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Vybrané správy
z programu
rektorky
Vyjadrenie univerzity k návrhu hodnotiacej
v rámci
komplexnej akreditácie
V rámci komplexnej akreditácie bola Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach ako monofakultná
univerzita hodnotená podľa oblastí výskumu – chémia,
chemická technológia a biotechnológie; vedy o živej prírode;
lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy;
veterinárske vedy. Dve z týchto oblastí boli hodnotené veľmi
pozitívne, v ďalších dvoch nám boli vytknuté nedostatky,
ktoré ovplyvnili celkový výsledok. Mnohé pripomienky akreditačnej komisie a jej pohľad zvonku na našu univerzitu sú
teda pre nás podnetom na zlepšenie.
Našimi silnými stránkami sú oblasti veterinárskych vied a
vied o živej prírode. V týchto oblastiach patríme k špičkovým
inštitúciám nielen na Slovensku, ale aj v európskom vzdelávacom priestore. Máme dostatočný počet vysokokvalifikovaných garantov i tvorivých pracovníkov, zaznamenávame
vynikajúce výstupy aj v zahraničných karentovaných časopisoch s vysokým impakt faktorom a vysokou citovanosťou. Máme nadštandardné pravidlá pre doktorandov, ktorí
pre úspešné ukončenie svojho štúdia musia mať minimálne
dve publikácie v karentovaných časopisoch. Rovnako máme
jedny z najprísnejších kritérií pre habilitačné a inauguračné
konania, čo svedčí o našom dôraze na kvalitu a nie kvantitu.
Z týchto prísnych kritérií nemienime ustupovať, aj keď to
môže negatívne ovplyvniť štatistiku kvalifikačnej štruktúry
ako jedného z kritérií hodnotenia akreditačnej komisie.
O kvalite nami poskytovaného vzdelania svedčí aj vysoký
záujem o štúdium nielen zo strany slovenských, ale aj zahraničných študentov, ktorí dlhodobo tvoria viac ako 10 %
všetkých našich študentov. Kvalita univerzity je potvrdená
aj hodnotením European Association of Establishments
for Veterinary Education (Európska komisia pre veterinárske vzdelávanie), ktorá ju zaradila medzi tzv. „visited and
approved establishments“ (navštívené a potvrdené školy),
čo ju radí medzi najlepšie európske veterinárske vysoké
školy. Splniť náročné požiadavky tohto medzinárodného
hodnotenia kvality sa podarilo z viac ako stovky veterinárnych škôl len približne polovici. Stojí za zamyslenie, prečo
takéto komplexné hodnotenie na európskej úrovni nie je
akceptované na úrovni národnej.

V oblasti chemických vied, ktoré nie sú našou ťažiskovou
vednou oblasťou, nám boli vytknuté nedostatočné výstupy
vedecko-výskumnej činnosti, čo súvisí s nízkym počtom
a nízkou aktivitou tvorivých pracovníkov, ktorí boli zaradení
do tejto oblasti výskumu v sledovanom období 2008 – 2013.
Na nápravu tohto stavu sme už prijali prvé opatrenia.
V oblasti farmaceutických vied máme rezervy vzhľadom
na to, že študijný program farmácia je mladý, a je teda len
prirodzené, že sa isté obdobie formuje. Od vzniku tohto
študijného programu univerzita venuje zvýšenú pozornosť
jeho rozvoju personálnemu i materiálno-technickému, ako
aj budovaniu vedecko-výskumnej základne, čo je proces
náročný z časového i finančného hľadiska. V porovnaní
s hodnoteným obdobím (2008 – 2013) sa kvalita tohto
študijného programu v súčasnosti výrazne posunula. Svoje
slabšie stránky si uvedomujeme, pravidelne vyhodnocujeme úroveň pedagogickej i vedecko-výskumnej činnosti,
pričom účinnosť už skôr prijatých opatrení dokazujú kvalitné
výstupy vedecko-výskumnej činnosti, ktoré ešte nemohli
byť hodnotené v sledovanom období.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
je tradičnou univerzitou s viac ako 65-ročnou históriou a je
jedinečná v poskytovaní veterinárskeho vzdelávania. Jednoznačne patrí medzi univerzitné vysoké školy a urobíme
všetko pre to, aby to tak aj zostalo. Nepripúšťame možnosť,
že by sme v stanovenej lehote neodstránili nedostatky, ktoré
nám vytkla akreditačná komisia za hodnotené obdobie
2008 – 2013 a neobhájili toto začlenenie do budúcnosti.
Doposiaľ však nepoznáme podmienky, na základe ktorých
bude univerzita v stanovenej dobe 12 mesiacov hodnotená. Akceptujeme rozhodnutie akreditačnej komisie, aj
keď sa s ním úplne nestotožňujme, pretože mnohé naše
argumenty, niektoré len technického charakteru, odmietla
akreditačná komisia zobrať do úvahy. Oceňujeme jej snahu
očistiť vysoké školstvo, ale procesu hodnotenia je možné
vyčítať retroaktivitu a netransparentnosť.
prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.,
rektorka

Zasadnutie akademického senátu
Dňa 6. 7. 2015 sa konalo riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach.
Akademický senát na svojom zasadnutí:
a) schválil:
•
program zasadnutia AS UVLF,
•
mandátovú a návrhovú a volebnú komisiu,
•
návrh na stanovenie počtu prijímaných uchádzačov na
UVLF v Košiciach pre akad. rok 2016/2017,

b) zobral na vedomie:
•
list manažmentu UVLF od KOŠICE Audit, s. r. o., a stanovisko vedenia UVLF v Košiciach,
•
informáciu o stave komplexnej akreditácie UVLF v Košiciach,
•
informáciu o pripravovanej evalvácii a akreditácii na
UVLF v Košiciach.
prof. MVDr. Peter Reichel, CSc.
predseda AS
www.uvlf.sk

Vybrané z programu rektorky prof.
MVDr. Jany Mojžišovej, PhD.
• Pracovná agenda v mesiacoch júl a august sa sústreďovala na proces komplexnej akreditácie a obnovenie
platnosti priznaného práva udeľovať akademický titul
Mgr. absolventom študijného programu farmácia – to sa
uzavrelo doručením rozhodnutia ministra školstva, vedy,
výskumu a športu SR Juraja Draxlera o obnovení platnosti priznaného práva. V rámci komplexnej akreditácie
bolo po doručení návrhu hodnotiacej správy s odporúčaniami a prílohami od Akreditačnej komisie zaslané stanovisko univerzity k tejto správe. Následne sa zasadnutia
Akreditačnej komisie dňa 24. 8. 2015 v Trnave za účelom
prezentácie stanoviska UVLF v Košiciach k hodnotiacej
správe komplexnej akreditácie zúčastnila rektorka, prof.
MVDr. Jozef Nagy, PhD., prorektor pre rozvoj školy
a hodnotenie kvality, a doc. MVDr. Peter Korim, PhD.
• Účasť na zasadnutí Správnej rady a Dozornej rady ŠPP
• 10. júna sa uskutočnilo na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pracovné stretnutie,
ktoré Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky zorganizovalo v spolupráci so
Slovenskou rektorskou konferenciou k diskusii o aktuálnych otázkach spojených s ukončovaním komplexnej
akreditácie vysokých škôl. Pozvanie prijalo takmer
200 účastníkov – rektorov a prorektorov vysokých
škôl, dekanov a prodekanov fakúlt, ako aj administratívnych zamestnancov zodpovedných za vzdelávanie, resp.
akreditáciu študijných programov. Z univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa na stretnutí zúčastnili prorektorka prof. MVDr. Zita Faixová,
PhD., prorektor prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., a doc. MVDr.
Peter Korim, PhD. Cieľom stretnutia, ktoré viedol prezident
Slovenskej rektorskej konferencie a rektor Technickej
univerzity vo Zvolene prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., bolo
vytvorenie priestoru na zodpovedanie otvorených otázok
v súvislosti s odporúčaním MŠVVaŠ SR pre vysoké školy
v súvislosti s prebiehajúcou komplexnou akreditáciou
ich činností a organizáciou akademického roka 2015/
2016. Hlavným bodom programu bolo vystúpenie riaditeľa odboru vysokoškolského vzdelávania MŠVVaŠ SR
Mgr. Jozefa Jurkoviča, ktorý po prezentácii na tému
Ako ďalej po komplexnej akreditácii činností vysokých
škôl odpovedal na otázky z pléna.
• V júli sa uskutočnilo stretnutie s PharmDr. Monikou Fedorovou, garantkou lekárenskej praxe. Predmetom rokovania bola informácia o kontrole 5-mesačnej odbornej

Z agendy prof. MVDr. Juraja Pistla, PhD.,
prorektora pre vedecko-výskumnú
činnosť a zahraničné styky
• Boli schválené 4 komisie pre prijímacie pohovory do
dennej a externej formy doktorandského štúdia na UVLF
v Košiciach pre akademický rok 2015/2016:
- komisia č. 1 (6.3.2. hygiena potravín; 6.3.3. veterinárna
morfológia a fyziológia),
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•

•
•

•

v Zemplínskej Teplici dňa 1. 7. spojená s realizáciou opatrení týkajúcich sa príprav na návštevu evalvačnej komisie
v októbri 2015.
Účasť na rokovaní akademického senátu dňa 6. 7.,
náplňou ktorého bolo aj informovanie členov senátu
o komplexnej akreditácii, evalvácii a akreditácii realizovanej EAEVE.
Dňa 7. 7. sa zišla vedecká rada univerzity.
17. 8. prijala rektorka univerzity mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Františka
Kašického na pôde školy, aby pokračovali v plánovaní
ďalších krokov vedúcich k prehĺbeniu spolupráce UVLF
v Košiciach s nórskou University of Nordland a islandskými ministerstvami, ktoré sú zainteresované na spolupráci pri zvýšení počtu islandských študentov študijného
programu General Veterinary Medicine.
Dňa 20. – 21. 8. sa na pozvanie ministra pôdohospodárstva Ľubomíra Jahnátka zúčastnila slávnostného
otvorenia výstavy Agrokomplex 2015 a spolu s ďalšími
zástupcami univerzity navštívila okrem iných aj náš
stánok, ktorý prezentoval výsledky vedeckého výskumu
UVLF v Košiciach.

Z agendy prof. MVDr. Zity Faixovej, PhD.,
prorektorky pre výchovno-vzdelávaciu
činnosť
lekárenskej praxe a mesačnej lekárenskej praxe v lekárňach, v ktorých vykonávajú prax študenti študijného
programu farmácia.
• V auguste sa uskutočnilo stretnutie s riaditeľom RVPS
Prešov MVDr. Vladimírom Gašparom. Predmetom stretnutia bolo organizačné zabezpečenie odbornej praxe
študentov študijného programu všeobecné veterinárske
lekárstvo.
• V auguste sa uskutočnilo pod vedením prorektorky
pre výchovno-vzdelávaciu činnosť pracovné stretnutie
s garantmi študijných predmetov bakalárskych študijných programov kynológia a vzťah človek – zviera a jeho
využitie v canisterapii a hipoterapii v externej forme,
na ktorom bolo prerokované organizačné zabezpečenie
výučby počas prvého sústredenia.
• Organizačné zabezpečenie Zlatých promócií 2015,
ktorých konanie bolo stanovené na 10. september 2015,
si vyžiadalo niekoľkomesačnú prácu študijného oddelenia a spoluprácu s oddelením informačných a komunikačných technológií i oddelenia prevádzky a investícií.
Svoju účasť na tomto slávnostnom podujatí potvrdilo 42
promujúcich z 58 oslovených absolventov.

- komisia č. 2 (6.3.4. vnútorné choroby zvierat; 6.3.5 veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia; 6.3.6.
veterinárne pôrodníctvo a gynekológia),
- komisia č. 3 (4.2.16. neurovedy; 6.3.7. infekčné a parazitárne choroby zvierat; 7.1.18. toxikológia),
- komisia č. 4 (6.3.9. súdne a verejné veterinárske
lekárstvo; 6.3.11. hygiena chovu zvierat a životné
prostredie; 6.3.10. výživa zvierat a dietetika).
• Na doktorandské štúdium sa toho roku prihlásilo 33
uchádzačov, z toho 25 žien a 8 mužov, napriek tomu,
že bolo vypísaných 47 tém z takmer všetkých študijných
www.uvlf.sk

programov. Do dennej formy štúdia bolo prihlásených 27
uchádzačov a do externej formy 6 uchádzačov. Pohovory
sa konali dňa 8. júla v štyroch komisiách vymenovaných
rektorkou UVLF v Košiciach. Na základe výsledkov prijímacích pohovorov bolo prijatých 15 doktorandov do
dennej formy doktorandského štúdia a 6 doktorandov do
externej formy doktorandského štúdia na UVLF v Košiciach v akademickom roku 2015/2016. Zároveň bol predložený návrh na prijatie 5 doktorandov do dennej formy
doktorandského štúdia na externé vzdelávacie inštitúcie
(NBÚ SAV 1 uchádzač, ÚFHZ SAV 1 uchádzač, a PÚ
SAV 3 uchádzači). 7 uchádzačov nebolo na základe nedostatku miesta, resp. neprospechu na prijímacích
pohovoroch prijatých, jeden z nich sa odvolal, ale AS
UVLF potvrdil pôvodné stanovisko rektorky UVLF.
• Pozornosť bola venovaná problematike aktuálnych
otázok doktorandov, najmä v súvislosti so žiadosťami o
predĺženie doby odovzdania dizertačných prác z dôvodu
nedostatku požadovaných publikácií doktorandov.
To má v konečnom dôsledku za následok, že v riadnom
• Dňa 9. 7. 2015 sa uskutočnilo zasadnutie komisie
pre webové sídlo UVLF v Košiciach. Komisia konštatovala neaktuálnosť informácií, neprehľadnosť niektorých častí, neaktuálnosť kontaktov, neaktuálnosť anglickej stránky a fotogalérie. Na základe prijatého uznesenia boli vyzvaní vedúci pracovníci (vedúci katedier,
prednostovia kliník, vedúci oddelení), aby prekontrolovali aktuálnosť údajov týkajúcich sa ich pracoviska
vrátane telefonických kontaktov a e-mailových adries.
Vedúci pracovníci majú za povinnosť určiť zodpovedného pracovníka za dané pracovisko, ktorý bude oprávnený komunikovať s členmi komisie pre webové sídlo
UVLF a nahlasovať potrebu zverejnenia informácie na
webovom sídle prostredníctvom člena komisie (ak je
potrebné schválenie vedením UVLF prostredníctvom
predsedu komisie), rovnako je potrebné nahlásiť aj
odstránenie neaktuálnej informácie z webového sídla.
Bola vytvorená intranetová stránka UVLF (intranet.
uvlf.sk) na ktorej sú zverejnené manuály k Akademickému informačnému systému, informácie o medzinárodnej evalvácii a akreditácii UVLF v roku 2015
(základné informácie o medzinárodnej evalvácii a akreditácii, sebahodnotiace správy, prezentácie z kolégia
rektorky – 7.9.2015), bodové hodnotenie tvorivých
pracovníkov a pracovísk UVLF, zásady BOZP, požiarna
ochrana (dokumenty, hydrantová sieť, požiarne poriadky); pripravujú sa ďalšie vnútorné predpisy, ako napr.
požiadavky na nakladanie s produkovanými vedľajšími
• V mesiacoch júl – august sa na UVLF v Košiciach uskutočnili prijímacie pohovory pre záujemcov o štúdium General Veterinary Medicine v akad. roku 2015/2016
v anglickom jazyku. Pohovory sa konali v dvoch termínoch – dňa 9. 7. 2015 a 24. 8. 2015. Dňa 9. 7. sa prijímacích
pohovorov zúčastnilo 7 študentov (prihlásených bolo 10
študentov) a dňa 24. 8. sa prijímacích pohovorov zúčastnilo 11 študentov (prihlásených bolo 10). Všetci zo
zúčastnených študentov splnili podmienky prijatia pre
študijný program General Veterinary Medicine v akad.
roku 2015/2016 a bola im ponúknutá možnosť štúdia na
UVLF v Košiciach.
• Dňa 17. 7. 2015 sa uskutočnili prijímacie pohovory
pre záujemcov o štúdium General Veterinary Medicine
www.uvlf.sk

čase odovzdalo a obhájilo svoje dizertačné práce len 8
študentov. Vedenie UVLF sa touto situáciou priebežne
zaoberá a bude tento problém riešiť.
• Bolo rozhodnuté o vydaní recenzovaného zborníka
s názvom Vedecké práce doktorandov 2015 (ISBN 978-80971428-2-7) na Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu, ktorý sa uskutoční v dňoch
8. a 9. 9. 2015.
• Pripravuje sa 1. číslo časopisu Folia Veterinaria, ktoré
bude publikované začiatkom septembra. Pre redakciu
časopisu Folia Veterinaria bol predbežne určený priestor
v budove na Kostolianskej ceste.
• Na základe požiadavky MŠVVaŠ SR a Centra vedecko-technických informácií SR sa vypracováva ročný výkaz
o výskumno-vývojovom a inovačnom potenciáli UVLF
za rok 2014 do 30.9.2015. V tom istom termíne je
potrebné podľa požiadavky MŠVVaŠ vypracovať
podklady týkajúce sa zahraničných a domácich grantov
potrebných pre prípravu rozpisu dotácií zo ŠR verejným
VŠ na rok 2016.

Z agendy
prof. MVDr. Jozefa Nagya, PhD.,
prorektora pre rozvoj školy
a hodnotenie kvality
živočíšnymi produktmi neurčenými na ľudskú spotrebu,
požiadavky na welafare ustajnených zvierat a pod.
• Dňa 9. 7. 2015 sa uskutočnilo pracovné stretnutie v súvislosti s prípravou verejného obstarávania pre dodávku
stravovacích služieb pre zamestnancov a študentov UVLF
v Košiciach. Dôvodom pracovného stretnutia boli aj sťažnosti zamestnancov a študentov na kvalitu stravy podávanej v jedálni areálu UVLF a na študentských domovoch.
Na stretnutí sa okrem zamestnancov nominovaných
ZO OZ PŠaV UVLF v Košiciach zúčastnili aj zástupcovia
študentov. Na pracovnom stretnutí boli navrhnuté
podmienky pre vypísanie verejného obstarávania, ktoré
akceptujú aj požiadavky študentov UVLF v Košiciach.
• Prorektorom pre rozvoj školy a hodnotenie kvality bolo
zorganizované pracovné stretnutie (29.7.2015) za účasti
Ing. Róberta Schrétera (povereného výkonom funkcie
kvestora), vedúcich účelových zariadení MVDr. Jaroslava
Soroku (ÚZ pre chov a choroby zveri, rýb a včiel) a MVDr.
Mariána Pavľaka (Jazdecký areál) a Ing. Ivana Seňka, riaditeľa ŠPP v Zemplínskej Teplici. Výsledkom pracovného
stretnutia bola dohoda o užšej spolupráci medzi účelovými zariadeniami a ŠPP v Zemplínskej Teplici.

Z agendy MVDr. Martina Tomka, PhD.,
prorektora pre zahraničné štúdium
v akad. roku 2015/2016 v anglickom jazyku na veľvyslanectve Slovenskej republiky v Oslo. Prijímacích pohovorov sa zúčastnili 2 študenti z pôvodne 4 prihlásených.
Obe študentky splnili podmienky prijatia a bola im
ponúknutá možnosť štúdia na UVLF v Košiciach.
• Na štúdium v študijnom programe General Veterinary
Medicine je na akademický rok 2015/2016 prijatých 80
študentov, z ktorých 23 bolo prijatých na 6-ročné
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doktorské štúdium, 23 študentov bude pokračovať
v štúdiu po ukončení spoločného bakalárskeho študijného programu náuka o živočíchoch a 34 študentov bolo
prijatých na štvorročné post-BSc. štúdium. Konečný
počet študentov, ktorí nastúpia na štúdium, bude známy
až po ich zápise na štúdium, ktorý sa uskutoční v termíne
od 14. do 18. 9. 2015.
• Dňa 16. 7. 2015 sa na veľvyslanectve Slovenskej republiky v Oslo uskutočnilo stretnutie prorektora MVDr. M.
Tomka, PhD., s veľvyslancom Slovenskej republiky pre
Nórske kráľovstvo a Island pánom Františkom Kašickým.
Cieľom stretnutia bolo prediskutovať organizáciu prijímacích pohovorov pre záujemcov o štúdium na UVLF v Košiciach zo Škandinávie v nastávajúcich rokoch, účasť UVLF
na študentských veľtrhoch v Nórsku a možnosti ďalších
foriem spolupráce medzi UVLF v Košiciach a veľvysla-

nectvom SR v Nórskom kráľovstve.
• V mesiacoch júl a august sa pre záujemcov o štúdium
na UVLF v Košiciach zo zahraničia konali University Open
Days, súčasťou ktorých bola aj prehliadka areálu univerzity a študentského domova.
• Dňa 25. 8. 2015 sa na referáte pre zahraničné štúdium
uskutočnilo stretnutie zástupcov UVLF prorektora MVDr.
M. Tomka, PhD., a MVDr. K. Palasthyovej a predstaviteľa TOMI School, Thessaloniki pána Christosa Baniorasa
ohľadom možností spolupráce medzi oboma inštitúciami pri propagácii štúdia gréckych študentov na UVLF
v Košiciach.
• Dňa 1. 8. 2015 na referát pre zahraničné štúdium na referentské miesto po odchádzajúcej Ing. N. Želinskej
nastúpila nová pracovníčka Ing. Michala Pavlíková.

Z agendy doc. MVDr. Oskara Nagya, PhD.,
prorektora pre klinickú činnosť a styk s praxou
• V súvislosti so zmenou postupu pri riešení prepravy vedľajších živočíšnych produktov kategórie 1 a 2 univerzitou
pre potreby vykonávania diagnostických pitiev na ústave
patologickej anatómie boli spracované a zaslané prípisy
pre RVPS Košice-mesto – zrušenie podanej žiadosti a ŠVPS
SR – žiadosť o registráciu činnosti – prepravy VŽP 1 a 2.
Zo ŠVPS SR bolo doručené dožiadanie k žiadosti UVLF
o registráciu činnosti prepravy VŽP kategórie 1 a 2,
na základe čoho boli následne všetky požadované dokumenty doplnené, dopracované a zaslané späť. Zo ŠVPS
SR bol doručený doklad o registrácii na činnosť prepravy
vedľajších živočíšnych produktov materiálu kategórie
1 a 2 a pridelení registračného čísla na jeho používanie
v styku s orgánmi veterinárnej správy a na všetkých predpísaných dokladoch, čím od nového akademického roka
univerzita môže zahájiť predmetnú činnosť, a tým
vytvoriť lepšie podmienky na realizáciu pedagogického
procesu v študijnom predmete patologická anatómia.
• Dňa 1. 7. 2015 sa uskutočnilo zasadnutie Správnej
a Dozornej rady ŠPP, n. o., Zemplínska Teplica za účasti
členov oboch rád, rektorky UVLF a vedenia poľnohospodárskeho podniku. Po prerokovaní predložených
materiálov a diskusii členovia Správnej rady ŠPP jednomyseľne schválili Výročnú správu ŠPP, účtovnú uzávierku
a použitie hospodárskeho výsledku ŠPP za rok 2014.
• V spolupráci s oddelením prevádzky a investícií boli po
prehliadke na mieste určené postupy rekonštrukčných
a adaptačných prác v zmysle stanovených požiadaviek
na prípravu izolačných priestorov pre zvieratá v objekte
P 29.
• Dňa 9. 7. bola v spolupráci s doc. MVDr. A. Ondrejkovou,
PhD., a MVDr. R. Hromadom, PhD., vykonaná návšteva
ŠPP Z. Teplica a v spolupráci s vedením podniku boli
prerokované požiadavky na materiálne a technologické
úpravy priestorov a objektov v súvislosti s pripravovanou
medzinárodnou evalváciou a akreditáciou a bol stanovený časový plán aktivít na ich realizáciu.
• Dňa 13.7. sa uskutočnilo zasadnutie komisie pre klinickú
činnosť, ktorého hlavné body rokovania sa týkali pripravovaného predpisu o klinickej činnosti a priebežného
plnenia úloh v období príprav na medzinárodnú eval4
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•

váciu a akreditáciu. Účastníci zasadnutia konštatovali,
že je potrebné navrhovaný predpis dopracovať a upraviť
v zmysle niektorých navrhnutých pripomienok, zároveň
bol stanovený termín 31. 7. na zaslanie písomných pripomienok z tých klinických pracovísk, ktoré možnosť pripomienkovania ešte nevyužili.
Dňa 16. 7. sa realizovalo stretnutie so zástupcami firmy
Lynx a prof. Trbolovou z KMZ na stavbe objektu P
40 – Univerzitná veterinárna nemocnica – v súvislosti s upresnením riešenia niektorých technologických
a stavebných problémov týkajúcich sa plánovanej
dodávky a montáže laboratórneho a medicínskeho
vybavenia v priestoroch tohto objektu. V súvislosti s realizáciou projektu sa dňa 24. 8. uskutočnila prvá etapa
preberania prístrojového vybavenia do tohto objektu
určenými pracovníkmi KMZ.
Počas mesiaca august sa v spolupráci s Ing. Ráczovou,
vedúcou oddelenia bezpečnosti a krízového riadenia,
pokračovalo v návštevách jednotlivých pracovísk univerzity súvisiacich s kontrolou materiálno-technického
vybavenia objektov a priestorov pracovísk a požiadaviek
BOZP v zmysle príprav na nadchádzajúcu návštevu
medzinárodných hodnotiacich komisií.
Priebežne sa v spolupráci s vedením ŠPP v Zemplínskej
Teplici hodnotil stav realizácie naplánovaných adaptačných a rekonštrukčných prác na hlavnom dvore podniku
vykonávaných za účelom postupného zabezpečovania
zlepšenia podmienok na realizáciu praktických cvičení
na farme a zároveň súvisiacich aj s odstraňovaním nedostatkov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia študentov
a pedagógov pri práci so zvieratami (nové priestory
pre vykonávanie chirurgických zákrokov a s tým súvisiace potreby v objekte pôrodnice, nové fixačné zariadenia pre dospelý dobytok vo viacerých maštaľných
objektoch, rekonštrukcia objektu kafilérneho boxu,
úpravy okolia objektov, rekonštrukcie ustajňovacích
priestorov a pod.).
Opakovane boli riešené požiadavky kliniky koní a kliniky
prežúvavcov na zabezpečenie vyprázdnenia žumpy pre
ustajňovacie priestory objektu P 18.

www.uvlf.sk

Z agendy Ing. Róberta Schrétera,
povereného výkonom funkcie kvestora
• V priebehu mesiacov júl a august pokračovala výstavba
pavilónu 19 a pavilónu 40. Pri výstavbe pavilónu 19 sa
primeranými opatreniami podarilo dostať výstavbu do
rámca stanoveného časovým harmonogramom
výstavby. Aj v tomto období boli všetky žiadosti o platbu
spracované na základe dodávateľských faktúr za vykonané stavebné práce uhradené Výskumnou agentúrou
MŠ VVaŠ SR (VA – bývalé ASFEU). Výstavba pavilónu 40 sa
blíži ku koncu, predpokladaný termín ukončenia
v októbri 2015 bude dodržaný. Následne sa začne s vybavovaním priestorov. V mesiaci august boli dodané prvé
technológie, ktoré sú umiestnené v dočasných priestoroch. Všetky žiadosti o platbu spracované na základe
dodávateľských faktúr za vykonané stavebné práce boli
uhradené riadiacim orgánom OPVaV - MŠ VVaŠ SR.
• Výmena okien na pavilóne P 34 bola ukončená, vstup
do pavilónu bude riešený po ukončení rekonštrukcie
auly, ktorá je vo vysokom štádiu rozpracovanosti. Predpokladaný termín ukončenia je október 2015.
pokračovanie zo str. 1

Zasadnutie vedeckej rady

V poradí 2. zasadnutie Vedeckej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v roku 2015 sa
uskutočnilo dňa 7. 7. 2015. Zasadnutie otvorila a viedla predsedníčka vedeckej rady rektorka prof. MVDr. Jana Mojžišová,
PhD., ktorá privítala prítomných členov vedeckej rady.
Zasadnutie vedeckej rady pokračovalo podľa programu:
1. Návrh na menovanie za docentku RNDr. Beátu Holečkovú, PhD., (6.3.3. veterinárna morfológia a fyziológia).
2. Návrh na menovanie za docentku MVDr. Annu Jackovú,
PhD., (4.2.7. mikrobiológia).
3. Návrh na menovanie za docentku Ing. Annu Sobekovú,
PhD., (7.1.18. toxikológia).
4. Návrh na začatie habilitačného konania: MVDr. Viera
Almášiová, PhD. (6.3.3. veterinárna morfológia a fyziológia), MVDr. Katarína Holovská, PhD. (6.3.3. veterinárna
morfológia a fyziológia), MVDr. Dagmar Mudroňová,
PhD. (4.2.15. imunológia).
5. Návrh na zloženie komisií pre štátne a rigorózne skúšky
na spojenom 1. a 2. stupni vysokoškolského vzdelávania a komisií pre obhajoby záverečných prác a štátnych skúšok na 1. stupni vysokoškolského vzdelávania
v akademickom roku 2015/16.
6. Diskusia
7. Rôzne
8. Uznesenia VR
Vedecká rada schválila:
1. Návrh na menovanie za docentku RNDr. Beátu Holečkovú, PhD., (6.3.3. veterinárna morfológia a fyziológia).
2. Návrh na menovanie za docentku Ing. Annu Sobekovú,
PhD., (7.1.18. toxikológia).
3. Návrhy na začatie habilitačného konania MVDr. Viery
Almášiovej, PhD., a MVDr. Kataríny Holovskej, PhD.,
(6.3.3. veterinárna morfológia a fyziológia) a návrh na
začatie habilitačného konania MVDr. Dagmar Mudroňovej, PhD., (4.2.15. imunológia).
4. Návrh na členov komisií pre štátne a rigorózne skúšky
www.uvlf.sk

• V mesiaci august došlo ku kick-off stretnutiu k implementácii projektov 1.1/02 a 5.1/05 v častiach IKT. Implementácia bude prebiehať do konca roku 2015.
• Boli ukončené všetky verejné obstarávania, ktoré sú
potrebné pre úspešnú implementáciu všetkých projektov financovaných zo ŠF EÚ. V oblasti verejného obstarávania došlo k ukončeniu administratívnej kontroly
spoločnej súťaže UPJŠ a UVLF na dodávku IKT pre projekt
MediPark z úrovne RO. Začali sa verejné obstarávania na
nákup motorgenerátora pre P 40 a rekonštrukciu
podkrovia P 11, na ktoré dostala UVLF účelovú kapitálovú dotáciu.
• Pokračovala príprava podkladov pre verejné obstarávanie stravovacích služieb. Verejné obstarávanie stravovacích služieb pre zamestnancov a študentov univerzity
je v štádiu finálnej kontroly súťažných podkladov. Súťaž
bude vyhlásená do konca mesiaca september.
• UVLF sa v tomto období pripojila k aktivite CVTI SR –
Národné centrum transferu technológií.
• Začalo sa s výmenou informačných tabúľ. Pri informačných tabuliach je tiež umiestnená nová mapa areálu.
• Po posune panelov v P 34 na II. NP bol na odstránenie
nedostatku vypracovaný statický posudok a projekt na
vyriešenie statiky predmetných priestorov.

na spojenom 1. a 2. stupni vysokoškolského vzdelávania a komisií pre obhajoby záverečných prác a štátnych skúšok na 1. stupni vysokoškolského vzdelávania
v akademickom roku 2015/16.
5. Návrh predložený v bode Rôzne na skončenie habilitačného pokračovania Ing. Tibora Maliara, PhD., v zmysle
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, vyhlášky č.
6/2005 Z. z. a Zásad postupu získavania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na UVLF v Košiciach
(VP č. 26).
Vedecká rada neschválila:
1. Návrh na menovanie za docentku MVDr. Annu Jackovú,
PhD., (4.2.7. mikrobiológia).
Vedecká rada zobrala na vedomie:
1. Informáciu rektorky o predbežných výsledkoch
komplexnej akreditácie a stave prípravy UVLF v Košiciach
na kombinovanú vizitáciu – európsku evalváciu a akreditáciu, ktorá sa uskutoční 26. – 30. 10. 2015 a jej žiadosť
o úzku súčinnosť pri zabezpečení evalvačného procesu.
2. Poďakovanie rektorky tým členom vedeckej rady, ktorí
sa zúčastnili na promóciách ak. roku 2014/2015, avšak
s vyslovením nespokojnosti s nízkou účasťou členov
vedeckej rady na promóciách.
3. Pozvanie rektorky na podujatia organizované v
septembri 2015.
4. Informáciu o stave prihlásených uchádzačov na doktorandské štúdium na jednotlivé témy vypísané v akademickom roku 2015/16.
5. Termíny zasadnutí VR v druhej polovici roku 2015 – 5.
11. a 16. 12. 2015.
Rektorka poďakovala prítomným za aktívnu účasť a
ukončila zasadnutie vedeckej rady.
prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky
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Zasadala Správna a Dozorná rada
Školského poľnohospodárskeho podniku Zemplínska Teplica

Dňa 1. 7. 2015 sa na Školskom poľnohospodárskom
podniku v Zemplínskej Teplici uskutočnilo zasadnutie
Správnej a Dozornej rady ŠPP, n. o., Zemplínska Teplica.
Hlavným bodom bolo prerokovanie a schvaľovanie Výročnej
správy ŠPP Zemplínska Teplica za rok 2014. Rokovanie zasadnutia otvoril a viedol predseda Správnej rady ŠPP doc. MVDr.
Oskar Nagy, PhD., ktorý privítal členov správnej a dozornej
rady, rektorku UVLF v Košiciach prof. MVDr. Janu Mojžišovú,
PhD., a vedenie ŠPP Zemplínska Teplica.
Riaditeľ podniku Ing. Seňko informoval prítomných o
hlavných aktivitách ŠPP v roku 2014 a prezentoval dosiahnuté výsledky hospodárenia. Zdôraznil snahu o udržanie
vyrovnaného hospodárenia aj v roku 2014 a pokračujúce
úsilie o zveľaďovanie podniku. Uviedol významné aktivity pokračujúce v oblasti zabezpečovania požiadaviek na
zlepšenie realizácie praktických cvičení na hospodárskych
dvoroch aj v oblasti ubytovania, stravovania a zabezpečenia potrieb na ochranu a bezpečnosť pri práci. Ďalej
informoval o stave nákupu pôdy pre podnik, uviedol
niektoré pokračujúce investičné aktivity v roku 2014 pri
rekonštrukcii objektu ubytovacieho pavilónu B, prestavby
niektorých maštalí pre dojnice na plnenie kritérií pre zabezpečenie welfare zvierat, úpravy výbehov pre dojnice a pod.
Spomenul tiež niektoré problémy v oblasti rastlinnej výroby,
ktoré významne ovplyvňujú výsledky rastlinnej výroby.
Prezentoval aj niektoré ďalšie aktivity v zmysle požiadaviek
univerzity, plány stavebných úprav v objektoch maštalí
a snahy o podávanie projektov na získavanie finančných
prostriedkov pre ďalší rozvoj podniku.
V následnej diskusii v rámci prerokovávania Výročnej
správy ŠPP členovia správnej a dozornej rady, rektorka
a členovia vedenia UVLF zaujali stanovisko k predloženej
správe, uviedli niektoré pohľady na činnosť ŠPP v uplynulom
roku. Konštatovali, že podnik uspokojivo plní úlohy vo všetkých oblastiach svojej činnosti. Kladne hodnotili aktivity
podniku v rámci poskytovania služieb ako strategického
subjektu pre realizáciu výkonu praktickej výučby študentov
univerzity v oblasti klinických predmetov zameraných na
hospodárske zvieratá, ako aj súvisiacich predmetov orientovaných na živočíšnu produkciu. Ocenili pozitívne hospodárenie podniku, ktorý v uplynulom roku znížil náklady
a zvýšil výnosy, ako aj aktivity v oblasti rekonštrukcií maštalí
na zabezpečenie tak lepších ustajňovacích podmienok
pre zvieratá, ako aj pre zlepšenie podmienok na realizáciu
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praktických cvičení pre študentov. Konštatovali, že podnik
plní úlohy v oblasti zabezpečovania výučby z pohľadu
vytvorenia ubytovacích kapacít, výučby v cvičebniach
a laboratóriu a pri zabezpečovaní vybavenia ochrannými
prostriedkami, ako aj z pohľadu udržiavania potrebného
stavu hospodárskych zvierat, resp. aj snahy o zvyšovanie ich
stavu v zmysle realizácie priorít vládnej politiky ministerstva
pôdohospodárstva v oblasti živočíšnej výroby. To umožňuje
vytváranie potrebných podmienok pre realizáciu požadovaného rozsahu výrobnej praxe a dostatočnú pripravenosť
a uplatniteľnosť absolventov univerzity v praxi hospodárskych zvierat. Odporučili vedeniu podniku podľa možností
vybaviť existujúce laboratórium potrebným materiálom pre
jeho lepšie prevádzkovanie, rozšíriť prístrojové vybavenie
a zabezpečiť v spolupráci s univerzitou vo vyššej miere jeho
využívanie v rámci praktickej výučby. Navrhli tiež dopracovať
systém blokových cvičení na účelnejšie využitie existujúcich
ubytovacích, stravovacích a výučbových kapacít podniku.
Zaujali stanovisko k celkovej ekonomike podniku a pozitívne hodnotili dosiahnutý hospodársky výsledok. Zdôraznili
všeobecne ťažkú situáciu v poľnohospodárstve a s tým súvisiaci problém uplatnenia sa absolventov v chovoch hospodárskych zvierat. Vyzvali vedenie podniku na pokračovanie
v aktivitách hľadania zdrojov možností získavania financií pre
podnik na dofinancovanie potrieb na modernizáciu a ďalší
rozvoj aj mimodotačných prostriedkov z MŠ. Bolo vyslovené poďakovanie vedeniu podniku za pomoc poskytnutú
pri riešení prevádzkových problémov na Jazdeckom areáli
UVLF, ako aj za ústretovosť pri navýšení počtu porážaných
zvierat na univerzitnom bitúnku pre zabezpečenie výučby
v oblasti hygieny potravín. V ďalšom období boli navrhnuté spoločné stretnutia s vedúcimi účelových zariadení
zameraných na rozvíjanie ďalšej spolupráce a zabezpečenie
lepšej vzájomnej informovanosti o činnosti a požiadavkách
jednotlivých účelových zariadení.
V diskusii bolo zdôraznené nezastupiteľné miesto podniku
v oblasti praktickej klinickej výučby a prítomní ocenili
možnosť realizácie výchovno-vzdelávacej činnosti na ŠPP pre
študentov. Konštatovalo sa, že praktická výučba je nosným
článkom vzdelávania veterinárnej profesie a významnou
mierou prispieva k doterajšej dobrej uplatniteľnosti absolventov univerzity na trhu práce. Vedenie podniku bolo
informované tiež o blížiacej sa medzinárodnej evalvácii
a akreditácii univerzity a s tým spojenou prípravou jednotlivých pracovísk univerzity, školský poľnohospodársky podnik
nevynímajúc, na návštevu hodnotiacich komisií a v súvislosti s tým bola zdôraznená potreba analýzy a odstraňovania
existujúcich nedostatkov.
Správna rada ŠPP po ukončení prerokovávania výročnej
správy za rok 2014 prijala rozhodnutie o schválení:
1. Výročnej správy ŠPP, n. o., za rok 2014
2. Ročnej účtovnej závierky ŠPP, n. o., za rok 2014 overenej
audítorom
3. Použitia kladného hospodárskeho výsledku na tvorbu
osobitného fondu organizácie za účelom jeho využitia
pri zabezpečovaní verejnoprospešných prác a na financovanie investičných aktivít v zmysle návrhu ŠPP, n. o.
doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., predseda SpR ŠPP
www.uvlf.sk

Pracovná návšteva Osla

V dňoch 15. – 17. 7. 2015 sa prorektor MVDr. Martin Tomko,
PhD., zúčastnil stretnutia s veľvyslancom pre Nórske kráľovstvo a Island Františkom Kašickým. Stretnutie sa uskutočnilo dňa 16. 7. 2015 na zastupiteľskom úrade Slovenskej
republiky v Oslo. Cieľom stretnutia bolo prediskutovať ďalšie
možnosti spolupráce medzi UVLF v Košiciach a Veľvyslanectvom SR v Nórskom kráľovstve v rámci bilaterálnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Nórskym kráľovstvom.
Na stretnutí veľvyslanec F. Kašický prisľúbil univerzite
podporu pri materiálno-technickom zabezpečení účasti
UVLF na Student Recruitment Fair Norway, ktorá sa uskutoční v Oslo vo februári 2016. Zároveň v uvedenom čase
zorganizuje stretnutie na najvyššej úrovni na nórskom ministerstve školstva s cieľom propagácie spoločného študijného programu Animal Science UVLF v Košiciach a UiN
Bodø a ďalšej možnej spolupráce a možnosti štúdia na UVLF
v Košiciach pre nórskych študentov.
Na stretnutí sa tiež dohodla účasť vedenia univerzity ako
súčasti bilaterálnej vládnej delegácie pri príležitosti štátnej
návštevy ministra zahraničných vecí a podpredsedu vlády
SR Miroslava Lajčáka na Islande v novembri 2015, ktorú
organizuje Veľvyslanectvo SR v Oslo. Súčasťou návštevy
pokračovanie
na str. 9

bude aj rokovanie zástupcov UVLF na ministerstve školstva
a na univerzite v Reykjavíku s cieľom propagácie možnosti
štúdia islandských študentov na UVLF v Košiciach.
Okrem uvedených tém sa na stretnutí diskutovalo
o podpore UVLF v Košiciach pri získavaní zdrojov z nórskeho
finančného mechanizmu, možnosti umiestniť v areáli UVLF
sochu B. M. Bjørnsona – nórskeho prozaika, dramatika,
básnika a publicistu, nositeľa Nobelovej ceny za literatúru
za rok 1903, bojovníka za národnú nezávislosť Nórska, za
slobodu malých a utláčaných národov a zástancu Slovákov,
rokovalo sa o harmonograme a realizácii prijímacích pohovorov pre škandinávskych záujemcov o štúdium General
Veterinary Medicine na UVLF v Košiciach v akad. roku
2016/2017 na veľvyslanectve SR v Oslo a ďalšie iné témy.
Súčasťou služobnej cesty bolo aj konanie prijímacích
pohovorov záujemcov o štúdium na UVLF v Košiciach
v akademickom roku 2015/2016, ktoré sa uskutočnilo na
zastupiteľskom úrade SR v Oslo dňa 17. 7. 2015.
MVDr. Martin Tomko, PhD.
prorektor pre zahraničné štúdium

Univerzita na poľnohospodárskej výstave Agrokomplex 2015 v Nitre
Medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava
Agrokomplex sa v roku 2015 konala v klasických priestoroch
výstavníckeho areálu v Nitre už po 42-krát. Aj v tomto roku
sa výstavy zúčastnilo viac ako 500 vystavujúcich subjektov.
Počas štyroch dní od 19. – 23. augusta 2015 sa prezentovali
firmy, organizácie, ústavy, školy, poľnohospodárske podniky
a väčší i menší producenti z Anglicka, Bulharska, Českej
republiky, Holandska, Maďarska, Poľska, Rakúska, Slovenskej
republiky, Slovinska a Srbska. V rámci výstavy Agrokomplex
2015 sa uskutočnila aj výstava Obnoviteľné zdroje energie,
13. ročník výstavy Regióny Slovenska, 22. medzinárodná
družstevná výstava spotrebného a potravinárskeho tovaru
Coopexpo, kontraktačno-predajná výstava malých a stredných podnikateľov „Živnostenské trhy“, tradičná Národná
výstava hospodárskych zvierat a množstvo odborných
a kultúrnych akcií.

www.uvlf.sk
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Nové docentky
RNDr. Beáta Holečková, PhD.
Vedecká rada UVLF v Košiciach
vymenovala na svojom zasadaní
dňa 7. 7. 2015 za docentku RNDr.
Beátu Holečkovú, PhD., v odbore
6.3.3 veterinárna morfológia a fyziológia. Habilitačná prednáška na
tému Genotoxicita vybraných xenobiotík a možnosti jej hodnotenia
v lymfocytoch prežúvavcov a obhajoba habilitačnej práce Genotoxické
účinky chemických látok vo vzťahu
k zdraviu zvierat sa uskutočnili 2. 6.
2015 na pôde našej univerzity.
Doc. RNDr. Beáta Holečková, PhD., študovala na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach odbor všeobecná biológia. Po počiatočnom pôsobení na Vysokej škole
veterinárskej v Košiciach pracovala v oblasti aplikovaného
výskumu v Laboratóriu genetiky hospodárskych zvierat na
Ústave experimentálnej veterinárnej medicíny v Košiciach,
kde sa venovala cytogenetike hospodárskych zvierat. Od
roku 1995 sa na oddelení bakteriológie a hybridómovej
technológie Ústavu experimentálnej veterinárnej medicíny (neskôr Výskumného ústavu veterinárskej medicíny)
v Košiciach zaoberala prípravou bunkových hybridómov na
produkciu monoklonových protilátok proti stafylokokovým
enterotoxínom a detekciou génov pre stafylokokové enterotoxíny metódou polymerázovej reťazovej reakcie a dot-blot
hybridizácie. V roku 2002 získala na Prírodovedeckej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave vedecko-akademickú
hodnosť „philosophiae doctor“ (PhD.) vo vednom odbore

15-03-9 genetika. Od roku 2002 pracuje na našej univerzite,
v súčasnosti na Ústave genetiky Katedry biológie a genetiky, kde sleduje vplyv pesticídov a iných chemických látok
na kultivované bunky hospodárskych zvierat so zameraním
na cytotoxické, genotoxické a molekulovo-genetické účinky
(ovplyvnenie expresie vybraných génov). V rokoch 2006 −
2010 bola členkou Akademického senátu UVLF v Košiciach.
V rámci pedagogickej činnosti sa doc. Holečková podieľa
na výučbe predmetu genetika v študijných programoch
všeobecné veterinárske lekárstvo a hygiena potravín,
a predmetu genetika a plemenitba psov v ŠP kynológia.
Je garantom predmetu genetika a šľachtenie zvierat pre
ŠP bezpečnosť krmív a potravín. V anglickej forme štúdia
má podiel na výučbe predmetu Genetics pre študentov
postbakalárskeho a šesťročného štúdia General Veterinary
Medicine. Pod jej vedením bolo úspešne obhájených sedem
diplomových a jedna bakalárska práca. Je spoluautorkou
skrípt a učebných textov pre prijímacie pohovory na UVLF.
Doc. Holečková bola zapojená do riešenia výskumného
projektu APVV a deviatich projektov VEGA, z ktorých dva sú
na Ústave genetiky riešené v súčasnom období. Doposiaľ
publikovala 16 prác v CC časopisoch a 37 prác v odborných
a vedeckých časopisoch, ktoré boli citované 59-krát v rámci
SCI a 68-krát mimo SCI. Výsledky výskumu publikované
v zahraničných a domácich zborníkoch z vedeckých konferencií (70) aktívne prezentovala v Slovenskej a Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Španielsku a Egypte.
Do ďalšej pedagogickej a vedecko-výskumnej práce
želáme doc. Holečkovej zdravie, ako aj veľa osobných
a pracovných úspechov.

Ing. Anna Sobeková, PhD.
7. júla 2015 bola Vedeckou
radou Univerzity veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach
Ing. Anna Sobeková, PhD., vymenovaná za docentku v študijnom
odbore 7.1.18 toxikológia. Habilitačná prednáška na tému Úloha
voľných radikálov v živom organizme a obhajoba habilitačnej
práce Xenobiotiká a oxidačné poškodenie organizmu sa
konali na pôde Univerzity dňa 2. 7. 2015.
Doc. Ing. Anna Sobeková, PhD., sa narodila v Bardejove
a tu absolvovala aj stredoškolské štúdium. Po maturite na
gymnáziu študovala na Chemickotechnologickej fakulte
STU v Bratislave, kde v roku 1992 získala akademický titul
Ing. v odbore kvasná chémia a bioinžinierstvo. Doktorandské
štúdium v externej forme absolvovala na UVLF v Košiciach
vo vednom odbore 43-31-9 hygiena prostredia a potravín
a dizertačnú prácu na tému Účinok niektorých xenobiotík
na enzýmový antioxidačný systém organizmu obhájila v r.
2006.
Na UVLF v Košiciach, na Katedre chémie, biochémie
a biofyziky, pôsobí nepretržite od septembra 1992. Pracovať
začala na pozícii odborné laboratórne práce, od r. 1996 pôso8

bila ako vedecko-výskumná pracovníčka a od r. 1999 pracuje
ako odborný asistent. Pedagogickej činnosti sa kontinuálne
venuje od ak. r. 1995/1996. Podieľala sa na zavedení štyroch
nových študijných predmetov. Aktuálne je garantom povinných predmetov chémia a Chemistry v jazyku anglickom;
dvoch povinne voliteľných predmetov chémia potravín
a chémia v príkladoch. Od ak. r. 2009/2010 je členom
komisie pre štátnu skúšku z predmetu analytické metódy
vyšetrovania krmív a potravín a obhajobu bakalárskych prác
pre študentov ŠP BKaP. Bola školiteľkou 10 záverečných prác.
Je spoluautorkou 2 monografií, 2 vysokoškolských učebníc,
14 skrípt, 1 odborného knižného prekladu, 13 vedeckých
prác v karentovaných časopisoch, 13 publikácií v ostatných
vedeckých a odborných časopisoch, 50 vedeckých prác a 28
abstraktov v zborníkoch z konferencií. Na jej publikačnú
činnosť je zaznamenaných 87 ohlasov, z toho 36 SCI. Bola
zodpovedným riešiteľom jedného VEGA a jedného KEGA
projektu a spoluriešiteľom ďalších 9 projektov. Ako recenzentka vypracovala 2 posudky publikácií pre zahraničný
vedecký časopis evidovaný v databáze CC a 3 posudky pre
domáci vedecký časopis.
Do ďalšej vedecko-výskumnej a pedagogickej práce
prajeme doc. Sobekovej pevné zdravie a veľa osobných
a pracovných úspechov.
www.uvlf.sk
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Univerzita na poľnohospodárskej výstave Agrokomplex 2015 v Nitre

U n i v e r zita
veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach mala svoj
výstavný stánok v
pavilóne M1 spolu
so
Slovenskou
poľnohospodárskou univerzitou
v Nitre, výskumnými ústavmi SAV, rezortnými poľnohospodárskymi výskumnými ústavmi zastrešenými Národným
poľnohospodárskym a potravinárskym centrom v Nitre,
expozíciou Ministerstva pôdohospodárstva a regionálneho
rozvoja SR, ÚKSÚP-om, chovateľskými a pestovateľskými
zväzmi a ďalšími producentmi slovenských výrobkov so
značkou kvality. V rámci expozície bola UVLF prezentovaná
prostredníctvom 15 posterov (počet je limitovaný výstavnou
plochou), ktoré na základe výzvy pripravili jednotlivé kliniky
a ústavy, celkom bolo pripravených 17 posterov – ústav
fyziológie, ústav výživy, dietetiky a krmovinárstva, ústav
hygieny zvierat a životného prostredia, ústav hygieny a technológie mäsa po 1 a ústav chovu zvierat, klinika ošípaných,
ústav mikrobiológie a gnotobiológie, ústav parazitológie,
klinika prežúvavcov po 2 postery s tematickým zameraním
- Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach,
Účelové zariadenie pre choroby a chov zveri, rýb a včiel, Modulácia metabolizmu oviec pomocou pridávania Yuky do krmiva,
Druhová diverzita komárov (Diptera: Culicidae) v špecifických
podmienkach meandrov a lužných lesov juhovýchodnej časti
Košíc, Úvodná štúdia výskytu pakomárikov v chovných priestoroch pre kone, Porovnanie dvoch nepriamych diagnostických
testov pri subklinických mastitídach, Rezíduá antikoagulačných rodenticídov v rastlinných komoditách po ich aplikácii na
pôdu, Vplyv celkovej anestézie na vybrané metabolické parametre prasiat, In vitro stanovenie vybraných vlastností laktobacilov s probiotickým potenciálom pre využitie v akvakultúre,
Zmeny fyzikálno-chemických ukazovateľov kvality mäsa voľne
žijúcich a farmových králikov divých počas zrecieho procesu
a ich vplyv na senzorické vlastnosti, Aktuálna potreba inovácie
trvania ochranných lehôt pri bezpečnej aplikácii prípravkov
na ochranu rastlín blízko lúk a pasienkov pre prevenciu ich
kontaminácie, Vplyv zdravia paznechtov na chov dojníc,
Vplyv humátu sodného na zníženie toxicity vybraných stopových prvkov, Západonílsky vírus a vírus kliešťovej encefalitídy
na Slovensku, 2013 – 2014, Účinnosť kyseliny tolfenámovej v
pokračovanie
na str. 10

doc. MVDr. Pavel Naď, PhD.
garant výstavy

Interné výberové konania na UVLF v Košiciach

V súlade so zákonom o vysokých školách a vnútornými
predpismi univerzity boli na pracoviskách, na ktorých končilo
funkčné obdobie ich vedúcich, v mesiaci máj a jún 2015
vyhlásené interné výberové konania na obsadenie funkcií
vedúcich katedier, prednostov kliník, vedúcich ústavov
katedier a oddelení kliník univerzity. V dňoch 22. 6. 2015 až
30. 6. 2015 sa uskutočnili verejné prezentácie uchádzačov
o funkciu vedúcich katedry a prednostov kliník a v dňoch
9. 7. 2015 a 10. 7. 2015 sa uskutočnili verejné prezentácie
www.uvlf.sk

terapii zápalových ochorení u ošípaných, Porovnanie profylaktických programov v chovoch poštových holubov, Diagnostika
- prevencia - tlmenie mastitíd dojníc ako nepretržitý proces.
Sprievodné slovo, inštaláciu a prevádzku zabezpečili doc.
Naď, doc. Nemcová a MVDr. Soroka.
V rámci výstavy bola zabezpečená prezentácia edičnej
činnosti UVLF v Košiciach predstavením novších titulov
spojená aj s predajom. Počet návštev a návštevníkov
v našom stánku v porovnaní s predchádzajúcim rokom bol
na rovnakej úrovni. Navštívili nás akademickí funkcionári
a pracovnici viacerých univerzít (SPU Nitra, TU Zvolen, UVLF
Košice – rektorka, MVDr. Tomko, prof. Turek, prof. Trbolová,
prof. Mudroň, doc. Beňová, riaditeľ ŠPP), vedúci pracovníci výskumných ústavov (NPPC – VÚŽV Nitra, Výskumný
ústav potravinársky Bratislava, Výskumný ústav agroekológie Michalovce, ústavy SAV). Oproti minulým rokom boli
menej početné návštevy kolegov veterinárov zo štátnej aj
privátnej sféry, riadiacich pracovníkov poľnohospodárskych
podnikov a chovateľských zväzov. Na rovnakej úrovni sa
udržal počet návštevníkov zaujímajúcich sa o štúdium na
našej univerzite, predovšetkým v študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo. Tak ako po minulé roky boli
návštevníkom našej expozície v rámci pohostenia ponúkané
aj čerstvé mliečne produkty vyrobené z mlieka nadojeného
od vystavovaných dojníc (zabezpečila f. Advise – MVDr.
Guba).
Výstava AGROKOMPLEX 2015 si udržala určitý štandard
v počte a pestrosti vystavovateľov, pričom oproti predchádzajúcemu roku sa zvýšil počet návštevníkov. Ústup
z hľadiska kvality aj počtu vystavovaných zvierat zaznamenala sekcia živočíšnej výroby, hlavne u dojníc, čo je
dôsledkom celkovej krízy v sektore produkcie mlieka. Po
predchádzajúcich rokoch neistoty o potrebe výstavy Agrokomplex na Slovensku nastala určitá stabilita, ktorá je deklarovaná aj ústavnými činiteľmi na slávnostnom zahájení.
Nosnými témami posledných výstav je produkcia kvalitných,
zdravotne neškodných potravín a zvyšovanie sebestačnosti.
Tento tematický okruh by mal byť výraznejšie prezentovaný aj v budúcnosti na nasledujúcich výstavách aj za účasti
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
ako edukačno-vedeckej inštitúcie, ktorej výstupy sú orientované na poľnohospodársku prax.

uchádzačov o funkciu vedúcich ústavov katedier a oddelení
kliník.
Na katedre všeobecnovzdelávacích predmetov, katedre
chémie, biochémie a biofyziky, katedre anatómie, histológie
a fyziológie, katedre hygieny a technológie potravín, klinike
prežúvavcov, klinike ošípaných, klinike vtákov, exotických
a voľne žijúcich zvierat obhájili vedúce funkcie doterajší
vedúci. Rovnako doterajší vedúci obhájili funkcie vedúcich
ústavu jazykov a ústavu telesnej výchovy katedry všeobec9

Interné výberové konania na UVLF v Košiciach
novzdelávacích predmetov, ústavu biochémie a ústavu lekárskej chémie katedry chémie, biochémie a biofyziky, ústavu
anatómie, ústavu histológie a embryológie a ústavu fyziológie katedry anatómie, histológie a fyziológie, ústavu pre
chov a choroby zveri a rýb katedry výživy, dietetiky a chovu
zvierat, ústavu patologickej fyziológie katedry patologickej
anatómie a patologickej fyziológie, ústavu farmakológie
katedry farmakológie a toxikológie, ústavu epizootológie
a preventívnej veterinárskej medicíny katedry epizootológie
a parazitológie, ústavu hygieny a technológie mäsa a ústavu
hygieny a technológie mlieka katedry hygieny a technológie potravín, oddelenia vnútorných chorôb kliniky malých
zvierat.
Noví vedúci budú pôsobiť na katedre výživy, dietetiky
a chovu zvierat, katedre mikrobiológie a imunológie, katedre
patologickej anatómie a patologickej fyziológie, katedre
farmakológie a toxikológie, katedre epizootológie a parazitológie, katedre životného prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky, klinike malých zvierat, ústave genetiky
katedry biológie a genetiky, ústave farmaceutickej chémie
katedry chémie, biochémie a biofyziky, ústave výživy, dietetiky a krmovinárstva a ústavu chovu zvierat katedry výživy,
dietetiky a chovu zvierat, ústavu mikrobiológie a gnotobio-

lógie a ústavu imunológie katedry mikrobiológie a imunológie, ústave toxikológie katedry farmakológie a toxikológie,
ústavu parazitológie katedry epizootológie a parazitológie,
ústave hygieny zvierat a životného prostredia a ústavu
súdneho a verejného veterinárskeho lekárstva a ekonomiky katedry životného prostredia, veterinárskej legislatívy
a ekonomiky, klinike malých zvierat a oddelení chirurgie,
ortopédie, röntgenológie a reprodukcie.
Na katedre biológie a genetiky a ústave biológie, zoológie
a rádiobiológie žiadny uchádzač nezískal potrebný počet
hlasov výberovej komisie. Pracoviská budú do vyhlásenia
opakovaného interného výberového konania riadiť poverení vedúci.
Vedúci katedier, prednostovia kliník, vedúci ústavov katedier a oddelení kliník boli do funkcie menovaní s účinnosťou
od 1. 9. 2015 na 4-ročné funkčné obdobie.
Všetkým vedúcim pracovísk spolu s ich kolektívmi prajeme
pevné zdravie, šťastie, veľa optimizmu a energie pri riešení
všetkých úloh, ktoré im ich náročná práca prinesie.
JUDr. Viera Jančíková
vedúca oddelenia právneho a vnútorného auditu

Smútoèné oznámenie
S poľutovaním oznamujeme, že nás dňa 8. 7. 2015 vo veku nedožitých 88 rokov opustil dlhoročný kolega a priateľ prof. Ing. Ján ŠÁNDOR, CSc. Posledná rozlúčka so zosnulým bola 10. 7.
2015 v Dome smútku v Čani.
Pán profesor Šándor pôsobil na našej škole v rokoch 1962 – 1990. Funkciu vedúceho katedry
ekonomiky, organizácie a riadenia poľnohospodárstva vykonával v rokoch 1974 – 1989 a v rokoch 1976 – 1980 bol
prorektorom Vysokej školy veterinárskej v Košiciach pre styk s praxou. V oblasti vedeckej práce sa zaoberal najmä
efektívnosťou intenzifikačných činiteľov v poľnohospodárstve a ekonomicko-organizačnými problémami chovu
hovädzieho dobytka. Svoje poznatky rád odovzdával spolupracovníkom i pracovníkom poľnohospodárskej praxe
prostredníctvom početnej prednáškovej činnosti na IVVL v Košiciach. Za významné výsledky v pedagogickej,
výskumnej a publikačnej činnosti bol odmenený viacerými oceneniami: vzorný učiteľ v r. 1970, najlepší pracovník
v poľnohospodárstve v r. 1975 a v r. 1977 zlatou medailou P. Adámiho na VŠV v Košiciach.
Profesor Šándor bol skromný, čestný a úprimný človek a jeho vzácnym darom bola pamäť, bystrosť a pohotovosť.
Česť jeho pamiatke!
Kolektív katedry životného prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky

Rozlúčili sme sa aj s doc. MVDr. Celestínom GRIEGEROM, CSc., ktorý nás navždy opustil dňa 12. augusta
2015 vo veku 88 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bola 14. augusta 2015 v Krematóriu v Leviciach. Doc.
Grieger pôsobil v odbore hygieny mlieka na našej univerzite v rokoch 1977 – 1990.

Vo veku 85 rokov nás navždy dňa 15. augusta 2015 opustil doc. MVDr. Richard HOJER, CSc., ktorý v roku
1954 patril medzi prvých absolventov vtedajšej Vysokej školy veterinárskej v Košiciach a na ktorej v odbore
hygiena potravín pôsobil až do roku 1995. Posledná rozlúčka so zosnulým bola 19. augusta 2015 na Verejnom
cintoríne v Košiciach.
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Murcia a Universidad de Murcia
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Murcia je siedme najväčšie mesto v Španielsku s počtom obyvateľstva viac ako 440 tisíc. Je hlavným mestom autonómneho spoločenstva Murcijského regiónu a zemepisne ho nájdeme v juhovýchodnom Španielsku na rieke Segura. Mesto
bolo založené v prvej pol. 9. storočia Maurmi a patrilo k významným obchodným centrám. V roku 1243 získal mesto Ferdinand III. Kastílsky, čo vyvolalo v roku 1264 u moslimov povstanie, ktoré bolo v roku 1266 porazené Jakubom I. Aragónskym. Po dobytí posledného moslimského kráľovstva v Granade roku 1492 (s ktorým Murcia na západe susedila) sa otvorila
cesta k väčšej prosperite a rozvoji mesta. V roku 1833 je Murcia hlavným mestom regiónu Murcia. V súčasnom období je
významným obchodným centrom regiónu s významným poľnohospodárskym odvetvím. Stalo sa významným univerzitným
centrom a v Murcii nájdeme dve miestne univerzity. Jednu verejnú vysokú školu, Universidad de Murcia, založenú v roku
1272, a jednu súkromnú vysokú školu, katolícku univerzitu Saint Anthony, založenú v roku 1996. Historická časť mesta leží
severne od rieky Segura. Najvýznamnejšou stavbou je baroková katedrála Catedral de Murcia z prvej pol. 18. storočia. V jej
blízkosti nájdeme budovu radnice Ayuntamiento de Murcia a biskupský palác (Palazio Episcopal) z rokov 1748 – 68. K ďalším
významným stavbám patrí budova kasína, kláštor Santa Clara, barokovo-rokokový kostol San Nicolás a mnohé iné nádherné
stavby. Pretože Murcia je situovaná približne 50 km od mora, jej podnebie je typické vnútrozemské, kde teploty klesajú
v zime pod 10 °C a v lete dosahujú až 40 °C.

Universidad de Murcia
Univerzita v Murcii má 5 rôznych školských areálov,
v ktorých sa nachádza 20 fakúlt a 1 univerzitná škola pre
opatrovníctvo, sociálnu prácu a turizmus. Najznámejšia
a najväčšia je Campus de Espinardo – areál sa nachádza len
5 km severne od centra mesta a je dostupný okrem áut aj
električkovou dopravou č. L1 (cesta trvá približne 20 minút
a lístok je nutné si kúpiť platbou v hotovosti alebo kreditnou
kartou pred nástupom na každej zastávke). Na univerzite študuje 38 000 študentov a je najväčšou univerzitou
v regióne Murcia. Univerzita je tretia najstaršia univerzita
v Španielsku po univerzite v Salamanke (založená 1218) a
univerzite vo Valladolide (1241) a trinásta na svete. Univerzita v Murcii bola založená v roku 1272 kráľom Alfonsom X.
Kastílskym pod korunou Kastílie.
Univerzita v Murcii sa nachádza prevažne v oblasti poľnohospodárskej a živočíšnej výroby, a to bol hlavný faktor,
ktorý silne ovplyvnil vznik veterinárneho vzdelávania
v tomto regióne. V roku 1982 – 83 univerzita zahájila prvé
veterinárne kurzy v areáli Espinardo. Neskôr sa fakulta presťahovala na oddelenie lekárskej fakulty a následne potom
do existujúceho súčasného objektu v roku 1990. Oficiálne
založenie veterinárnej fakulty sa datuje k roku 1985.
Na fakulte sú k dispozícii študijné programy v oblasti
veterinárnej vedy a v oblasti vedy a technológie potravín. V
rámci klinických služieb nová veterinárna nemocnica vznikla
na univerzite rozšírením hlavnej budovy veterinárnej fakulty,
ktorá sa nachádza sa v areáli univerzity Espinardo približne
6 km od centra mesta Murcia. Bola otvorená v máji 1999 po
investícii takmer 4,5 milióna euro a je zariadená najmodernejším vybavením. Nemocnica je otvorená pre širokú chovateľskú verejnosť, ale pôsobí taktiež ako podporné centrum
pre ostatné veterinárne kliniky v okolí.

Veterinárna fakulta aj s klinikami
(© Universidad de Murcia)
Dekanom fakulty je Prof. Dr. Antonio Rouco Yañezr, prodekanmi Dra. Dña. Mª Jesús Periago Castón, Dr. D. Francisco
Laredo Álvarez, Dr. D. Christian de la Fe Rodríguez a Dr. D.
www.uvlf.sk

Areál univerzity je nádherne upravený a pre nás exotický s mnohými
oddychovými a športovými zónami

Universidad de Murcia – Veterinárna fakulta – Facultad de Veterinaria
(budova č. 17)

Juan Seva Alcaraz. Dr. D. Christian de la Fe Rodríguez navštívil
našu alma mater dva týždne po mojom návrate z Murcie a
prezrel si našu školu a hlavne Kliniku vtákov, exotických a
voľne žijúcich zvierat UVLF v Košiciach, kde ho najviac zaujal
systém a možnosti záchrany dravcov po rôznych úrazoch a
možnosti ich vrátenia do prírody.
Chov, výskum a výuka v oblasti chovu a chorôb včiel,
genetiky a testovania prípravkov na ochranu rastlín má
v Španielsku dlhoročnú tradíciu a nie je to inak ani na Veterinárnej fakulte v Murcii. V poslednom období sa v Murcii uskutočnili mnohé konferencie a kongresy, kde medzi najväčšie
v roku 2014 bol práve kongres o problémoch včiel EUROBEE,
ktorého som sa osobne zúčastnil a zároveň som využil
možnosť v roku 2015 navštíviť univerzitu v rámci programu
Erasmus, kde mi bolo umožnené prednášať o problematike
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včiel pre študentov a zamestnancov fakulty.
Samotné pracovisko je moderne vybavené, zamerané
hlavne na genetiku včiel. V rámci môjho pobytu sme dohodli
spoluprácu v oblasti zisťovania čistoty plemien včiel.
Včely Apis mellifera iberica chované na juhu a juhovýchode
Španielska patria medzi včely dosť agresívne a včelár musí
s nimi pracovať úplne chránený, pretože útočia okamžite
akonáhle sú vyrušené. Ich agresivita je odrazom blízkosti
Afriky a vplyvu afrických včiel na včely chovaných v týchto
oblastiach.
Univerzita v Murcii má obrovskú perspektívu založenú na
tradícii a finančnej podpore vzdelávania, a preto návštevu
univerzity a mesta Murcia a taktiež okolia vrelo odporúčam
ako mojim kolegom, tak určite aj našim študentom.
doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD.

Chov včiel a práca s nimi blízko areálu univerzity

IVSA Slovakia na skusoch v Rumunsku
Po dôsledných
prípravách sme sa
vybrali reprezentovať
našu IVSA na kongres
do Rumunska. Cesta
ubehla ako voda a ani
sme sa nenazdali a stáli
sme v centre diania.
Nasledujúce
dva
týždne nás tak čakalo
nespočetné množstvo
prednášok, workshopov a hlavne General Assembly, kde
sme spoločne s ďalšími študentami z 31 krajín rozhodovali
o osude IVSA – International Veterinary Student´s Association.
Prvé dni sme spoznávali univerzitu v Cluj-Napoce, z ktorej
mňa osobne najviac zaujalo oddelenie parazitológie. Zúčastnili sme sa na prednáškach z medicíny rýb, po ktorej nasledovali workshopy. Program bol skutočne pestrý. Od soľných
baní, cez turistiku, po návštevu zubrej a medvedej rezervácie či hradu Peles. Hlavnou časťou boli však zasadnutia
General Assembly, kde bola naša Exchange Officer Daniela
Rolková vybraná do TOP 10 EO v rámci celej IVSA, čo zvidi-

teľnilo našu domovskú organizáciu. Taktiež sme si zvolili
našich zástupcov pre ďalší rok. Generálnou sekretárkou
sa stala Emma van Rooijen, MOD (Member Organization
Director): Ann-Katrin Autz, DAD (Development Aid Director):
Sofie Svensson, ERO (External Relations Officer): Samantha
Morici, PRC (Public Relations Coordinator): Malcolm Chong,
a pokladníkom Panagiotis Galatsanos. Do sekretariátu
boli zvolení: Ana Lipan, Ondrej Vitula, Min Yeong (Lana)
Lee, Andrei Ungur, Kiki Streng, June Chung Yee, Charlene
Bremont, Hara Korakaki. Do čela komisií boli zvolení: SCOH
(Standing Committee on One Health): Elizabeth Malcolm,
SCOVE (Standing Committee on Veterinary Education):
Bhavisha Patel, AWC (Animal Welfare Committee): Wasseem
Tahboub, Working Group on Policy Statements & Position
Papers: Hannah van Velzen, Working Group on Alumni:
Isaac Corderroure. Ďalej sa rozhodlo, že sympózium o 1,5
roka sa bude konať v Istanbule. Teraz sa však už tešíme na
ďalšie sympózium, ktoré sa bude konať na prelome januára
a februára na krásnom Taiwane. Pevne dúfame, že napriek
diaľke sa nám na ňom podarí zúčastniť.
Zuzana Mojžišová
prezidentka IVSA Slovakia

Blahoželáme jubilantom...
...ktorí počas horúcich letných mesiacov júl a august oslávili svoje životné jubileá.
Prajeme im veľa pevného zdravia, šťastia, úspechov, rodinnej i pracovnej pohody,
síl a elánu do ďalších mnohých rokov.
Oľga Gunglová
Ing. MVDr. Jana Korimová
MVDr. Ján Pošivák, PhD.
Eva Takáčová
Dana Kúššová
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