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Pýtali sme sa na názory našich zamestnancov
V rámci procesu hodnotenia kvality vedenie UVLF v Košiciach pripravilo dotazníky, realizovalo a vyhodnotilo dva
dotazníkové prieskumy, a to „Názory zamestnancov UVLF
v Košiciach“ a „Úroveň využívania IKT zamestnancami,
účasť a úspešnosť vo vzdelávaní zamestnancov, frekvencia
odmeňovania jednotlivcov a tímov“. Vedúci zamestnanci
jednotlivých samostatných pracovísk oboznámili všetkých

svojich zamestnancov s dotazníkmi a zabezpečili, aby ho
mali k dispozícii v tlačenej forme. Anonymne vyplnený
dotazník vhodili zamestnanci do schránky č 72 (označenej
dotazník) v pavilóne 9 do stanoveného termínu. Za účasti
prorektora pre rozvoj školy a hodnotenie kvality a ďalších
dvoch členov komisie pre hodnotenie kvality bola otvorená
schránka a vykonané vyhodnotenie odpovedí.

Vyhodnotenie dotazníka 1
V prvom dotazníku zamestnanci UVLF v Košiciach mali
možnosť vyjadriť názor na:
- vnímanie UVLF v Košiciach verejnosťou (absolútne
spokojná/ý; viac spokojná/ý ako nespokojná/ý; ani
spokojná/ý, ani nespokojná/ý; viac nespokojná/ý ako
spokojná/ý; absolútne nespokojná/ý),
- prácu vedenia UVLF v Košiciach (absolútne spokojná/ý; viac spokojná/ý ako nespokojná/ý; ani spokojná/ý, ani nespokojná/ý; viac nespokojná/ý ako spokojná/ý; absolútne nespokojná/ý),
- systém riadenia na UVLF v Košiciach (absolútne vyhovujúci; viac vyhovujúci ako nevyhovujúci; ani vyhovujúci, ani nevyhovujúci; viac nevyhovujúci ako
vyhovujúci; absolútne nevyhovujúci),
- pracovné podmienky, ktoré na UVLF v Košiciach majú
(absolútne vyhovujúce; viac vyhovujúce ako nevyhovujúce; ani vyhovujúce, ani nevyhovujúce; viac
nevyhovujúce ako vyhovujúce; absolútne nevyho-

vujúce),
- možnosti pre kariérny rast a rozvoj zručností na UVLF
v Košiciach (absolútne vyhovujúce; viac vyhovujúce
ako nevyhovujúce; ani vyhovujúce, ani nevyhovujúce;
viac nevyhovujúce ako vyhovujúce; absolútne nevyhovujúce).
Zamestnanci mali možnosť anonymne sa vyjadriť k položeným otázkam zakrúžkovaním odpovede, ktorá vystihuje
ich názor a taktiež mohli písomne vyjadriť svoje podnety a
pripomienky.
VYHODNOTENIE DOTAZNÍKA
Z celkového počtu zamestnancov UVLF v Košiciach
(593) takmer polovica (277) využila možnosť anonymného
vyjadrenia svojho názoru na položené otázky (Tabuľka 1).
Najvyšší záujem o vyjadrenie bol u zamestnancov zaradených v pracovnej kategórii THP (53,9 %).

Tabuľka 1 Štatistika odovzdania dotazníkov – Názory zamestnancov UVLF
Pedagóg

Celkový počet
zamestnancov

220

Vedeckovýskumný
pracovník
40

THP

Robotnícka
profesia

Spolu

204

129

593

Počet
odovzdaných
dotazníkov

108

18

110

39

277*

%

49,1 %

45 %

53,9 %

30,2 %

46,7 %

* pri dvoch dotazníkoch nebolo uvedené zaradenie

Otázka: S vnímaním UVLF v Košiciach verejnosťou som...
Na otázku „S vnímaním UVLF v Košiciach verejnosťou
som...“ bola najčastejšou odpoveďou „viac spokojný/á ako
nespokojný/á“, a to vo všetkých pracovných kategóriách.
Najvyššie percento týchto odpovedí bolo v pracovnej kategórii vedecko-výskumný pracovník (50 %), naopak najnižšie
v kategórii pedagóg (39,81 %) (Graf 1, 2). Nasledovali odpovede „ani spokojná/ý, ani nespokojná/ý“ (27,08 %); „viac

nespokojná/ý ako spokojná/ý“ (14,08 %); „absolútne spokojná/ý (11,68 %). Absolútne nespokojných bolo 2,89 % odpovedajúcich.
Otázka: S prácou vedenia UVLF som...
Spokojnosť s prácou vedenia UVLF na úrovni „viac spokojná/ý ako nespokojná/ý“ vyjadrila takmer polovica zamestnancov, ktorí sa zúčastnili dotazníkového prieskumu.
www.uvlf.sk

Podobne ako pri prvej otázke, najvyššie percento týchto
odpovedí bolo v kategórii vedecko-výskumný pracovník
(55,56 %), naopak najnižšie v kategórii pedagóg (45,37 %)
(Graf 3, 4). Ani spokojná/ý, ani nespokojná/ý bola v poradí
Graf 1 Vyhodnotenie otázky „S vnímaním UVLF
v Košiciach verejnosťou som...“ (v %)
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druhou najčastejšou odpoveďou (26,71 %) a nasledovali
odpovede „absolútne spokojná/ý“ (11,55 %), „viac nespokojná/ý, ako spokojná/ý“ (9,75 %) a „absolútne nespokojná/ý“
(2,53 %).
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Graf 4 Vyhodnotenie otázky „S prácou vedenia UVLF som...“
podľa jednotlivých pracovných kategórií
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Otázka: Systém riadenia na UVLF považujem za...
Viac než 40 % odpovedí na otázku „Systém riadenia na
UVLF považujem za...“ bola „viac vyhovujúci ako nevyhovujúci“, a to hlavne u THP pracovníkov a pedagógov; takmer
Graf 5 Vyhodnotenie otázky
„Systém riadenia na UVLF považujem za...“ (v %)

30 % odpovedí bolo „ani vyhovujúci, ani nevyhovujúci“
(Graf 5, 6). Ako viac „nevyhovujúci ako vyhovujúci“ označilo
systém riadenia na UVLF uviedlo vo svojej odpovedí 12,64
% zúčastnených zamestnancov, ako „absolútne vyhovujúci“
9,75 % a 3,61 % ho považuje za „absolútne nevyhovujúci“.

Graf 6 Vyhodnotenie otázky „Systém riadenia na UVLF považujem za...“
podľa jednotlivých pracovných kategórií
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Otázka: Pracovné podmienky, ktoré mám na UVLF
vytvorené, považujem za...
Takmer polovica zamestnancov (49,10 %), ktorí odpovedali na otázku „Pracovné podmienky, ktoré mám na UVLF
vytvorené, považujem za...“ zhodnotila pracovné podmienky ako „viac vyhovujúce ako nevyhovujúce“, a to hlavne
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pedagógovia (až 56,48 %) a THP pracovníci (48,18 %),
najmenej robotnícka profesia (35,90 %) (Graf 7, 8). Ostatné
hodnotenia boli v poradí: „ani vyhovujúce, ani nevyhovujúce
(23,47 %), „viac nevyhovujúce ako vyhovujúce (14,44 %),
„absolútne vyhovujúce“ (10,83 %). Ako „absolútne nevyhovujúce“ hodnotilo pracovné podmienky 2,17 % odpovedí.
www.uvlf.sk

Graf 7 Vyhodnotenie otázky „Pracovné podmienky,
ktoré mám na UVLF vytvorené, považujem za...“ (v %)
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Graf 8 Vyhodnotenie otázky „Pracovné podmienky, ktoré mám na UVLF vytvorené,
považujem za...“ podľa jednotlivých pracovných kategórií
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Otázka: Možnosti pre kariérny rast a rozvoj zručností na
UVLF považujem za...
Zamestnanci UVLF v Košiciach v anonymnom dotazníkovom prieskume hodnotili možnosti pre kariérny rast
a rozvoj zručností na UVLF približne v rovnakom percente
ako „viac vyhovujúce ako nevyhovujúce“ (29,96 %) a „ani
vyhovujúce, ani nevyhovujúce“ (29,60 %) (Graf 9, 10).
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Možnosti pre kariérny rast a rozvoj zručností hodnotili
ako „viac vyhovujúce ako nevyhovujúce“ hlavne pedagógovia (37,04 %) a vedecko-výskumní pracovníci (33,33 %).
Ako „viac nevyhovujúce ako vyhovujúce“ boli hodnotené
možnosti pre kariérny rast a rozvoj zručnosti v 17,69 %-ách,
ako „absolútne vyhovujúce v 11,91 %-ách a ako „absolútne
nevyhovujúce“ v 7,58 %-ách odpovedí.

Graf 6 Vyhodnotenie otázky „Systém riadenia na UVLF považujem za...“
podľa jednotlivých pracovných kategórií
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Podnety a pripomienky
Zamestnanci mali možnosť v rámci dotazníka vyjadriť aj
svoje podnety a pripomienky. Podnety a pripomienky sa
týkali hlavne:
- v kategórii pedagógovia finančného ohodnotenia;
financovania samostatných pracovísk a prístrojového
vybavenia; organizácie pedagogickej činnosti; bodového hodnotenia; stravovania zamestnancov; komunikácie, informovanosti a pracovných podmienok;
- v kategórii vedecko-výskumní pracovníci slabej

THP

Pedagóg

VͲVpracovník

finančnej motivácie v oblasti publikačnej aktivity,
- v kategóriách THP a R požiadavky na vyššie finančné
ohodnotenie; chýbajúceho osobného ohodnotenia,
výšky odmien; 13-teho platu; zmien taríf; znovu zavedenia infekčných príplatkov; zaradenia do platových
tried; ocenenia laborantských pracovných miest; stravovania zamestnancov UVLF; komunikácie, informovanosti a pracovných podmienok (zrušenie úradných
hodín, pravidlá vodenia psov v areáli UVLF, zdĺhavé
objednávanie tovaru, zmenu pracovnej doby, zlepšenie komunikácie a prístupu k podriadeným).

Vyhodnotenie dotazníka 2
V druhom dotazníku zamestnanci UVLF v Košiciach mali
možnosť vyjadriť názor anonymný názor na:
1. Úroveň využívania IKT zamestnancami, a to:
- frekvenciu využívania IKT pri svojej práci (týždenne
viac ako 20 hodín, týždenne menej ako 20 hodín,
týždenne v rozmedzí 10 – 20 hodín, týždenne menej
ako 10 hodín, vôbec nevyužívam),
- spokojnosť s možnosťami využívania IKT na pracowww.uvlf.sk

visku (absolútne spokojná/ý, viac spokojná/ý, ani
spokojná/ý, viac spokojná/ý, absolútne nespokojný)
2. Účasť a úspešnosť vo vzdelávaní zamestnancov, a to:
- absolvovanie kurzov vedúcich k zvyšovaniu zručností v roku 2014 alebo 2015 (absolvoval/a, neabsolvoval/a),
- v prípade absolvovania kurzu vedúceho k zvyšovaniu zručností (Vaše zručnosti sa v predmetnej oblasti
3

výrazne zlepšili, mierne zlepšili, vôbec nezlepšili).
3. Frekvenciu odmeňovania jednotlivcov a tímov na
UVLF (vyhovujúca, viac vyhovujúca ako nevyhovujúca, ani vyhovujúca ani nevyhovujúca, viac nevyhovujúca ako vyhovujúca, nevyhovujúca).
Zamestnanci mali možnosť anonymne sa vyjadriť k položeným otázkam zakrúžkovaním odpovede, ktorá vystihuje
ich názor.

VYHODNOTENIE DOTAZNÍKA
Z celkového počtu zamestnancov UVLF v Košiciach (593)
viac než jedna tretina (222) využila možnosť anonymného
vyjadrenia svojho názoru na položené otázky (Tabuľka 2).
Najvyšší záujem o vyjadrenie záujmu bol u zamestnancov
zaradených v pracovnej kategórii vedecko-výskumný
pracovník (45 %).

Tabuľka 2 Štatistika odovzdania dotazníkov – Úroveň využívania IKT zamestnancami, účasť
a úspešnosť vo vzdelávaní zamestnancov, frekvencia odmeňovania jednotlivcov a tímov
Pedagóg

Celkový počet
zamestnancov

220

Vedeckovýskumný
pracovník
40

THP

Robotnícka
profesia

Spolu

204

129

593

Počet
odovzdaných
dotazníkov

94

18

85

24

222*

%

42,7 %

45 %

41,7 %

18,6 %

37,4 %

* pri jednom dotazníku nebolo uvedené zaradenie

Otázka: Informačné a komunikačné
využívam pri svojej práci...

technológie

Najvyššie percento odpovedí na otázku „Informačné

Graf 11 Vyhodnotenie otázky „Informačné a komunikačné technológie využívam pri svojej práci...“ (v %)
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a komunikačné technológie využívam pri svojej práci“ znelo
„týždenne viac ako 20 hodín“ (57,21 %), a to hlavne v kategóriách vedecko-výskumný pracovník (77,78 %), pedagóg
(64,89 %) a THP (58,82 %) (Graf 11, 12),

Graf 12 Vyhodnotenie otázky „Informačné a komunikačné technológie využívam pri
svojej práci...“ podľa jednotlivých pracovných kategórií
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Otázka: S možnosťami využívania informačných a komunikačných technológií na Vašom pracovisku ste...

Otázka: Kurz vedúci k zvyšovaniu mojich zručností som
v roku 2014 alebo 2015...

Takmer 40 % odpovedí na otázku „S možnosťami využívania informačných a komunikačných technológií na Vašom
pracovisku ste...“ boli „viac spokojná/ý ako nespokojná/ý“.
Tento názor mali hlavne THP pracovníci (44,71 %) a pedagógovia (40,43 %) (Graf 13, 14), nasledovali odpovede „ani
spokojná/ý ani nespokojná/ý“ (23,42 %) a „viac nespokojná/ý ako spokojná/ý“ (18,02 %). „Absolútne spokojných“
s možnosťami využívania informačných a komunikačných
technológií bolo 12,61 % a „absolútne nespokojných“ bolo
6,76 %.

Takmer štvrtina odpovedí na otázku či absolvovali
zamestnanci kurz vedúci k zvyšovaniu zručností v rokoch
2014 a 2015 znela „absolvoval/a“ (22,07 %) (Graf 15, 16).
Táto odpoveď bola zvolená hlavne pedagógmi (34,04 %),
vedecko-výskumnými pracovníkmi (22,22 %) a robotníckou
profesiou (20,83 %). Zvyšné odpovede (77,48 %) boli „neabsolvoval/a“.
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Graf 13 Vyhodnotenie otázky „S možnosťami využívania informačných a komunikačných technológií na
Vašom pracovisku ste...“ (v %)
6,76
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Graf 14 Vyhodnotenie otázky „S možnosťami využívania informačných a komunikačných technológií na Vašom pracovisku ste...“ podľa jednotlivých pracovných kategórií
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Graf 15 Vyhodnotenie otázky „Kurz vedúci k zvyšovaniu Graf 16 Vyhodnotenie otázky „Kurz vedúci k zvyšovaniu mojich zručností som v roku
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Otázka: V prípade, že ste v roku 2014 alebo 2015 absolvovali kurz vedúci k zvyšovaniu vašich zručností, Vaše
zručnosti sa...
Na otázku, či sa zlepšili zručnosti zamestnancov po absolvovaní kurzov v rokoch 2014 a 2015 až takmer 80 % zamestnancov neodpovedalo (Graf 17, 18). Odpoveď „v predmetnej
oblasti mierne zlepšili“ zvolilo iba 17,57 % zamestnancov.
Graf 19 Vyhodnotenie otázky „Frekvenciu odmeňovania jednotlivcov a tímov na UVLF považujem za...“
(v %)
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Otázka: Frekvenciu odmeňovania jednotlivcov a tímov
na UVLF považujem za...
Najčastejšími odpoveďami na otázku „Frekvenciu odmeňovania jednotlivcov a tímov na UVLF považujem za... boli
odpovede “absolútne nevyhovujúcu“ (39,19 %) a „viac nevyhovujúcu ako vyhovujúcu“ (34,23 %) (Graf 19, 20). Za absolútne nevyhovujúcu označili frekvenciu odmeňovania
hlavne robotnícka profesia a THP pracovníci.

Graf 20 Vyhodnotenie otázky „Frekvenciu odmeňovania jednotlivcov a tímov na UVLF
považujem za...“ podľa jednotlivých pracovných kategórií
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Najväčšou výzvou pre dnešných zamestnávateľov vo
všetkých sférach je zvyšovanie efektívnosti. Základnou
podmienkou úspešnosti sú kvalitní zamestnanci, ktorí
sú v maximálnej možnej miere spokojní a dostatočne
motivovaní k pracovnému výkonu. Poznanie faktorov,
www.uvlf.sk
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ktoré ovplyvňujú spokojnosť a motiváciu zamestnancov,
umožňuje pripraviť vhodný motivačný program, ktorým sa
môže ovplyvniť správanie jednotlivca či pracovných skupín
smerom k rozvoju a efektívnemu využívaniu potenciálu
zamestnancov, k ich zodpovednej a kvalitnej práci s prihliad5

nutím na osobné ciele i záujmy celej organizácie.
Pracovnú motiváciu nie je možné pozorovať a ani priamo
merať. Istú predstavu je možné získať meraním prejavov
pracovnej motivácie, napríklad meraním výkonu zamestnancov alebo prostredníctvom skúmania subjektívneho
ukazovateľa, ktorým je spokojnosť zamestnancov. Spokojnosť všeobecne môžeme charakterizovať ako subjektívny
pocit človeka, ktorý je podmienený osobnosťou človeka,
jeho skúsenosťami, očakávaniami a sociálnym prostredím.
Celková spokojnosť jednotlivca je tvorená čiastkovými
spokojnosťami, medzi ktoré patrí aj pracovná spokojnosť.
To, čo v práci na človeka pôsobí, sa nepremieta len do jeho
výkonnosti, ale aj do jeho prežívania, a tak si každý človek
k svojej práci vytvára určitý subjektívny vzťah. Pracovnú
spokojnosť teda môžeme chápať ako emocionálnu odpoveď
smerom k rôznym aspektom práce. Inými slovami, pracovná
spokojnosť znamená pozitívny postoj zamestnanca k svojej
práci a podmienkam, v ktorých je vykonávaná.
K získaniu informácií o pracovnej spokojnosti sa v praxi
najčastejšie využívajú dve metódy, a to ústny rozhovor
a písomný dotazník. Pre skúmanie pracovnej spokojnosti
sa častejšie používa písomný dotazník. V porovnaní s rozho-
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Vybrané z programu rektorky
prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD.

• Zúčastnila sa na zasadnutí AS UVLF v Košiciach dňa 1. 7.
2016, na ktorom predložila ako hlavný bod rokovania
návrh Študijného poriadku UVLF v Košiciach – vnútorný
predpis č. 2 a návrh na doplnenie troch členov Vedeckej
rady UVLF v Košiciach v súvislosti so zmenou vo
vnútornom predpise č. 13 Rokovací poriadok Vedeckej
rady UVLF v Košiciach po schválení vedeckou radou.
• Ako predsedníčka Vedeckej rady UVLF v Košiciach viedla
zasadnutie VR UVLF v Košiciach dňa 6. 7. 2016.
• Dňa 7. 7. 2016 sa konalo zasadnutie Správnej rady
Školského poľnohospodárskeho podniku v Zemplínskej
Teplici, na ktorom sa zúčastnila spolu s prorektormi
doc. MVDr. Oskarom Nagyom, PhD., a prof. MVDr. Jozefom
Nagyom, PhD.
• Zúčastnila sa 77. zasadnutia Slovenskej rektorskej
• Dňa 11. 7. 2016 sa uskutočnili prvé obhajoby rigoróznych
prác a rigorózne skúšky v študijnom odbore farmácia
v komisii farmakológia. Dve absolventky UVLF v Košiciach
– Mgr. Denisa Běhunčíková úspešne obhájila rigoróznu
prácu s názvom Komplikácie v terapii diabetických
pacientov (školiteľ prof. PharmDr. Ján Kyselovič, PhD.)
a Mgr. Lucia Schwartzová obhájila rigoróznu prácu
nazvanú Idiopatická trombocytopénia refraktérna na
terapiu cyklosporínom A v klinickej praxi: case report
(školiteľ doc. PharmDr. Zdenko Pirník, PhD.).
• Dňa 15. 8. 2016 zasadala ubytovacia komisia UVLF
v Košiciach. Riaditeľ ŠD Mgr. Hochmann informoval
o počte podaných prihlášok, ktoré si mohli študenti podať
od 15. 4. do 15. 6. 2016 prostredníctvom AIS. Poskytnutie
ubytovania pre študentov UVLF v Košiciach na internátoch ŠD1 a ŠD2 UVLF v Košiciach a zmluvne poskytnuté
ubytovanie na TUKE sa riadi príslušnými kritériami.
Študenti prvých a končiacich ročníkov po splnení určitých
6

vorom je lacnejší, anonymný, umožňuje získať údaje od
väčšieho počtu respondentov za kratší čas, ľahšie sa udržuje
pod kontrolou, ale je menej spoľahlivý a má nižšiu návratnosť.
Na základe vyššie uvedených skutočností vedenie Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach pripravilo
dva anonymné dotazníky, ktoré boli vyhodnotené. Vedenie
UVLF v Košiciach získalo odpoveďami, podnetmi a pripomienkami zúčastnených zamestnancov všetkých pracovných
kategórií spätnú väzbu, ktorú využije pre zlepšenie vo všetkých hodnotených oblastiach. Konkrétne závery a opatrenia budú všetkým zamestnancom predstavené rektorkou
prof. MVDr. Janou Mojžišovou, PhD., v najbližších týždňoch. Poďakovanie patrí všetkým zamestnancom, ktorí sa
anonymného dotazníkového prieskumu zúčastnili, v prvom
dotazníkovom prieskume to bola takmer polovica (46,7 %)
a v druhom viac než jedna tretina zamestnancov (37,4 %),
čím prispeli k zvýšeniu úrovne kvality na našej univerzite.
prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.
prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality
doc. MVDr. Peter Korim, CSc.
konferencie, ktoré sa konalo dňa 8. 7. 2016 v Bratislave.
• V zasadacej miestnosti rektorátu prijala dňa 11. 7. 2016
návštevu CAF hodnotiteľov v rámci súťaže Národná cena
SR za kvalitu 2016 a podieľala sa na priebehu posúdenia
na mieste.
• Zúčastnila sa stretnutia zástupcov vedecko-výskumných
univerzít V7 za účasti poradcu ministra školstva doc.
RNDr. Milana Ftáčnika, CSc., ktoré sa uskutočnilo dňa 11.
7. 2016 v Košiciach.
• Ako medzinárodne uznávaná odborníčka na infekčné
a parazitárne choroby sa na pozvanie ako externý
skúšajúci zúčastnila v dňoch 16. – 20. 7. 2016 na
záverečných skúškach na Faculty of Veterinary Medicine,
Universiti Malaysia Kelantan v Kota Bhara, Malajzia.
• Privítala na pôde univerzity návštevu veľvyslancov pri
EÚ dňa 22. 7. 2016 a predstavila viac ako stovke hostí jej
históriu a súčasnosť.
• Zúčastnila sa pracovného pobytu na partnerskej Nord
Universitet (Bodø, Nórsko) v dňoch 17. – 21. 8.
2016 v rámci riešenia projektu SK06-IV-02-012 Posilnenie spolupráce medzi UVLF v Košiciach a UiN v Bodø.

Z agendy prof. MVDr. Zity Faixovej, PhD.,
prorektorky pre výchovno-vzdelávaciu
činnosť
podmienok (vzdialenosť od miesta bydliska, 5-mesačná
prax v Košiciach a pod.) sú v súlade s príslušnými
kritériami pri prideľovaní ubytovania zvýhodňovaní.
• Dňa 30. 8. 2016 zasadala Rada rigorózneho konania
UVLF v Košiciach. Jej členovia posúdili navrhnuté témy
rigoróznych prác, ich školiteľov, školiteľov – konzultantov
a ich zaradenie do komisií. Do komisie farmakológia
bolo zaradených 24 tém, toxikológia 10 tém, dve témy do
komisie mikrobiológia a dve témy do komisie imunológia.
Schválené témy budú predložené rektorke UVLF
v Košiciach a následne zverejnené. V porovnaní s minulým
akademickým rokom počet tém vzrástol z 23 na 38. Na
www.uvlf.sk

zverejnené témy sa môžu uchádzači prihlásiť rektorke
UVLF v Košiciach od 15. 9. do 15. 10. 2016. Koncom
októbra Rada rigorózneho konania zasadne opäť, aby
posúdila doručené prihlášky a pripravila návrh zaradenia
uchádzačov na vypísané témy.
• Vyšlo v poradí 4. vydanie brožúrky pre študentov prvých
ročníkov Praktická príručka prváka, ktorá poskytuje
prvákom základné informácie a praktické rady o štúdiu
i mimoškolských aktivitách. Vznikla z iniciatívy študentov
farmácie a bola pôvodne určená len pre študentov
tohto študijného programu. Súčasné vydanie je rozšírené
a obsahuje viac potrebných informácií pre prvákov
všetkých študijných programov.
• Vyšla brožúra Organizačná štruktúra, Harmonogram

štúdia a študijné plány pre študentov prvého,
druhého, spojeného prvého a druhého a tretieho
stupňa vysokoškolského štúdia a Študijný poriadok
UVLF v Košiciach na nový akademický rok 2016/2017.
Obsahuje nový Študijný poriadok UVLF v Košiciach, ktorý
schválil Akademický senát UVLF v Košiciach 1. 7. 2016
a platí od 1. 9. 2016.
• Organizačné zabezpečenie zlatých promócií 2016,
ktorých konanie bolo stanovené na 12. septembra 2016,
si vyžiadalo niekoľkomesačnú náročnú prácu študijného
oddelenia a spoluprácu s oddelením IKT a oddelením
prevádzky a investícií. Svoju účasť na tomto slávnostnom
podujatí potvrdilo 28 promujúcich z 54 oslovených
absolventov.

Tab. 1 Prehľad prijímacích pohovorov pre uchádzačov o štúdium na študijné programy I. stupňa VŠ a 2. stupňa VŠ
a zápisov na akademický rok 2016/2017

Študijný
program

Počet
prihlásených
uchádzačov

Počet
uchádzačov,
ktorí vykonali
testy NPS

BKaP DF
K DF
K EF
CANHIP DF
CANHIP EF
TaKP DF

10
65
16
25
10
27

9
60
13
23
10
27

Počet
študentov
schválených
AS UVLF
v Košiciach
40
40
40
20
20
20

Počet
prijatých
uchádzačov

Počet
zapísaných
študentov

9
60
12
23
10
27

4
32
9
14
6
25

Vysvetlivky: BKaP – bezpečnosť krmív a potravín, K – kynológia, CANHIP – vzťah človek – zviera a jeho využitie
v canisterapii a hipoterapii, TaKP – trh a kvalita potravín, DF – denná forma, EF – externá forma, NPS – národné
porovnávacie skúšky (zabezpečuje firma SCIO).
Tab. 2 Prehľad prijímacích pohovorov pre uchádzačov o štúdium na študijné programy spojeného 1. a 2. stupňa VŠ
a zápisov na akademický rok 2016/2017

Študijný
program

Počet
prihlásených
uchádzačov

VVL
HP
F

253
62
205

Počet
uchádzačov,
ktorí sa zúčastnili
na prijímacích
pohovoroch
226
52
157

Počet
študentov
schválených
AS UVLF
v Košiciach
150
50
60

Počet
prijatých
uchádzačov

Počet
zapísaných
študentov

165
52
66

137
37
61

Vysvetlivky: VVL – všeobecné veterinárske lekárstvo, HP – hygiena potravín, F – farmácia.

Z agendy prof. MVDr. Juraja Pistla, PhD.,
prorektora pre vedecko-výskumnú
činnosť a zahraničné styky
• Napriek tomu, že letné mesiace sa považujú za mesiace
spojené s letným oddychom a dovolenkami, univerzitný
život sa nezastavil. Už 6. júla 2016 sa konalo zasadnutie
Vedeckej rady UVLF, čomu predbiehala príprava
programu zasadnutia ako aj príprava jednotlivých
materiálov na rokovanie. Bližšie informácie zo zasadnutia
vedeckej rady sú uvedené v osobitnom príspevku.
• Dňa 7. júla 2016 prebehli prijímacie skúšky doktorandov.
Na prijímacie skúšky boli rektorkou UVLF ustanovené
4 komisie v závislosti od druhu študijných odborov a
www.uvlf.sk

počtu prihlásených uchádzačov. Celkovo bolo
prihlásených 47 uchádzačov, z toho 3 sa na skúšky
nedostavili. Prijímacia komisia zasadala 12. 7. 2016.
Do dennej formy štúdia bolo z 32 uchádzačov prijatých
na UVLF 14 uchádzačov (z toho 11 žien), na externé
vzdelávacie inštitúcie bolo prijatých 10 uchádzačov
nasledovne: ÚFHZ SAV – 3, PaÚ SAV – 2, Biomedicínske
centrum (Virologický ústav) – 2, NIÚ SAV – 3. 8 uchádzačov o dennú formu štúdia nebolo prijatých pre
nedostatok miesta alebo pre nesplnenie kritérií. Do
externej formy štúdia bolo z 12 uchádzačov prijatých na
UVLF 8, na externé vzdelávacie inštitúcie 3 a 1 uchádzač
nebol prijatý. Najviac uchádzačov v dennej forme štúdia
bolo prijatých na študijný program vnútorné choroby
zvierat (3) a hygiena chovu zvierat a životné prostredie
(3), neurovedy (2) a po jednom uchádzačovi boli prijatí
7
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na študijné programy hygiena potravín, veterinárna
morfológia a fyziológia, veterinárna chirurgia, ortopédia
a röntgenológia, infekčné a parazitárne choroby
zvierat, mikrobiológia a imunológia. Na základe
odvolania prijímacia komisia zasadala 15. 8. 2016, pričom v 1 prípade potvrdila rozhodnutie o neprijatí a v 1
prípade vyhovela žiadosti a daná uchádzačka bola prijatá na denné štúdium na UVLF.
V priebehu augusta intenzívne prebiehali obhajoby
dizertačných prác. V priebehu akademického roku
2015/16 obhájilo dizertačné práce 42 doktorandov,
z toho 32 v riadnom čase, z nich 8 boli doktorandi,
ktorých štúdium končilo 31. 1. 2016 (so začiatkom 1. 2.
2012). Oproti minulému roku je možné konštatovať, že
situácia s obhájenými dizertačnými prácami sa výrazne
zlepšila. Zatiaľ čo v minulom roku to bolo len 11
obhájených prác, v tomto roku ich je 42. 10 doktorandov
obhájilo dizertačnú prácu v nadštandardnej dobe štúdia
(menej ako 1/4), pričom vedenie UVLF vynakladá veľkú
snahu, aby doktorandi končili svoje štúdium v riadnej
dobe štúdia.
Aj v priebehu obidvoch letných mesiacov bol individuálne riešený celý rad žiadostí doktorandov o rôzne
druhy zmien v ich štúdiu.
V zmysle VP č. 63 – Zásady obsadzovania postdoktorandských pracovných miest na UVLF v Košiciach
bola rektorkou UVLF menovaná trojčlenná komisia: prof.
MVDr. J. Pistl, PhD. – predseda a členovia prof. MVDr.
J. Nagy, PhD. (prorektor za rozvoj školy a hodnotenie
kvality), prof. MVDr. Z. Ševčíková, PhD. (predsedníčka
vedeckej komisie AS UVLF).
V zmysle VP č. 41 – Štatút internej vedeckej agentúry
(IGA) na UVLF v Košiciach bola rektorkou UVLF menovaná
päťčlenná Rada IGA: prof. MVDr. J. Pistl, PhD. – predseda
(predklinické študijné odbory) a členovia prof. MVDr. A.
Trbolová, PhD., (klinické študijné odbory), prof. MVDr. J.
Nagy, PhD., (oblasť hygieny potravín a hygieny prostredia)
prof. MVDr. J. Legáth, CSc. (oblasť farmácie), prof. MVDr.

• Dňa 19. 7. 2016 sa uskutočnilo zasadnutie Správnej
rady STIMUL, neinvestičný fond, na ktorom Správna rada
STIMUL, neinvestičný fond, schválila prevod vlastníctva
darovaním majetku fondu – osobného automobilu Škoda SUPERB, zriaďovateľovi Univerzite veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach.
• Na základe výsledkov medzinárodnej evalvácie
a akreditácie bola vedením UVLF v Košiciach spracovaná
správa o odstránení nedostatkov. UVLF v Košiciach
odstránila všetky závažné nedostatky, niektoré
z potenciálnych nedostatkov a niektoré z návrhov
vyplývajúcich zo záverečnej správy. Správa o odstránení nedostatkov obsahuje stručný popis vykonaných
nápravných opatrení vrátane relevantných dôkazov. Pre
odstránenie závažných nedostatkov uvedených v správe EAEVE boli vykonané nasledovné nápravné opatrenia:
- bola vybudovaná nová izolačná jednotka pre kone,
- výučba klinických predmetov je založená na klinických rotáciách pre pohotovostnú službu a službu mimo
pracovnej doby,
- bol zavedený počítačový systém klinických záznamov
využívajúci softvérový program ProVet na všetkých
klinikách. ProVet systém pozostáva z dvoch oddelených systémov serverových aplikácií (jedna pre kliniky,
8
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Š. Faix, DrSc. (zástupca externej vedeckej inštitúcie).
Podpredseda Rady IGA UVLF bude volený na prvom
zasadnutí rady.
Vedenie sa aj v letnom období intenzívne zaoberalo
výzvou na podporu projektov zameraných na dlhodobý
strategický výskum v rámci operačného programu
výskum a inovácie, v rámci ktorej sa v súčasnosti
pripravujú návrhy projektov, nakoľko oficiálny termín bol
posunutý z 31. 8. na 31. 10. 2016.
Počas obidvoch letných mesiacov prebiehali jednania
o príprave knižničného e-shopu a s tým súvisiacich
podkladových materiálov. Bol vypracovaný text licenčnej
zmluvy na dielo, ako aj obchodné podmienky e-shopu
(všeobecné obchodné podmienky, reklamačný list,
ochrana osobných údajov, vizuál ponúkaných predmetov s popisom), ktoré budú predmetom ďalšieho jednania
tak, aby e-shop mohol byť spustený do konca októbra
2016. Zároveň bolo rozšírené portfólio podnikateľskej
činnosti UVLF v živnostenskom registri o ponúkané
služby v rámci e-shopu.
Do 31. 8. 2016 bolo potrebné nahlásiť on line na
stránke 11. ročníka Európskej noci výskumníkov expozíciu UVLF, čo aj učinilo 7 kolektívov s názornými a pútavými prezentáciami z pracovísk, ktoré budú reprezentovať
UVLF na tomto vysoko sledovanom podujatí: ústavy
histológie, parazitológie, farmakológie, mikrobiológie,
anatómie, genetiky a katedra farmakognózie a botaniky.
Vedením UVLF bolo v mesiaci júl a august schválených
60 zahraničných služobných ciest, čo súvisí hlavne
s obdobím konania vedeckých konferencií v septembri
ako aj s aktivitou UVLF v medzinárodných organizáciách
ako je VUA a VETNest, ktorých výročné mítingy sú
plánované na september a október. Svojou mierou
sa na tom podieľala aj cesta pracovného kolektívu
v auguste na Nord University v Bodø v Nórsku v súvislosti
s projektom Posilnenie spolupráce medzi UVLF v
Košiciach a UiN v Bodø.

Z agendy
prof. MVDr. Jozefa Nagya, PhD.,
prorektora pre rozvoj školy
a hodnotenie kvality
jedna pre študentov) a dve samostatné multi-jazykové
databázy (jednu pre plnú prevádzku kliník, jednu
pre študentov); program pracuje v slovenskej
a anglickej verzii,
- UVLF v Košiciach vypracovala a prijala novelizovaný
vnútorný predpis č. 57 – Vnútorný systém kvality na
UVLF v Košiciach, ktorý zahŕňa kompletný cyklus
PDCA (Demingov cyklus postupného zlepšovania plan, do, control, act).
Správa bola zaslaná do kancelárie EAEVE vo Viedni
a členom expertného tímu, ktorí vykonajú revalvačnú
návštevu na našej univerzite v dňoch 26. – 28. 9. 2016.
• UVLF v Košiciach v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 131/2002
Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov vypracovala
a zaslala na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR správu o odstránení nedostatkov zistených
pri komplexnej akreditácii. Na základe v správe
www.uvlf.sk

uvedených údajov UVLF v Košiciach žiada o prehodnotenie úrovne výskumu v oblasti výskumu (OV) 18 lekárske,
farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy a na základe splnenia kritéria KZU-1 o začlenenie medzi univerzitné
vysoké školy. Nadväzne UVLF žiada o akreditáciu
študijného programu pre 3. stupeň VŠ toxikológia,
v ktorom v rámci akreditácie pri komplexnej akreditácii
UVLF neboli zistené žiadne nedostatky s výnimkou
skutočnosti, že hodnotenie OV 18 lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy bolo horšie ako
požadované minimálne B- (C+). Z rovnakého dôvodu
UVLF žiada aj o udelenie súhlasu na vykonávanie
inauguračných pokračovaní a habilitačných konaní
v študijnom odbore toxikológia.
• V rámci obnovy zastaraného vozidlového parku na ÚZ
pre chov a choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach
boli zakúpené osobné motorové vozidlo značky Dacia
Duster a traktor značky Kubota s príslušenstvom.
• V mesiaci august bol vykonaný vývoz konskej podstielky z Jazdeckého areálu UVLF v Košiciach pracovníkmi
• V mesiacoch júl – august sa na UVLF v Košiciach uskutočnili prijímacie pohovory pre záujemcov o štúdium General Veterinary Medicine v akad. roku 2016/2017
v anglickom jazyku. Pohovory sa konali dňa 7. 7. 2015,
22. 8. 2015 a v náhradnom termíne 5. 9. 2016. Z celkového počtu 32 záujemcov o štúdium sa prijímacích
pohovorov zúčastnilo len 9 záujemcov. Dňa 7. 7. 2015
sa prijímacích pohovorov zúčastnili 4 študenti
(prihlásených bolo 6 študentov) a dňa 22. 8. 2015 sa
prijímacích
pohovorov
zúčastnili
4
študenti
(prihlásených bolo 8 študentov) a v náhradnom termíne 5. 9. 2016 sa prijímacieho konania zúčastnil 1
záujemca zo 4 prihlásených. Všetci zo zúčastnených
študentov splnili podmienky prijatia na UVLF pre
študijný program General Veterinary Medicine v akad.
roku 2016/2017 a bola im ponúknutá možnosť štúdia
na UVLF v Košiciach.
• V mesiacoch júl a august sa pre záujemcov o štúdium
na UVLF v Košiciach zo zahraničia konali University Open
Days, súčasťou ktorého bola aj prehliadka areálu
univerzity a študentského domova.
• Na štúdium v študijnom programe General Veterinary
Medicine bolo na akademický rok 2016/2017 prijatých 57
študentov, z ktorých 7 bolo prijatých na 6-ročné doktorské
štúdium, 28 študentov bude pokračovať v štúdiu po
ukončení spoločného bakalárskeho študijného programu náuka o živočíchoch (post-BSc JsP) a 22 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

a technikou Agropodniku Slamoz, spol. s r. o., Zemplínska
Teplica na dočasnú skládku v lokalite Čičky-Majer.
Poďakovanie v tejto súvislosti patrí riaditeľovi Ing. Ivanovi Seňkovi a pracovníkom Agropodniku Slamoz.
V súvislosti s pravidelne sa opakujúcimi problémami
prebiehajú intenzívne diskusie a rokovania o bezproblémovom uskladňovaní, odstraňovaní, prípadne
spracovaní konskej podstielky produkovanej na
Jazdeckom areáli UVLF v Košiciach.
• Dňa 18. 8. 2016 sa prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality a prorektor pre klinickú činnosť a styk s praxou
zúčastnili na slávnostnom otvorení 43. medzinárodnej
poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2016 a otvorení 11. medzinárodnej výstavy
hospodárskych zvierat. Slávnostného otvorenia sa
zúčastnili prezident SR Andrej Kiska, predseda Národnej
rady SR Andrej Danko, predseda vlády SR Róbert Fico,
poslanci Národnej rady SR, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná a ďalší ministri
vlády SR.

Z agendy MVDr. Martina Tomka, PhD.,
prorektora pre zahraničné štúdium
od 12. – 14. 9. 2016.
• 7. 7. 2016 bolo v spolupráci so ZOO Košice obnovené
Partnerstvo pri chove sovy bradatej sivej – Strix nebulosa,
ktorej chov sponzorujú členovia vedenia UVLF
v Košiciach.
• Dňa 19. 8. 2016 sa pri príležitosti pracovnej návštevy
partnerskej Nord University v Bodø uskutočnilo
pracovné stretnutie rektorky UVLF v Košiciach prof.
MVDr. J. Mojžišovej, PhD., a dekana Nord University
Dr. Hole Reida ako garantov spoločnej konferencie
Vplyv globálnych zmien na životné prostredie, zdravie
ľudí a zvierat – 2017. Stretnutia sa za organizačný výbor
konferencie zúčastnili za nórsku stranu Nina Ellingsen
Høiskar – riaditeľka fakulty akvakultúry Nord University
a za UVLF doc. MVDr. Naďa Sasáková, PhD., a MVDr.
Martin Tomko, PhD.
• Dňa 23. 8. 2016 sa v pavilóne P 1 na UVLF v Košiciach
uskutočnilo pracovné zasadnutie organizačného výboru konferencie Vplyv globálnych zmien na životné
prostredie, zdravie ľudí a zvierat – 2017. Cieľom stretnutia
bolo informovať členov organizačného výboru
o dohodách zo stretnutia v Bodø a rozdelenie čiastkových
úloh medzi jednotlivých členov organizačného výboru.

Z agendy doc. MVDr. Oskara Nagya, PhD.,
prorektora pre klinickú činnosť a styk s praxou
• Pod vedením prorektora a zároveň predsedu Správnej
rady ŠPP, n. o., Zemplínska Teplica sa dňa 7. júla
uskutočnilo zasadnutie Správnej rady ŠPP, n. o., ktorého
sa zúčastnili aj člen Dozornej rady ŠPP, n. o., prof. MVDr.
www.uvlf.sk

Jozef Nagy, PhD., rektorka UVLF v Košiciach prof. MVDr.
Jana Mojžišová, PhD., členovia vedenia ŠPP a ďalší hostia.
Správna rada prerokovala Výročnú správu ŠPP, n. o., za
rok 2015, oboznámila sa so stanoviskom Dozornej rady
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ŠPP, n. o., a na záver rokovania prijala rozhodnutie,
v ktorom jej členovia schválili predložené materiály.
V spolupráci so Študijným oddelením UVLF boli
spracované materiály v slovenskej aj anglickej verzii
týkajúce sa rozpisu realizácie teoretickej a praktickej
výučby so zameraním na vykonávanie klinických rotácií
v rámci klinických praxí na príslušných klinikách v zmysle
plánovaných zmien organizácie výučby v 6. ročníku
slovenského a zahraničného štúdia v akademickom roku
2016/2017.
Pracovníkmi oddelenia IKT bola realizovaná požiadavka
na zavedenie počítačovej siete do určených miestností
v objektoch klinických ustajňovacích priestorov
pavilónov P 18 a P 19 na umožnenie zapojenia počítačov
určených pre študentov pre prácu s programom ProVet
v rámci klinických praxí na klinike ošípaných a klinike
prežúvavcov.
Riešil sa podnet uvedený v zápisnici zo zasadnutia kliniky koní súvisiaci s potrebou zabezpečenia nakladača na
seno a slamu pre realizáciu zásobovania a manipuláciu s
krmivom a stelivovým materiálom v rámci areálu
univerzity na príslušných klinických pracoviskách.
Priebežne sa realizovala rekonštrukcia izolačných
priestorov pre kone.
Ukončila sa dodávka nábytku pre zariadenie priestorov
kliniky prežúvavcov a kliniky ošípaných v objekte
klinických ustajňovacích priestorov pavilónu P 19,
vykonala sa ich montáž a rozmiestnenie do jednotlivých
miestností podľa plánovaných požiadaviek.
Na základe pripomienok zo strany vedúcich pracovníkov prevádzkujúcich nové priestory v objekte klinických
ustajňovacích priestorov P 19 súvisiacich s technologickými a prevádzkovými požiadavkami sa dokončili niektoré úpravy a dodávka chýbajúceho
prevádzkového materiálu.

Z agendy Ing. Róberta Schrétera,
kvestora
• V priebehu mesiaca júl a august bol dodaný nábytok do
pavilónu 19, riešili sa aj ďalšie potrebné dodávky tak, aby
bola budova používaná od začiatku najbližšieho semestra.
Jednalo sa najmä o kladkostroje, montáž kovových brán,
fóliovanie okien, montovanie hadíc, uchytenie plastových
vakov na spúšťanie krmiva a podobne. Kolaudačné
konanie pavilónu 40 stále nie je ukončené. V mesiaci august sa však aj v pavilóne 40 začalo s vybavovaním
priestorov nábytkom. Objekt P 40 bol tiež vybavený
dezinfekčnými a hygienickými prípravkami v súlade
so schválenými dezinfekčnými plánmi UVLF, aplikačnými
prostriedkami a kompaktnými upratovacími vozíkmi
s použitím tzv. farebného systému. V priebehu mesiaca
júl a august boli tiež uskutočnené práce na vytvorení
izolačných boxov pre kone, ktoré sú nevyhnutné na
úspešné ukončenie procesu medzinárodnej evalvácie.
V mesiaci august sa tiež začalo kolaudačné konanie
na podkrovné priestory v pavilóne 11. Okrem týchto
stavebných činností bola vykonaná údržba ciest
v areáli. Začalo sa tiež s drobnou údržbou v AT klube
a v P 8. V príprave v oblasti stavebných činností je aj
projekt a verejná súťaž na obnovu haly na jazdeckom
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• Zvieratá kliniky prežúvavcov dočasne umiestnené
v priestoroch kliniky koní v pavilóne P 18 boli
premiestnené do nových ustajňovacích priestorov kliniky prežúvavcov v objekte P 19, čím sa uvoľnili
ustajňovacie a prevádzkové priestory pre kliniku koní
a začala sa ich rekonštrukcia do pôvodného stavu.
• Bola začatá dodávka nábytku do objektu P 40 Univerzitnej veterinárnej nemocnice a zariaďovanie jednotlivých miestností.
• Priebežne boli riešené vzniknuté prevádzkové problémy s hnojiskom a kontajnermi pre uskladnenie hnoja.
• Bola zabezpečená nepretržitá prevádzka Univerzitnej
lekárne počas letného dovolenkového obdobia.
• Prevádzka ambulancií kliniky malých zvierat bola
vykonávaná počas hlavného letného dovolenkového
obdobia s upraveným režimom ordinačných hodín.
• Dňa 30. 8. sa uskutočnilo zasadnutie komisie pre výrobnú
a odbornú prax a stáže, ktorá sa zaoberala otázkami
organizácie a realizácie jednotlivých druhov praxí a stáží študentov, problematikou zabezpečenia zmlúv
o realizácii odborných praxí u súkromných veterinárnych
lekárov a ďalších potrebných tlačív a dokladov. Bola
zdôraznená potreba dodržiavania termínov pre zápis
absolvovania uvedených aktivít do AIS-u a možnosť
výraznejšieho využívania komunikácie so študentmi a
ich informovanosť prostredníctvom webového sídla
univerzity. Vedúca študijného oddelenia Ing. Božíková
informovala prítomných o organizovaní tohtoročnej
výrobnej praxe študentov 1. ročníka na jednotlivých
pracoviskách univerzity a mimo univerzity na jej
účelových zariadeniach.
• Bola zabezpečená účasť člena KVL SR pre realizáciu časti
prezentácie ako súčasti úvodu do štúdia pre študentov
1. ročníka VVL a HP.

areáli, na ktorú prispelo účelovou kapitálovou dotáciou
MŠ VVaŠ SR. Vážna situácia vznikla porušením statiky na
pavilóne 26 zo strany od pavilónu 19. Nateraz boli urobené základné bezpečnostné opatrenia a univerzita bude musieť tento stav ešte pred zimou sanovať.
• Univerzita v mesiaci august obstarala a zakúpila nový
traktor na účelové zariadenie v Rozhanovciach, pričom
presunom starších traktorov a zariadení optimalizovala
svoj vozový park v oblasti strojov údržby. Došlo tiež
k dodaniu chladiaceho prívesu pre kadáver veľkých
zvierat, čo znamená, že sa podarilo odstrániť aj jeden
z menších nedostatkov v súvislosti s evalváciou.
V mesiaci august boli v rámci prípravy na revisit pripravené aj orientačné tabule, ktoré opravujú drobné chyby.
Montáž opravených označení prebehne v septembri.
• Na projektovom oddelení sa v letnom čase pripravoval
projekt Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č.
17 UVLF v Košiciach, ktorý univerzita podá začiatkom
septembra. Projekt počíta so zateplením pavilónu
17, výmenou okien a zateplením strechy. Univerzita tak
reaguje na výzvu z operačného programu Kvalita
životného prostredia. Projektové oddelenie tiež
participovalo na príprave podkladov pre ÚVIK v projekte
Kniha – zdroj múdrosti a vedomosti v rámci výzvy č. 8/2016
– Program 6.1.3 – Akvizícia knižníc, kde je poskytovateľom NFP Fond na podporu umenia. Pokračovalo sa tiež
v príprave projektového návrhu Personalizovaná
medicína, ktorým UVLF spoločne s partnermi plánuje
www.uvlf.sk

vstúpiť v operačnom programe Výskum a inovácie
do vyhlásenej výzvy VA/DP/2016/1.2.1-03 – Podpora
dlhodobého strategického výskumu v oblastiach
špecializácie RIS 3 SK.
• V auguste sa uskutočnilo rokovanie na MŠ VVaŠ SR za
účasti riaditeľa sekcie vysokých škôl Mgr. Jurkoviča k téme
zmien v zákone o verejnom obstarávaní. MŠ VVaŠ SR

má ambíciu pomôcť verejným vysokým školám
v niektorých oblastiach, ktoré trpia zložitosťou a časovou náročnosťou verejného obstarávania. Jedná sa
najmä o oblasť vedy a výskumu. Víziou verejných vysokých škôl je zjednodušenie procesu verejného
obstarávania pre niektoré vedecko-výskumné úlohy. Či
táto aktivita bude prínosom, je však predčasné hovoriť.

Zo zasadnutia Akademického senátu UVLF v Košiciach
Dňa 1. júla 2016 sa uskutočnilo riadne zasadnutie Akademického senátu UVLF v Košiciach (AS). V úvode zasadnutia
predseda AS prof. MVDr. Peter Reichel, CSc., privítal členov
senátu a vedenie UVLF v Košiciach, menovite rektorku prof.
MVDr. Janu Mojžišovú, PhD., prorektorov prof. MVDr. Zitu
Faixovú, PhD., prof., MVDr. Juraja Pistla, PhD., doc. MVDr.
Oskara Nagya, PhD., a MVDr. Martina Tomka, PhD., kvestora Ing. Róberta Schrétera a vedúcu právneho a personálneho oddelenia JUDr. Vieru Jančíkovú. Po kontrole uznesení
z predchádzajúceho obdobia s konštatovaním, že termínované uznesenia k dňu zasadnutia senátu boli splnené, bola
prednesená Správa o činnosti predsedníctva AS za obdobie od
posledného zasadnutia AS, v ktorej okrem iného bolo konštatované, že predsedníctvo poverilo pedagogickú komisiu AS
prerokovaním v programe zaradených materiálov týkajúcich
sa pedagogickej činnosti a predložením jej stanoviská na
zasadnutí AS.
V ďalšej časti programu predseda AS odovzdal menovacie dekréty kooptovaným členom do študentskej komory
AS UVLF v Košiciach Viktorovi Dzurilovi, Martinovi Kilíkovi
a Rastislavovi Odalošovi, ktorí v zmysle štatútu AS doplnili
študentskú komoru namiesto troch študentov po ukončení
ich 6. resp. 5 ročného štúdia.
Hlavným bodom rokovania AS bol Návrh Študijného poriadku UVLF v Košiciach“ – vnútorný predpis č. 2, ktorý predložila rektorka UVLF v Košiciach prof. Mojžišová. Študijný
poriadok pre študentov prvého, druhého a spojeného prvého
a druhého stupňa vysokoškolského štúdia je vnútorným predpisom UVLF, ktorý upravuje pravidlá štúdia v akreditovaných
študijných programoch na UVLF. Študijný poriadok UVLF je
záväzný pre všetkých študentov, vysokoškolských učiteľov
a iných zamestnancov, ktorí zabezpečujú štúdium na UVLF.
Po uvedení a predstavení základného zámeru predkladaného materiálu pani rektorkou predseda AS otvoril diskusiu.
K časti A – Študijný poriadok UVLF pre študentov prvého,
druhého a spojeného prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia – hovorca komory zamestnancov doc. Lazar
v prvom rade ocenil prístup vedenia pri príprave predloženého materiálu, ktorý vznikal po diskusii v akademickej obci
a doplnením o konštruktívne návrhy pedagogickej komisie
UVLF. Napriek tomu komora zamestnancov i študentov
predložila niekoľko návrhov a tieto boli akceptované ako
pozmeňujúce návrhy.
Rovnako diskutovaná bola aj časť B – Návrh Študijného
poriadku UVLF v Košiciach pre študentov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia – ktorú predložil prorektor prof. Pistl
a informoval o dodatočne zakomponovaných doplnkoch
do predloženého materiálu, ktoré zaslali členovia vedeckej
komisie UVLF. K predloženému návrhu bola otvorená
diskusia, po ktorej AS UVLF v Košiciach schválil predložený
materiál v častiach A aj B s pozmeňujúcimi návrhmi.
Ďalšie predkladané materiály boli: Návrh Postupu pri
prijímacom konaní a pri konaní o preskúmaní rozhodnutia o
www.uvlf.sk

výsledku prijímacieho konania, Štatút a Spoločný rokovací
poriadok prijímacej komisie pre prvý, druhý a spojený prvý a
druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania a prijímacej komisie
pre tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania“ – vnútorný
predpis č. 39, predložené rektorkou prof. Mojžišovou,
ktoré boli akademickým senátom schválené bez pripomienok.
V súvislosti so zmenou článku 1 vnútorného predpisu
č. 13 Rokovací poriadok Vedeckej rady UVLF v Košiciach,
schválenou VR UVLF dňa 27. 4. 2016, predložila rektorka
prof. Mojžišová návrh na doplnenie troch členov vedeckej
rady: prof. RNDr. Pavol Sovák, PhD., rektor UPJŠ v Košiciach, doc. RNDr. Milan Žemlička, PhD., vyšší učiteľ v ŠP
farmácia na UVLF v Košiciach, MVDr. Martin Tomko, PhD.,
prorektor UVLF v Košiciach.
AS v tajných voľbách zvolil navrhnutých kandidátov do
Vedeckej rady UVLF v Košiciach.
AS schválil Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za
rok 2015, ktorý predložil kvestor Ing. Schréter, ktorý uviedol,
že na základe zákona č. 131/2002 Z. z. a metodického usmernenia k vedeniu účtovníctva pre verejné vysoké školy používajúce finančný informačný systém SOFIA vydaného MŠVVaŠ
SR UVLF v Košiciach navrhuje uskutočniť rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2015 realizovať tak, že celý zisk
bude použitý na krytie neuhradenej straty minulých rokov.
Strata minulých rokov ku dňu 31. 12. 2015 bola vo výške
1 240 319,31 Eur. Po rozdelení hospodárskeho výsledku
v roku 2015 (351 377,79 Eur). na základe tohto návrhu
bude strata minulých rokov ku dňu 31. 12. 2016 znížená na
888 941,52 Eur.
V bode rôzne rektorka prof. Mojžišová informovala členov
AS o plánovaných aktivitách počas letných mesiacov.
Členovia pedagogickej komisie, ale aj ostatní členovia AS
v diskusných vystúpeniach poukázali na viaceré požiadavky,
ktoré vyplynuli z analýzy pedagogického procesu, pripomienok študentov aj pedagógov v súvislosti s ich preťaženosťou, vznikom nadpočetných hodín, výučbou klinických
predmetov a zabezpečovaní stáží a ich ohodnotenia (pedagogický úväzok) a i. Po vzájomnej diskusii prítomní členovia
vedenia akceptovali viaceré pripomienky a návrhy, súhlasili s potrebou ich riešenia, čo vyústilo do uznesenia AS,
ktorým sa ukladá rektorke UVLF v Košiciach urobiť rozsahovú analýzu povinných, povinne voliteľných a výberových
predmetov v študijných plánoch vo všetkých študijných
programoch v termíne do decembra 2016. Je pravdepodobné, že na základe tejto analýzy vedenie UVLF predloží
návrh na úpravu študijných plánov. Po prerokovaní všetkých bodov programu predseda senátu poďakoval členom
senátu, vedeniu univerzity za účasť a konštruktívnu diskusiu
a návrhy, a zasadnutie AS UVLF v Košiciach ukončil.
prof. MVDr. Peter Reichel, CSc.
predseda AS
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Zasadnutie Vedeckej rady UVLF
Zasadnutie Vedeckej rady Univerzity veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach, v poradí druhé v roku
2016, sa uskutočnilo dňa 6. júla 2016. Zasadnutie otvorila
a viedla predsedníčka vedeckej rady, rektorka UVLF prof.
MVDr. Jana Mojžišová, PhD., ktorá privítala prítomných
členov Vedeckej rady UVLF.
Zasadnutie vedeckej rady pokračovalo podľa programu:
1. Odovzdanie dekrétov novovymenovaným členom
vedeckej rady: prof. RNDr. Pavlovi Sovákovi, CSc.,
rektorovi UPJŠ v Košiciach, MVDr. Martinovi
Tomkovi, PhD., prorektorovi pre zahraničné štúdium
UVLF v Košiciach, a doc. RNDr. Milanovi Žemličkovi,
CSc.
2. Odovzdanie dekrétov docenta: doc. Ing. Lucii
Bírošovej, PhD., v študijnom odbore 4.2.7.
mikrobiológia, doc. MVDr. Viere Almášiovej, PhD., a
doc. MVDr. Kataríne Holovskej, PhD., v študijnom
odbore 6.3.3. veterinárna morfológia a fyziológia,
doc. MVDr. Dagmar Mudroňovej, PhD., v študijnom
odbore 4.2.15. imunológia
3. Vyhodnotenie vedecko-výskumnej činnosti na
Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach za rok 2015
4. Návrh na začatie inauguračného konania doc.
MVDr. Ľudmily Tkáčikovej, PhD., v študijnom odbore
4.2.7. mikrobiológia
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 2016/17
6. Zásady obsadzovania postdoktorandských pracovných miest na UVLF v Košiciach
7. Diskusia
8. Rôzne (návrh na školiteľov na 3. stupni
vysokoškolského štúdia: doc. MVDr. Dagmar
Mudroňová, PhD., UVLF, študijný odbor 4.2.15.
imunológia; RNDr. Lucia Slovinská, PhD., NbÚ SAV,
študijný odbor 4.2.16. neurovedy; návrh kandidáta
na člena SKVH, ktorým je prof. MVDr. Gabriel Kováč,
DrSc.; návrh na zmenu rozsahu výučby povinne
voliteľného predmetu genetika a šľachtenie zvierat
v 3. ročníku študijného programu bezpečnosť krmív
a potravín)
9. Uznesenia VR
10. Záver
Vedecká rada schválila:
1. Návrhy predložené v:
a) v bode 4 na začatie inauguračného konania: doc.
MVDr. Ľudmily Tkáčikovej, PhD., v študijnom odbore
4.2.7. mikrobiológia,

b) v bode 5 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 2016/17.
2. Návrhy predložené v bode rôzne:
a) na školiteľku doc. MVDr. Dagmar Mudroňovú, PhD.,
Ústav imunológie, UVLF v Košiciach, v študijnom
odbore 4.2.15. imunológia,
b) na školiteľku RNDr. Luciu Slovinkú PhD., NbÚ SAV
Košice, v študijnom odbore 4.2.16. neurovedy,
c) návrh kandidáta prof. MVDr. Gabriela Kováča, DrSc.,
Dipl. ECBHM, na člena Slovenskej komisie pre vedecké
hodnosti (SKVH),
d) návrh na zmenu rozsahu výučby povinne voliteľného
predmetu genetika a šľachtenie zvierat v 3. ročníku
študijného programu bezpečnosť krmív a potravín.
Vedecká rada zobrala na vedomie:
1. Vyhodnotenie vedecko-výskumnej činnosti na
Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach za rok 2015, ktoré predložil prof. MVDr.
Juraj Pistl, PhD., prorektor pre VVČ a ZS.
2. Zásady obsadzovania postdoktorandských pracovných miest na UVLF v Košiciach.
3. Informáciu prorektorky prof. MVDr. Zity Faixovej, PhD.,
o novom Študijnom poriadku UVLF v Košiciach –
vnútorný predpis č. 2, ktorý vstupuje do platnosti od
1. 9. 2016.
4. Informáciu prof. MVDr. Jozefa Bíreša, DrSc.,
o prioritách, hlavných témach a organizovaných
podujatiach týkajúcich sa zdravia a bezpečnosti
zvierat Slovenskej republiky v rámci predsedníctva
EÚ.
5. Informáciu prof. PharmDr. Jána Kyseloviča, PhD.,
o hlavných témach a podujatiach v oblasti farmácie
Slovenskej republiky v rámci predsedníctva EÚ.
6. Informáciu rektorky UVLF prof. MVDr. Jany Mojžišovej,
PhD., o nadchádzajúcich dôležitých podujatiach na
pôde univerzity v priebehu júla 2016.
V rámci konštruktívnej diskusie vystúpili: prof. J.
Mojžišová, prof. P. Mudroň, prof. J. Legáth, prof. R. Kropil,
prof. V. Ledecký, prof. J. Bíreš, prof. Š. Vilček, prof. J. Dianovský,
prof. P. Sovák, MVDr. T. Brauner, PharmDr. O. Sukeľ, prof. Z.
Faixová, prof. J. Kyselovič, prof. J. Pistl.
Predsedníčka Vedeckej rady, rektorka UVLF prof. MVDr.
Jana Mojžišová, PhD. poďakovala prítomným za aktívnu
účasť a ukončila zasadnutie vedeckej rady.
prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.,
prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky

Univerzita privítala európskych veľvyslancov
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
privítala dňa 22. júla 2017 na svojej pôde vzácnu návštevu
zloženú z veľvyslancov členských krajín Európskej únie
pri tejto organizácii a ďalších diplomatických zástupcov
z jednotlivých orgánov EÚ. Návšteva sa konala v rámci
predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ 2016, kedy
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je zvykom zorganizovať návštevy v regiónoch pre členov
COREPER, čo je Výbor stálych zástupcov, ktorých hlavnou
úlohou je poskytovať asistenciu členským štátom pri príprave
európskej legislatívy v rámci rokovaní Rady a pri udržiavaní
kontaktov s ostatnými inštitúciami EÚ. S myšlienkou, aby
naša univerzita reprezentovala slovenské vysoké školstvo,
www.uvlf.sk

prišiel Alexander Micovčin, veľvyslanec SR pri Európskej únii
v Bruseli, ktorý bol presvedčený, že máme čo ukázať.
Slovensko prevzalo predsedníctvo v Rade EÚ 1. júla 2016.
Rada je jednou z troch hlavných inštitúcií Európskej únie
a má za úlohu formovať legislatívu Únie, koordinovať jej
politiky a hľadať dohodu v dôležitých politických otázkach
medzi jednotlivými inštitúciami. Spolu s Európskym
parlamentom je hlavným rozhodovacím orgánom Únie. Na
čele Rady EÚ sa členské štáty striedajú každých šesť mesiacov.
Počas tohto obdobia vedie predsedajúca krajina zasadnutia
na všetkých úrovniach Rady a zodpovedá tak za formovanie
európskej legislatívy od expertnej až po ministerskú úroveň.
Predsedníctvo v Rade EÚ je príležitosťou na zviditeľnenie a
predstavenie toho najlepšieho zo Slovenska. Naša univerzita,
ktorá si počas desaťročí svojej existencie vybudovala
vysoký kredit nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, chcela
využiť túto príležitosť a dokázať svoju jedinečnosť, čo nás
zaväzovalo pripraviť v každom smere dôstojný program. Aby
sme počas dva a pol hodinovej návštevy ukázali viac ako
stočlennej delegácii z dvadsiatich ôsmich krajín Európy areál
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univerzity, jej špičkové pracoviská i ďalšie aktivity, ktoré nás
robia školou výnimočnou, si vyžadovalo niekoľkomesačnú
prípravu. O tom, že sa nám to nakoniec podarilo, svedčia
úplne zaslúžené slová uznania a obdivu vyslovené našimi
hosťami, ktorí odchádzali nakoniec po viac ako troch
hodinách plní dojmov z mimoriadne zaujímavých ukážok
činnosti našich kliník i klubových činností.
Návšteva veľvyslancov a diplomatov členských krajín EÚ sa
začala v aule, kde ich rektorka prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.,
privítala a slovom i obrazom predstavila minulosť i súčasnosť
univerzity. Následne sa naši hostia rozdelili do piatich skupín,
aby sa pod vedením prorektorov prof. MVDr. Zity Faixovej,
PhD., prof. MVDr. Juraja Pistla, PhD., MVDr. Martina Tomka,
PhD., prof. MVDr. Jozefa Nagya, PhD., a doc. MVDr. Oskara
Nagya, PhD., vybrali na prehliadku toho, čo sme pre nich
pripravili. Keďže čas ich návštevy bol dopredu vymedzený,
rozhodli sme sa hosťom ukázať kliniku malých zvierat
vrátane novej univerzitnej nemocnice, kde ich sprevádzala
prednostka kliniky prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD.
Hostia tak mali možnosť z blízka vidieť každodennú prácu
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na klinike pri liečení našich zvieracích pacientov i to,
ako už onedlho budú vyzerať ambulancie a vybavenie
v nemocnici postavenej s finančnou podporou EÚ. Podobne
sa prezentovala aj klinika koní pod vedením prednostu prof.
MVDr. Igora Valockého, PhD. Z prehliadky ustajňovacích
priestorov mali potešenie kone i bruselskí hostia, ktorí ich
mali možnosť kŕmiť kúskami ovocia a zeleniny. Bonusom
navyše bola ukážka podkúvania koní, ktorú MVDr. Oliver
Merva za mimoriadnej pozornosti realizoval v podkúvačskej
dielni, odkiaľ si návštevníci odniesli ako spomienku skutočnú
konskú podkovu s logom univerzity. Cez kliniku ošípaných
v sprievode prednostu prof. MVDr. Petra Reichela, CSc., sa
potom jednotlivé skupiny presunuli k ďalším stanovištiam,
na ktorých sa predstavili ukážkami svojej činnosti niektoré
kluby. Vo vestibule chemického pavilónu to bol Aqua Terra
klub, ktorý prostredníctvom MVDr. Miloša Halána, PhD., a
14

MVDr. Michala Žilinčíka pripravil mimoriadne zaujímavú
prezentáciu svojich aktivít. V pôsobivo inštalovaných
teráriách a akváriách nielen ukázali viaceré druhy pytónov,
korytnačiek, vtáčkárov, leguána, chameleóna a iné, ale
aj umožnili záujemcom z radov hostí dotknúť sa ich či
okrútiť okolo rúk či krku. Foteniu nebolo konca a len ťažko
bolo možné skupinu odtrhnúť od tohto pre mnohých
nezvyčajného zážitku. Ľutovať však nemuseli, lebo aj ďalšia
zastávka bola pozoruhodná – Klub sokoliarov pod vedením
MVDr. Ladislava Molnára, PhD., spolu s kolegami so ZOO
Košice predviedli nezabudnuteľnú ukážku sokoliarskeho
výcviku. Diplomatom tesne nad hlavou prelietavali sokoly
a orly, odvážlivcom sadali aj na ruku, prípadne si ich mohli
aspoň pohladiť. Spomedzi stromov v centrálnom priestore
univerzitného areálu vznikali zábery vo fotoaparátoch či
mobiloch ako z horskej divočiny. A aby bohatstvo dojmov
www.uvlf.sk

bolo ešte väčšie, v záhrade pri morfologickom pavilóne ešte
počas noci vzniklo veľké „rumovisko“ imitujúce rozvaliny
mesta po zemetrasení či bombardovaní. Pod vedením
MVDr. Petra Smrča, PhD., garanta kynologického klubu, v
spolupráci s členmi Kynologického záchranného zboru SR
i Hasičského a záchranného zboru SR, vyrástla presvedčivá
kulisa záchrannej akcie, počas ktorej vyhľadávali živé obete
v ruinách na to cvičené psy po tom, ako hasiči uhasili oheň,
aby následne zasiahli záchranári a ošetrili zranených. Ich
zranenia pôsobili tak vierohodne, že si niektorí museli
pripomínať, že je to len ukážka, aj keď technika, psy i
záchranári boli skutoční a vysoko profesionálni.
Návšteva veľvyslancov zastupujúcich na Slovensku svoje
krajiny je na našej univerzite vždy vítaná, lebo je aj istým
prejavom záujmu a uznania našej práce. Návšteva stovky
diplomatov, medzi ktorými boli veľvyslanci členských krajín
EÚ z Belgicka, Bulharska, Dánska, Fínska, Francúzska, Grécka,
Holandska, Írska, Litvy, Lotyšska, Luxemburska, Maďarska,
Malty, Nemecka, Poľska, Portugalska, Rumunska, Slovinska,
Španielska, Švédska, Talianska, Veľkej Británie i samotného
Slovenska, bola viac ako zaväzujúca. So zanieteným
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prístupom členov predvádzajúcich sa klubov, s prispením
viacerých zamestnancov nielen spomínaných kliník, ale
aj viacerých oddelení, či už to bolo oddelenie prevádzky,
oddelenie informačných a komunikačných technológií,
oddelenie bezpečnosti a krízového riadenia, ale aj viacerých
jednotlivcov z rôznych pracovísk, ktorí sa podieľali na úspechu
podujatia, sa podarilo pripraviť a realizovať túto návštevu
bezchybne a na vysokej profesionálnej i spoločenskej
úrovni. A navyše zážitkovo, pútavo a rôznorodo, k čomu
dopomohlo aj krásne počasie zvýrazňujúce krásu nášho
zeleného areálu, v ktorom hostí čakalo aj malé občerstvenie
na tráve. Zahraniční hostia si takto z našej univerzity odniesli
nezabudnuteľné zážitky, čo vo svojich vyjadreniach počas
prehliadky i pri odchode úprimne deklarovali. Do ich
povedomia sme sa zapísali v tom najlepšom svetle, za čo
patrí vďaka všetkým, ktorí k tomu akýmkoľvek spôsobom
prispeli.
PhDr. Ľudmila Kundríková
kancelárka
Foto: Lukáš Rudňanský
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Zasadala Správna rada ŠPP, n. o., Zemplínska Teplica
Dňa 7. júla 2016 sa na Školskom poľnohospodárskom
podniku v Zemplínskej Teplici uskutočnilo zasadnutie jej
správnej rady. Zasadnutia sa zúčastnil aj člen Dozornej
rady ŠPP, n. o., prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., rektorka UVLF
v Košiciach prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., vedenie ŠPP, n. o.,
Zemplínska Teplica a ďalší hostia. Hlavným bodom programu
bolo prerokovanie Výročnej správy ŠPP Zemplínska Teplica
za rok 2015. Rokovanie Správnej rady ŠPP viedol jej predseda
doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD. V rámci rokovania predseda
ŠPP Ing. Seňko informoval prítomných o hlavných aktivitách
ŠPP v roku 2015 a prezentoval niektoré dosiahnuté výsledky
hospodárenia. Zdôraznil snahu o udržanie vyrovnaného
hospodárenia a pokračujúce úsilie o udržateľnosť činnosti
podniku vo všetkých oblastiach jej aktivít. Informoval
o realizácii praktickej výučby na farmách podniku, o náraste
počtu realizovaných cvičení a s tým súvisiacou náročnosťou
prevádzky výučbového strediska podniku. Spomenul
pokračujúce aktivity v oblasti zabezpečovania požiadaviek
na zlepšenie realizácie praktických cvičení na hospodárskych
dvoroch, ako aj v oblasti ubytovania, stravovania a
zabezpečenia potrieb na ochranu a bezpečnosť pri práci
v zmysle požiadaviek zo strany univerzity. Uviedol aj niektoré
možnosti lepšieho využívania existujúcich priestorov
a ochranných prostriedkov pri zefektívnení organizovania
a plánovania rozsahu a času trvania jednotlivých cvičení.
Ďalej pripomenul niektoré aktivity v roku 2015 vykonané
pri rekonštrukcii objektu ubytovacieho pavilónu B, pri
prestavbe niektorých maštalí pre dojnice za účelom
plnenia kritérií pre zabezpečenie welfare zvierat, úpravy
výbehov pre dojnice, priestorov pre realizáciu výučby
a pod. Spomenul tiež niektoré problémy v oblasti rastlinnej
výroby, ktoré významne ovplyvňujú výsledky rastlinnej
výroby. Uviedol, že napriek nepriaznivému vývoju cien
živočíšnych a rastlinných komodít v minulom roku ako aj
vývoju v chove hospodárskych zvierat sa podarilo dosiahnuť
pozitívny hospodársky výsledok a podarilo sa udržať stavy
zvierat na požadovaných počtoch potrebných pre realizáciu
výučbového procesu.
V následnej diskusii k predloženej správe rektorka UVLF
v Košiciach prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., zdôraznila
nezastupiteľné miesto podniku v oblasti praktickej
klinickej výučby a ocenila možnosť realizácie výchovnovzdelávacej činnosti na ŠPP pre študentov aj v súvislosti so
zložitými podmienkami v poľnohospodárskej prvovýrobe.
Konštatovala, že praktická výučba je nosným článkom
vzdelávania veterinárnej profesie a možnosť jej realizácie
v podmienkach ŠPP je oceňovaná aj zahraničnými
študentmi. Zdôraznila, že aj v súvislosti so zložitou situáciou
v oblasti chovu hospodárskych zvierat je naďalej potrebné
udržať požadované stavy zvierat na ŠPP a stálou prioritou
pri realizácii praktickej výučby musí byť neustále zaistenie
bezpečnosti pri práci so zvieratami a ochrany zdravia
poskytovaním ochranných prostriedkov. Vyzdvihla dobré
hodnotenie podniku medzinárodnou hodnotiacou komisiou
s minimálnymi pripomienkami v oblasti ochrany zdravia
a bezpečnosti pri práci. Ďalší diskutujúci členovia Správnej
a Dozornej rady ŠPP zaujali stanovisko k predloženej
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správe a k stanovisku audítora k ročnej účtovnej závierke.
Konštatovali, že podnik uspokojivo plní úlohy vo všetkých
oblastiach svojej činnosti. Kladne hodnotili dosiahnutý
pozitívny hospodársky výsledok ako aj účelné využívanie
finančných prostriedkov poskytnutých univerzitou na
zabezpečenie praktickej výučby pre ŠPP, vytváranie
potrebných podmienok pre praktickú výučbu a aktivity
podniku v rámci poskytovania služieb ako strategického
subjektu pre realizáciu výkonu praktickej výučby študentov
univerzity. Ocenili zabezpečovanie úloh zo strany strediska
vzdelávania a aktivity podniku pri pokračovaní zlepšovania
ustajňovacích podmienok pre zvieratá, ako aj podmienok
na realizáciu praktických cvičení pre študentov. Odporučili
v spolupráci s univerzitou vo vyššej miere využívanie
laboratória v rámci praktickej výučby a využívanie systému
blokových cvičení, a tým aj ubytovacích a stravovacích
kapacít podniku. Navrhli tiež okrem praktickej výučby vo
väčšej miere využiť podmienky podniku v oblasti vedeckovýskumnej činnosti a v budúcnosti iniciovať na pracoviskách
univerzity realizáciu zapojenia podniku do plánovania
a riešenia vedeckých projektov. Bolo tiež vyslovené
poďakovanie vedeniu podniku za ústretovosť a spoluprácu
pri riešení a odstraňovaní nedostatkov v súvislosti s prípravou
medzinárodnej evalvácie a akreditácie univerzity a za
poskytnutú pomoc pre realizáciu požiadaviek pre študijný
program farmácia v oblasti zabezpečenia úprav pozemku
pre pestovanie rastlín.
Riaditeľ ŠPP uviedol, že vedenie podniku tak ako doteraz
vyvinie všetko úsilie na úspešné plnenie všetkých úloh
vyplývajúcich z poslania podniku a na dosiahnutie čo
najlepšieho hospodárskeho výsledku aj v nasledujúcom
období. Zároveň vyslovil návrh na nákup nového
traktora v prípade pozitívneho hospodárskeho výsledku
a ušetrenia finančných prostriedkov. Bola spomenutá aj
potreba komplexného riešenia opravy strechy na objekte
univerzitného bitúnku v nasledujúcom období v dôsledku
jeho havarijného stavu a doteraz opakovane len čiastočného
riešenia uvedeného problému. Zároveň bola univerzita
požiadaná o spoluprácu pri príprave prevádzkových
poriadkov a dokumentov požadovaných kontrolnými
orgánmi v oblasti rastlinnej výroby a krmovinárstva.
Na záver prerokovania Výročnej správy ŠPP, n. o., za
rok 2015 bolo predložené stanovisko dozornej rady ŠPP
k výročnej správe, v ktorej bolo konštatované odporúčanie
správnej rade schváliť predloženú Výročnú správu ŠPP, ročnú
účtovnú závierku ŠPP a rozdelenie hospodárskeho výsledku
za rok 2015 ako tvorbu osobitného fondu organizácie
za účelom využitia prostriedkov pri zabezpečovaní
verejnoprospešných úloh spoločnosti a na financovanie
investičných aktivít v zmysle návrhu ŠPP. Aj na základe tohto
stanoviska dozornej rady boli následne uvedené materiály
členmi Správnej rady ŠPP, n. o., jednomyseľne schválené.
doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD.,
prorektor UVLF v Košiciach
a predseda SpR ŠPP Zemplínska Teplica
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Posúdenie na mieste v rámci súťaže Národná cena SR za kvalitu 2016

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
sa už tretíkrát (roky 2012, 2014 a 2016) zapojila do súťaže
Národná cena SR za kvalitu podľa modelu CAF organizovanej
Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
SR. Po zaslaní prihlášky do súťaže začal pracovať na našej
univerzite tím pre prípravu samohodnotiacej správy, ktorý
bol zložený zo 17 členov a vytvorený na základe skúseností
zo spracovania samohodnotiacich správ z rokov 2012 a 2014.
Tím pozostával z členov reprezentujúcich vedenie UVLF,
rektorátne pracoviská, pracoviská teoretických a klinických
disciplín, a študentov. Po spracovaní bola samohodnotiaca
správa zaslaná v stanovenom termíne (17. jún 2016) na Úrad
pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.
Na základe harmonogramu súťaže Národná cena SR za
kvalitu 2016 prebehlo hodnotenie samohodnotiacej správy
a dňa 11. 7. 2016 sa uskutočnilo posúdenie na mieste (site
visit). Posúdenia na mieste sa zúčastnili doc. Ing. Iveta
Paulová, PhD. (vedúci posudzovateľ), Ing. Albert Németh
(posudzovateľ), PhDr. Zuzana Fabianová (posudzovateľ
v zácviku) a Ing. Katarína Kašubová (zástupca Úradu
pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR) a za
Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
rektorka prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., a členovia
tímu pre spracovanie samohodnotiacej správy. Podľa
stanoveného harmonogramu posúdenia na mieste privítala
posudzovateľov a stručne predstavila našu univerzitu
rektorka UVLF v Košiciach. Nasledovala krátka prehliadka
univerzity so zameraním na pracoviská v pavilóne
www.uvlf.sk

chemických disciplín, novovybudované pavilóny č. 40
a 19, a kliniky. Nasledovalo posúdenie jednotlivých kritérií
(1 až 8), v rámci ktorého členovia tímu posudzovateľov
hodnotili jednotlivé kritériá, prezentovali svoje pripomienky,
vyžadovali vysvetlenia a odpovede na vznesené otázky.
Po ukončení hodnotenia jednotlivých kritérií nasledovala
porada posudzovateľov a záverečné zhrnutie výsledkov
posúdenia na mieste.
V záverečnom zhrnutí členovia tímu posudzovateľov
poďakovali za účasť v súťaži, organizáciu posúdenia na mieste
a okrem zistených nedostatkov konštatovali pozitívny posun
v porovnaní s predchádzajúcou účasťou UVLF v Košiciach v
roku 2012. Rektorka univerzity poďakovala členom tímu
posudzovateľov za objektívne hodnotenia samohodnotiacej
správy, pripomienky a námety, ktoré prispejú k zvýšeniu
kvality na našej univerzite a členom tímu pre prípravu
samohodnotiacej správy za vykonanú prácu.
Z harmonogramu súťaže Národná cena SR za kvalitu
2016 vyplýva, že v mesiaci september sa uskutoční
zasadnutie hodnotiteľskej komisie (rozhodnutie o víťazoch
a ocenených) s následným vypracovaním a zaslaním spätnej
väzby z posúdenia na mieste (október) a slávnostným
vyhlásením víťaza a ocenených v jednotlivých kategóriách
(8. 11. 2016 v Primaciálnom paláci v Bratislave).
prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.,
prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality
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Za univerzitným profesorom MVDr. Mariánom KOZÁKOM, PhD.
(nekrológ)
Významná kynologická osobnosť, vysokoškolský pedagóg, vedecký pracovník, klinický veterinárny lekár, zakladateľ
vysokoškolského štúdia kynológie, autor odborných publikácií prof. MVDr. Marián Kozák, PhD., nás navždy opustil
dňa 27. júla 2016.
Prof. Marián Kozák sa
počas svojej 42-ročnej
pedagogickej a klinickej
veterinárskej praxi na
Univerzite veterinárskeho
lekárstva
a
farmácie
v Košiciach
tvorivo
a inšpirujúco venoval
odbornej
príprave
študentov a vedeckých
ašpirantov. V disciplíne
internej medicíny psov
zameriaval pozornosť aj na vedu a výskum naviazaný
na veterinárnu medicínu a priamu klinickú činnosť pri
ochoreniach malých zvierat. Súčasťou jeho vedeckopedagogického profilu boli hodnotné výskumné úlohy
a úspešné rozvojové grantové projekty. Nezmazateľne
sa vpísal do povedomia odbornej kynologickej
verejnosti založením vysokoškolského štúdia kynológie
v akademickom roku 2004/2005. Za svoju prácu bol ocenený
viacerými akademickými inštitúciami.
Marián Kozák sa narodil 14. augusta 1946 v Moldave
n/B v okrese Košice okolie. Kynologicky „vyrastal“ od
štrnástich rokov v Košiciach, vo vtedajšom jedinom cvičisku
vo východoslovenskej metropole, dodnes nazývanom
Kynologický klub na Aničke. Spočiatku sa venoval výcviku
svojho nemeckého ovčiaka, následne sa stal figurantom
a neskôr funkcionárom vo výbore klubu. V roku 1965 sa
zapojil do posudzovateľského vzdelávania ako čakateľ
a následne po akreditačných skúškach dostáva akreditáciu
posudzovateľa exteriéru pre plemeno nemecký ovčiak.
Posudzuje v Košiciach, Prešove, Levoči, neskôr v Bratislave
a Prahe na celoštátnych výstavách nemeckých ovčiakov.
Niekoľko rokov bol aj tajomníkom krajskej výcvikovej
komisie služobných plemien psov pri Zväzarme.
Vzťah ku kynológii nakoniec priviedol Mariána Kozáka
k štúdiu veterinárnej medicíny v Košiciach, ktoré ukončil
v roku 1971. Už ako poslucháč veterinárnej medicíny a neskôr
ako veterinárny lekár sa aktívne podieľal na prednáškach pri
príprave a vzdelávaní záujemcov o chov a výcvik kynológie
jednak v celokrajskom a postupne i v celoštátnom meradle.
Počas povinnej 12-mesačnej vojenskej službe v ČSA (1971
– 1972) bol zaradený do funkcie kontrolného orgánu
pre veterinárnu a kynologickú činnosť v armáde (PVOS)
s celoslovenským pôsobením a bol ustanovený hlavným
kynológom VÚ 5220 v Trnave.
MVDr. Kozák po ukončení základnej vojenskej služby
nastupuje v roku 1972 ako odborný asistent na Katedru
vnútorných chorôb koní, mäsožravcov a kožušinových
zvierat Vysokej školy veterinárskej v Košiciach. Ako klinický
pedagóg dostáva od vtedajšieho rektora akademika Vrtiaka
špeciálne poverenie na založenie ambulancie – kliniky pre
malé zvieratá so zmeraním na odbornú prípravu poslucháčov
vysokoškolského štúdia.
Od roku 1979 MVDr. Marián Kozák zahajuje svoj expertízny
pobyt na univerzitách v Constantine a Tiarete v Alžírsku.
www.uvlf.sk

V roku 1983 obhajuje kandidátsku dizertačnú prácu a
v roku 1990 habilituje na docenta. V roku 2001 sa stáva
mimoriadnym profesorom a v roku 2004 ho prezident SR
menuje riadnym univerzitným profesorom.
M. Kozák po návrate zo zahraničia v roku 1989 presadzuje
moderné rozvojové trendy i na svojej alma mater v Košiciach.
Stáva sa jedným zo zakladajúcich členov Českej a slovenskej
asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat. Od 29. 11.
1991 a až do roku 1993 bol jej viceprezidentom. Súčasne
bol po rozdelení Československa spoluzakladajúcim
členom Slovenskej asociácie veterinárnych lekárov malých
zvierat (SAVLMZ) a členom jej výboru od r. 1993 do r. 1998.
Organizácia je aktívnym členom Svetovej organizácie
WSAVA a Európskej organizácie FECAVA. Na univerzite sa
aktívne zapája do zmien učebných plánov rešpektujúcich
potreby a postavenie veterinárnej medicíny v súvislosti
s enormným nástupom záujmu verejnosti o držanie psa vo
všetkých formách. Kozák zakladá na škole dodnes existujúci
kynologický klub pre študentov a zabezpečuje výstavbu
jeho priestorov. Aj s jeho prispením sa v učebných plánoch
vytvára priestor pre študentov so záujmom o klinickú prax
malých zvierat, hlavne psov. M. Kozák sa v roku 2007 ako
prednosta kliniky zaslúžil aj o vybudovanie a rekonštrukciu
Kliniky malých zvierat – oddelenia vnútorných chorôb
na veterinárskej univerzite v Košiciach. Prostredníctvom
Slovenskej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat
sa mu darí nadväzovať dôležité odborné a spoločenské
kontakty s vyspelými zahraničnými krajinami pri vzdelávaní
veterinárnych lekárov v oblasti starostlivosti o zdravie psov
vo všetkých oblastiach. Autorstvom vývoja technického
prípravku Derm Asist, v spolupráci s ETA, a. s., Hlinsko, pripravil
pre klinickú prax možnosť účinného ošetrovania kože a srsti
psov predovšetkým v mestských aglomeráciách vo vzťahu
nielen k ochrane ekológie, ale hlavne prevencie pred
alergiami ľudí a psov. Príchod špičkových firiem na výživu
psov i mačiek, vstup rôznych výrobcov „kynologických
potrieb“, otvorenie sa importu diagnostických a liečebných
metód pre veterinárnu starostlivosť ako pozitívne dopady aj
vyššie uvedeného členstva v medzinárodných veterinárnych
spoločenstvách akcelerovali nárast chovateľských aktivít a
popularitu psov v rodinách. Tieto skutočnosti si vyžadovali
„zamyslenie“ vzdelávacích inštitúcií nad možnosťou
odborného kynologického vzdelávania tak, aby sa vytvoril
priestor nielen pre„kynologického koníčka“, ale aj na seriózne
poznanie, t. j. získanie vzdelania v kynológii, ktoré by okrem
odborného a spoločenského vplyvu vytváralo aj možnosti
profesionálneho uplatnenia potenciálnych kynológov.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
tak od akademického roka 2004/ 2005 otvára systematické
vysokoškolské bakalárske štúdium pre profesionálnych
nadšencov a záujemcov o kynológiu. Stanovuje sa profil
absolventa bakalárskeho štúdia realizovaný na základe
aktuálnej požiadavky pre odborné vzdelanie v danej
špecifickej – kynologickej oblasti. Po akreditácii študijného
programu kynológia Ministerstvom školstva SR na 1.
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stupeň vysokoškolského štúdia v dennej a externej forme je
výučba v priebehu 3-ročného štúdia zameraná na odborné
činnosti spojené so služobnou, spoločenskou a poľovníckou
kynológiou vo viacerých profesijných sférach. Štúdium
pokrýva všetky sféry využitia kynológie, t. j. profesionálne,
záujmové, ale aj sociálno-spoločenské. Úroveň vzdelania
predpokladá uplatnenie hlavne v štátnych inštitúciách
(polícia, armáda, colná a väzenská správa) a samosprávnych
inšpekčných organizáciách mestských aglomerácií,
prípravných profesionálnych a záujmových organizáciách
ako inštruktor pre kynológiu, pri výkone epizootologickej a
epidemiologickej činnosti pri ochrane zdravia ľudí a zvierat,
záujmových kynologických organizáciách, v ochrane
prírody a zvierat, v činnosti súkromnej veterinárnej praxe
(orientovanej na psov). Hlavným garantom bakalárskeho
štúdia sa stáva jeho autor – prof. Marián Kozák
Veľký záujem o štúdium prekvapil i samotných
pedagógov. V zakladajúcom akademickom roku 2004/2005
bolo prijatých takmer 200 adeptov na štúdium, z nich bolo
20 z Českej republiky. Po dvanástich rokoch sa záujem
o štúdium kynológie postupne stabilizoval. Pri bilancovaní
doterajšieho počtu absolventov je dnes atakovaná hranica
blížiaca sa k číslu 1 000 úspešných bakalárov. Prof. M. Kozák
od začiatku štúdia zdôrazňuje predovšetkým profesionálne
uplatnenie absolventov v štátnych a samosprávnych
orgánoch, hlavne v Policajnom zbore, v Armáde SR,
v ZVJS, v colnej správe, v obecných a mestských políciách,
v špeciálnych združeniach záchranárov a v združeniach
zaoberajúcich sa výcvikom psov pre špecializované účely pre
občanov so zdravotným postihnutím, ako napr. vodiacich
psov, asistenčných psov a psov slúžiacich pre canisterapiu,
pre zriaďovanie a činnosť útulkov a karanténnych zariadení
pre psov, v rámci asanačných služieb túlavých zvierat
a v ďalších profesijných zameraniach.
Odborná vedecko-výskumná činnosť prof. Mariána Kozáka,
s primárnym či sekundárnym vplyvom na kynológiu, bola
orientovaná na vedecké práce publikované v odborných
časopisoch doma a v zahraničí. Jeho aktívna prednášková
činnosť našla odozvu na domácich a
zahraničných
konferenciách a v ich následnom publikovaní vo vedeckých
zborníkoch. Marián Kozák je autorom a spoluautorom
nasledovných hodnotných monografií vydaných pre
potrebu bakalárskeho štúdia kynológie na UVLF v Košiciach:
- Kozák M.: Pes nielen ako priateľ ..., monografia, vydané
pre Slovenskú kynologickú jednotu, člena FCI,
Vydavateľstvo STER Košice , 1992;
- M. Kozák: Posudzovanie a úprava exteriéru u psov;
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach,
Edičné stredisko, Košice, 2011; ISBN 978 – 80 – 8077 – 165
– 2;
- Krajník V., Ďurišin V., Kozák M., Bohrn F. a kol.: Policajná
kynológia, TELEM K&M, 2009; učebnica pre Akadémiu
Policajného zboru v Bratislave a UVL v Košiciach; ss. 576;
ISBN 978-80-8054-476-8;
Marián Kozák v rámci vzdelávania poslucháčov veterinárnej
medicíny a postgraduálneho štúdia pre veterinárnych
lekárov vydal viacero odborných autorských titulov:
- Kozák M.: Neurologická propedeutika v praxi malých
zvierat, monografia, Vydavateľstvo M+M Prešov, 1998,
ISBN 80-967727-1-6
- Kozák M.: Profilácia biochemicko-hematologických
ukazovateľov u zdravých psov a pri ich ochoreniach, Ústav
veterinárnych informácii a osvety Bratislava, 1991;
reedícia 1993;
- Kozák M. a kol.: Vnútorné choroby psov a mačiek, Magwww.uvlf.sk

nus, Košice, 1993, ISBN 80- 85569; reedícia Vydavateľstvo
M+M Prešov, 1998, ISBN 80-88950-00-7
- Marián Kozák, Darina Baranová, Zuzana Baranová, Ján
Bílek, Mária Fialkovičová, Monika Gaálová, Marcel Kovalík,
Jana Kyseľová, Edina Sesztáková, Jozef Skalka, Marta
Tučková, Tatiana Weissová: Vnútorné choroby psov a
základy klinickej a laboratórnej diagnostiky, učebnica
pre bakalárske štúdium v odbore „Kynológia“, Univerzita
veterinárskeho lekárstva lekárstva v Košiciach;
Vydavateľstvo VIENALA Košice, 05/2006,264 s. ISBN
80-8077-029-8
- Kozák Marián, Letková Valéria, Mojžišová Jana a kolektív:
Choroby psov a mačiek (vnútorné, infekčné, parazitárne)
I. Diel, UVL Košice, 2008, ISBN 978 – 80 – 8077 – 104 – 1;
strán 750;
- Kozák Marián, Letková Valéria, Mojžišová Jana a kolektív:
Choroby psov a mačiek (vnútorné, infekčné, parazitárne)
II. Diel, UVL Košice, 2008; ISBN 978 – 80 – 8077 – 105 – 8;
strán 722;
- Kozák Marián, Letková Valéria, Mojžišová Jana a kolektív:
Choroby psov a mačiek (vnútorné, infekčné, parazitárne)
III. Diel, UVL Košice, 2009; ISBN 978 – 80 – 8077 – 106 – 5;
strán 370;
- Kozák Marián: Semiologie (Klinická propedeutika) a
Maladies des Carnivores (Choroby mäsožravcov), učebnice
pre alžírskych študentov,1986, 1988;
M. Kozák uzatvára svoju úspešnú profesijnú dráhu
dňom 31. 12. 2013 ukončením pracovného pomeru na UVLF
v Košiciach.
Marián Kozák odišiel od nás nečakane, akoby vytrhnutý
z času života. Bolo to práve v dobe, keď recenzoval novú
učebnicu – Policajná kynológia, teória a prax, určenú pre
poslucháčov akreditovaného študijného odboru kynológia,
ktorého bol dlhé roky na Univerzite veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach odborným garantom. Marián Kozák
bol do posledných chvíľ svojho života neúnavný aj vo svojej
obetavej práci v Detskom klube zdravotne postihnutých
detí a mládeže v Košiciach, v Ťahanovských hriadkach, ktorý
založil a dlhodobo manažoval. V tejto činnosti bola jeho
životnou filozofiou myšlienka vychádzajúca z rešpektovania
prirodzených ľudských práv a slobôd: „Všetci ľudia sa rodia
slobodní a rovní si v dôstojnosti aj v právach“. Rovnako bol
Marián oddaný aj princípu viery v Absolútno, z ktorého
vychádzal a ku ktorému smeroval.
Marián, budeš nám veľmi chýbať! Slovensko nemá veľa
podobných osobností – múdrych a skromných zároveň.
V Bratislave 29. júla 2016 RNDr. Vladimír Ďurišin

P.S.
Marián zomrel práve v čase, keď bol pripravený na
uverejnenie v Kynologickej revue slávnostný medailón
k jeho okrúhlemu životnému jubileu, zobrazujúci jeho
bohatú profesionálnu medicínsku, ale aj výnimočnú
kynologickú kariéru. V mailovej pošte je stále otvorená
naša vzájomná korešpondenciu, v ktorej Marián milo
a veľkoryso odobruje faktografickú stránku výročia.
Vtedy ešte nevedel ani jeden z nás, že neočakávaná
udalosť, ktorá nás všetkých presahuje, náhle zmení
pôvodný medailón na vyššie uvedený nekrológ...
Táto spomienka za stala aj tak oslavným odkazom na
vzácneho človeka, za ktorým nám je veľmi smutno.
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Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie na výstave AGROKOMPLEX 2016

Medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava
Agrokomplex, ktorá v rámci poľnohospodárstva patrí medzi
najvýznamnejším na Slovensku, sa koná už od roku 1974.
V priestoroch nitrianskeho výstaviska sa tohto roku konal
už 43. ročník a slávnostne ho otvárali všetci najvyšší ústavný
činitelia, ktorí vo svojich vystúpenia garantovali podporu
poľnohospodárom. Agrokomplex, spolu so sprievodnými
výstavami, pravidelne poskytuje priestor vystavovateľom
nielen zo Slovenskej ale i Českej republiky, Maďarska,
Poľska, Chorvátska, Číny, Anglicka či Holandska a ďalších
krajín. Podujatie predstavuje dlhoročne stabilné zázemie
pre úspešnú komunikáciu odborníkov v danom odvetví,
prispieva k zachovaniu tradícií i k rozvoju slovenského
poľnohospodárstva a potravinárstva a prináša jedinečný
zážitok pre širokú verejnosť. Aj tento rok, ako je to už tradíciou,
sa medzi vystavovateľov zaradila aj Univerzita veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach. Expozícia UVLF bola
inštalovaná v pavilóne M1 a zaberala krytú plochu o rozlohe
21 m2. V uvedenom pavilóne boli sústredené aj expozície
výskumných ústavov rezortu pôdohospodárstva zastrešené
Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom,
expozícia ústavov SAV, Slovenskej poľnohospodárskej
univerzity, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka, Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej
komory, Agentúry pre rozvoj vidieka, Zväzu včelárov,
pekárov, cukrárov a cestovinárov, ÚKSÚP Bratislava a stánky
slovenských, väčších i menších producentov výrobkov
označených značkou kvality a agentúr propagujúcich
jednotlivé regióny Slovenska.
Počas štvordňovej výstavy prebiehali zároveň ďalšie
sprievodné podujatia – Národná výstava hospodárskych
zvierat, Regióny Slovenska – výstava vidieckeho cestovného
ruchu a rozvoja regiónov, COOPEXPO – medzinárodná
družstevná kontraktačno-predajná výstava spotrebného
tovaru, Obnoviteľné zdroje energie, Živnostenské trhy
– kontraktačno-predajná výstava malých a stredných
podnikateľov a ďalšie menšie výstavy. Špecializované
chovateľské zväzy pripravili divácky atraktívne predvádzanie
hospodárskych zvierat, prezentáciu drobnochovu i
odborné poradenstvo. V rámci sprievodného programu
www.uvlf.sk

vystúpili Národný žrebčín Topoľčianky a ranč
Equifarm. Nemenej zaujímavé boli i preteky
poštových holubov, predstavenie koní, ukážky
westernového jazdenia, furmanské preteky v
ťažkom ťahu, zvod Haflinských kobýl, ukážky
podkúvania koní a nákupný trh capov.
Vo výstavných priestoroch UVLF, okrem
úvodného posteru predstavujúcom Univerzitu
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach,
boli vystavené ďalšie s témami – Porovnanie
niektorých
kvalitatívnych
parametrov
v
zahraničných maslách, Negatívne dopady
nedostatku energie u dojníc, Metabolický profil
u dojníc v peripartálnom období, Hodnotenie
troch metód na stanovenie počtu somatických
buniek v
kravskom mlieku, Bioakumulácia
medi a zinku u diviačej zveri v gemerskom
regióne, Koncentrácia zinku v exkrementoch
ošípaných, Monitorovanie vplyvu L. reuteri pri
prevencii a terapii diarrhoického syndrómu
u prasiat, Potenciálne vektory vírusu infekčnej
anémie koní na Slovensku, Porovnanie účinnosti rôznych
druhov atraktantov pri odchytoch komárov, Organické a
mastné kyseliny v prevencii moru včelieho plodu, Rastlinné
silice v prevencii moru včelieho plodu, Vplyv rozdielnych
dávok probiotík na metabolizmus odstavčiat, Zlepšenie
zdravotných parametrov odstavčiat po podávaní probiotík.
Mikrobiálne zloženie zubného biofilmu, Účinok náhrady
komerčného krmiva biofermentovaným krmivom na
jatočnú výťažnosť a kvalitu produkovaného hydinového
mäsa, Starostlivosť o voľne žijúce živočíchy na Klinike
vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat UVLF v Košiciach,
Veterinárne aspekty manažmentu medveďa hnedého,
Rehabilitácia dravcov, Vybrané in vitro testy pre hodnotenie
expozície zvierat pesticídom, Výskyt kvasiniek rodu
Malassezia a Candida u hospodárskych zvierat na Slovensku,
Perspektívy využitia prospešných mikroorganizmov v liečbe
endometritídy kobýl, Význam dezinfekcie v chove hydiny,
Genotoxické účinky pesticídov, Zmeny v zložení bakteriálnej
mikroflóry holubov v pretekovej sezóne.
Našu výstavnú kóju navštevovali predovšetkým pracovníci
z oblasti vedy, výskumu, poradenstva, chovateľských zväzov,
pracovísk ŠVPS SR, veterinárni lekári z KVL SR, z pracovníkov
školy prorektori prof. J. Nagy a doc. O. Nagy, prof. Mudroň,
prof. Trbolová, doc. Beňová a doc. Eftimová. Z laickej
verejnosti to boli predovšetkým rodiny, ktorých zajímali
možnosti a podmienky štúdia na našej univerzite.
Účasť UVLF na výstave AGROKOMPLEX je žiadaná aj
v nasledujúcom roku. Napriek tomu, že univerzita spadá do
pôsobnosti rezortu školstva, prevažná časť jej výstupov či
už z vedecko-výskumnej, poradenskej, alebo pedagogickej
činnosti smeruje práve do rezortu pôdohospodárstva.
Zameranie našej expozície do budúcnosti by malo vychádzať
zo zámeru celkovej ideológie výstavy, kde sa deklaruje
prepojenie vedy a poľnohospodárskej praxe, pričom
dominantnou témou posledných výstav je predovšetkým
kvalita a zdravotná neškodnosť potravín, a samozrejme
otázka potravinovej sebestačnosti.
doc. MVDr. Pavel Naď, PhD.
garant výstavy za UVLF
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Záverečná konferencia projektu
„Posilnenie spolupráce medzi UVLF v Košiciach a UiN v Bodø“

V súlade s riešením projektu „Posilnenie spolupráce
medzi UVLF v Košiciach a UiN v Bodø“ implementovaného
v rámci Štipendijného programu EHP Slovensko sa v dňoch
17. – 21. 8. 2016 uskutočnili ďalšie pracovné stretnutia v rámci
záverečnej konferencie zástupcov UVLF v Košiciach a Nord
Universitet na partnerskej Nord Universitet (Bodø, Nórsko).
Obsahom záverečnej konferencie bolo zhodnotenie aktivít
spoločného projektu:
a) Príprava spoločného študijného programu Aquatic
animal health and welfare s prvkami interdisciplinárneho vzdelávania. V rámci tejto aktivity bola
prerokovaná finalizácia akreditačného spisu pre
spoločný študijný program na 3. stupni VŠ Aquatic
animal health and welfare (zdravie a welfare vodných
živočíchov), dohoda spolupracujúcich vysokých škôl
(dohoda o spolupráci) a finančné a administratívne
otázky projektu.
b) V rámci ďalšej aktivity Mobility akademických
pracovníkov, vedúcich predstaviteľov a administratívnych pracovníkov boli zorganizované 4 stretnutia –
v novembri 2015 a v auguste 2016 na Nord Universitet
a vo februári a v júni 2016 na UVLF v Košiciach, na
ktorých sa zúčastnilo spolu 30 pracovníkov.
c) Ďalšou aktivitou projektu bola Príprava inovatívnej
metódy. V rámci tejto aktivity bol pripravený nový
webový modul pre spoločný bakalársky program
Animal science (náuka o živočíchoch) v spolupráci
s Kompetenčným centrom pre vzdelávanie
a technológie na Nord.
d) Ďalšou aktivitou bola organizácia Intenzívnych kurzov
pre študentov a doktorandov, v rámci ktorej bol

zorganizovaný pilotný intenzívny kurz na Nord
Universitet pre študentov UVLF v Košiciach a
recipročne UVLF v Košiciach zorganizovala pilotný
intenzívny kurz pre doktorandov z Nord.
e) V rámci Krátkodobých mobilít študentov doktorandov
UVLF zorganizovala tri mobility pre doktorandov
z Nord.
Projekt sa 31. 8. 2016 končí, a preto na záverečnej konferencii bola zhodnotená spolupráca v rámci realizovaného
projektu – diskutovalo sa o rozšírení novej vyučovacej
metódy do ďalších predmetov prípadne študijných
programov, otázkach organizácie intenzívnych kurzov
v budúcnosti aj možnostiach ďalšieho rozvoja spolupráce
medzi oboma univerzitami. Výstupom projektu je aj
akreditačný spis pre spoločný študijný program na 3. stupni
VŠ Aquatic animal health and welfare, ktorý bude predložený
Akreditačnej komisii SR. Záverečnú správu je potrebné
podať do 30. septembra 2016.
Ešte pred odovzdaním záverečnej správy SAIA, n. o., ako
správca programu pre Štipendijný program EHP Slovensko,
organizuje záverečný seminár pre prijímateľov, ktorý sa
uskutoční v Bratislave a bude zameraný na zhodnotenie
priebehu realizácie projektov a čerpania financií, inštrukcie k
vypracovaniu záverečnej správy o projekte, k vysporiadaniu
finančných vzťahov po ukončení projektu a prezentácie
prijímateľov o projektoch.
Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na
plnení úloh tohto projektu.
prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
koordinátorka projektu

Katedra farmakognózie a botaniky
reprezentovala univerzitu
Vďaka finančným prostriedkom získaným cez KEGA
projektu č.015UVLF-4/2015 sme sa pedagógovia Katedry
farmakognózie a botaniky UVLF v Košiciach zúčastnili od
1. – 3. júla International Congress on Naturopathic Medicine
konanom v hlavnom meste Katalánska, v Barcelone. Na
www.uvlf.sk

tomto podujatí sa už po tretíkrát zišli odborníci z celého
sveta za účelom konzultovania problematiky prírodných
liečiv a alternatívnej medicíny. Rozličné univerzity
a vedecké pracoviská tu prezentovali výsledky svojich
experimentov. Príspevky účastníkov boli najčastejšie na
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tému uplatnenia fytoterapie v rôznych indikáciách (napr.
poruchy kardiovaskulárneho systému, rakovina, diabetes,
chronické ochorenia), no konferencie sa zúčastnili aj špičkoví
odborníci z oblasti alternatívnych medicínskych prístupov
(akupunktúra, aromaterapia, meditácia). Našu univerzitu
sme na tejto konferencii prezentovali formou 2 posterov.
Odbornú verejnosť sme informovali o účinkoch extraktu
z kôry Phelodendron amurensae, ktoré boli hodnotené
in ovo metódou a taktiež sme rozoberali problematiku
antioxidačnej aktivity a významu polyfenolov v tokajskom
víne.

Všetci pracovníci katedry sa dňa 7. 7. 2016 zúčastnili
vyjazdového zasadnutia, ktorého cieľom bola firma
AGROKARPATY Plavnica, kde sme si pozreli pestovanie
liečivých rastlín, výrobu čajov a prezreli si ich laboratória.
Ďalej sme navštívili firmu CALENDULA, a. s., Nová Ľubovňa,
kde sme sa oboznámili z výrobou suchých extraktov liečivých
rastlín. Verím, že všetky získané poznatky sa odzrkadlia v našej
pedagogickej činnosti.
doc. Ing. Jarmila Eftimová CSc.
vedúca katedry

Malajzijskí študenti to nemajú ľahké...
Súčasne rektorka bola
pozvaná aj ako expert na
hodnotenie
kurikúl
pre
veterinárnu medicínu na tejto
fakulte. Fakulta veterinárnej
medicíny
ju
požiadala
o
posúdenie
študijných
plánov, predmetov,
ich
nadväznosti, obsahu klinickej
praxe, vybavenia jednotlivých
pracovísk a kliník. Súčasťou
programu bola aj účasť
na
Seed
organizovanej
študentmi, na ktorej sa stretla
so zástupcami mnohých
univerzít.

Študenti veterinárnej medicíny Kelantanskej univerzity
v Kota Bharu v Malajzii k získaniu licencie na výkon povolania
musia prejsť záverečnými skúškami pred komisiou, ktorej
členmi sú len externí profesori zo zahraničných univerzít.Tohto
roku bola ako jedna zo skúšajúcich pozvaná rektorka UVLF v
Košiciach prof. MVDr. Jana Mojžišová PhD. Cieľom takéhoto
systému je, aby externý učiteľ z inej univerzity objektívne
posúdil úroveň vedomostí ich študentov a ich uplatniteľnosť
na trhu práce. Študenti sú takí istí ako u nás – niektorí
excelentní, niektorí slabší, niektorí s výborným logickým
myslením, iní s výbornými teoretickými schopnosťami, ďalší
zas s výbornými klinickými schopnosťami a aj tam študujú
veterinárnu medicínu prevažne dievčatá rovnako ako u nás.
www.uvlf.sk
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Počas svojho týždňového pobytu v Malajzii navštívila prof.
Mojžišová spolu aj s prorektorom Jurajom Pistlom laboratória
a klinické pracoviská Universiti Malaysia Kelantan. Univerzita
má na veľmi dobrej úrovni oblasť mikrobiológie, v ktorej je
možná naša spolupráca.
Už pri tomto prvom kontakte oboch univerzít bola
naznačená možnosť výmeny našich študentov a učiteľov a
spolupráce v oblasti vedy a výskumu. Dekan veterinárnej
fakulty Univerzity v Kelantan pricestuje v októbri na návštevu
Košíc, kde si pozrie našu univerzitu, náš spôsob výučby a
potom môžeme pristúpiť aj k nejakej zmluve o spolupráci,
ktorá by obsiahla aj výmenu učiteľov a študentov.
(lk)

Expozícia poľovníctva a ochrany zveri v Trebišove

Dňa 25. júna 2016 v Múzeu a Kultúrnom centre južného
Zemplína v Trebišove bola v obnovených a modernizovaných
priestoroch pôvodnej jazdiarne kaštieľa Andrášiovcov
slávnostne otvorená trvalá Expozícia poľovníctva a ochrany
zveri, ktorej tvorcom diorám je Károly Magyarovics z
Maďarska.
Nositeľom myšlienky vytvorenia expozície bola nezisková
organizácia Lovecký ochranný spolok svetobežníkov, ktorá
v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom a Múzeom
a Kultúrnym centrom južného Zemplína vytvorili jedinečnú
kultúrnu, vzdelávaciu a turistickú atrakciu. Cieľom spolku
okrem vytvorenia stálej expozície a vzdelávacej inštitúcie

www.uvlf.sk

je aj propagácia ochrany vzácnych
a ohrozených druhov živočíchov,
prezentácia výsledkov z oblasti
manažmentu zveri na základe
vedeckých a odborných poznatkov.
Výchovnou
a
osvetovou
prácou chce spolok prispievať
k zachovaniu poľovníckej etiky,
zvykov, tradícií a obyčajov ako
súčastí nehmotného kultúrneho
dedičstva
pre
nastávajúce
generácie poľovníkov.
Otvorenia expozície sa popri
poslancoch NR SR, štátnych
tajomníkoch a zástupcov štátnej
správy
zúčastnili
významné
osobnosti z oblasti školstva a vedy
– prezident Rektorskej konferencie
Slovenska a rektor Technickej
univerzity vo Zvolene prof. Ing.
Rudolf Kropil, CSc., emeritní rektori prof. RNDr. Milan Marčok,
DrSc., z Technickej univerzity vo Zvolene, prof. MVDr. Rudolf
Cabadaj, CSc., a prof. MVDr. Dušan Magic, CSc., z UVLF
v Košiciach.
Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
na slávnostnom otvorení zastupovali prof. Ing. Juraj Ciberej,
CSc., odborný garant projektu a expert Medzinárodnej
organizácie pre poľovníctvo a ochranu zveri (CIC), a prorektor
univerzity MVDr. Martin Tomko, PhD.
prof. Ing. Juraj Ciberej, CSc.
MVDr. Martin Tomko, PhD.
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Jazdecké preteky

Prvý septembrový víkend sa v priestoroch Jazdeckého
areálu UVLF v Košiciach niesol opäť v znamení športu.
Členovia jazdeckého oddielu TJ Slávia UVLF pripravili už
20. ročník jazdeckých pretekov Košický pohár tento rok
spojených s finále celosezónnej súťaže o Východoslovenský
skokový pohár, a to v kategóriách deti a juniori. Počasie organizátorom opäť prialo, a tak si na jazdecký areál našlo cestu
nie len množstvo jazdcov, ale aj veľký počet divákov. Pre
tých bol ako vždy pripravený aj bohatý sprievodný program.
Detský muzikál upútal hlavne najmenších, paintball a nafukovacie hrady tých väčších. Pre jazdcov bolo pripravených 6
súťaží s výškou prekážok do 80 do 130 cm. Najnáročnejšia
súťaž – Košický pohár – s výškou prekážok 130 cm mala

Blahoželáme jubilantom...

zaujímavý výsledok, keď zo
17 štartujúcich sa na prvých
troch miestach umiestnil
MVDr. Ján Cigan, ktorý tak
využil na maximum možnosť
danú pravidlami Slovenskej
jazdeckej federácie, že jazdec
môže v súťaži štartovať na
maximálne troch koňoch.
Ani naši domáci jazdci sa
nestratili. V súťaži Mini-Maxi
sa zhodným výsledkom na
druhom mieste umiestnili
hneď dvaja domáci. Mgr.
Martin Bulík a MVDr. Lucia
Tarabová. Víťazom sa s
prekonanou prekážkou o
výške 170 cm stal Stanislav
Podlesný. V súťaži CameaCar
s výškou 120cm sa na treťom
mieste umiestnila Jana
Sopková. V súťaži č. 3 cena
LCS Electronics si štvrtým
miesto poistila celkovú
pozíciu vo Východoslovenskom skokovom pohári naša Barbora Stehlíková, ktorá nakoniec skončila celkovo na treťom mieste a potvrdila stúpajúcu
formu pred posledným rokom, v ktorom ešte môže ako juniorka súťažiť. V kategórii detí nesklamala Nina Nálepková,
ktorá po získaní 1. miesta na Majstrovstvách východoslovenskej oblasti potvrdila svoju výkonnosť celkovo druhým
miestom v skokovom pohári. Jazdci si po týchto pretekoch
doprajú krátky odpočinok, pretože ich ešte čakajú drezúrne
preteky 24. septembra, ktoré budú zároveň Majstrovstvami
východoslovenskej oblasti pre všetky vekové kategórie.
Ing. Marek Horváth

Marta Dancáková
Vladimír Takáč

...ktorí v krásnych letných mesiacoch júl
a august oslávili svoje životné jubileá, a
prajeme im veľa pevného zdravia, šťastiaa,
lásky, životného optimizmu, pokoja a porozumenia, úspechov a splnených snov.

Helena Kosyková
Elena Pavelková
Peter Šcerba
doc. MVDr. Ján Venglovský, PhD.
prof. MVDr. Viera Cigánková, PhD.
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