022. Je 
 určená pre študentov 4. ročníka ŠP F. Dvaja víťazi postú- 
 pia do medzinárodného kola súťaže pod názvom Maj- 

 strovstvá v magistraliter príprave, ktoré sa uskutoční na 
 jeseň 2022 v Olomouci pod záštitou spoločnosti Fagron 
 a zúčastnia sa na ňom študenti farmaceutických fakúlt 
 a univerzity z ČR a SR. 
• Pror. Faixová ako zástupca SR sa zúčastnila na TCA Con- 
 ference Internationalisation strategies for Higher Educa- 
 tion, ktorý sa konal v Benátkach v dňoch 12. – 15. 6. 2022 
 za účasti 120 účastníkov z 18 krajín Európy. 
• Prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., bola nominovaná do me- 
 dzirezortnej pracovnej skupiny, ktorá sa bude zaoberať 
 otázkami pôsobenia zahraničných študentov a pracov- 
 níkov vysokých škôl na území SR.
• V dňoch 1. – 8. 5. 2022 navštívilo UVLF v Košiciach v rámci 
 výmenného programu IVSA Slovakia 8 študentov veteri- 
 nárnej medicíny z Poľnohospodárskej univerzity Hasana 
 II z Rabatu, z Maroka.

• Na prelome mesiacov máj/jún sa po dvojročnej pan- 
 demickej prestávke konal v Jasnej XX. kongres KVL SR, 
 na ktorom ako tradične spolupracovala aj UVLF v Ko- 
 šiciach. Okrem pomoci pri organizácii kongresu sa 
 naši kolegovia aktívne podieľali aj na odbornom 
 programe, ktorý prebiehal v sekciách spoločenské 
 zvieratá, hospodárske zvieratá, exotické zvieratá a hy- 
 piatrická sekcia. V sekcii spoločenských zvierat pre- 
 zentoval svoje inovatívne výsledky práce v oblasti  
 využitia mezenchýmových kmeňových buniek v te- 
 rapii spoločenských zvierat MVDr. Filip Humeník, PhD. 
 Z KMZ   MVDr. Marián Hluchý, PhD., bol nielen spíkrom 
 sekcie spoločenských zvierat, ale taktiež prezentoval 
 problematiku diagnostiky krívania zameranú na 
 problémy súvisiace s kolenným kĺbom. Všetky pred- 
 nášky v hipiatrickej sekcii boli zastrešené pracovník- 
 mi z kliniky koní a čo je potešujúce, aj mladými do- 
 ktorandami MVDr. Filipom Koľvekom, MVDr. Natáliou 
 Rovňanovou a MVDr. Andreou Paprnákovou. Pred- 
 nášky v tejto sekcii boli zamerané na problematiku 
 sponkového kĺbu u koňa. Hlavným lektorom hipiatric- 
 kej sekcie bol MVDr. Zdeněk Žert, CSc., Dipl. ECVS. 
 Naši kolegovia MVDr. Marián Hluchý, PhD., a MVDr. 

 Zdeněk Žert, CSc., Dipl. ECVS garantovali aj works- 
 hopy zamerané na ortopedickú problematiku u psov 
  a koní. 
• Zastupujúci prednosta kliniky prežúvavcov doc. 
 MVDr. Oskar Nagy, PhD., Dipl. ECBHM predostrel 
 požiadavku na využitie priestranstva za ustajňovacími 
 priestormi kliniky prežúvavcov ako externý výbeh pre 
 malé prežúvavce. Táto žiadosť bola vedením univer- 
 zity schválená.   
• Koncom mesiaca máj sa v priestoroch UVN uskutoč- 
 nilo pracovné stretnutie, ktoré iniciovalo spoluprácu 
 medzi špecialistami z onkológie z KMZ a spoločnos- 
 ťou SLOVACRIM a zadávateľom projektu Tumorshot 
 z Českej republiky na stane druhej. Spolupráca je za- 
 meraná na inovatívne postupy pri terapii nádorových 
 ochorení u psov.  
• V dňoch 7. – 8. 6. 2022 sa po dvoch rokoch nútenej 
 prestávky kvôli pandémii covidu opätovne uskutočnil 
 11. ročník celoslovenskej výstavy Dni poľa, ktorá toh- 
 to roku bola organizovaná na novom mieste, v Dolnej 
 Krupej. Našu univerzitu na danom podujatí repre- 
 zentovali doc. MVDr. F. Zigo, PhD., doc. MVDr. I. Mas- 
 kaľová, PhD., MVDr. R. Link, PhD., MVDr. K. Bárdová, 
 PhD., MVDr. V. Hisira, PhD a MVDr. M. Dolník, PhD. 
 Zástupcovia našej univerzity sa na základe pozvania 
 organizátora firmy Vetis na danom podujatí zúčastni- 
 li už po štvrtýkrát a úspešne prezentovali našu uni- 
 verzitu nielen v oblasti možnosti vzdelávania, ale aj 

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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Zasadnutie vedeckej rady 

 v odborných oblastiach. 
• V dňoch 16. 6. – 17. 6. 2022 sa prorektorka prof. 
 MVDr. A. Trbolová, PhD., zúčastnila v Londýne na 
 pravidelnom zasadnutí EVERI organizácie. Na zasad- 
 nutí boli prerokovávané témy uplatnenia absolven- 
 tov veterinárnej medicíny vo farmaceutickom prie- 
 mysle, metafylaxii a iných priemyselných oblastiach, 
 ktoré majú úzky súvis s veterinárnou odbornosťou. 
 Veľký dôraz sa kládol na sprostredkovanie týchto in- 
 formácií cez IVSA organizáciu v rámci kariérnych dní. 
 Ďalšou z tém bola oblasť antibiotickej rezistencie, 
 a to nielen v chovoch hydiny, malých a veľkých hos- 
 podárskych zvierat, ale aj rešpektovanie princípov 
 použitia antibiotík pri terapii spoločenských zvierat. 
• Klinická činnosť v mesiacoch máj a jún prebiehala bez 
 akýchkoľvek obmedzení. Na KMZ bolo spolu ošetre- 
 ných 2880 psov a mačiek, a 159 pacientov bolo hos- 
 pitalizovaných. V pohotovostných hodinách bolo na 
 KMZ ošetrených 316 pacientov. Na klinike vtákov, 
 exotických a voľne žijúcich zvierat prebiehali služby 
 podľa stanoveného rozpisu a v období mesiacov máj 
 a jún ošetrili spolu 124 pacientov a hospitalizovaných 
 bolo 19 pacientov. Klinika vtákov, exotických a voľne 
 žijúcich zvierat vykonáva aj cytologické, koprologic- 
 ké a hematologické vyšetrenia vrátane pitiev; celkový 
 počet týchto úkonov bol 61. Na klinike koní prebieha- 
 li služby podľa rozpisu veterinárnych lekárov a po- 
 mocného personálu. V mesiacoch máj a jún   bolo na 
 klinike koní ošetrených   75 koní, pričom u všetkých 
 bola indikovaná hospitalizácia. Mobilnou klinikou 
 bolo ošetrených 9 koní. Na klinike ošípaných vykonali 
 v rámci vlastných ustajnených pacientov 108 ošetrení 
 vrátane laboratórnych vyšetrení.   Klinika prežúvavcov 

 v priebehu mesiacov máj a jún ošetrila celkovo 475 
 ks prežúvavcov, z toho 463 ks HD a 12 oviec a kôz. 
 Ambulantne bolo ošetrených 8 pacientov HD a 12 
 oviec a kôz, hospitalizovaných bolo 16 pacientov, z 
 toho 7 ks hovädzieho dobytka a 9 oviec a kôz. V tom- 
 to období bola zabezpečovaná aj starostlivosť o 16 
 ks pedagogických zvierat a pokusné zvieratá. Mobil- 
 ná klinika poskytovala konzultačnú a poradenskú 
 činnosť v oblasti riešenia zdravotných a s tým súvi- 
 siacich produkčných problémov v chovoch, ako aj 
 služby zahŕňajúce problematiku hlavne metabolic- 
 kých ochorení, ortopédie a reprodukcie prežúvavcov 
 na ŠPP v Zemplínskej Teplici a v chovoch Hrnčiarske 
 Zalužany, Včelince – chov Hubovo, Oravská Poruba, 
 Čičárovce, spolu bolo ošetrených 455 dojníc. V uve- 
 denom období prebiehala na klinike podľa plánov 
 aj realizácia klinickej praxe študentov 5. ročníka v slo- 
 venskom štúdiu a ZAŠ s problematikou zameranou 
 na reprodukciu, ortopédiu, vnútorné choroby, ocho- 
 renia teliat a manažment stáda.   
• Do CKZ v mesiaci máj sa prihlásilo na tréning klinic- 
 kých zručností 33 študentov slovenského a zahranič- 
 ného štúdia. Okrem iného 10 študentov z Maroka, 
 ktoré navštívili našu univerzitu cez IVSA organizáciu. 
 CKZ sa zapojilo do grantovej výzva Tatrabanky v rámci 
 projektu Vzdelanie pre inštitúcie. CKZ nadviazalo 
 spoluprácu s TU v Košiciach, s katedrou biomedicín- 
 skeho inžinierstva a merania ohľadom možností vy- 
 tvorenia nových tréningových modelov do CKZ. 
• V Univerzitnej veterinárnej lekárni denne obslúžili 
 56 – 65 klientov, čo predstavuje v porovnaní s mesiac- 
 mi marec a apríl mierny pokles klientov.

Z agendy Ing. Róberta Schrétera, PhD.,
kvestora
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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 

• Slovenská inovačná a energetická agentúra schválila žia- 
 dosti o  nenávratný finančný príspevok na projekty na 
 zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 4 vo výške 
 1 050 501 eur a zníženie energetickej náročnosti paviló- 
 nu č. 6 vo výške 1 175 694 eur. Univerzita tak získala ďal- 
 šie vyše 2 milióny na investície do znižovania energetic- 
 kej náročnosti budov.
• V  júni bola schválená 1. následná monitorovacia správa 
 projektu Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 25.
• Aj v mesiaci máj a jún pokračovali stavebné práce na pro- 
 jektoch na zníženie energetickej náročnosti pavilónu 
 č. 14 a  pavilónu č. 39. Rovnako prebiehali aj stavebné 
 práce v súvislosti so zriadením materskej školy v pavilóne 
 č. 13.

• V  júni boli odoslané žiadosti o NFP pre projekty „Zlep- 
 šenie environmentálnych aspektov na UVLF v Košiciach – 
 areál na Komenského 73“ a „Zlepšenie environmentál- 
 nych aspektov na UVLF v Košiciach – areál Pri hati“.
• Koncom mesiaca bola vypísaná výzva z  Plánu obnovy 
 a odolnosti na predkladanie žiadostí o poskytnutie pros- 
 triedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti 
 na obnovu verejných historických a pamiatkovo chrá- 
 nených budov. UVLF sa do predmetnej výzvy plánuje za- 
 pojiť minimálne dvoma projektmi – rekonštrukciou spo- 
 jeného pavilónu 8 a 9, a pavilónu 7. Ako ďalšie pripadajú 
 do úvahy pavilóny 10 a 11.
• Pokračovala aj implementácia projektu Podpora zabez- 
 pečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Uni- 
 verzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v  Košiciach, 
 v rámci ktorého sa realizuje príprava informačného por- 
 tálu hodnotenia kvality. Ukončená bola okrem iných mo- 
 dulov implementácia elektronického vypĺňania vedec- 
 ko/umelecko/pedagogickej charakteristiky.
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• 2. a 3. júna sa vo Zvolene uskutočnilo zasadnutie Klubu 
 kvestorov verejných vysokých škôl a štátnych vysokých 
 škôl Slovenskej republiky. Kvestori okrem iného riešili ak- 
 tuálne informácie zo Sekcie rozpočtu MŠVVaŠ SR, valo- 
 rizáciu platov zamestnancov verejných vysokých škôl,  
 potrebu zvýšenia finančných prostriedkov na prevádzku 
 VVŠ z dôvodu nárastu cien energií či návrh rozpisu do- 
 tácie na rok 2023. Návrh na rozdelenie kapitálových fi- 
 nančných prostriedkov opätovne nebol predstavený. 
 Kvestori žiadajú o rozpis kapitálových výdavkov v čo naj- 
 skoršom termíne, aby mohli počas letných prázdnin 
 opraviť havarijné stavy, avšak nateraz nevedia, či a v akej 
 výške budú kapitálové výdavky pridelené. Generálny 
 riaditeľ sekcie informačných technológií Ing. Peter Kad- 
 lec oboznámil prítomných kvestorov s aktuálne realizo- 
 vanými požiadavkami na zmeny, ktoré boli zadefinova- 
 né v spolupráci s vysokými školami pre tento rok. Infor- 
 moval, že je možné priebežné dopĺňanie požiadaviek 
 VVŠ na implementáciu zmien podľa ich potreby. Predsta- 
 vený bol aj prehľad zmien v IS Sofia a koncept rozvoja IS 
 Sofia. Kvestori rovnako riešili otázku návrhu zmluvy o vý 
 kone člena správnej rady vysokej školy.
• Kvestorka Žilinskej univerzity v Žiline Ing. Jana Gjašiková 
 ukončila činnosť predsedníčky Klubu kvestorov a poďa- 
 kovala všetkým za spoluprácu. Kvestori vyjadrili predsed- 
 níčke klubu vďaku za dlhoročné pôsobenie v predsedníc- 
 tve klubu, kvalitné plnenie úloh a zastupovanie vysokých 
 škôl voči ministerstvám a ostatným inštitúciám. Od 6. 
 júna 2022 sa predsedom Klubu kvestorov VVŠ a ŠVŠ SR 
 stal Ing. Róbert Schréter, PhD., kvestro UVLF v Košiciach.
• Návrh valorizácie z dielne MŠVVaŠ SR počíta so zvýšením 
 o  3 % základnej stupnice platových taríf zamestnancov 
 od 1. júla 2023 pri výkone práce vo verejnom záujme, 
 učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových za- 
 mestnancov, pedagogických a odborných zamestnan- 
 cov. Valorizácia nepôjde do výkonových zložiek, bude 
 rozpísaná na osobu, tohto roku 6 mesiacov a celých ďal 
 ších 12 mesiacov počas roku 2023.

• V  máji schválil Akademický senát UVLF výročnú sprá- 
 vu o hospodárení UVLF v Košiciach a Správna rada UVLF 
 schválila návrh rozpočtu UVLF na rok 2022 a  výročnú 
 správu o hospodárení UVLF v Košiciach za rok 2021. Ne- 
 vysporiadaný výsledok hospodárenia (strata minulých 
 rokov) ku dňu 31. 12. 2021 bol vo výške 361 984,49 eur, 
 pričom po rozdelení výsledku hospodárenia na základe 
 rozhodnutia Správnej rady UVLF v Košiciach bude nevy 
 sporiadaný výsledok hospodárenia ku dňu 31. 12. 2022 
 znížený na -56 584,47 eur.
• Jednou z najťažších úloh v priebehu mesiaca máj a  jún 
 bolo podanie žiadostí o  periodické hodnotenie tvorivej 
 činnosti za roky 2014 až 2019. Pre samotné podanie bolo 
 potrebné ku všetkým tvorivým zamestnancom pracujú- 
 cim minimálne po dobu 4 rokov v danom období na plný 
 úväzok priradiť 5 publikácií na základe kvalitatívnej me- 
 todiky, podľa ktorej sa zoradili ich publikačné výstupy. 
 Pre tento účel bol do portálu kvality doprogramovaný 
 modul VER (Verification of Excellence in Research), kto- 
 rý umožnil vybrať publikácie k  jednotlivým zamestnan- 
 com. K nim boli následné nahrané linky z CREPČ a CREPČ2 
 a  linky na portál VŠ. Vytvorený bol aj submodul pre im- 
 port údajov do systému ver.cvtisr.sk. UVLF zvolila meto- 
 diku zoradenia nasledovne: 1. kategória publikačnej čin- 
 nosti, 2. kvartil Web of Sience, 3. kvartil Scopus, 4. impakt 
 faktor, 5. počet SCI citácií, 6. počet neindexovaných citácií, 
 7. príslušnosť k vednému odboru. Finálny výber výstupov 
 sa rovnako realizoval cez modul VER na portáli kvality, 
 pričom v študijnom odbore farmácia sa vyberalo 25 vý- 
 stupov z 202 zadaných, v študijnom odbore biológia sa 
 vyberalo 25 výstupov z 200 zadaných a v študijnom odbo- 
 re veterinárske lekárstvo sa vyberlo 25 výstupov zo 655 
 zadaných.  Po schválení metodiky a zoradenia výstupov 
 bude možné v  júli predmetnú žiadosť odoslať po na- 
 hraní full-textov vybraných výstupov. Nakoľko bolo pri- 
 jaté rozhodnutie, že UVLF nebude zaťažovať tvorivých 
 pracovníkovperiodickým hodnotením pre MŠVVaŠ SR, 
 celé programovanie a riešenie VER modulu a nahodenie 
 žiadostí do systému ver.cvtisr.sk mal na starosti kvestor, 
 pričom s výberom publikácií a riešením metodiky pomá- 
 hali prorektor Nagy, doc. Korim, Dr. Bodnárová a prorek- 
 tor Pistl. Žiadosti o hodnotenie metodiky a zoradenia vý- 
 stupov boli podané 14. 6. 2022.

• Koncom júna bol univerzite dodaný 8-miestny FIAT Du- 
 cato, ktorý nahradí staré osemmiestne vozidlo Peugeot 
 Tepee.
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 Dňa 30. mája 2022 sa v  posluchárni P34 (aula) konalo 25. 
riadne zasadnutie Akademického senátu UVLF v Košiciach. 
Zasadnutie bolo posledné vo funkčnom období 2018 – 2022 
vzhľadom k tomu, že  nasledujúce funkčné obdobie AS UVLF 
začína 1. júla 2022. Na prezenčnom jednaní sa zúčastnilo 14 
členov oboch komôr akademického senátu, členovia vede-
nia UVLF a hostia z radov zamestnancov univerzity. Predseda 
AS doc. Lazár otvoril zasadnutie akademického senátu, na 
ktorom privítal členov akademického senátu, členov vede-
nia univerzity a hostí. Po zvolení mandátovej a návrhovej ko-
misie pokračovalo jednanie 25. zasadnutia AS podľa schvále-
ného programu. Za členov mandátovej a návrhovej komisie 
boli navrhnutí a  zvolení: predseda prof. Reichel a členovia 
doc. Toporčák a  študent J. Máčalka. Komisia  konštatovala 
66,6 % účasť členov AS a potvrdila, že akademický senát je 
uznášania sa schopný. Za overovateľov zápisnice boli zvole-
ní MVDr. Horňáková a študent A. Körösi. V priebehu zasadnu-
tia vystúpili so svojimi príspevkami do diskusie členovia AS 
a predkladatelia rektorka prof. Mojžišová, kvestor Ing. Schré-
ter, prorektori prof. Nagy a MVDr. Tomko. Po vyčerpaní všet-
kých bodov programu predseda AS poďakoval prítomným 
za účasť a senátorom za spoluprácu počas celého funkčného 
obdobia AS 2018 – 22 a 25. zasadnutie ukončil.
Program:
1.  Otvorenie
2.  Voľba mandátovej a návrhovej komisie AS UVLF v Koši- 
  ciach
3.  Kontrola uznesení
4.  Správa o činnosti Predsedníctva AS UVLF v Košiciach za 
  uplynulé obdobie
5.  Výročná správa o hospodárení UVLF v Košiciach za rok 
  2021
6.  Návrh na stanovenie počtu prijímaných uchádzačov, 
  podmienky prijatia, hodnotenie prijímacieho konania 
  a ďalších podmienok prijatia na UVLF v Košiciach na 
  akademický rok 2023/2024
7.  Návrh zmien vnútorného predpisu Školné a poplatky 
  spojené so štúdiom na Univerzite veterinárskeho le- 
  kárstva a farmácie v Košiciach platné na akademický rok 
  2022/2023
8.  Návrh zmien vnútorného predpisu Zabezpečovanie 
  kvality vysokoškolského vzdelávania na Univerzite vete- 
  rinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
9.  Návrh na zloženie disciplinárnej komisie pre študentov
10. Návrh na odpredaj časti nehnuteľného majetku v kat. 
  území Ťahanovce, obec Košice-Ťahanovce, okres Košice I.

11. Odovzdanie vymenúvacích dekrétov zvoleným členom 
  Akademického senátu UVLF v Košiciach na funkčné ob- 
  dobie 2022 – 2026
12. Rôzne
13. Záver
AS UVLF v Košiciach
a) s c h v a ľ u j e :
Uznesenie č. 25/3/V/2022
Výročnú správu o hospodárení UVLF v Košiciach za rok 2021
Uznesenie č. 25/4/V/2022
Návrh na stanovenie počtu prijímaných uchádzačov, pod-
mienky prijatia, hodnotenie prijímacieho konania a ďalších 
podmienok prijatia na UVLF v Košiciach na akademický rok 
2023/2024
Uznesenie č. 25/5/V/2022
Návrh zmien vnútorného predpisu Školné a poplatky spoje-
né so štúdiom na Univerzite veterinárskeho lekárstva a far-
mácie v Košiciach platné na akademický rok 2022/2023
Uznesenie č. 25/6/V/2022
Návrh na zloženie disciplinárnej komisie pre študentov
Uznesenie č. 25/7/V/2022
Návrh na odpredaj časti nehnuteľného majetku v kat. území 
Ťahanovce, obec Košice – Ťahanovce, okres Košice I. s pod-
mienkou opakovaného schválenia návrhu pred vypísaním 
verejnej súťaže, ktorý bude obsahovať riešenie prístupovej 
cesty ku kynologickému areálu a riešenie výstavby nových 
kotercov na základe požiadaviek kynologických klubov a ka-
tedry chovu a chorôb zveri, rýb a včiel, ekológie a kynológie.
Uznesenie č. 25/8/V/2022
Doplnenie člena (doc. MVDr. Jána Čurlíka, PhD.) volebnej 
komisie pre voľby predsedu, podpredsedov a tajomníka no-
vozvoleného AS UVLF v Košiciach na funkčné obdobie 2022 
– 2026 
b) p r e r o k o v a l :
 – Návrh zmien vnútorného predpisu Zabezpečovanie 
  kvality vysokoškolského vzdelávania na Univerzite ve- 
  terinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
c) b e r i e  n a  v e d o m i e :
 – Správu o činnosti Predsedníctva Akademického senátu 
  UVLF v Košiciach za uplynulé obdobie
 – Vymenovanie novozvolených členov Akademického se- 
  nátu UVLF v Košiciach na funkčné obdobie 2022 – 2026 

Peter Lazár
predseda AS UVLF v Košiciach

Zasadnutie vedeckej rady
 Zasadnutie Vedeckej rady Univerzity veterinárskeho lekár-
stva a farmácie v Košiciach, druhé v roku 2022, sa uskutoč-
nilo kombinovanou formou prezenčne a  online v MS Teams 
dňa 22. júna 2022. Zasadnutie otvorila a viedla predsedníčka 
vedeckej rady, rektorka UVLF Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Moj-
žišová, PhD., ktorá privítala prezenčne a online prítomných 
členov vedeckej rady. 
 Zasadnutie vedeckej rady pokračovalo podľa nasledovné-
ho programu:

1.  Odovzdanie dekrétu docentov doc. Jaroslavovi Novot- 
  nému, PhD., a doc. MVDr. Márii Kuricovej, PhD., v odbore 
  habilitačného a inauguračného konania vnútorné cho- 
  roby zvierat, doc. MVDr. Jánovi Čurlíkovi, PhD., v odbore 
  habilitačného a inauguračného konania infekčné a para- 
  zitárne choroby zvierat
2.  Výročná správa o vedecko-výskumnej činnosti na UVLF 
  v Košiciach za rok 202
3.  Výročná správa o zahraničných vzťahoch na UVLF v Koši- 

Zasadnutie akademického senátu
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  ciach za rok 202
4.  Návrh na zloženie komisií štátnych skúšok a obhajoby 
  záverečných prác na prvom, spojenom prvom a  dru- 
  hom, a druhom stupni vysokoškolského vzdelávania a 
  na zloženie komisií pre rigorózne konanie v akademic- 
  kom roku 2022/202
5.  Návrh zmien vnútorného predpisu Zabezpečovanie kva- 
  lity vysokoškolského vzdelávania na Univerzite veteri- 
  nárskeho lekárstva a farmácie v Košiciac
6.  Diskusia
7.  Rôzne (návrh na začatie inauguračného konania doc. 
  MVDr. Dagmar Mudroňovej, PhD., v odbore habilitačné- 
  ho a inauguračného konania imunológia; návrhy na za- 
  čatie habilitačného konania MVDr. Dany Marcinčákovej, 
  PhD., v odbore habilitačného a inauguračného konania 
  hygiena chovu zvierat a  životné prostredie; návrh na za- 
  čatie habilitačného konania MVDr. Ladislava Molnára, 
  PhD., v odbore habilitačného a inauguračného konania 
  vnútorné choroby zvierat; návrhy na členov výberovej 
  komisie pre výberové konanie na obsadenie funkčného 
  miesta docenta alebo funkčného miesta profesora v 
  študijných odboroch veterinárske lekárstvo, farmácia 
  a biológia; návrhy na školiteľov na 3. stupni štúdia z UVLF 
  v Košiciach: doc. MVDr. Jaroslava Novotného, PhD., v št. 
  programe vnútorné choroby zvierat; MVDr. Gabriely 
  Gregovej, PhD., v št. programe hygiena chovu zvierat a ži- 
  votné prostredie; návrh na školiteľa na  3. stupni štúdia 
  z  NIÚ SAV BA: Ing. Ondrej Cehlár, PhD., v  št. programe 
  imunológia a neurovedy; návrhy na priznanie vedeckého 
  kvalifikačného stupňa IIa uchádzačom z UVLF v  Koši- 
  ciach v  odbore biológia: RNDr. Jana Halušková, MSc., 
  Amod Kulkarni, PhD.
8.  Uznesenia V
9.  Záver
Vedecká rada schválila:
1.  Návrhy predložené v:
  a) bode 4 návrh na zloženie komisií štátnych skúšok a ob- 
   hajoby záverečných prác na prvom, spojenom prvom 
   a druhom, a druhom stupni vysokoškolského vzdelá- 
   vania a na zloženie komisií pre rigorózne konanie v 
   akademickom roku 2022/2023;
 b) bode 5 návrh zmien vnútorného predpisu Zabezpe- 
   čovanie kvality vysokoškolského vzdelávania na Uni- 
   verzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v  Koši 
   ciach.
2.  Návrhy predložené v bode Rôzne:
  a) návrh na začatie inauguračného konania doc. MVDr.  
   Dagmar Mudroňovej, PhD., v odbore habilitačného 
   a inauguračného konania imunológia;
  b) návrh na začatie habilitačného konania MVDr. Dany 
   Marcinčákovej, PhD., v odbore habilitačného a inau- 
   guračného konania hygiena chovu zvierat a  životné 
   prostredie;
  c) návrh na začatie habilitačného konania MVDr. Ladi- 
   slava Molnára, PhD., v odbore habilitačného a inau- 

   guračného konania vnútorné choroby zvierat;
  d) návrhy na členov výberovej komisie pre výberové ko- 
   nanie na obsadenie funkčného miesta docenta alebo 
   funkčného miesta profesora v študijných odboroch 
   veterinárske lekárstvo, farmácia a biológia:
   – v  študijnom odbore veterinárske lekárstvo – prof. 
    MVDr. Štefan Faix, DrSc., ÚFHZ CBv SAV, v. v. i., v 
    Košiciach;
   – v študijnom odbore farmácia – prof. MUDr. Ladislav 
    Mirossay, DrSc., LF UPJŠ v Košiciach
   – v študijnom odbore biológia – prof. MVDr. Marián 
    Várady, DrSc., Parazitologický ústav SAV, v. v. i., v Ko- 
    šiciach.
  e) návrhy na školiteľov na 3. stupni štúdia:
   – MVDr. Jaroslava Novotného, PhD., Klinika ošípa- 
    ných, UVLF v Košiciach, v št. programe vnútorné cho- 
    roby zvierat;
   – MVDr. Gabriely Gregovej, PhD., Katedra verejného 
    veterinárskeho lekárstva a  welfare zvierat, UVLF 
    v Košiciach v št. programe hygiena chovu zvierat a 
    životné prostredie; 
   – Ing. Ondreja Cehlára, PhD., NIÚ SAV v Bratislave v št. 
    programe imunológia a neurovedy;
  f ) návrhy na priznanie vedeckého kvalifikačného stup- 
   ňa IIa:
   – RNDr. Jane Haluškovej, PhD., Katedra biológie a fy- 
    ziológie, UVLF v Košiciach v odbore biológia,;
   – MSc. Amod Kulkarni, PhD., Laboratórium biomedi- 
    cínskej mikrobiológie a  imunológie, UVLF v  Koši- 
    ciach, v odbore biológia.
Vedecká rada zobrala na vedomie:
1.  Výročnú správu o vedecko-výskumnej činnosti na Uni- 
  verzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za 
  rok 2021, ktorú predniesol prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
2.  Výročnú správu o  zahraničných vzťahoch na Univerzite 
  veterinárskeho lekárstva a  farmácie v  Košiciach za rok 
  2021, ktorú predniesla prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.

 V  diskusii vystúpili: Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, 
PhD., prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., prof. Daša Čížková, DrSc., a 
doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc., a týkala sa otázky ochrany 
duševného vlastníctva a zabezpečenia patentového riade-
nia na univerzite. Tohto roku bolo etablované Centrum CVTI 
pre oblasť duševného vlastníctva na univerzite, ktoré perso-
nálne zabezpečuje JUDr. Viera Jančíková, doc. MVDr. Dag-
mar Mudroňová, PhD., a doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc. 
 Záverom rektorka prof. Mojžišová poďakovala prezenčne 
aj online zúčastneným členom vedeckej rady za účasť a po-
zvala členov vedeckej rady na promócie, ktoré sa uskutočnia 
v Štátnom divadle v Košiciach posledný júnový týždeň, za-
priala pekné leto a ukončila zasadnutie vedeckej rady.

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

a doktorandské štúdium

Zo zasadnutia správnej rady
 23. 5. 2022 sa v zasadacej miestnosti Rektorátu UVLF v Ko-
šiciach uskutočnilo zasadnutie Správnej rady UVLF v  Koši-
ciach, prvé v aktuálnom kalendárnom roku. Zúčastnilo sa ho 
11 členov, z toho 3 online formou. Jeden člen bol zo zasad-
nutia ospravedlnený. Zasadnutia sa zúčastnila rektorka prof. 

Mojžišová, prorektor pre rozvoj školy a  hodnotenie kvality 
prof. Nagy, kvestor Ing. Róbert Schréter a v zastúpení pred-
sedu Akademického senátu UVLF v Košiciach podpredsed-
níčka AS a predsedníčka komory zamestnancov doc. Koščo-
vá.
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 Zasadnutie SpR otvoril jej podpredseda Dr. h. c. JUDr. 
Ing. Ján Bílek, ktorý privítal členov SpR a  hostí. SpR schvá-
lila program zasadnutia a za overovateľa zápisnice schválila 
MVDr. Martinčeka. Tajomník SpR doc. Korim informoval prí-
tomných, že neeviduje žiadne uznesenie SpR, ktoré malo byť 
splnené ku dňu aktuálneho zasadnutia SpR. 
 V  ďalšom bode podpredseda SpR skonštatoval, že Sprá-
va o činnosti SpR UVLF za rok 2021 je štandardná, obsahuje 
fakty vyžadované zákonom o vysokých školách. Nikto z prí-
tomných nemal pripomienky a návrhy na doplnenie správy 
a správa bola jednomyseľne schválená.
 Výročnú správu o  činnosti UVLF v  Košiciach za rok 2021 
uviedla rektorka prof. Mojžišová. Vo svojom vystúpení pou-
kázala na všetky dôležité skutočnosti, ktoré limitovali prácu 
univerzity a na hlavné výsledky, ktoré sa univerzite napriek 
ťažkému obdobiu podarilo dosiahnuť. Prorektor pre rozvoj 
školy a  hodnotenie kvality prof. Nagy uviedol skutočnosti 
viažuce sa ku hodnoteniu kvality, najmä proces zosúlaďo-
vania študijných programov so Štandardami pre študijný 
program SAAVŠ. Poukázal na rôzny prístup zamestnancov 
univerzity k včasnosti a presnosti plnenia úloh vyplývajúcich 
z tohto náročného procesu a vyjadril presvedčenie, že uni-
verzita všetky úlohy včas a kvalitne splní.
  2021 bol aj z finančného hľadiska pre univerzitu mimo-
riadne náročný, čo bolo spôsobené výrazným krátením do-
tácie oproti roku 2020. Výročnú správu o hospodárení UVLF 
za rok 2021 uviedol kvestor univerzity Ing. Schréter. Konšta-
toval, že napriek zníženej dotácii zo štátneho rozpočtu sa po-
darilo dosiahnuť kladný hospodársky výsledok, k čomu pris-
peli viaceré systémové opatrenia. V diskusii vystúpili MVDr. 
Stodola a  Ing. Hreha, ktorí ocenili hospodárenie univerzity 
v náročných ekonomických podmienkach. SpR Výročnú 
správu o hospodárení UVLF za rok 2021 schválila. Návrh na 
rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2021 predniesol 
kvestor univerzity. Pozitívny výsledok hospodárenia navrhol 
celý použiť na krytie strát z minulých období, s čím SpR UVLF 
vyslovila súhlas. 

 Ak bolo konštatované, že rok 2021 bol z finančného hľa-
diska náročný, tak rok 2022 bude ešte náročnejší, keďže 
došlo ku kráteniu dotácie pre UVLF v Košiciach o ďalších 2,2 
mil. eur. Návrh rozpočtu UVLF na rok 2022 uviedol kvestor. 
Upozornil na skutočnosť, že prvýkrát za aktuálneho vede-
nia univerzity sa očakáva záporný výsledok hospodárenia. 
Rektorka univerzity informovala o prijatých opatreniach na 
zmiernenie negatívnych dopadov zníženej finančnej dotá-
cie zo strany štátu. V diskusii vystúpili Ing. Hreha a Ing. Király. 
SpR nemala k návrhu rozpočtu výhrady a schválila ho.
 V bode rôzne rektorka predložila návrh na udelenie pred-
chádzajúceho písomného súhlasu na právny úkon odpredaj 
časti nehnuteľného majetku v katastrálnom území Ťahanov-
ce, obec Košice - Ťahanovce, okres Košice I. v zmysle ustano-
venia § 17 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
v znení neskorších právnych predpisov a v zmysle § 13 ods. 1 
písm. c) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom ve-
rejnoprávnych inštitúcií v znení neskorších právnych pred-
pisov. V diskusii vystúpil JUDr. Ing. Bílek, ktorý podmienil sú-
hlas SpR následným súhlasom Akademického senátu UVLF. 
Rektorka univerzity ďalej informovala o implementácii nove-
ly zákona o vysokých školách na ďalší chod univerzity vráta-
ne nových pravidiel fungovania akademickej samosprávy.
 Podpredseda SpR JUDr. Ing. Bílek na záver poďakoval prí-
tomným členom SpR a hosťom za účasť, diskusiu a predlo-
žené návrhy. Vzhľadom na znenie novely zákona o vysokých 
školách sa jednalo možno o ostatné zasadanie SpR v tomto 
zložení. V každom prípade, aktuálna SpR UVLF môže fungo-
vať najviac do konca novembra 2022. Následne bude v rám-
ci svojich kompetencií pôsobiť nová SpR UVLF, ktorej počet 
členov určí novelizovaný Štatút UVLF v Košiciach a po jeho 
zaregistrovaní prebehne zložitý proces nominácií a  schva-
ľovacích procesov. Veríme, že aj nová SpR UVLF bude pra-
covať tak, aby bola na prospech našej alma mater, a  bude 
podporovať jej všestranný rozvoj!

 doc. MVDr. Peter Korim, CSc., tajomník SpR UVLF

Rektorka Nord University Bodø so sprievodom na návšteve v Košiciach

 Na návštevu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmá-
cie v Košiciach prišla v pondelok 27. júna 2022 rektorka Nord 
University Bodø Hanne Solheim Hansen. Spolu s dekankou 
Fakulty biovied a akvakultúry Mette Sørensen a  kooridná-
torkou spoločného študijného programu  Animal Science 
(náuka o živočíchoch) Monicou Fengsrud Brinchmann sa zú-

častnili v utorok 28. júna na slávnostnej promócii študentov 
všeobecného veterinárskeho lekárstva a spoločného študij-
ného programu oboch našich univerzít v Košiciach a v Bodø.
Tento bakalársky študijný program v  anglickom jazyku sa 
realizuje spoločne s  partnerskou Nord University v  Bodø, 
Nórsko, od akademického roku 2010/2011 v dennej forme. 
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Absolventom je po úspešnom ukončení štúdia udelený titul 
„BSc.“ (Bachelor in Animal Science).
 Bola to prvá návšteva novej rektorky partnerskej nórskej 
univerzity, ktorá navštívila Košice hneď, ako to pandémia 
umožnila. Na rektoráte ju prijala rektorka UVLF prof. Mojži-
šová, prorektor pre vzdelávanie MVDr. Tomko a prorektorka 
pre medzinárodné vzťahy a  internacionalizáciu prof. Faixo-
vá. Témou rozhovoru bolo nielen predstavenie našej univer-
zity a  toho, čo sa udialo v  uplynulom období, ale aj pred-
stavenie vízie, kam by sa dlhoročná, osvedčená spolupráca 
našich univerzít mohla posunúť v budúcnosti. Nasledovala 
prehliadka vybraných univerzitných pracovísk – katedry 
mikrobiológie a  imunológie, laboratória biomedicínskej 
mikrobiológie a  imunológie, Univerzitnej veterinárnej ne-
mocnice a kliniky malých zvierat, kliniky ošípaných, kliniky 
prežúvavcov a kliniky koní i Centra klinických zručností. Nór-

ska delegácia ocenila predovšetkým úzke prepojenie praxe 
s  teoretickými vedomosťami, ktoré môžu študenti získavať 
na odborných pracoviskách univerzity. Popoludní sme na-
šim partnerom ukázali Účelové zariadenie pre chov a choro-
by zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach vrátane rehabilitačnej 
stanice pre dravce. 
 Príležitosť na predstavenie Košíc a rozhovor o ďalšej spolu-
práci bola aj večer, keď sme našich hostí zobrali do mestské-
ho parku, kde bola súčasťou krásnej prezentácie plávajúcej 
fontány okrem mesta Košice a rôznych umeleckých podujatí 
aj naša univerzita. Nasledujúci deň sa nórski hostia na čele 
s pani rektorkou Hansen zúčastnili slávnostnej promócie ab-
solventov GVM a Animal Science ročníka 2022. 

PhDr. Ľudmila Kundríková 
Foto: Mgr. Zuzana Bobriková

Návšteva z Francúzskej ambasády
 Dňa 20. júna 2022 navštívila našu univerzitu delegácia 
Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku, na čele ktorej 
bol kultúrny radca a  riaditeľ Francúzskeho inštitútu na 
Slovensku Jean-Marc Cassam-Chesaï, ďalšími členmi boli 
Yan Pautrat, atašé pre vedeckú a  univerzitnú spoluprácu, 
Martina Saganová, zodpovedná za univerzitné a  vedecké 
výmenné pobyty, a  Claire Bikouta, stážistka z  ambasády. 
Hostí v zasadacej miestnosti rektorátu prijala rektorka prof. 
Mojžišová, prorektorka pre medzinárodné vzťahy a interna-
cionalizáciu prof. Faixová a vedúca Centra experimentálnej 
a klinickej regeneračnej medicíny UVLF prof. Čížková.
 Táto prvá návšteva zástupcov Francúzskeho veľvyslanec-
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tva nebola náhodná, keďže záujem francúzskych študen-
tov o štúdium veterinárnej medicíny v anglickom jazyku na 
našej univerzite rastie a v súčasnosti sú v počte 75 druhou 
najpočetnejšou skupinou hneď po študentoch z Nórska. Na 
úvod návštevy predstavila rektorka Jana Mojžišová históriu 
i súčasnosť univerzity, prof. Čížková informovala o svojej do-
terajšej kooperácii s prof. Michelom Salzetom z PRISM Labo-
ratory na Univerzite v Lill pri výchove doktorandov a pred-
stavila aj činnosť centra, ktorý vedie.
 Prorektorka Faixová zasa priblížila hosťom viaceré podoby 
spolupráce s francúzskymi partnermi v oblasti vzdelávania, 
najmä s inštitúciou vyššieho vzdelávania a výskumu VetAgro 
Sup a s Univerzitou v Lyone, a to aj prostredníctvom dohody 
v rámci programu Erasmus+. Už niekoľko rokov rozvíja naša 
univerzita najmä prostredníctvom katedry hygieny, techno-
lógie a zdravotnej bezpečnosti potravín spoluprácu s  fran-
cúzskou spoločnosťou Bel Slovensko, ktorá podniká v mlie-
karenskom odvetví.
 Pán Cassam-Chesaï i  pán Pautrat na základe získaných 
informácií videli priestor pre rozšírenie spolupráce v  rámci 
konceptu One world, one health. Podoba tejto spolupráce, 
napríklad štipendiá či podpora inštitucionálnej spolupráce 
v rámci vedeckých projektov, bude po tejto prvej návšteve 
vzdelávacích a výskumných inštitúcií na východnom Sloven-
sku témou ešte ďalších stretnutí. Našim francúzskym hosťom 
sme ešte ukázali Univerzitnú veterinárnu nemocnicu a rozišli 
sa s prísľubom ďalších pracovných stretnutí. 

PhDr. Ľudmila Kundríková 
kancelárka

35. valné zhromaždenie EAEVE opäť prezenčne v Zürichu
ECOVE akceptovalo našu priebežnú správu

 V  dňoch 9. – 10. júna 2022 sa zástupco-
via európskych veterinárnych škôl stretli po 
dvoch rokoch pandémie opäť prezenčne na 
35. valnom zhromaždení EAEVE, ktoré sa ko-
nalo na Veterinárnej fakulte Zürišskej univer-
zity. V rámci programu valného zhromaždenia 
boli predložené správy o činnosti prezídia a 
jednotlivých výborov, správy o hospodárení, 
výsledky auditu, aktuálny status jednotlivých 
vzdelávacích ustanovizní a program vizitácií 
na ďalšie obdobie. Prezident EAEVE Stepha-
ne Martinot informoval o zmenách v  zložení 
výkonného výboru (ExCom), v ktorom sú zá-
stupcovia jednotlivých regiónov, a tiež o za-
stúpení EAEVE v  Európskom koordinačnom 
výbore pre veterinárne vzdelávanie (ECCVT), 
kde na ďalšie obdobie dvoch rokov bola no-
minovaná a  schválená prof. Jana Mojžišová. 
Súčasne podal správu o pripravovanej revízií 
smernice EP 2005/36 o regulovaných povola-
niach, ktorá by mala zmeniť povinné kurikulá 
pre veterinárnych lekárov. 
 Druhý deň v  Zürichu bol venovaný vzde-
lávaniu. V  prvom bloku zazneli prezentácie 
na tému starostlivosti o študentov vo forme 
programu mentoringu a  celkovej pohody 
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pregraduálnych študentov (student´s wellbeing). Ďalšia 
sekcia bola venovaná aplikovaniu „One health“ prístupu do 
pregraduálneho veterinárneho vzdelávania. Oba dni v Züri-
chu boli okrem odborných diskusií popretkávané priateľský-
mi stretnutiami s  predstaviteľmi európskych veterinárnych 
škôl, ktoré po rokoch absencie osobného kontaktu boli viac 
ako príjemné a inšpirujúce. 
 Pre UVLF v Košiciach bolo mimoriadne dôležité zasadnutie 
ECOVE (European Committee of Veterinary Education), ktoré 
bolo deň predtým, a to 8. júna 2022. Podľa pravidiel evalvácie 

INTERIM REPORT REVIEW AS ACKNOWLEDGED BY ECOVE ON 8 JUNE 2022 
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Review of the Interim Report 
 
 
Name and location of the Veterinary Education Establishment (VEE): University of 
Veterinary Medicine and Pharmacy - Kosice, Slovakia 
 
Name of the Coordinator reviewing the Interim Report (IR): P. Lekeux 
 
Date of the review: 28/04/2022 
 
 
1. Overall analysis: Is the IR written in agreement with the SOP?  
Yes. 
 
 
2. Major changes since the previous SER: Could these changes significantly affect the 
compliance to the ESEVT Standards? 
No.  
The recent changes are linked to the opening of the new VTH and the new skills lab and to the 
enhancement of the QA procedures. 
 
 
3. Progress in the correction of Deficiencies: Have the deficiencies identified during the 
previous Visitation been corrected? If not, is there a plan and a timeframe to do it? 
The deficiencies identified during the last (full) Visitation have been corrected. 
 
 
4. ESEVT Indicators: Are some Indicators below the minimum value and could it 
significantly affect the compliance to the ESEVT Standards? 
Indicator 21 is below the minimal value, but it does not affect the compliance with the 
Standards. 
 
 
5. Any other comments or suggestions to ECOVE:  
None. 
 
 
RECOMMENDATION BY ECOVE: 
No further recommendations.  

a  akreditácie EAEVE (Stan-
dard Operating Procedure – 
SOP) je akreditovaná univer-
zita ako tá naša povinná po 5 
rokoch predložiť priebežnú 
správu, ktorá má preukázať, 
že v  priebehu uplynulého 
obdobia plní podmienky, 
za ktorých jej bol priznaný 
status akreditovanej a  eval-
vovanej školy. V  rámci tejto 
priebežnej správy sa vyhod-
nocujú prísne ESEVT (The 
European system for evalu-
ation of veterinary training) 
indikátory udržania kvality 
poskytovaného vzdelávania 
(počty vyšetrených zvierat, 
vykonaných pitiev jednotli-
vých druhov zvierat a pod.). 
Hodnotí sa aj progres pri 
odstraňovaní identifikova-
ných deficiencií predchá-
dzajúcou návštevou hod-
notiteľského tímu. ECOVE 
podrobne prerokovala našu 
správu a  konštatovala, že 
je napísaná v  súlade s  SOP 
a  UVLF v  Košiciach napĺňa 
podmienky akreditácie. Sú-
časne nám oznámili, že náš 
status akreditovanej školy 
vyprší v roku 2025 a my sme 
povinní podľa SOP požiada-
viek zaslať samohodnotiacu 
správu. Predpokladaný ter-
mín následnej vizitácie sku-
piny hodnotiteľov je marec 
2025. Na tento termín mu-
síme myslieť už teraz, pre-
tože jedine úspešná akredi-
tácia nám zabezpečí miesto 
v  európskom vzdelávacom 
priestore medzi najlepšími 
veterinárnymi inštitúciami 
a  udrží záujem študentov 
o štúdium u nás. Je to výzva 
pre všetkých nás, učiteľov i 
študentov, pretože ukazova-
tele sú stále prísnejšie, kladie 
sa dôraz aj na extramurálnu 
výučbu, zlepšovanie klinic-
kých zručností študentov, 
výučbu na modeloch, využi-

tie umelej inteligencie vo vzdelávacom procese a tiež uplat-
nenie prístupu „One health“ v rámci sylabov predklinických 
i  klinických predmetov. Získanie akreditácie v  roku 2016 
bolo naším historickým úspechom, ktoré výrazne ovplyvni-
lo pozitívne vnímanie našej univerzity vo svete. Tento status 
musíme obhájiť aj v  roku 2025, predpoklady na to máme, 
len to nesmieme podceniť a zaspať na vavrínoch, pretože sa 
nám to môže v budúcnosti vypomstiť. 

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., rektorka
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Výročná konferencia Európskej asociácie farmaceutických fakúlt
aj s aktívnou účasťou zástupcov UVLF

 V dňoch 11. – 13. 5. 2022 sa v Mediterranean Conference 
Centre vo Vallete na Malte uskutočnila výročná konferencia 
Európskej asociácie farmaceutických fakúlt (EAFP – Europe-

Zasadalo kolégium rektorky
 V  aule sa dňa 25. 5. 2022 uskutočnilo druhé zasadnutie 
kolégia rektorky v  tomto akademickom roku. Zasadnutie 
a viedla rektorka UVLF v Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr. Jana 
Mojžišová, PhD., ktorá prítomných členov kolégia – vedúcich 
katedier a prednostov kliník – privítala, oboznámila s prog-
ramom a požiadala, aby následne sprostredkovali všetky in-
formácie tvorivým zamestnancom na svojich pracoviskách. 
Hlavnými bodmi programu bolo totiž periodické hodnote-
nie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnos-
ti a tiež vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškol-
ského vzdelávania.
 Rektorka prof. Mojžišová vysvetlila, že periodické hodno-
tenie tvorivej činnosti sa týka rokov 2014 – 2019, do ktorého 
sú zahrnutí všetci tvoriví pracovníci, ktorí boli na univerzite 
v  trvalom pracovnom pomere v  danom období. Hodnote-

nie bude urobené centrálne, tvoriví pracovníci budú oslo-
vení len v prípade nejasností. Termín odovzdania je do 15. 
7. 2022. Zahraniční hodnotitelia nás na základe posúdenia 
zaradia do jednej zo stanovených kritérií a na tomto základe 
bude univerzite pridelená dotácia na rok 2024. V súvislosti 
s prijatím nového zákona o vysokých školách tiež zdôraznila 
potrebu zosúladiť naše vnútorné predpisy.
 Prorektor prof. Nagy prostredníctvom prezentácie infor-
moval členov kolégia o detailoch periodického hodnotenia, 
ktoré sa týkali zamestnancov a  ich kategorizácie, vecného 
kritéria zoradenia výstupov, profilov kvality atď. Následne 
informoval o právnej úprave zosúlaďovania vnútorného sys-
tému kvality vysokoškolského vzdelávania a jeho aktualizácii 
vo vzťahu k novelizácii zákona o vysokých školách (účasť štu-
dentov na rozhodovaní, Akreditačná komisia UVLF, kategórie 

an Association of Faculties of Pharmacy). UVLF je členom 
EAFP a pravidelne sa zúčastňuje na jej podujatiach. Výročná 
konferencia sa konala prezenčnou formou po tom, čo v roku 
2020 bola z dôvodu pandémie COVID-19 preložená na rok 
2021 a v roku 2021 sa konala on-line formou. Hlavnými té-
mami konferencie bola pripravenosť vysokých škôl na výuč-
bu farmaceutov v  on-line podmienkach, využívanie centra 
pre laboratórne zručnosti, digitálne zručnosti farmaceutov, 
spolupráca farmaceutov a medikov a iné.
 Na konferencii odznelo niekoľko prezentácii z  našej uni-
verzity. V sekcii EAFP Grant Award vystúpila PharmDr. Martin 
Šutorová s  príspevkom Providing Cross-Border Healthcare. 
Autorka prezentovala výsledky projektu, ktorý bol finančne 
podporený EAFP a bol zameraný na porovnanie preskripcie 
liekov vo vybraných štátoch Európskej únie. Na konferencii 
bola prezentovaná aj tretia misia univerzity (aktivity zelenej 
univerzity, využitie záhrady liečivých rastlín a iné) v prednáš-
ke autorov Faixová, Zita – Pistl, Juraj – Eftimová, Jarmila – 
Faixová, Dominika – Mojžišová, Jana: University Garden of 
Medicinal Plants and Missions of Higher Education Instituti-
ons. Oba príspevky boli prezentované aj vo forme posterov. 
Ďalší náš príspevok na konferencii sa venoval vzniku spoloč-
ného študijného programu farmácia medzi UVLF v Košiciach 
a UPJŠ v Košiciach pod názvom Joint Study Programme in 
Pharmacy – A  One Health Approach in Education autorov 
Faixová, Z. – Pistl, J. – Tomko, M. – Mojžišová, J.
 Z dôvodu stále zvyšujúcich sa nárokov na zručnosti a kom-
petencie absolventa študijného programu farmácia sa na 
fóre dekanov diskutovalo o transformácii profesie farmace-
uta a  potrebe aktualizácie sylabov predmetov a  zavedenie 
nových predmetov do osnov ako odpoveď na potreby pra-
xe. Na konferencii sa zúčastnili zástupcovia z 27 krajín, medzi 
nimi aj naši kolegovia z farmaceutických fakúlt v Bratislave, 
Brne a Hradci Králové. Na budúci rok sa výročná konferencia 
EAFP uskutoční v španielskej Valencii.
 

prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
prorektorka pre medzinárodné vzťahy a internacionalizáciu
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vysokoškolských učiteľov, obsadzovanie pracovných miest 
vysokoškolských učiteľov a  i.). Zosúladenie musí byť ukon-
čené do 31. 8. 2022. Informoval tiež o úlohách vyplývajúcich 
zo zákona 269/2018 o zabezpečení kvality vysokoškolského 
vzdelávania a upozornil na základné podmienky na vypraco-
vanie štandardov pre jednotlivé študijné programy.
 Ing. Róbert Schréter, PhD., kvestor, prítomným členom 
kolégia prezentoval univerzitný portál hodnotenia kvality 
a jeho funkcionality. Do tohto portálu sa musí každý tvorivý 
pracovník prihlásiť, skontrolovať správnosť údajov vo svo-
jom profile a doplniť VÚPCH. 
 Mimo hlavných bodov programu prorektorka prof. Faixo-
vá informovala o vzniku projektu Zelená univerzita UVLF, ak-
tivite Race to Zero ako celosvetovej aktivity, ktorá reagovala 
na klimatický summit v Glasgowe. Predstavila kalendár akti-
vít, poďakovala za účasť na doteraz realizovaných aktivitách 
a vyzvala k hľadaniu nových aktivít a nápadov. 
 Na záver zasadnutia rektorka prof. Mojžišová informova-
la o  viacerých skutočnostiach, medzi iným o zaslaní prie-

bežnej samohodnotiacej správy EAEVE v  polčase procesu 
akreditácie, o ktorej rozhodne výročné zasadnutie v dňoch 
8. – 9. 6., pričom upozornila na potrebu viac využívať Cen-
trum klinických zručností; o zasadnutí 7. regiónu EAEVE, kde 
sa prehodnocovala smernica o  regulovaných povolaniach, 
v ktorej sa pripravujú zmeny vrátane novej SOP; o pomoci 
ukrajinským študentom (je ich 34) vrátane ich rodinným prí-
slušníkom, ktorým poskytujeme ubytovanie na ŠD, brigády 
na klinikách i  jednorazový finančný príspevok; o SCImago 
hodnotení, kde bola UVLF skokanom roka a zlepšila si svo-
je umiestnenie v tomto hodnotení; o obnovení akreditácie 
odboru veterinárna chirurgia a akreditácii nových ŠP vete-
rinárna sestra a pohoda a zdravie zvierat, ŠP rodinný farmár 
bude hodnotený po uznaní nášho odvolania opätovne; o 
integrácii košických univerzít v súvislosti s plánom obnovy, 
záverom ktorej bol vyslovený nesúhlas s procesom, ktorý by 
viedol s strate právnej subjektivity. 

PhDr. Ľudmila Kundríková

Zasadala Správna rada ŠPP
 Dňa 30. júna 2022 sa na Univerzite veterinárskeho lekár-
stva a farmácie v Košiciach konalo zasadnutie Správnej rady 
Školského poľnohospodárskeho podniku, n. o., Zemplínska 
Teplica. Hlavným bodom rokovania bola Výročná správa ŠPP, 
n. o., za rok 2021. Rokovanie Správnej rady ŠPP otvoril jej 
predseda doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., ktorý na zasadnutí 
privítal členov SpR ŠPP, členov Dozornej rady ŠPP, rektorku 
UVLF v Košiciach prof. Mojžišovú, vedenie ŠPP a členov ve-
denia UVLF v Košiciach. 
 Riaditeľ ŠPP Ing. Seňko prezentoval niektoré dosiahnuté 
výsledky hospodárenia ŠPP a informoval prítomných o hlav-
ných aktivitách realizovaných na ŠPP v  roku 2021. Zdôraz-
nil pokračujúce úsilie vedenia podniku napriek náročnému 
obdobiu a zložitej situácii súvisiacej s koronavírusovou pan-
démiou o udržateľnosť jeho činnosti vo všetkých oblastiach 
aktivít. Dôraz bol kladený na zabezpečovanie hlavnej čin-
nosti pri realizácii praktického vzdelávania študentov UVLF 
v Košiciach a udržanie vyrovnaného hospodárenia. Uviedol, 
že celkový hospodársky výsledok podniku bol napriek vše-
obecne známej ťažkej situácii v poľnohospodárstve kladný 
a darilo sa zabezpečiť počas celého roka aj stavy zvierat na 
požadovaných počtoch potrebných pre realizáciu praktic-
kých cvičení. Spomenul problémy so zabezpečovaním pre-
vádzky podniku a jednotlivých činností na úseku živočíšnej 
aj rastlinnej výroby, vyjadril sa k otázke zveľaďovania majet-
ku podniku pokračujúcim nákupom pozemkov od súkrom-
ných vlastníkov, k zložitosti zabezpečovania pracovných síl, 
k realizácii tržieb za predchádzajúci rok, ako aj k vývoju uka-
zovateľov živočíšnej výroby. Spomenul tiež niektoré aktivity 
vedenia, ktoré sú v nasledujúcom období naplánované.
 V diskusii sa k správe vyjadrili členovia SpR ŠPP, rektorka a 
členovia vedenia. Poďakovali vedeniu podniku za vypraco-
vanie podrobnej správy, ocenili podiel podniku na realizácii 
výchovno-vzdelávacej činnosti aj v  súvislosti so zložitými 
podmienkami v poľnohospodárskej prvovýrobe. Zdôraznili 
nezastupiteľné miesto podniku v oblasti praktickej klinickej 
výučby. Pozitívne hodnotili pokračujúci trend zveľaďovania 
podniku aj nákupom pozemkov, starostlivosť podniku o ma-
teriálno-technické zabezpečovanie podmienok na realizáciu 
praktickej výučby, ocenili dosiahnutie kladného hospodár-

skeho výsledok podniku napriek problémom, ktoré v poľ-
nohospodárstve a hlavne v živočíšnej výrobe existujú. Zau-
jímali sa o analýzu výnosov a nákladov podniku, o prijatých 
opatreniach na znižovanie nákladov v súvislosti s celkovým 
vývojom ekonomickej situácie na Slovensku, o vývoj úžit-
kovosti a o plánoch na zabezpečovanie potrebných počtov 
zvierat pre praktickú výučbu v  ďalšom období, o  možnos-
tiach racionalizácie praktickej výučby na ŠPP a  efektívnom 
využívaní ubytovacích kapacít podniku, ako aj o  možných 
alternatívach režimov fungovania bitúnku. Diskutovalo sa 
aj o  vývoji situácie v  súvislosti s  výskytom afrického moru 
ošípaných a s tým súvisiacimi problémami realizácie praktic-
kej výučby zdravotnej problematiky ošípaných a o potrebe 
dodržiavania všetkých opatrení na zabránenie jeho zavleče-
nia do chovu. Členovia vedenia UVLF v Košiciach sa vedeniu 
podniku poďakovali  za možnosť realizácie praktických kli-
nických stáží pre zahraničných študentov s perspektívou po-
kračovania ich vykonávania aj v budúcom období, ako aj pre 
možnosť realizácie vedecko-výskumnej činnosti. Zaujímali 
sa tiež o  ďalšie plány pri zabezpečovaní praktickej výučby, 
o ďalšiu činnosť a rozvoj podniku a o nové investičné zámery 
vedenia podniku.
 Riaditeľ ŠPP Ing. Seňko v ďalšej časti rokovania informo-
val prítomných o snahe vedenia podniku pokračovať v za-
bezpečovaní stabilizácie podniku výkupom pôdy pre ŠPP 
a zvyšovania jeho podielu vo vlastníctve podniku, o ponuke 
možnosti kúpy nehnuteľného majetku – pozemkov, ako aj 
o  žiadosti na predaj nehnuteľného majetku fyzickej osobe 
v súvislosti s vysporiadaním vlastníctva k pozemkom podľa 
dlhodobého reálneho využívania ako záhrady, resp. prístu-
povej cesty.
 Na záver zasadnutia členovia správnej rady schválili Vý-
ročnú správu ŠPP, n. o., za rok 2021, účtovnú závierku za rok 
2021 a použitie hospodárskeho výsledku ŠPP za rok 2021 
v  zmysle predložených návrhov a  schválili tiež predložené 
návrhy súvisiace s nehnuteľným majetkom podniku. 

doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD.
 predseda SpR ŠPP, n. o., v Zemplínskej Teplici
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HYGIENA ALIMENTORUM XLII

 V dňoch 18. až 20. mája 2022 sa hotel Patria na Štrbskom 
Plese po dvoch rokoch nechcenej prestávky spôsobenej 
ochorením Covid-19 zaplnil organizátormi a účastníkmi 
medzinárodnej vedeckej konferencie HYGIENA ALIMENTO-
RUM XLII so zameraním na Zdravotnú bezpečnosť a  kvalita 
produktov hydiny, rybolovu a  zveriny – aktuálne problémy a 
trendy, konanej pod záštitou Ministerstva pôdohospodár-
stva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Organizátormi 
konferencie boli Katedra hygieny, technológie a zdravotnej 
bezpečnosti potravín  UVLF v Košiciach, Ministerstvo pôdo-
hospodárstva a rozvoja vidieka SR, Národný kontaktný bod 
SR pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA, Štátna vete-
rinárna a potravinová správa SR, Únia hydinárov Slovenska a 
Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, pot-
ravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave. Celkovo 
sa konferencie zúčastnilo viac ako 200 registrovaných účast-
níkov, medzi inými aj vedeckí či pedagogickí pracovníci a vy-
stavovatelia zo Slovenska, Českej republiky, Rakúska, Poľska, 
Nórska a Španielska. Účastníci tak mali jedinečnú možnosť 
vypočuť si celkovo 23 prednášok a prezrieť si 48 prezentova-
ných posterov. 
 Oficiálny program konferencie začal privítaním účastníkov 
odborným a organizačným garantom konferencie a  pro-
rektorom pre rozvoj školy a hodnotenie kvality prof. MVDr. 
Jozefom Nagyom, PhD. Konferenciu slávnostne otvorila re-
ktorka UVLF v Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, 
PhD. Vo svojom príhovore vyjadrila radosť z toho, že sme sa 
po niekoľkomesačnej prestávke opäť mohli stretnúť nielen 
v online priestore, ale aj osobne, diskutovať a zdieľať najnov-
šie informácie ohľadom aktuálnych problémov a trendov v 
oblasti zdravotnej bezpečnosti mäsa hydiny, rýb a zveriny, 
pretože problematika potravín je v  spoločnosti neustále vy-
soko aktuálnou témou.
Po otvorení konferencie vystúpil profesor Ján Pokrivčák, ria-
diteľ Inštitútu pôdohospodárskej politiky a  zároveň gestor 
prípravy Intervenčnej stratégie, s  príhovorom zameraným 
na stratégiu slovenského pôdohospodárstva do roku 2030. 
Následne účastníkom priblížila generálna riaditeľka sekcie 
rozvoja vidieka a priamych platieb Ministerstva pôdohospo-
dárstva a rozvoja vidieka SR Mgr. Katarína Mihaľová strate-
gický plán pre roky 2023 – 2027 v oblasti podpory živočíšnej 
produkcie a rozvoja vidieka.
 Následne program konferencie pokračoval udeľovaním 
pamätných medailí za mimoriadny rozvoj v  oblasti hygie-

ny potravín. Ocenenými boli MVDr. Anna Ondová, riaditeľ-
ka   RVPS Košice-mesto, MVDr Helena Dziaková, riaditeľka 
RVPS Humenné a MVDr. Jozef Kmec zo spoločnosti Dalton, 
spol. s r. o., Košice. Pamätné medaily im odovzdali rektor-
ka prof. Mojžišová a  vedúci katedry hygieny, technológie 
a zdravotnej bezpečnosti potravín prof. MVDr. Slavomír Mar-
cinčák, PhD. Z rúk prof. Goliana si Fándlyho medailu Sloven-
skej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinár-
ske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave prevzala pani re-
ktorka Jana Mojžišová za dlhoročnú prácu a zásluhy v rozvoji 
veterinárskeho lekárstva na Slovensku. 
 Po odovzdaní pamätných medailí sa mohli účastníci kon-
ferencie počas krátkej prestávky zúčastniť ochutnávky hydi-
nových šuniek a  tlačeniek od slovenských výrobcov spoje-
nej so súťažou o  najlepší výrobok. Zároveň sa hodnotenia 
zúčastnila aj odborná komisia, ktorá hodnotila rovnaké vý-
robky nezávisle od laickej komisie. V senzorickom hodnotení 
odbornou komisiou v kategórii Najlepšia hydinová tlačenka 
medzinárodnej vedeckej konferencie HA XLII bola ocenená 
spoločnosť Dalton, spol. s r. o., – Staromestská Mäsiareň za 
výrobok Staromestská hydinová tlačenka. Verejná komisia 
rozhodla v tejto kategórii o najvyššom ocenení pre spoloč-
nosť HSH, s. r. o., za výrobok Hydinová tlačenka. V kategórii 
Najlepšia kuracia šunka medzinárodnej vedeckej konferen-
cie HA XLII bola odbornou komisiou ocenená spoločnosť 
Hyza, a. s., za výrobok Kuracia šunka pravá slovenská. V 
senzorickom hodnotení verejnou komisiou v tejto kategórii 
bola ocenená spoločnosť Podtatranská hydina, a. s., za vý-
robok Herkules kuracia kocka. Diplomy za najlepšie výrobky 
boli jednotlivým výrobcom udelené počas spoločenského 
večera.
 Po krátkej prestávke nasledovali plenárne prednášky a ako 
prvý vystúpil prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., ústredný riaditeľ 
ŠVPS SR, na tému Výsledky úradných kontrol potravín v roku 
2021 na Slovensku. Okrem iného poukázal aj na stále čas-
tejšie sa vyskytujúce potravinové kauzy v rámci EÚ, avšak s 
potešiteľným konštatovaním, že žiadna z nich nemala pôvod 
na území Slovenska.
 O  aktuálnej situácii v  hydinárskom priemysle na Sloven-
sku informoval riaditeľ Únie hydinárov Slovenska Ing. Mgr. 
Daniel Molnár. Na aktuálne trendy v  rámci predaja hydiny, 
rýb a zveriny upriamil pozornosť Martin Krajčovič, predseda 
Slovenskej aliancie moderného obchodu. V rámci prestávky 
sa po plenárnych prednáškach uskutočnila degustácia pre-
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zentovaných výrobkov spoločnosti HYZA, a. s., ktorá patrí k 
popredným moderným spracovateľom a výrobcom hydiny a 
hydinových mäsových výrobkov nielen na Slovensku, ale aj 
v Európe. 
 Počas konferencie odzneli aj ďalšie veľmi zaujímavé a prí-
nosné príspevky zaoberajúce sa napríklad trendmi produk-
cie akvakultúry v Nórsku, ktorý predniesla prof. M. Sørensen 
z Fakulty biovied a  akvakultúry z Nord University v  Bodø. 
O hygienických postupoch pri produkcii mäsa z voľne žijú-
cej zveri a o jej prvotnom ošetrení informoval prof. Dr. Peter 
Paulsen z Univerzity veterinárnej medicíny vo Viedni. Sek-
ciu prednášok ukončil svojou online prezentáciou Antoni 
Dalmau Bueno z Inštitútu agropotravinárskeho výskumu 
a technológie v Španielsku s aktuálnou témou Kritické body 
z hľadiska welfare hydiny na bitúnku. 
 Popoludňajší prednáškový blok bol venovaný vystúpe-
niam českých a poľských účastníkov. Ako prvý vystúpil Ing. 
Ondřej Horák z Ministerstva zemědělství České republiky 
s príspevkom zameranom na Akčný plán realizácie stratégie 
bezpečnosti potravín a výživy 2030. Po ňom vystúpila doc. 
MVDr. Šárka Bursová, Ph.D., dekanka Fakulty veterinární hy-
gieny a  ekológie Veterinární univerzity Brno s príspevkom 
Balení a  skladování jako faktor ovlivňující vybrané jakostní 
paramtery čerstvých ryb. Obsah histamínu vo vybraných fá-
zach marinovaných a  údených rýb v  Poľsku bol témou Dr. 
Ing. Mirosłąwa Michalského z  Národného veterinárskeho 
výskumného inštitútu v  Pulawách v  Poľsku. Následne pán 
MVDr. Macháček z Veterinární univerzity Brno prítomných 
informoval o Národnom programe tlmenia salmonel v Čes-
kej republike a vplyve na zvýšenie kvality živočíšnych pro-
duktov a  pohody a  welfare zvierat. Prvý prednáškový deň 

konferencie bol ukončený spoločenským večerom, kde mali 
prítomní účastníci možnosť ochutnávať kulinárske špeciali-
ty hotela Patria ako aj výrobky poskytnuté sponzormi kon-
ferencie. Táto časť už tradične dáva priestor aj na odborné 
diskusie, výmenu skúseností a  nadväzovania odborných 
kontaktov.
 Posledný deň medzinárodnej vedeckej konferencie bol 
venovaný hlavne problematikám rezíduí antibiotík, vplyvu 
humínových látok a fermentovaných krmív na kvalitu mäsa 
brojlerových kurčiat, kvality medu a probiotických príprav-
kov v chove rýb.
 Poďakovanie organizátorov medzinárodnej vedeckej kon-
ferencie HA XLII patrí najmä generálnemu sponzorovi Tauris 
Group, Rimavská Sobota, ako aj hlavným partnerom toh-
to podujatia: firmám BILLA, s. r. o., Labaš, s. r. o., Potraviny 
FRESH, s. r. o. a TESCO STORES SR, a. s., sponzorom konferen-
cie, a to AQUA PRO EUROPE, a. s., Babičkin dvor, a. s., Dalton 
spol. s r. o. – Staromestská Mäsiareň, Hydina Slovensko s.r.o., 
Lieskovec, Hyza, a. s., Milk Agro, s. r. o., MINERÁLNE VODY, a. 
s., Prešov, REGIA TT, s. r. o., - Pivnica Orechová a Rybárstvo 
Požehy, s. r. o., a mediálnym partnerom podujatia Maso.cz – 
odborný časopis pro obor zpracování masa, Folia veterinaria 
– vedecké periodikum UVLF v Košiciach, a v neposlednom 
rade aj zamestnancom hotela Patria za príjemné prostredie.
Zároveň vás pozývame na XLIII. ročník konferencie Hygiena 
Alimentorum, ktorý sa bude konať v dňoch 10. – 12. mája 
2023 s  tematickým zameraním na zdravotnú bezpečnosť 
a kvalitu mliečnych a rastlinných komodít, dúfajme, že znova 
prezenčne v hoteli Patria na Štrbskom Plese.

Organizačný výbor konferencie

Z univerzitného zápisníka

 Aktivity Košického klastra nového priemyslu (Cassovia 
New Industry Cluster – CNIC), ktorého členom je aj naša 
univerzita, pokračujú. Tešíme sa, že vzniká spolupráca, kto-
rá otvorí dvere inováciám, digitalizácii a umožní vytvorenie 
platformy pre akademické a korporátne partnerstvá. CNIC 
je významným inovačným projektom, ktorý spája techno-
logické zameranie s inovatívnymi spoločenskými aktivita-
mi, ktorých úlohou je zlepšiť kvalitu života ľudí.
 S klastrom podpísali 24. mája 2022 memorandum o spo-
lupráci zástupcovia spoločnosti Deutsche Telekom IT 
Solutions Slovakia (DT ITSO SK). Spolupráca má priniesť 
jedinečné spojenie vedy, výskumu a súkromného sektora, 
ktorá košického regiónu zvýši ekonomický a sociálny rast. 
CNIC bude aj v spolupráci s DT ITSO SK formovať moderné 
a kreatívne prostredie pre vznik inovatívnych high-tech rie-
šení so zameraním na biomedicínsky výskum, kvantové a 
informačné technológie, životné prostredie a zelenú ener-
getiku. Spolupráca presahuje technologické zameranie a 
pomôže k realizácii aktivít  inovatívneho a  spoločenského 
charakteru tak, aby sa pokrok v technológiách prejavil aj 
na zlepšení kvality života ľudí v regióne. „Oblasti pôsobenia 
CNIC sú nám blízke vďaka prienikom s naším strategickým 

Košický klaster nového priemyslu s viacerými aktivitami

smerovaním. Vo svojej činnosti, okrem stáleho portfólia IKT 
služieb, sme sa taktiež zamerali na inovácie s cieľom rozvíjať 
budúce produkty a služby. V minulom roku sme sa pomocou 
rozšírenej reality úspešne realizovali v oblasti zdravotníckej 
starostlivosti v interaktívno-expozičnej  terapii. Naďalej chce-
me investovať do oblastí virtuálnej a rozšírenej reality či iných 
inovatívnych projektov v oblasti zdravia, životného prostredia 
alebo smart cities,“ povedal Andreas Truls  z DT ITSO SK.
 Špecializované centrá CNIC budú lokalizované vo viace-
rých častiach Košíc, kde sa nachádzajú sídla a vedecké pra-
coviská univerzít a UNLP. Prototypová a priemyselná zóna 
má byť zriadená v Cassovia Discovery Park na Moldavskej 
ulici.
 Členovia CNIC a ich partneri z high-tech priemyslu začiat-
kom júna adresovali otvorený list podpredsedníčke vlá-
dy SR a ministerke investícií, regionálneho rozvoja a in-
formatizácie Veronike Remišovej. Prejavili v ňom výrazný 
a reálny záujem o  inštaláciu technológie superpočítača 
v meste Košice. Umiestnenie superpočítača v zmysluplnom 
ekosystéme tvoreného konzorciom CNIC a  relevantnými 
priemyselnými partnermi považujú za záruku jeho efektív-
neho využitia. CNIC má vybudované relevantné technolo-

Napísala a spracovala 
Zuzana Bobriková
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Financovanie vysokých škôl sa nevyvíja dobrým smerom –
konštatovala to Slovenská rektorská konferencia aj Rada vysokých škôl SR

gické a personálne kapacity potrebné k obsluhe a plnohod-
notnému využívaniu vyššie uvedenej technológie k rozvoju 
mesta Košice a celého východoslovenského regiónu.  
 Od 27. do 29.júna 2022 sa v Hornom Smokovci uskutočnil 
Kick Off meeting projektu CassTech, ktorý usporiadal CNIC. 
Našu univerzitu reprezentoval prorektor pre vedecko-vý-
skumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. MVDr. Juraj 
Pistl, PhD.
 Počas prvého dňa rezonovala predovšetkým téma trans-
formácie priemyslu a spoločnosti v regióne východného 
Slovenska prostredníctvom technologického rozvoja re-
prezentovaného združením CNIC a prínosu superpočítača. 

„Doterajšie spolupráce medzi CNIC a priemyselnými par-
tnermi poukazujú na potrebu vytvorenia konkurencie-
schopného technologického prostredia vo východoslo-
venskom regióne pevne previazanom s ďalšími vyspelými 
regiónmi EU. Prostredníctvom nových foriem moderného 
priemyslu dôjde k vytvoreniu  synergie medzi vedeckový-
skumným prostredím, ktoré je nositeľom hodnôt a progre-
sívnych technológií, a priemyslom. Práve projekt CassTech 
má prispieť k zblíženiu univerzít a ústavou SAV s priemys-
lom,“ uviedol  predseda predstavenstva CNIC a riaditeľ pro-
jektu CassTech prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.

Slovenská
rektorská konferencia – 
nedôstojná situácia škôl

 Slovenská rektorská konferencia (SRK) na rokova-
ní 13. júna 2022 požiadala premiéra Eduarda Hegera o be-
zodkladné stretnutie. Dôvodom je nedôstojná ekonomická 
situácia vysokých škôl. Budúcnosť slovenského vysokého 
školstva je podľa SRK v súčasnosti neistejšia ako kedykoľvek 
predtým. 
 Rektorky a rektori slovenských vysokých škôl opakovane 
upozornili na nedostatočné financovanie vysokoškolského 
sektora. Rovnaký záver konštatovali okrem iných aj OECD 
(2021), či Najvyšší kontrolný úrad SR (2018). Dlhodobé 
podfinancovanie považujú za kľúčový problém vysokého 
školstva, jeho dôsledkom je nízka viditeľnosť vo svetových 
rebríčkoch univerzít, ale aj rastúci podiel mladých ľudí, ktorí 
sa rozhodnú pre dlhodobé štúdium v zahraničí. „Budúcnosť 
slovenského vysokého školstva sa dnes zdá byť neistejšia ako 
kedykoľvek predtým. Teraz je najvyšší čas začať skutočne in-
vestovať do vysokého školstva a ukázať mladým ľudom, že na 
nich záleží. Opätovne žiadame predsedu vlády SR o  bezod-
kladné stretnutie, pretože ekonomická situácia v  rezorte vy-
sokých škôl je nedôstojná a nezodpovedá ich poslaniu v spo-
ločnosti. Ďalšie predlžovanie tejto kritickej až katastrofálnej 
situácie a neochota zo strany zodpovedných hľadať riešenia 

a východiská z nej, môže viesť k tomu, že vysoké školy nebudú 
môcť začať nový akademický rok v riadnom termíne,“ uviedla 
SRK po júnovom rokovaní.
 Vláda SR pristúpila od roku 2021 k znižovaniu rozpisu do-
tácie zo štátneho rozpočtu na verejné vysoké školy. V roku 
2021 bol deficit vo výške 18 mil. eur a v roku 2022 o 27 mil. 
eur. Pokles verejných výdavkov na vysoké školy má žiaľ 
pokračovať aj v roku 2023 o ďalších 27 mil. eur. Avšak bu-
dúcnosť sektora sa dramaticky mení aj s ohľadom na požia-
davky, ktoré kladú na vysoké školy vláda, podnikateľský/sú-
kromný sektor, študenti a ich rodičia, ale aj Európska únia, či 
UNESCO a ďalší aktéri. Zvyšujúce sa nároky nesprevádza na-
vyšovanie verejných výdavkov, ale paradoxne ich krátenie, 
ku ktorému sa pridal rast cien energií, inflácia, oprávnená 
požiadavka zamestnancov na valorizáciu platov.
 Na zvýšené náklady na energie budú verejné vysoké 
školy potrebovať v roku 2022 minimálne 12, 9 mil. eur. In-
flácia bude mať dopad na rast cien tovarov a  služieb, už 
dnes sa odráža v cenách materiálov na investičné a rozvo-
jové projekty, čo ohrozuje ich implementáciu. Slovensku sa 
nevyhýbajú globálne problémy. Pandémia ochorenia Co-
vid-19 ukázala, že naše vysoké školy sú flexibilné, dokážu 
sa prispôsobiť nepredvídateľným situáciám. Aj keď kvôli 
pandémii prišli o významnú časť príjmov zo svojej hlavnej, 
ako aj z podnikateľskej činnosti, boli pripravené pokračovať 
v  poskytovaní vzdelávania. V  nadväznosti na vojnu, ktorú 
vedie Rusko na Ukrajine, sa zvýšili požiadavky aj na sloven-
ské vysoké školy. Tie solidárne pomáhajú ukrajinským štu-
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Nový biomateriál prezentovali naši kolegovia
v médiách aj na konferencii

dentom a akademikom, ako aj ich rodinným príslušníkom 
a odídencom z vlastných zdrojov.
 Pokles verejných výdavkov na verejné vysoké školstvo 
má dopad aj na ľudské zdroje a personálnu politiku. Situ-
ácia na každej vysokej škole je špecifická, avšak v súvislos-
ti s  prebiehajúcou akreditáciou, ktorá zvýšila personálne 
nároky na zabezpečenie študijných programov, sú vysoké 
školy v náročnom období. 

Rady vysokých škôl SR – financovanie ide deštruktív-
nym smerom

 V stredu 15. júna 2022 sa uskutočnilo prezenčné zasad-
nutie pléna Rady vysokých škôl SR (RVŠ). Aj tá mala na 
programe aktuálny stav financovania verejných vysokých 
škôl; spoločný systém podpory budovania dobrého mena 
vysokých škôl; či otázky k implementácii novely zákona o 
vysokých školách a k systému periodického hodnotenia 
tvorivej činnosti. Rada VŠ konštatovala, že financovanie vy-
sokého školstva zo štátneho rozpočtu sa vyvíja deštruktív-
nym smerom. Znižovanie štátnej dotácie vysokým školám 
zásadne oslabuje ich schopnosť plniť svoje spoločenské 
poslanie. 

 Podľa prezentovaných informácií je aj v roku 2023 plá-
novaný ďalší výrazný pokles štátnej dotácie verejným vy-
sokým školám, čo súhrnne predstavuje zníženie o 72 mili-
ónov eur oproti roku 2020. „V kontexte negatívnych makro-
ekonomických ukazovateľov, akými sú zvyšujúce sa náklady 
na základnú prevádzku či rastúca cena prakticky všetkých 
komodít pri obrovskej miere inflácie presahujúcej v súčasnosti 
12 percent, to bude znamenať kolaps slovenských verejných 
vysokých škôl sprevádzaný odlevom najmä mladých perspek-
tívnych učiteľov a doktorandov do zahraničia a do súkromnej 
sféry,“ skonštatoval pre Tlačovú agentúru SR predseda RVŠ 
SR Martin Putala. Povedie to k nenávratnému rozvratu vyso-
kých škôl na Slovensku a posilní sa trend trvalých odchodov 
mladých ľudí zo Slovenska najskôr za štúdiom a následne 
za prácou a novým životom v zahraničí.
 RVŠ SR požiadala o okamžité začatie dialógu na úrovni 
vlády SR a reprezentácií vysokých škôl s cieľom navrhnúť 
opatrenia na zlepšenie finančnej situácie vysokých škôl v 
záujme zvyšovania ich kvality a zastavenia deštrukcie slo-
venského vysokého školstva.

 Vo februári informovala Slovenská akadémia vied 
o  úspechu kolektívu vedeckých pracovníkov, ktorý 
vyvinul a experimentálne otestoval inovatívny bio-
materiál. Ten by mohol pomáhať pacientom s  po-
škodenými časťami tváre. Biocement a biokeramika 
by mali pomáhať najmä po poraneniach tváre a pri 
chorobných stavoch napr. cystách, tumoroch či 
úbytku kostnej hmoty. Takéto operácie u nás potre-
bujú asi štyri tisícky pacientov. Vynikajúce výsledky 
v  tejto oblasti dosiahol vedecký kolektív z  Ústavu 
materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, 
v. v. i (UMV SAV, v. v. i.), Univerzity veterinárskeho le-
kárstva a farmácie v Košiciach (UVLF) a spoločnosti 
Solmea, s. r. o. Podrobnejšie sme o výsledkoch výsku-
mu písali v Spravodajcovi č.1/2022. 
 Zástupcovia vedeckého kolektívu pokračujú 
v prezentácii výsledkov výskumu na rôznych fórach. 
V sobotu 21. mája 2022 priniesol veľmi zaujíma-
vú vedecko-populárnu prezentáciu televízny ma-
gazín o vede a technológiách VAT s Gregorom 
Marešom. V  rozsiahlej reportáži informoval, ako 
funguje nový biomateriál na poškodené kosti v 
tvárovej oblasti. Archív magazínu nájdete na we-
bovej stránke RTVS. 
 Vzdelávací, vedecký a výskumný inštitút AGEL, n. 
o., Nemocnica AGEL Košice-Šaca, a. s., v spolupráci s Ústa-
vom materiálového výskumu SAV v Košiciach a Univerzitou 
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach zorganizo-
vali 9. júna 2022 vedecké podujatie nazvané Perspektívy 
aplikácie aktuálne vyvíjaných biomateriálov pre kožné 
a osteochondrálne defekty. Prezentovali na ňom výsled-
ky práce našich vedcov, ktorí  vyvinuli modifikovaný kal-
cium-fosfátový biocement obsahujúci aj špecifické animo-
kyseliny, ktoré ovplyvňujú hojenie defektov i tvorbu kost-
ného tkaniva. Na podujatí zdôraznili, že slovenskí vedci po 

takmer pätnásťročnej experimentálnej štúdii, v ktorej riešili 
problematiku regeneračnej medicíny, prišli s  významným 
riešením v  terapii tvrdých tkanív a  kože. Experimentálne 
biomateriály z dielne vedeckého tímu z Košíc predstavujú 
vhodnú alternatívu, najmä svojou jednoduchosťou prípra-
vy a efektivitou, v liečbe defektov tvrdých tkanív a kože. Na 
vedeckom podujatí prezentovali prácu katedry morfologic-
kých disciplín prof. MVDr. Ján Danko, PhD., a jeho kolegy-
ne doc. MVDr. Katarína Vdoviaková, PhD., a doc. MVDr. 
Lenka Krešáková PhD.



V Krakove o projekte programu Erasmus+ FOODINOVO
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 V  dňoch 9. až 11. mája 2022 sa v  Krakove  na pôde Fa-
kulty technológie potravín, Poľnohospodárskej univerzity 
v Krakove uskutočnilo v poradí druhé pracovné stretnutie 
pracovných tímov ERASMUS+ projektu s názvom Inovácia 
štruktúry a obsahového zamerania študijných progra-
mov profilujúcich potravinárske študijné odbory s oh-
ľadom na digitalizáciu výučby (FOODINOVO). K partne-
rom projektu patria Slovenská poľnohospodárska univer-
zita v  Nitre, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie 
v Košiciach, Veterinárna univerzita v Brne a Poľnohospodár-
ska univerzita v Krakove.
 Medzi hlavné ciele projektu FOODINOVO patrí zvyšova-
nie kvality pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania 
prostredníctvom komplexných aktivít zvyšovania kvality 
vzdelávania, prepájania študentov, učiteľov, univerzít, pra-
xe a krajín tak, aby výsledky projektu boli u každého part-
nera projektu prínosom. Súčasťou programu pracovného 
stretnutia bolo aj rokovanie o ďalšom postupe pri príprave 
výstupov, medzi ktoré patria inovované spoločné elektro-

nické učebné materiály pre pregraduál-
ne a postgraduálne vzdelávanie, inovo-
vané spoločné prednášky a workshopy 
učiteľov, inovované kurikula postgra-
duálneho vzdelávania, spoločné se-
mináre, odborné a vedecké podujatia 
pre pregraduálnych a postgraduálnych 
študentov, učiteľov a odborníkov z 
potravinárskej praxe. Študentom a za-
mestnancom vysokých škôl tak prog-
ram dáva možnosť zlepšiť si svoje zruč-
nosti.
 Ako uviedol prof. MVDr. Sla-
vomír Marcinčák, PhD., predmetom 
záujmu pracovného stretnutia bola 
tiež organizácia  Intenzívneho kurzu 
študentov z  partnerských univer-
zít, ktorý bude zameraný na produkciu 
a bezpečnosť živočíšnych produktov. 
Kurz bude organizačne zabezpečovať 
Katedra hygieny, technológie a  zdra-
votnej bezpečnosti potravín Univerzity 

veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach a bude pre-
behať v dňoch 22. – 26. augusta 2022 v Košiciach.
 Program kurzu bude zahŕňať odborné a vedecké pred-
nášky zamerané na hygienu a technológiu potravinárskych 
komodít živočíšneho pôvodu s praktickými ukážkami me-
tód pre stanovenie kvality a zdravotnej bezpečnosti potra-
vín. Účastníci kurzu sa taktiež budú môcť zúčastniť exkurzií 
do moderných potravinárskych podnikov partnerov našej 
univerzity, kde uvidia technologické zariadenia používané 
pre spracovanie a  výrobu mliečnych a  mäsových produk-
tov. V neposlednom rade bude kurz zahŕňať aj prehliadku 
areálu našej univerzity, jej vybraných seminárnych a labora-
tórnych miestností, a taktiež aj prehliadku centra mesta Ko-
šice pre účastníkov kurzu zo zahraničia. Pripravovaný kurz 
poskytne študentom partnerských univerzít nielen nové 
poznatky z oblasti hygieny potravín, ale taktiež aj informá-
cie o  možnostiach rozšírenej medzinárodnej spolupráce 
a  organizácie výmeny študentov, doktorandov a  zamest-
nancov zahraničných vysokých škôl.

Profesor Štefan Vilček vystavuje fotografie zo života volaviek popolavých
 Náš kolega, profesor Štefan Vilček, je známy aj ako ne-
únavný fotograf prírody. V pobočke Verejnej knižnice Jána 
Bocatia v Košiciach na Triede SNP č. 48/A môžete od 24. 
júna do 26. septembra 2022 vidiek výstavu jeho fotografií  
zo života volaviek popolavých nazvanú POPOLAVÉ KRÁS-
KY. Fotografie zachytávajú život volaviek popolavých v 
priebehu jedného roka. Autorovi trvalo dva až tri roky, kým 
zachytil zaujímavé momenty z ich ročného životného cyk-
lu.
 Ako uvádza Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach na 
svojej stránke, prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.  – vedecký 
pracovník na Katedre epizootológie, parazitológie a ochra-
ny spoločného zdravia Univerzity veterinárskeho lekárstva 
a farmácie v  Košiciach – je profesionálne orientovaný na 
molekulovo-genetický výskum vírusov infikujúcich zviera-
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tá. Vo voľnom čase sa venuje turistike, cestovaniu a foto-
grafovaniu prírody. Ako nezávislý batôžkar precestoval päť 
kontinentov. Z jeho významnejších ciest možno spomenúť 
Island, Aljašku, národné parky USA, Patagóniu, Galapágy, 
Veľkonočný ostrov, Indonéziu, Indiu, Japonsko, Južnú Kó-
reu a Čínu. Dnes sa venuje predovšetkým fotografovaniu 
vtákov viazaných na vodné prostredie. Z týchto aktivít už 
usporiadal viaceré fotovýstavy.
 Po skončení projektu, ktorý bol zameraný na život bo-
cianov bielych, sa autor sústredil na volavky. Tieto vtáky ho 
priťahujú ich vznešenou krásou, majestátnosťou a istým 
druhom tajomna. Hoci u nás poznáme viaceré volavky, sú-
stredil sa na život volavky popolavej. Stretnúť volavky v na-
šich končinách nie je vzácnosť, ale dostať sa do ich bezpro-
strednej blízkosti je už náročnejší problém, lebo sú to veľmi 
plaché vtáky. Trvalo mu 2 – 3 roky, kým sa mu podarilo na-
fotografovať zaujímavé momenty z ich ročného životného 
cyklu.
Jeho fotografie zachytávajú voľne žijúce volavky popolavé 
počas zimného obdobia (časť z nich sa nesťahuje do tep-
lých krajín) – stavanie hniezda, rozmnožovanie, výchova 
mláďat, získavanie potravy a oddych. Za „svojimi“ popola-
vými kráskami cestoval do rôznych oblastí Slovenska a do 
iných štátov Európy. Fotografie pochádzajú z oblastí na vý-
chodnom Slovensku (okolie Hrhova, Streda nad Bodrogom, 
Kysak, okolie Svidníka), Moravy (Lednice), Čiech (Praha), 
Londýna (Regent park), Škótska, oblasti Camarque vo Fran-
cúzsku a inde. V súčasnosti už pracuje na ďalšom projekte o 
živote potápok chochlatých a lysiek čiernych.

 Liga proti rakovine začala vyhodnocovať tohtoročnú 
najvzácnejšiu zbierku Deň narcisov 2022. Počas charita-

Vďaka za narcisy
tívnej zbierky sa pred-
bežne vyzbieralo 815 
000 eur. Suma nie je 
konečná, pripočíta sa 
k nej ešte výnos z SMS 
zbierky. O čiastkových 
výsledkoch informova-
la LPR aj spolupracujú-
cich dobrovoľníkov. Bola medzi nimi aj Univerzita veterinár-
skeho lekárstva a farmácie v Košiciach. 
 Výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine (LPR) Eva Kováčová 
a koordinátorka zbierky Deň narcisov Ľubica Slatina tlmoči-
la POĎAKOVANIE všetkým zúčastneným spoluorganizáto-
rom a dobrovoľníkom za aktívnu účasť a spolupodieľanie 
sa na finančnej zbierke Deň narcisov 2022, ktorá sa usku-
točnila 28. apríla 2022. Celkový výnos zbierky predstavuje 
v Košiciach a okolí sumu 45.829 eur. Výnos z finančnej 
zbierky bude použitý podľa rozhodnutia Generálnej rady 
LPR a na základe Stanov LPR na služby a aktivity v prospech 
onkologických pacientov, na podporu medicínskych a vý-
skumných projektov, ako aj vzdelávacích a  informačných 
projektov.
 Spoluorganizátor Univerzita veterinárskeho lekárstva 
a farmácie v Košiciach sa na tejto zbierke podieľal vyzbie-
raním finančných prostriedkov v celkovej sume 916,31 eur. 
Do dvoch pokladničiek sa našim dobrovoľníčkam podarilo 
nazbierať sumy 384,30 eur a 532,01 eur spolu 916,31 eur.

 Srdečne ďakujeme všetkým dobrovoľníčkam, dobro-
voľníkom i Vám, ktorí ste prispeli.
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Univerzita bola účastníkom 11. ročníka Celoslovenských dní poľa

 V dňoch 7. a 8. júna 2022 sa v Dolnej Krupej na pozemkoch 
spoločnosti PD Krupá, okres Trnava uskutočnil už v poradí 
11. ročník Celoslovenských dní poľa, ktoré sú pokladané za 
najväčšiu odbornú poľnohospodársku výstavu na Sloven-
sku. Už tradičné celoslovenské stretnutie poľnohospodárov 
predstavuje celoštátnu prehliadku odrôd poľnohospodár-
skych plodín, pokusov s ochranou a výživou rastlín, najmo-
dernejšej poľnohospodárskej techniky a hospodárskych 
zvierat. V priebehu rokov sa výstava vyprofilovala na podu-
jatie s vysokou odbornou úrovňou, poukázala na možnosti 
slovenského poľnohospodárstva a jeho úroveň. Podujatia 
tohto druhu sú dôležité preto, že laická verejnosť môže vi-
dieť dnešné moderné poľnohospodárstvo a odborná verej-
nosť môže uzatvárať kontrakty a dohody. Aktuálny ročník po 
prvý raz hostilo Poľnohospodárske družstvo Krupá v Dolnej 
Krupej, čím sa naštartovala nová putovná tradícia. Výstava sa 
v minulosti opakovane konala v Dvoroch nad Žitavou, tento 
rok sa výstava presunula po prvý raz do Trnavského kraja. 
 Cieľom tejto odbornej výstavy je predstaviť najmodernej-
šie technológie pre zefektívnenie rastlinnej a živočíšnej vý-
roby a poukázať na inovatívne riešenia pomáhajúce poľno-
hospodárom dosahovať ich ciele. Výstavy sa okrem bežných 
návštevníkov zúčastnili predstavitelia stredných odborných 
škôl zameraných na poľnohospodársku výrobu a služby na 
vidieku, zástupcovia Národného poľnohospodárskeho a 
potravinárskeho centra, Ústredného kontrolného a skúšob-
ného ústavu pôdohospodárskeho, predstavitelia rozpočto-
vých, príspevkových organizácií a štátnych podnikov. Vý-
znamnou aktivitou tohto ročníka výstavy bola aj prezentácia 
stredných odborných škôl vychovávajúcich poľnohospodár-
skych odborníkov. Každým novým ročníkom sa na výstave 
zúčastňuje zvyšujúci sa počet obchodných spoločností v 
oblasti osív, výživy a ochrany rastlín, poľnohospodárskej 
techniky, ale aj živočíšnej výroby. Medzinárodný rozmer vý-
stavy potvrdili svojou účasťou aj zahraniční vystavovatelia. 
Na 20 hektároch plochy si návštevníci mohli pozrieť 612 od-
rodových políčok a 245 políčok s variantami ochrany a vý-
živy od 56 spoločností. Návštevníci mohli vidieť obrábanie 
pôdy konským záprahom, historické traktory, ako aj najmo-
dernejšie technológie majúce vplyv na zvyšovanie produk-
tivity práce v poľnohospodárstve. Neoddeliteľnou súčasťou 
výstavy bola prezentácia hospodárskych zvierat, ktorá sa 
tešila všeobecnému záujmu, hlavne zo strany mladších náv-
števníkov. Chovateľskými zväzmi boli predstavené niektoré 
druhy a plemená hospodárskych zvierat. Vystavované kone 
sa zúčastnili aj súťaže v orbe konským záprahom a pri ukáž-
ke prác s  konským záprahom. Prezentácia hospodárskych 

zvierat mala za cieľ podnietiť v návštevníkoch záujem o roz-
širovanie živočíšnej výroby ako neoddeliteľnej súčasti poľ-
nohospodárstva, ale aj o oživenie vidieka nielen z hľadiska 
hospodárskeho, ale aj relaxačného a športového.
 Tak ako aj minulý rok sa výstava konala pod záštitou mi-
nistra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuela Vlčana, 
ktorý túto výstavu aj oficiálne otvoril. Na otvorení výstavy sa 
ďalej zúčastnili viacerí vládni, verejní a profesijní predstavite-
lia. V ich príhovoroch sa zamerali najmä na otázku našej se-
bestačnosti v produkcii potravín a chystané zvýšenie miery 
spolufinancovania projektov zo strany štátu.
 Naša univerzita sa na výstave zúčastnila už štvrtýkrát na 
základe pozvania organizátora a firmy Vetis, zaoberajúcou 
sa činnosťami v oblasti poľnohospodárstva a veterinárneho 
lekárstva, a ktorá vo svojich výstavných priestoroch umož-
nila zástupcom našej univerzity prezentovať návštevníkom 
výstavy našu univerzitu jednak z pohľadu poskytovaného 
vzdelávania v programoch súvisiacich s poľnohospodárskou 
výrobou, ako aj z aspektu činností niektorých klinických pra-
covísk, ktoré v rámci svojich aktivít poskytujú pre chovateľs-
kú prax svoje služby v oblasti diagnostiky, terapie, prevencie 
ako aj poradenstva, konzultačnej a expertíznej činnosti. V 
tomto smere tu svoje aktivity prezentovala klinika prežúvav-
cov, klinika ošípaných a katedry výživy a chovu zvierat. Tieto 
pracoviská na výstave zastupovali doc. MVDr. Iveta Maska-
ľová, PhD., MVDr. Zuzana Farkašová, PhD., MVDr. Róbert Link, 
PhD., MVDr. Katarína Bárdová, PhD., MVDr. Vladimír Hisira, 
PhD., a MVDr. Michal Dolník, PhD. Zástupcovia našej univer-
zity okrem reprezentácie zodpovedali aj za prípravu a tech-
nicko-organizačné zabezpečenie účasti na výstave. Naša 
univerzita bola prezentovaná ako inštitúcia zohrávajúcu výz-
namnú úlohu vo výchove odborníkov pre poľnohospodár-
stvo a aktívne spolupracujúcu s poľnohospodárskou praxou. 
Naše prezentačné priestory boli navštevované tak laickou 
verejnosťou, ako aj žiakmi stredných odborných škôl zame-
raných na poľnohospodársku výrobu, ako aj návštevníkmi 
zaoberajúcimi sa drobnochovom hospodárskych zvierat. Pri 
tejto príležitosti boli verejnosti prezentované možnosti štú-
dia na našej univerzite, kde boli spomenuté aj nové študijné 
odbory, ktoré sa otvárajú budúci akademický rok. Aj vďaka 
účasti našej univerzity na tomto jedinečnom a významnom 
podujatí pre poľnohospodárov sa urobil ďalší krok v zvyšo-
vaní povedomia odbornej a ostatnej verejnosti o našej uni-
verzite a v rozvíjaní jej aktívnej spolupráce s praxou.

MVDr. Róbert Link, PhD.
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Majáles 2022

 Majáles je definovaný ako jarná slávnosť, oslava príchodu 
mája a študentského života. Preto sláviť ho v  priestoroch 
univerzity je úplne prirodzené a  samozrejmé. Samozrejmé 
však nie je to, že ho môžeme každý rok uskutočniť, čo by nás 
v  roku 2019, kedy sa Majáles 28. 5. naposledy konal, nikdy 
ani len nenapadlo. A predsa sa stalo, že dva ročníky boli úpl-

ne vymazané, proste sú nenávratne 
preč. A tak nás pandémia ochorenia 
Covid-19 prehupla odrazu do roku 
2022, kedy sa 26. 5. konalo o  to ra-
dostnejšie  23. stretnutie zamest-
nancov pod názvom Majáles 2022. 
Tradične ho organizuje Univerzita 
veterinárskeho lekárstva a farmácie 
v  Košiciach v  spolupráci so Základ-
nou organizáciou Odborového zväzu 
pracovníkov školstva a  vedy UVLF 
v Košiciach. V záujme tradícií boli za-
chované všetky prvky veterinárske-
ho majálesu – početné zastúpenie 
zamestnancov takmer zo všetkých 
kliník, katedier a  pracovísk, dobré 
jedlo, dobrá hudba, už tradičná tom-
bola a  nechýbala ani dobrá nálada. 
O to, aby nám v brušku nevŕzgalo, sa 
postarala Gastromila, s. r. o, a Vet Bar, 
o to, aby nám lepšie chutilo a pri tan-
ci trávilo sa postarala hudba Marek 
Bučko, a o  to, komu bolo viac alebo 
menej fajn, sa postaral každý sám. 

Cieľom bolo stretnúť sa, vidieť sa, zvítať sa, porozprávať sa. 
Nie on-line, nie s rúškom. Majáles 2022 splnil svoj cieľ a sr-
dečne ďakujeme všetkým, ktorí sa o to pričinili.

MVDr. Zuzana Maková, PhD.
Foto: Mgr. Zuzana Bobriková

MDD 2022 alebo Detská veterinária 2022

 Posledná oslava Medzinárodného dňa detí na našej uni-
verzite sa uskutočnila 1. 6. 2019 a  bola ukončená slovami: 
„Tešíme sa, že sa stretneme opäť o rok“. Nestalo sa však tak. 
Už začiatok roka 2020 prinášal zvláštne, nepríjemné správy 
o šíriacej sa epidémii, ktorej sme však nepripisovali nejakú 
vážnosť. Nás sa to predsa netýka, nás to predsa obíde. Z epi-
démie sa ale rýchlosťou blesku stala medzinárodná celo-
svetová pandémia, ktorá ovplyvnila všetky aktivity, všetky 
sféry života, stretnutia akéhokoľvek druhu. Nastalo obdobie 
„lockdown-u“, rúšok, respirátorov a dištančnej komunikácie. 
Odrazu sa zo sviatku všetkých detí sveta stal „lockdown“ 
všetkých detí sveta. O to s väčšou radosťou pristúpila Rada 
ZO OZ PŠaV spolu s  vedením UVLF v  Košiciach k  príprave 
tohtoročných osláv MDD pre deti zamestnancov, ktoré sa 
konali 5. 6. 2022 tradične v  areáli pri morfologickom pavi-
lóne a tradične o 15. hod. Program pre deti bol vyskladaný 

obľúbeným voltížnym vystúpením dievčenskej skupiny z 
Jazdeckého oddielu TJ Slávia UVLF v Košiciach, ďalej ukáž-
kami poslušnosti psíkov z VET Canisterapia Teamu SOŠ vete-
rinárna Košice Barca, zvieratkami z Aqua Terra klubu a klubu 
chovateľov malých cicavcov. Hlavnou časťou podujatia boli 
športové aj nešportové disciplíny ako napríklad jazda vo fú-
riku, skok vo vreci, prechod pneumatikami bez pádu fľaše na 
podnose, hod loptičky na cieľ a  zaujímavou novinkou boli 
energetické experimenty (Kamarátka Energia), ktoré pre deti 
pripravila organizácia SIEA (Slovenská inovačná a energetic-
ká agentúra). Za svoju šikovnosť a zdatnosť boli deťúrence 
odmenené balíčkom sladkých dobrôt. Okrem toho si deti 
mohli zajazdiť na koníkoch, kresliť na chodníkoch a  čo tu 
ešte nebolo, na trávniku bola postavená plastová kravička 
v životnej veľkosti, ktorú si mohli vyskúšať deti podojiť, a vý-
robník cukrovej vaty aj s chutnou cukrovou vatou. Kravička 
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Univerzita vďaka eurofondom obnovila už piatu budovu

a vata mali u detí veľký úspech, za čo veľmi pekne ďakuje-
me katedre hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti 
potravín (Dr. Semjon, Mgr. Bartkovský). Nuž a, samozrejme, 

naším neodmysliteľným spoločníkom bol náš reproduktor, 
ktorý prináša zvuk vždy tam, kde je potrebný, bez hudby by 
to totiž nešlo. MDD sa tohto roku zúčastnilo 120 detí a podľa 
ich tváričiek, smiechu a radosti si dovolíme vyhodnotiť tento 
Medzinárodný deň detí za viac ako úspešný. Ďakujeme všet-
kým, ktorí pomohli túto milú akciu zorganizovať. A dúfam, že 
nič nepokazím, ak na záver poviem tú vetu, že: „Tešíme sa, že 
sa stretneme opäť o rok“.

MVDr. Zuzana Maková, PhD.
Foto: Denisa Boľanovská

 Zníženie spotreby energie je hlavným cieľom projektu, 
ktorý uskutočnila univerzita v  jednom z pavilónov v  areáli 
školy, kde sídli katedra výživy a  chovu zvierat. Projekt Zní-
ženie energetickej náročnosti pavilónu č. 12 sa realizoval 
v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia 
a bol spolufinancovaný z  Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja, štátneho rozpočtu SR a z vlastných zdrojov univerzi-
ty. Celkové konečné náklady stavby sú 1 015 545 eur. Obdo-
bie realizácie projektu bolo od októbra 2018 do mája 2022, 
stavebné práce sa robili od augusta 2020. Na stavbu už bolo 
vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie. 
 Pavilón č. 12 prešiel významnou obnovou a modernizá-
ciou technického zariadenia. Súčasťou obnovy bolo zatep-
lenie budovy, rekonštrukcia strechy, výmena okien a  dverí 
a vybudovanie bezbariérového vstupu. V pavilóne bolo na-
inštalované zariadenie na rekuperáciu tepla (nútené vetra-
nie so spätným získavaním tepla), jednotky na odvetrávanie 
priestorov hygieny a na odsávanie výparov z chemikálií. In-
štalovali sa tepelné čerpadlá na výrobu tepla na vykurovanie 
a prípravu teplej vody využívajúce obnoviteľné zdroje ener-
gie. Robila sa aj rekonštrukcia osvetlenia. Vďaka projektu sa 
budova po obnove z hľadiska primárnej energie zaradí do 
energetickej triedy A0 – budova s takmer nulovou potrebou 
energie. Prinesie to však aj skvalitnenie výučbového a pra-
covného prostredia pre študentov a zamestnancov UVLF a 
zníženie verejných výdavkov na energie. 
 Toto je už piata budova v areáli univerzity, ktorú sa poda-

rilo obnoviť vďaka štrukturálnym fondom Európskej únie za-
meraným na znižovanie energetickej náročnosti a budova-
nie energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva. 
Na dvoch budovách sa  aktuálne pracuje a univerzita má v 
odbornom hodnotení dva ďalšie projekty.
 „Pre univerzitu je to kľúčové riešenie, zvlášť v  posledných 
rokoch, keď výrazne klesá rozpočet pre verejné vysoké školy 
a pritom rastú ceny energií a inflácia. My pritom musíme rea-
govať na zvýšené požiadavky spoločnosti. Bez peňazí z  únie 
by sme nedokázali staré budovy v  historickom areáli dostať 
na úroveň zodpovedajúcu súčasným požiadavkám. Stále nám 
zostáva množstvo objektov, ktoré by potrebovali obnovu, čím 
by sa výrazne zlepšili podmienky pre učiteľov aj študentov.“ ho-
vorí kvestor UVLF Róbert Schréter. „Chceme sa uchádzať aj 
o  ďalšie prostriedky, pripravujeme projekty, no v  súvislosti so 
znižovaním dotácie od štátu vnímame veľké riziko, že ich ne-
budeme vedieť realizovať. Tým, že dostaneme nižšiu dotáciu, 
zmenší sa nám balík vlastných peňazí, ktorými musíme vykryť 
výpadok dotácie namiesto toho, aby sme ich použili na spo-
luúčasť v projektoch zo štrukturálnych fondov. Nebudeme ich 
teda môcť toľko podať a následne ani nezískame porovnateľný 
objem finančných prostriedkov, ako doteraz. Rozvoj univerzity 
sa tým značne spomalí.“ Náklady na päť doteraz zrealizova-
ných projektov z Operačného programu Kvalita životného 
prostredia sa blížia k hodnote 5,5 milióna eur.
 Trojpodlažná budova, ktorú postavili v 60-tych rokoch 
minulého storočia, bola pred obnovou v nevyhovujúcom 

Takto vyzerala budova v auguste 2020 Na jar 2022 má pavilón novú podobu
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Rekonštrukcia priniesla pavilónu elegantnú podobu

pôvodnom stave  bez dostatočného riešenia vonkajších at-
mosférických vplyvov a vnútornej vlhkosti. Tepelno-izolačné 
vlastnosti okenných a  dverných konštrukcií nevyhovovali 
súčasným normám. Na budove boli neriešené tepelné mos-
ty, ktoré okrem tepelných strát spôsobovali aj vznik ples-
ní. Budova bola napojená na plynovú kotolňu cez sústavu 
teplovodov, zásobovanie teplou vodou bolo len pomocou 
elektrických zásobníkových ohrievačov vody. Osvetlenie ani 
elektroinštalácie nevyhovovali súčasným normám a pre-
vádzka budovy bola nehospodárna.
 Areál dnešnej univerzity začali budovať v roku 1903, keď 
tu uhorské ministerstvo spravodlivosti zriadilo Kráľovskú 
polepšovňu na prevýchovu odsúdených, zanedbaných i 
mravne narušených mladistvých. Po vzniku Českosloven-
skej republiky sa polepšovňa vo februári 1919 zmenila na 
Komenského ústav pre výchovu opustenej mládeže, ktorý 
sa okrem sociálnej starostlivosti o siroty venoval aj súdom 
určenej prevýchove mládeže. V roku 1949 tu začala pôsobiť 
novozriadená Vysoká škola veterinárska, dnešná Univerzita 
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. 

Mgr. Zuzana Bobriková

Cenné umiestnenie nášho študenta na nadnárodnom kole
Študentskej vedeckej konferencie 2022

 Dňa 5. mája 12022 sa po dvoch rokoch mohol znovu usku-
točniť v poradí už XX. ročník nadnárodného kola Študentskej 
vedeckej konferencie pre študentov farmácie v  sídle spo-
ločnosti Zentiva a. s. v  Prahe. Na konferencii prezentovalo 
svoje práce spolu 21 najlepších študentov, ktorí zvíťazili na 
fakultných alebo univerzitných kolách študentskej vedeckej 
konferencie z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie 
v Košiciach, Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského 
v  Bratislave, Farmaceutickej fakulty Masarykovej univerzity 
v Brne a Farmaceutickej fakulty V Hradci Králové, Univerzi-
ty Karlovy. Súťažilo sa v štyroch sekciách: biologickej sekcii, 
sekcii farmaceutickej chémie, sekcii sociálnej a klinickej far-
mácie a sekcii farmaceutickej technológie.
 Naši študenti súťažili v  sekcii farmaceutická chémia: Ma-
rián Ksiažek (5. ročník) predniesol prácu s názvom Novel 
hydroxylated chalcones with indole nucleus: synthesis, cha-
racterization and biological activity, jeho školiteľkou bola 
RNDr. Zuzana Kudličková, PhD., a  Dominika Šneiderová (4. 
ročník) predniesla čiastkové výsledky svojej práce Green 
synthesis of silver nanoparticles using Fallopia japonica 
Houtt. invasive plant pod vedením školiteľky PharmDr. Ľud-
mily Balážovej, PhD. Úroveň a  kvalitu študentských vedec-
kých prác hodnotili odborné komisie zložené zo zástupcov 
účastníckych fakúlt a  univerzity a  spoločnosti Zentiva a. s. 
Členkami odborných komisií z naše univerzity boli PharmDr. 
Ľudmila Balážová, PhD., v sekcii farmaceutickej technológie 
a prof. Zita Faixová v biologickej sekcii.
 Študent Marián Ksiažek (na fotografii) obsadil v    sek-
cii farmaceutická chémia v silnej konkurencii 3. miesto. 
Obom našim študentom srdečne blahoželáme za úspešnú 
reprezentáciu univerzity na medzinárodnom študentskom 
podujatí. Vďaka patrí aj školiteľom, pod vedením ktorých 

práce vznikli. Poďakovanie patrí aj pánom PharmDr. Jánovi 
Röderovi a Mgr. Davidovi Víchovi zo Zentivy, a . s., a Natálii 
Farkašovej zo Spolku českých študentov farmácie za organi-
záciu celého podujatia. Po súťaži všetci zástupcovia z UVLF 
absolvovali exkurziu firmy Zentiva. Bola nadviazaná spolu-
práca s firmou Zentiva zameraná na exkurzie študentov.

  prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
 prorektorka pre medzinárodné vzťahy a internacionalizáciu



30 www.uvlf.sk

Zelená univerzita

Nabíjajte priamo v areáli

 V  areáli univerzity pribudla nabíjacia stanica spoločnosti 
ANTIK pre všetky druhy elektrických dopravných prostried-
kov. Nájdete ju medzi pavilónmi číslo 14 a  34. Spoločnosť 
ANTIK nainštalovala zariadenie bezodplatne, keďže ide o za-
riadenie využívajúce solárnu energiu, nie je potrebný ani prí-
vod elektriny. 
 Doterajšie skúsenosti ukazujú, že naši študenti i  zamest-

Má zmysel triedenie odpadu? Určite áno!

nanci využívajú zdieľané dopravné prostriedky. Veríme, že 
toto miesto bude ďalšou príležitosťou, ako prejsť na ekolo-
gickú dopravu.  
 Pred použitím zdieľaných prostriedkov si stiahnite apli-
káciu ANTIK SmartWay. Zaregistrujte sa alebo sa prihláste a 
dobite si kredit podľa cenníka pre daný produkt.

(zb)

 Možno ste si niekedy položili otázku prečo je dôležité trie-
diť odpad. Aj Zelená univerzita – Univerzita veterinárskeho 
lekárstva a farmácie v Košiciach si kladie túto otázku. Dôvo-
dov na to, prečo je táto téma aktuálna, je mnoho. Preto sme 
sa rozhodli hovoriť o  triedení odpadu viac aj na univerzit-
nom webe a  sociálnych sieťach. Množstvo vizuálov a  gra-
fických podkladov pripravila MVDr. Monika Drážovská, 
PhD., z katedry epizootológie, parazitológie a ochrany spo-
ločného zdravia. Na prezentovanie a zdieľanie svojich názo-

rov sme pozvali aj študentov a kolegov. Ak ste si ich názory 
prečítali, pridajte sa aj vy. Do podpory kampane sa zapojili 
Simona Hisirová (ŠP farmácia), Andrej Ciho (ŠP VVL), Da-
vid Idris Lewis (ŠP GVM), Veronika Kostolániová (ŠP VVL), 
Dominika Kováčová (ŠP farmácia), Bronislava Pokorná (ŠP 
farmácia), Viktória Pogányová (ŠP farmácia), Denisa Rap-
čanová (ŠP VVL), Rastislav Ringer (ŠP VVL). Po prázdninách 
budeme v kampaniach pokračovať. Podporte ich aj vy! 
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 Na rozsiahlu problematiku komunálneho odpadu upo-
zornil študent 2. ročníka ŠP VVL Rastislav Ringer. Vo svojej 
práci, ktorú nájdete na webovom portáli i  sociálnych sie-
ťach (https://www.uvlf.sk/oznamy?item=3400) upozornil, že 
podľa dostupných informácií v našej krajine vyprodukujeme 
až 1,9 milióna ton komunálneho odpadu ročne. Tento druh 
odpadu je najčastejším, s ktorým sa stretávame denne a vy-
hadzujeme ho do čierneho kontajnera. Hádžeme tam všet-
ko, napriek tomu, že táto cesta nie je najvhodnejším a udrža-
teľným riešením. Alarmujúcou informáciou je, že až polovica 
by sa dala ešte zužitkovať, keby sme všetci poctivo triedili. 
Dôsledkom nárastu svetovej populácie, rozširovaním prie-
myslu a  nadprodukciou tovaru sa priamo úmerne zvyšuje 
aj množstvo vytvoreného komunálneho netriedeného od-
padu. Komunálny odpad je zmesou rôzneho odpadu, ktorý 
sa buď spaľuje, alebo vyváža na skládky. Skládky sa zvyčaj-
ne nachádzajú na okraji miest a obcí, aby neboli na očiach 
obyvateľom. To môže byť jeden z dôvodov, prečo im mnoho 
ľudí nevenuje dostatok pozornosti. Hoci v ostatných rokoch 
sledujeme zvýšený záujem verejnosti o  tému skladovania 
odpadu, zavedenie nových postupov a systémov ide veľmi 

pomaly. Chýbajú striktné pravidlá určujúce narábanie s od-
padom, ktoré by platili, či už pre veľké spoločnosti alebo do-
mácnosti. V skutočnosti neexistuje reálny dôvod, pre ktorý 
by sme nemali, alebo nemohli triediť. Stačí len chcieť. Triede-
nie nás nič nestojí, je jednoduché a dostupné pre všetkých. 
V konečnom dôsledku znižuje objem pevného komunálne-
ho odpadu, šetrí prírodné zdroje, životné prostredie, znižuje 
náklady na výrobu. Na zmysel triedenia odpadu upozornil z 
pohľadu ochrany zdravia, sociálnych benefitov, z ekonomic-
kého pohľadu i šetrenia prírodných zdrojov a surovín. 
 „Mnohí sa určite pýtame, čo môžeme robiť pre zvýšenie udr-
žateľnosti zdravého životného prostredia. Aj v  tomto prípade 
platí, že najlepšie je začať od seba. Stačí začať triedením od-
padu, ktorý sme sami vyprodukovali. Nenechajme sa odradiť 
názormi, že v konečnom dôsledku aj tak všetok odpad končí na 
jednom mieste. Nedajme sa znechutiť tým, že človek sám nič 
nezmôže. Práve naopak! My buďme príkladom! My povzbu-
dzujme! My inšpirujme! Začnime teda ešte dnes a ukážme svoj-
mu okoliu, že triedenie odpadu má zmysel a priaznivý dôsledok 
pre životné prostredie a  lepší život na našej planéte,“ vyzval 
Rasťo Ringer. 

 Na papier, jeho spracovanie i  recykláciu si podrobne 
posvietila RNDr. Eva Barbušinová, PhD., z katedry chovu 
a chorôb zveri, rýb a včiel, ekológie a kynológie. Jej materiál si 
môžete prečítať na https://www.uvlf.sk/oznamy?item=3455
 Kedysi bol zriedkavý a vzácny, dnes je to jeden z najvšed-
nejších, najvšestrannejších a  najpoužívanejších materiálov. 
Dozviete sa, čo všetko sa skrýva za jeho výrobou a používa-
ním, aký je dopad tohto mega priemyslu na životné prostre-
die a čo môžeme zmeniť. Papierenský priemysel je jedným 
z  najväčších a  najlepšie prosperujúcich odvetví na svete. 
Svetová produkcia od roku 1890 do roku 2020 vzrástla z 3,3 
milióna ton na viac ako 400 miliónov ton za rok a dopyt po 
papieri sa trvalo zvyšuje. Predpokladá sa, že do roku 2060 sa 

spotreba papiera zvýši 2–3 násobne. V roku 2016 priemerná 
ročná spotreba papiera na 1 obyvateľa v Európe bola 125 kg 
papiera. Papierenský priemysel je ale zároveň jeden z najväč-
ších znečisťovateľov životného prostredia. Papier tvorí 26 – 
35 % celosvetovej produkcie tuhého komunálneho odpadu. 
Na výrobu jednorazových plienok sa ročne využijú stromy 
z 1 miliardy hektárov lesa. Na výrobu jedného listu papiera 
formátu A4 sa spotrebuje 10 litrov vody. Papier je zároveň 
jeden z  najlepšie recyklovateľných materiálov, recykláciou 
jednej tony zberového papiera sa zachráni 17 stromov.
 Najviac papiera sa používa na výrobu obalov. Najpopu-
lárnejšia a najviac využívaná je lepenka, ktorá sa využíva na 
balenie všetkého; elektroniky, skla, potravín... a paradoxne aj 
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papierových výrobkov. V tesnom závese za obalmi sú kance-
lárske papierové produkty využívané predovšetkým na tlač 
a písanie. „Proces výroby a spracovania papiera je energeticky 
veľmi náročný. Celulózový priemysel sa považuje za piateho 
najväčšieho spotrebiteľa energie a  významný zdroj skleníko-
vých plynov uvoľňovaných do ovzdušia. Okrem energií spotre-
búva toto odvetvie obrovské množstvo vody. Na 1 tonu vyrobe-
ného produktu využije viac vody ako ktorýkoľvek iný priemysel. 

Problémom je aj odpadová voda z  výrobného procesu. Tá je 
znečistená množstvom nebezpečných chemických látok, napr. 
ťažkými kovmi, chlorečnanmi, alkoholmi, živicami, glejmi, tu-
hými zložkami z výroby a  pod.,“ vysvetľuje Eva Barbušinová. 
Skúsme obmedziť používanie papiera na minimum, využí-
vajme elektronickú formu komunikácie, tlačme čo najmenej, 
využívajme nepopísané stránky na poznámky, separujme 
papier od komunálneho odpadu

 Ľahký, tvárny, ohybný, tvrdý, pevný, vodeodolný, termos-
tabilný, hygienický, lacný, trvácny, takmer nezničiteľný... 
Mohlo by sa zdať, že až ideálny – taký je revolučný materiál 
plast,  ktorý od čias svojho zrodu a prvého uvedenia na trh 
v roku 1907 do súčasnosti prekonal a prekonáva „evolúciu“, 
ktorá navždy zmenila svet. Podrobne sa veľa zaujímavostí 
dozviete z  článku RNDr. Evy Barbušinová, PhD., z katedry 
chovu a chorôb zveri, rýb a včiel, ekológie a kynológie https://
www.uvlf.sk/oznamy?item=3495
 Je dobré vedieť, že svetová produkcia plastov od roku 1950 
do súčasnosti vzrástla z približne 2 miliónov ton na takmer 
400 miliónov ton ročne. Pri súčasnom dopyte sa do roku 
2050 produkcia plastov zvýši na 30 miliárd ton. Na sklád-
kach odpadov sa v súčasnosti nachádza viac ako 5 miliárd 
ton plastového odpadu, bol nájdený už aj na dne Marián-
skej priekopy (hĺbka 11 000 m) a na vrchole Mount Everestu 
(výška 8 848 m.n.m). A čo si treba uvedomiť predovšetkým –  
plasty sa v závislosti od druhu v prírode rozkladajú 5 – 1000 
rokov. Priemerná štvorčlenná slovenská rodina za rok vyhodí 
v priemere 150 kg plastového odpadu.
 „Štatistiky uvádzajú, že v súčasnosti každý z nás denne pri-
chádza do kontaktu s asi 200 rôznymi plastovými predmetmi. 
Sú jednoducho všade. Aj tam, kde by sme ich výskyt neočaká-
vali, ale aj  tam, kde by sme ich určite mať nechceli. Súčasné 
tempo výroby a spotreby plastov je už takmer neudržateľné. 
Okrem hromadenia vo forme odpadu prinášajú aj zvyšovanie 
emisií a nekontrolovateľnú kontamináciu životného prostredia 

a všetkých jeho prvkov. Problémom totiž nie je len plast, ktorý 
vidíme. Degradáciou vplyvom fyzikálnych faktorov (teplota, UV  
žiarenie a pod.) sa do všetkých zložiek prostredia uvoľňujú ne-
viditeľné, resp. len niekoľko desatín milimetra veľké mikročias-
točky plastu, tzv. mikroplasty, ktoré následne cirkulujú v  pro-
stredí (voda, pôda, vzduch), v potravinovom reťazci (planktón, 
zooplanktón) a kumulujú sa v živých organizmoch (živočíchy, 
človek). Vplyv mikroplastov na ľudské zdravie síce zatiaľ nie je 
úplne prebádaný, nakoľko sa jedná o  relatívne nový jav, isté 
však je, že podobne ako u živočíchov sa bude jednať najmä 
o ich toxikologický účinok,“ zdôrazňuje Eva Barbušinová. 
 Čo môžete urobiť vy? Je naozaj veľmi ťažké neprísť s plas-
tom do kontaktu. Je ale v možnostiach každého z nás predchá-
dzať vzniku plastového odpadu, resp. ho minimalizovať. Stačí 
si osvojiť niekoľko naozaj veľmi jednoduchých zvykov. Chvíľku 
určite potrvá, kým si odvykneme od týchto pohodlných a zau-
žívaných spôsobov. Keď vydržíme,  nakoniec sa stanú návykom 
a rituálom.  Vymeňte balené potraviny za čerstvé, voľne uložené, 
kupujte potraviny v sklenených a papierových obaloch či v kon-
zervách, noste si vlastnú plátennú tašku, vrecúško na pečivo či 
zeleninu, vymeňte vodu a nápoje z PET fliaš za vodu a nápoje 
vo vlastnej fľaši, ktorú budete používať opakovane, vyskúšajte 
„bezobalové“ obchodíky.

Mgr. Zuzana Bobriková
Grafika: MVDr. Monika Drážovská, PhD.

Ďalšie aktivity pracovnej skupiny Zelená univerzita UVLF
• Bol zaslaný projekt „Spoznajme opeľovače v našom mes- 
 te“ ako reakcia na výzvu Nadácie SPP v rámci grantového 
 programu SPPoločne pre komunity. Cieľom programu 
 bolo podporiť aktivity organizácií, ktoré zlepšia kvalitu 
 životného prostredia na Slovensku. Cieľom projektu UVLF 
 bolo podporiť ekoaktivity  inštaláciou hmyzích domče- 
 kov v areáloch UVLF – jeden na Komenského ulici a druhý 

 na Jazdeckom areáli na Popradskej ul., umiestnením tabu- 
 liek so základnými informáciami o mestských opeľova- 
 čoch. Hmyzie domčeky 2,4 x 3 m by vyrobili a inštalova- 
 li dobrovoľníci z radov študentov, plánovala sa aj inštalá- 
 cia vonkajších kamier pre sledovanie aktivity a prepojenie 
 s webovým sídlom UVLF. Preložený projekt nebol financo- 
 vaný, ale bol uložený do zásobníka. 
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• Bol prijatý príspevok autorov Faixová Z. et al. pod náz- 
 vom Perception of eco-friendly activities at the University 
 of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice ako orál- 
 na prezentácia na 3rd International Conference on Envi- 
 ronmental design, ktorý sa bude konať 22. – 23. 10. 2022 

 v Aténach, v Grécku. 
• Boli publikované nové usmerneniach aktivít Race to 
 Zero, ktorými sa budú musieť riadiť  signatári tejto výzvy.

(zf)

 Nedávno ma zaujal článok od autorov Šteňo, J. a kol. pub-
likovaný v  časopise Monitor medicíny SLS (Vol. 11, č. 1-2, 
s. 13-15, 2021), v  ktorom autori, okrem iného, porovnávali 
kvalitu zloženia vedeckých rád na štyroch lekárskych fakul-
tách na Slovensku, menovite Jesseniovej lekárskej fakulty 
UK v Martine (JLF UK), Lekárskej fakulty UK v Bratislave (LF 
UK), Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach (LF UPJŠ) a Lekárskej 
fakulty SZU v Bratislave (LF SZU). Kým prvé tri fakulty, rov-
nako ako UVLF v Košiciach, patria pod MŠVVaŠ SR, LF SZU 
patrí pod gesciu MZ SR. Porovnávané bolo zloženie inter-
ných členov vedeckých rád na základe ich vedecko-pedago-
gických titulov (externých členov zámerne vynechali), ako aj 
priemerných hodnôt ich Hirshovho indexu (HI). Výber uka-

Krátka analýza vedeckých rád
lekárskych vzdelávacích inštitúcií

zovateľov zdôvodnili tým, že do vedeckých rád sú vyberaní 
najkvalitnejší vedecko-pedagogickí pracovníci fakúlt (teda 
najmä profesori a docenti) s výraznou vedeckou činnosťou, 
čo orientačne vyjadruje HI odrážajúci ich často citované ve-
decké práce. Článok ma inšpiroval zistiť tieto hodnoty pre VR 
UVLF a porovnať ich s hodnotami pre štyri uvedené vedec-
ké rady lekárskych fakúlt. Toto porovnanie má svoju logiku, 
keďže dnes sa razí teória Jeden svet – jedno zdravie.
 Vedecká rada UVLF má celkovo 34 členov. Z 23 interných 
členov je 15 profesorov a 6 docentov, čiže 86,9 % VR UVLF 
tvoria vyšší učitelia. Hodnoty pre lekárske fakulty sú uvede-
né v tabuľke.

Analýza vedeckých rád medicínskych vzdelávacích inštitúcií

Doc. a prof. (%)

Priemerný Hirshov index 

UVLF

86,9

11,39

JLF UK*

100

12,44

LF UK*

97,5

12,35

LF UPJŠ*

91,3

12,09

LF SZU*

80,0

5,96

*Údaje boli prevzaté z publikácie Šteňo a kol., 2021

 Všetci členovia vedeckých rád v predmetnom článku mali 
HI vyhľadané v  databázach WoS/Scopus v  januári 2021. 
Hodnoty HI interných členov VR UVLF boli vyhľadané v rov-
nakých databázach v  apríli 2022 (údaje láskavo poskytla 
Univerzitná knižnica a edičné stredisko UVLF). Analýza naz-
načila zaujímavé zistenia. Kým priemerný HI u 6 docentov VR 
UVLF dosiahol hodnotu 14,33, u  15 profesorov bola nižšia 
– 11,40. Teoreticky vyššie hodnoty by sa očakávali u profeso-
rov. Opačný jav možno vysvetliť úvahou o dosiahnutí najvyš-
šej méty na vysokej škole a následnom čiastočnom „vyhore-
ní“ alebo u niektorých profesorov aj pôsobením v náročných 
riadiacich funkciách. 
 Vypočítaný priemerný HI pre všetkých 23 interných čle-
nov VR UVLF bol 11,39. Keďže hodnoty HI boli vyhľadané 
o 16 mesiacov neskôr ako pre lekárske fakulty v uvedenom 
článku, extrapoláciou predpokladám, že v januári 2021 by HI 
pre VR UVLF mohol byť okolo 11,00. Priemerné HI hodnoty 
pre ostatné štyri VR LF sú zhrnuté v tabuľke. Z uvedenej ta-
buľky vyplýva, že priemerný HI VR našej univerzity sa blíži 
hodnotám, aké majú lekárske fakulty pod gesciou MŠVVaŠ 
SR (tesne nad hodnotou 12), kým pre LF SZU je neporovna-
teľne nižší (okolo hodnoty 6). Pri porovnávaní numerických 
údajov je potrebné vziať do úvahy aj skutočnosť, že vedecké 

články z oblasti veterinárnej medicíny sú celkovo menej cito-
vané ako z humánnej medicíny. 
Som si vedomý, že porovnávanie vedeckých rád má aj slabi-
ny, napríklad v tom, že každá inštitúcia má svoje špecifiká. 
Pri analýze sa tiež pracuje s relatívne malými číslami (počet 
členov VR), takže aj malé zmeny v počte členov sa prejavia 
väčšími zmenami konečných hodnôt sledovaných paramet-
rov. Napriek tomu čitateľ snáď uzná, že analýza dáva aspoň 
orientačnú predstavu o  zložení vedeckých rád uvedených 
inštitúcií. 
 Aj keď naša univerzita v tomto krátkom porovnaní obstála 
čestne, urobme všetko pre to, aby sme kontinuálne zvyšovali 
jej vedecký kredit. Asi nikto nebude pochybovať o tom, že vo 
vedeckej činnosti ešte máme rezervy a je tu potenciál v bu-
dúcnosti dosiahnuť vyššiu kvalitu. Len z  takého prostredia 
bude možné vybrať vysoko erudovaných členov vedeckej 
rady. Veď títo odborníci rozhodujú o  smerovaní univerzity, 
o udeľovaní vedecko-pedagogických titulov, o kvalite vzde-
lávania našich študentov na báze najnovších vedeckých po-
znatkov, a tým aj o celkovej úrovni našej univerzity v domá-
com i medzinárodnom kontexte. 

prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.
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SKŠF informuje

Výmenný pobyt Twinnet 2022 Litva –  Slovensko

Po dvoch rokoch čakania z dôvodu nepriaznivej pande-
mickej situácie sme ako členovia Spolku košických študen-
tov farmácie a študenti Univerzity veterinárskeho lekárstva 
a farmácie v Košiciach mohli usporiadať druhú časť krátke-
ho výmenného pobytu Twinnet organizovaného pod zášti-
tou European Pharamceutical Student´s Assosiation (EPSA) 
so študentmi farmácie z mesta Kaunas v Litve. Títo študenti 
nás na Slovensku navštívili ešte pred Vianocami, v decem-
bri v roku 2019. Druhú výmenu, a to našu návštevu v Litve, 
sme mohli zorganizovať až teraz, a  to v dňoch 27. 5. – 1. 
6. 2022, keď sa naša malá košická výprava 9 členov z našej 
alma mater a 1 členky z Farmaceutickej fakulty Univerzity 
Komenského v  Bratislave vybrala spoznávať najjužnejšiu 
časť Pobaltia. 

Študenti z  Litvy pre nás okrem okamžitého vrúcneho 
privítania po dlhej dobe nášho posledného stretnutia pri-
pravili aj program nabitý veľkým množstvom vzdelávacích 
aj kultúrno-spoločenských aktivít. Počas nášho pobytu sme 
bližšie spoznali mestá Kaunas a  Vilnius, navštívili, prežili 
a okúsili, aké to bolo žiť v roku 1984 a byť stíhaní KGB, vi-
deli sme aj pevnosť Trakai, mnoho múzeí, vyhliadok, kos-
tolov,  katedrál či parkov. Okrem toho sme mali možnosť 
ochutnať aj národné jedlá kibinai, studený boršč alebo 
cepelinai. Bohatý bol aj náš vzdelávací program. Študenti 

nám predstavili celú ich farmaceutickú fakultu, kde sme ab-
solvovali niekoľkohodinovú prehliadku, v rámci ktorej sme 
navštívili jednotlivé katedry, oddelenia, laboratóriá, fakultnú 
lekáreň (kde si zároveň vyrábajú napr. vlastnú kozmetiku), 
fakultnú nemocnicu a mali sme možnosť porozprávať sa aj 
s  dekankou farmaceutickej fakulty v Kaunase. Absolvovali 
sme aj soft-skills tréning s  profesionálnou EPSA trénerkou 
na tému ,Emotional intelligence, ktorá je s naším budúcim 
povolaním veľmi úzko prepojená. Predposledný deň nášho 
pobytu nás čakala prehliadka farmaceutického múzea, kto-
ré zahŕňalo veľkú farmaceutickú expozíciu s celou oficínou, 
prístrojmi, farmakognostickou miestnosťou a aj krátku me-
dicínsku a zubársku expozíciu. 

Výmena nám dala skutočne veľa – nič nám totiž nedá toľko 
ako reálna skúsenosť. Nekonečné rozhovory s našimi roves-
níkmi nám otvorili obzory a  ukázali nové možnosti. Verím, 
že takéto výmenné pobyty neobohacujú len nás, študentov, 
ale aj našu univerzitu, keď o nich medzi sebou rozprávame. 
Stále sa je kam posúvať a my môžeme byť jeden pre druhé-
ho veľkou inšpiráciou. My sme budúcnosťou našich budú-
cich profesií. 

Simona Hisirová
viceprezidentka pre interné záležitosti v SKŠF

KVL SR informuje

XX. kongres KVL SR 2022
V dňoch 27. 5. – 29. 5. 2022 sa v hoteli Grand v Jasnej, ko-

nal už XX. kongres KVL SR. Tohtoročná rekordná účasť 500 
poslucháčov, 49 vystavovateľov, 13 lektorov zo Slovenska aj 
zahraničia a 45 detí a veľa sprievodných osôb sú čísla, kto-
ré hovoria o všetkom. Tento výročný kongres sme pripravili 
v novom koncepte, rozšírili ho na 3 dni a pripravili sme pre 
účastníkov viac noviniek. Prvá zmena bola v  tom, že firmy 
a vystavovatelia si už mohli rozložiť svoje stánky vo štvrtok 

po obede, aby bol výstavný priestor pripravený v predstihu 
a mohli už v piatok privítať svojich zákazníkov. Druhá zmena 
bola v spoločenskom večeri určeným pre vystavovateľov. Pô-
vodne sa tento večer konal vždy v piatok, ale aby to bolo ad-
resné, presunuli sme ho na štvrtok večer. Tretia zmena sa ko-
nala v presune charitatívnej akcie zo soboty na piatok večer. 
To sa ukázalo ako dobrý ťah z dôvodu účasti a menej stre-
sov pred sobotným spoločenským večerom v Happy Ende. 
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Štvrtá a tá najdôležitejšia zmena bola v rozšírení odborného 
programu na 3 dni. V piatok okrem športových aktivít sa už 
konalo viac praktických workshopov, o ktoré bol eminentný 
záujem. Piata novinka bola aj prvýkrát zorganizovaná nová 
sekcia pre veterinárne sestry. 

 Ale aký by to bol kongres, ktorý by nemal kvalitné to naj-
hlavnejšie, a to odborný program. Tento rok sme na piatok 
pripravili viac praktických workshopov zameraných na 
hlavne na ortópediu. Workshop ortopédia hovädzieho do-
bytka s lektorom MVDr. Janom Štercom, PhD., sa konal v te-
réne na PD Východná. Sekcia exotov bola zameraná na oste-
osyntézy a riešenie terapie fraktúr vtákov s lektorkou MVDr. 
Helenou Vaidlovou. Najväčší záujem bol o USG workshop – 
vyšetrenie dutiny brušnej psa a mačky, ktorý viedla lektorka 
MVDr. Bc. Klaudia Duba. Workshop dopadol dobre aj vďaka 
kolegom z Liptovského Mikuláša Dr. Majerovej a Dr. Žiarana, 
ktorí zabezpečili pacientov. Workshop cytologické vyšetre-
nie krvného náteru a synoviálnej tekutiny zabezpečili firmy 
EM Medical a Laboklin s lektorkou MVDr. Kristínou Takácso-
vou a konal sa aj v sobotu. Pre hipiatrickú sekciu sme zorga-
nizovali workshop na tému Sponkový kĺb robí koňa koňom s 
lektorom MVDr. Zdenkom Žertom, CSc., Dipl. ECV. Samostat-
ný workshop zameraný na stomatológiu zorganizovala firma 
Pharmacopola s lektormi MVDr. Norou Liškovou, VET&Dent, 
Bratislava s podporou John Breen, iM3 VeterinaryDentalL td, 
Dublin. Ako bonus sme v  piatok pripravili aj predstavenie 
veterinárneho software f. Veclis organizovaný spoločnosťou 
BISI plus, s. r. o., a právne a ekonomické poradenstvo pod ve-
dením JUDr. Erbena a Ing. Buberníkovej. 

Tento rok sme v  hlavnom programe kongresu v  sobotu 
a nedeľu pripravili program v 5 sekciách (spoločenské zviera-
tá, kone, hospodárske zvieratá, exotické zvieratá a laboratór-
na diagnostika). Sekcia spoločenské zvieratá. Za posledné 
roky v tejto najviac navštevovanej sekcií si mohli účastníci 
vypočuť prednášky z ortopédie s lektormi MVDr. Jan Berá-
nek, DipECVS, CertCAAPR, MRCVS, a MVDr. Marian Hluchý, 
PhD. Témy boli zamerané na riešenie ortopedických ochore-
ní predných a zadných končatín u psov a mačiek. 

Sekcia exotické zvieratá s témou ortopédia vtákov pod 
vedením MVDr. Heleny Vaidlovej bola zameraná na fraktúry 
vtákov. 

V sekcii hospodárske zvieratá prednášal MVDr. Jan Šterc, 
PhD., MVDr. Karel Daniel, a MVDr. Marián Kusenda na témy 
ako ochorenie pohybového aparátu, infekčné choroby paz-
nechtov a zmes kazuistík. 

Sekciu hipiatrickú viedli lektori: MVDr. Zdeněk Žert, CSc., 
Dip. ECVS, MVDr. Andrea Paprnáková, MVDr. Natália Rovňa-
nová, MVDr. Filip Koľvek s  témou Sponkový kĺb robí koňa 
koňom.

Sekcia laboratórna diagnostika bola zabezpečená s lek-
tormi od firmy LABOKLIN, s. r. o., a prístrojové vybavenie za-
bezpečili firma EM Medical, s. r. o., ktorý dal do zlosovania pre 
účastníkov aj mikroskop iScope 1153 PLi

Sekcia veterinárna sestra bola na kongrese po prvýkrát 
a bola zameraná na hlavné úlohy a manažment veterinárnej 
sestry. Lektormi sekcie boli členovia komory: MVDr. Marcel 
Kovalik, PhD., DipECVD, MVDr. Veronika Patoprstá, MVDr. La-
dislav Stodola, MVDr. Bc. Ing. Michala Wöllner.

Na kongrese má už nezastupiteľne miesto aj sprievodný 
program so spoločenskou, športovou a  charitatívnou čin-
nosťou. Takto sme túto akciu nastavili už pred viac ako 14 
rokmi a podľa reakcií účastníkov to bolo správne rozhodnu-
tie. Vystavujúce firmy prejavili veľký záujem prezentovať sa 
na tohtoročnom kongrese. Svedčí o tom ich takmer rekord-
ný počet 49. Z toho päť vystavovateľov sa zúčastnilo po pr-
výkrát.

KVL organizuje už od roku 2007 komorové MDD. Tak bolo 
aj tento rok. Na už XX. ročník si mohli rodičia priniesť svoje 
ratolesti, o ktoré bolo postarané a oni sa zatiaľ mohli vzdelá-
vať. V sobotu ráno si deti prebrala p. Fulopová a po zaregis-
trovaní odišli deti na výlet do jaskyne Slobody. Po prehliadke 
si to nasmerovali do Tatralandie, kde mali spoločný obed 
a  nasledovala prehliadka v  kontaktnej mini ZOO. Tu mali 
možnosť voľného pohybu medzi zvieratkami, kde ich mohli 
kŕmiť a dotýkať sa ich. Aj keď to boli deti veterinárnych leká-
rov, tento zážitok im určite ostane v pamäti. 
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Firma Kellys pripravila pred hotelom prezentáciu e-bikov, 
ktoré si mohli záujemcovia aj vyskúšať na skúšobných jaz-
dách. 

V rámci XX. kongresu KVL SR, sa konal ďalší rok benefičnej 
výstavy fotografií a  umeleckých diel veterinárnych lekárov 
a  verejnej zbierky pod názvom „Daruj svoje euro kolegovi, 
ktorý ho potrebuje, a kolegom z Ukrajiny“. Súčasťou dražby 
bol aj krst knihy básní pre deti od Dr. Lajka Černeka a ná-
sledná dražby darovaných knižiek. Celú akciu zorganizovala 
Nadácia KVL SR, na ktorej sa najviac angažovali Dr. Šimunek 
a Dr. Rigler, za čo im patrí vďaka. Komisionálne vybraté fo-
tografie boli po profesionálnej výrobe inštalované v  pries-
toroch hotela Grand, ako výstava pre účastníkov kongresu. 
Nakoniec   výstava vyvrcholila dražbou, ktorá sa uskutočni-
la v  piatok 27. 5. 2022 po skončení odborného programu 
workshopov. Konečná vyzbieraná suma bola vo výške viac 
ako 7000 €, z toho hneď na druhý deň bolo darované 2000 

€ pre UVLF v Košiciach na podporu ukrajinských študentov. 
Som nesmierne rád, že veterinárni lekári vedia prejaviť sú-
držnosť, keď sa jedná o dobrú vec a vedia pomáhať nielen 
svojim štvornohým pacientom, ale aj svojím kolegom. 

Slávnostná recepcia v Happy Ende v sobotu bola už mies-
tom zábavy a  uvoľnenia sa po náročnom pracovnom dni. 
Recepcie sa zúčastnilo rekordných 300 účastníkov a začala 
vyhodnotením kongresu, charitatívnej akcie a  vylosovanie 
účastníka kongresu, ktorý vyhral mikroskop od firmy EM Me-
dical. 

XX. kongres KVL SR je za nami. Či bol úspešný, necháme 
na posúdenie účastníkov. Tešíme sa na stretnutie v Jasnej v 
roku 2023.

MVDr. Ladislav Stodola

31. ročník pretekov v športovej kynológii o Pohár rektorky UVLF

V nedeľu 8. mája 2022 členovia Kynologického klubu Uni-
verzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach zor-
ganizovali 31. ročník pretekov O  pohár rektorky UVLF 
v športovej kynológii. 

Celkovou víťazkou pretekov sa stala Denisa Galleneder 
s nemeckým ovčiakom Avalon vom Haus Galleneder z Kyno-
logického klubu Kežmarok so ziskom 56 bodov. Na 2. mieste 
sa umiestnila naša študentka a členka Kynologického klubu 
UVLF Alžbeta Murgašová s belgickým ovčiakom – malinois 
Storm Farsal, keď získali 54 bodov. Na 3. mieste bola Petra 
Takáčová so sučkou  belgického ovčiaka – malinois Honey 
Marky Mark dog z Kynologického klubu Canislog Poprad so 
ziskom 53 bodov. (Foto 1)

Veľkým spestrením pretekov bola najmladšia účastníč-
ka, ktorá získala aj Cenu sympatie. Osemročná Julianka 

Zabavská so svojou borderskou kóliu Dashenka Slavuch 
predviedla neskutočný výkon, ktorým potešila nielen svoju 
mamu na Deň matiek, ale aj ostatných účastníkov pretekov 
a divákov. (Foto 2)

Celkovo sa na pretekoch zúčastnilo 11 tímov. Pretekalo sa 
podľa medzinárodného skúšobného poriadku BH-VT. Roz-
hodcom pretekov bol Mgr. Igor Lengvarský, ktorého delego-
val Zväz športovej kynológie SR, a figurantom Maroš Dostál 
z KK UVLF. 

Ďakujeme sponzorom pretekov, ktorými boli: Univerzita 
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Pharmaco-
pola, Josera, All4Dogs – samoobslužná kúpeľňa pre psov 
a Oliver Sič. 

Ing. Renáta Karolová, PhD.


