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Kauza eurofondov – čo sú fakty a čo zavádzanie verejnosti – a ako sa nás to týka
Letné obdobie sa obvykle nesie
v duchu pohody, pokoja a odpočinku, novinári ho zvyknú nazývať
aj uhorkovou sezónou, lebo okrem
nakladania uhoriek sa nedeje nič
závažného. Toto leto však bolo horúce
nielen z hľadiska počtu tropických dní,
ale najmä „vďaka“ kauze eurofondov,
ktorá výrazne rozkývala politickú
scénu, zarezonovala v spoločnosti,
vyvolala rôzne reakcie verejnosti a
značne sa dotkla aj akademického prostredia. Novinári mali
o čom písať, mali po čom pátrať a hľadať súvislosti. Ale to je
ich práca, informovať verejnosť, a v tomto prípade aj vďaka
nim vyplávali na povrch nečakané odhalenia. Čo sa vlastne
udialo?
Dňa 27. 6. 2017 boli na portáli itms2014.sk zverejnené neschválené projekty v rámci výzvy OPVaI-VA/
DP/2016/1.2.1-03 na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok na podporu dlhodobého strategického
výskumu a vývoja (DSV) v oblastiach špecializácie RIS3 SK
z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít
Slovenskej republiky. Vtedy sme sa dozvedeli, že ani jeden
projekt univerzitných vedeckých parkov a vedeckovýskumných centier výskumných univerzít a ústavov SAV nedostal
finančnú podporu. Naša univerzita sa v tejto výzve uchádzala o dva projekty, a to:
1. Personalizovaná nefarmakologická terapia humánnych
		 a animálnych neurodegeneračných ochorení mozgu
		 ischemicko-diabetickej polyneuropatie – žiadateľ UVLF
		 v Košiciach, partner Nemocnica Šaca, Centrum Memory
		 a SAV NiU,
2. Personalizovaná medicína – OPENMED – hlavný partner
		 UPJŠ v Košiciach, partneri UVLF a SAV.
Naviac, ani vo výzve OPVaI – VA/DP/2016/1.2.1 – 02 –
Podpora priemyselných výskumno-vývojových centier v
oblastiach špecializácie RIS3 SK (PVVC), kde sme boli partnermi v projekte Funkčne gradované biomateriály na regeneráciu chrupkového tkaniva, a žiadateľom bola Nemocnica
Košice – Šaca, a. s., 1. súkromná nemocnica, sme neuspeli.
Pre rektorov dotknutých univerzít to bola informácia,
ktorá vyvolala veľké rozhorčenie, pretože znamenala, že
nielen ďalší rozvoj a udržanie vedeckých parkov budú
veľmi problematické, ale výrazne to ohrozí možnosť dlhodobého strategického výskumu na vysokých školách. V
súvislosti s touto kritickou situáciou pri nakladaní s finančnými prostriedkami štrukturálnych fondov OP VaI sme sa
my, rektori výskumných univerzít, rozhodli obrátiť sa listom
na vtedajšieho ministra školstva, vedy, výskumu a športu
Petra Plavčana. List podpísali rektori Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity Pavla

Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity v Nitre,
Žilinskej univerzity v Žiline, Technickej
univerzity vo Zvolene, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a predseda Slovenskej akadémie
vied. Okrem iného sa v liste uvádza:
Predmetná výzva na predkladanie
projektov bola zameraná na dlhodobý
strategický výskum v oblastiach špecializácií podľa výskumných kapacít. Ak
má výzva financovať dlhodobý výskum, mali by byť podporené
inštitúcie, ktoré dlhodobo výskum aktívne uskutočňujú. Ak má
byť výskum strategický, potom by mal byť zameraný na priority
stanovené v stratégii inteligentnej špecializácie RIS3 SK, ktoré
sú ex-ante podmienkou čerpania financií na výskum.
V slovenskom výskumnom priestore patríme medzi špičku,
čo v predchádzajúcom programovom období sme potvrdili aj
získaním financovania projektov vybudovania univerzitných
vedeckých parkov (UVP) a vedeckovýskumných centier (VVC). V
tom čase bola súťaž o projekty UVP a VVC náročná, ale transparentná. Najviac zavážila úspešnosť v medzinárodnom porovnaní.
V rámci predmetnej výzvy OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03
sme spoločne aj s významnými partnermi z priemyslu predložili projekty na rozvoj a stabilizáciu budovaných UVP a VVC.
Mali teda akcelerovať využívanie nainvestovanej výskumnej
infraštruktúry a nasmerovať ju na reálne potreby praxe v
prospech Slovenska. Sme presvedčení, že tieto projekty nadväzujúce na misiu UVP a VVC predstavujú ťažisko napĺňania
Stratégie inteligentnej špecializácie RIS3 Slovenskej republiky v
prospech Slovenska ako v zmysle priorít, tak aj v zmysle oblastí
špecializácií. Sú vysoko relevantné k potrebám praxe, sú pripravené v priamej spolupráci s kľúčovými podnikmi. Viažu sa tiež
na prípravu mladej generácie študentov na náročné inovačné
úlohy v ďalších desaťročiach, čo je najcennejšia spoločenská
hodnota projektov, ktorú nemôže ponúknuť nijaká iná organizácia.
Projekty získali dobré hodnotenia zo strany zahraničných
hodnotiteľov. Máme však vážne výhrady voči odbornej kvalifikovanosti domácich posudzovateľov. Proces vyhodnotenia
projektov považujeme za nekorektný a nezvládnutý. Verejnosť
si sama urobí názor po zverejnení financovaných prijímateľov.
Na prvom mieste predsa musia stáť kvalita a spoločenský
prínos. Nejde o ojedinelé praktiky. Pri pohľade na výsledky
vyhodnotenia projektov na podporu priemyselných výskumno-vývojových centier vo výzve PVVC-OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02
zdieľame rozhorčené reakcie verejnosti a máme pochybnosti o
spoločenskom prínose mnohých schválených projektov po ich
realizácii zo strany prijímateľov NFP.
Rozhodnutie vyradiť z financovania ťažiskové projekty
univerzít a SAV ich priamo znevýhodňuje smerom k zahrawww.uvlf.sk

ničiu i vo vzťahu k priemyselným a podnikateľským partnerom.
Výpadok vo financovaní strategického výskumu znemožní
plniť paradoxne práve dlhodobé strategické rozvojové zámery
SR v oblasti výskumu, vývoja a inovácií a UVP a VVC nebudú
rozvíjať svoje aktivity tak dynamicky, ako plánovali.
Týmto listom sme žiadali ministra školstva anulovať
hodnotenie projektov výzvy DSV a zabezpečiť urýchlené
korektné hodnotenie tak, aby napĺňalo ciele výzvy, operačného programu aj zmyslu financovania. Podľa nášho názoru
mal minister nástroje na nápravu a mohol konať aj z vlastného podnetu. Preto sme ho vyzvali, aby nečakal a konal.
Žiadali sme ho aj o komplexné prešetrenie procesov, ktoré
viedli Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a
inovácie na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky, respektíve Výskumnú agentúru ako
Sprostredkovateľský orgán riadiaceho orgánu (tzv. „SORO“)
k uvedeným výsledkom výzvy OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03.
Ďalej sme žiadali, aby ďalšie výzvy na vedecký výskum z
OP VaI boli smerované výlučne na prijímateľov z verejného
sektora, t. j. sektora, ktorý má nedostatok zdrojov, s možnosťou napojenia na partnerov z praxe. A recipročne, aby výzvy,
ktoré budú vyhlasované v rámci inovačnej časti Ministerstvom hospodárstva SR, boli otvorené pre vysoké školy a
SAV ako partnerov, a tak sa mohla zabezpečiť prepojenosť
škôl na inovačné podniky. Tak, ako to bolo dohodnuté medzi
ministrami školstva a hospodárstva pred niekoľkými rokmi.
Upozornili sme pána ministra, že v rámci OP VaI (celkovo 2,1
mld. €) sa počítalo s približne 900 mil. € na podporu výskumu,
čo malo byť primárne realizované na výskumných vysokých
školách a SAV. Tiež sme upozornili na skutočnosť, že s týmito
finančnými prostriedkami bolo rátané aj pri zostavovaní
programového vyhlásenia vlády SR, avšak pri momentálnom
nasmerovaní financií zo štrukturálnych fondov sa ukazuje, že
záväzok vlády navŕšiť rozpočet školstva o 2 mld. € nebude
naplnený. Odklonenie financií z OP VaI v tak veľkom objeme,
ktoré pôvodne mali ísť do škôl a SAV, znamená výrazné
oslabenie šancí slovenských vysokých škôl v medzinárodnej konkurencii. Ďalej sa prepadne atraktivita prostredia
slovenských škôl a len ťažko sa budú dať udržať mladí ľudia
na Slovensku. Priame dôsledky sa prejavia v budúcom sociálnom zabezpečení obyvateľov Slovenska. Upozornili sme
na to, že je to krátkozraká a nekoncepčná politiku s ďalekosiahlymi a dlhodobými negatívnymi následkami pre
občanov Slovenska.
Pána ministra sme vyzvali na osobné stretnutie s cieľom
riešiť uvedené problémy.
List do rúk pána ministra bol podaný na podateľňu MŠVVŠ
SR dňa 6. 7. 2017. Pre nás neznámym spôsobom sa dostal do
rúk novinárom a vypukla už dobre známa kauza eurofondov.
Stretnutie rektorov s ministrom prebehlo 12. 7. 2017 v Bratislave, kde po diskusii pán minister prisľúbil kontrolu hodnotiteľského procesu, samotných hodnotiteľov a taktiež sľúbil
vypísať výzvu v hodnote 80 miliónov eur len na podporu
vedeckých parkov.
Avšak politický rozmer celej tejto kauzy nedal na seba
dlho čakať. Rektori boli obvinení, že spustili koaličnú krízu
a spochybnili korektnosť prideľovania európskych financií,
čo môže Slovensko v rámci EÚ veľmi poškodiť. A že vlastne
projekty vysokých škôl a akadémie vied boli slabé a neobstáli v konkurenčnom boji s dravým súkromným sektorom.
Tvrdilo sa to až dovtedy, kým neboli odhalené tzv. schránkové firmy, ktoré výskum nikdy nerobili a ich jediným kvalifikačným predpokladom získať milióny eur bolo prepojenie
s „mocnými“ tohto sveta. Bolo poukázané na korupciu, politické prepojenie, netransparentnosť hodnotenia a nekom2

petentnosť hodnotiteľov. Nakoniec, všetko sme to sledovali
prostredníctvom médií.
Po tomto mediálnom tlaku a reakciách verejnosti pán
minister zvolal opakovane stretnutie rektorov výskumných
univerzít a Slovenskej akadémie vied na 14. 8. 2017 v Bratislave. Pred samotným stretnutím sme zosumarizovali naše
požiadavky do ôsmich bodov, ktoré sme ministrovi predložili. (Text č. 1 – Požiadavky rektorov) Nakoniec sme sa dohodli
na štyroch z nich, ktoré boli podpísané všetkými prítomnými
zástupcami škôl a akadémie vied. (Text č. 2 – Závery stretnutia)
Následne minister Plavčan predstúpil pred novinárov, kde sa
pokúsil informovať o záveroch spoločnej diskusie. Napriek
tomu, že sme na tlačovej konferencii boli všetci prítomní,
slovo nám udelené nebolo, preto sme pre novinárov vydali
nasledovné stanovisko:
Bratislava 15. 8. 2017
Stanovisko rektorov výskumných univerzít a SAV k
tlačovej konferencii po rokovaní s ministrom školstva,
vedy, výskumu a športu SR v pondelok 14. augusta 2017:
Zástupcovia siedmich výskumných univerzít a Slovenskej
akadémie vied sa v pondelok 14. 8. 2017 stretli s ministrom školstva Petrom Plavčanom, aby s ním rokovali o ďalších krokoch
smerujúcich k uvoľneniu zablokovaných štrukturálnych fondov
na výskum a vývoj.
Rektori a zástupcovia SAV sa ohradzujú voči spôsobu, ktorým
bola vedená včerajšia tlačová konferencia na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Po rokovaní s ministrom zostali
všetci zástupcovia univerzít a SAV prítomní aj na tlačovej konferencii až do konca, boli na nej uvedení ako partneri, ale neboli
vyzvaní k slovu, aby verejne prezentovali svoje stanovisko.
Na rokovanie s ministrom školstva prišli zástupcovia univerzít
a SAV s ôsmimi požiadavkami, pričom výsledkom stretnutia je
zatiaľ dohoda na prvých štyroch bodoch, z ktorých najdôležitejšie sú dohoda na oprave pravidiel hodnotenia a výberu
projektov, obnova práce Rady Výskumnej agentúry a urýchlené
vyhlásenie zrušenej výzvy DSV. Znenie všetkých požiadaviek
zástupcov univerzít a SAV je v priloženom dokumente.
Principiálnou požiadavkou rektorov bolo a naďalej zostáva,
aby verejné prostriedky EÚ určené na výskum boli aj použité
na výskum, a to primárne v tých slovenských inštitúciách,
ktoré vedecký výskum reálne robia, a ktorými sú najmä verejné
vysoké školy a SAV.
Zástupcovia univerzít a SAV v rámci 4 prijatých bodov akceptovali zrušenie výzvy DSV ako politické rozhodnutie, avšak s
očakávaním, že ministerstvo školstva dodrží dohodu a pristúpi k vyhláseniu novej výzvy v čo najkratšom možnom čase.
Rovnako akceptovali návrh na verejné prezentácie projektov v
snahe zvýšiť transparentnosť.
Vnímame tieto opatrenia ako prvé nevyhnuté kroky a
dúfame, že práce na rozumnom a účelnom využívaní zdrojov
EÚ budú akcelerovať. Ďalšie pracovné stretnutie sa podľa
dohody uskutoční ešte tento mesiac.
Dva dni po tlačovej konferencii predseda vlády SR oznámil,
že bude žiadať odstúpenie ministra Plavčana.
To sú fakty zoradené v chronologickom poradí a očistené od politických konšpirácií. Otázkou je, ako to ovplyvní
podstatu problému. Nič sa nezmení na tom, že 300 miliónov eur v PVVC výzve už bolo rozdelených a verejné vypočúvania, či moderné slovo hearingy, na tom nič nezmenia.
Nič to nemení na skutočnosti, že zrušenie výzvy pre DSV a
opakované vypísanie novej je proces veľmi časovo náročný
a naozaj treba konať rýchlo, ináč o tie peniaze prídeme.
Čo to znamená pre našu univerzitu? Treba si uvedomiť,
že príprava takýchto projektov je extrémne náročný proces.
Vyžaduje koncipovanie myšlienky, tímovú spoluprácu,
www.uvlf.sk

hľadanie partnerov, nekonečnú administratívnu a podpornú
prácu. Niekoľko mesiacov na nich pracovali tímy odborníkov, pre ktorých je takýto výsledok výrazne demotivujúci.
Naše projekty boli pripravené dôkladne a na vysokej úrovni
prepájali rôzne oblasti biomedicínskeho výskumu, takže

mali aj iný rozmer prekračujúci rámec našej univerzity.
Umožnili by nám rozvoj vedeckého parku, nákup špičkových prístrojov (medzi inými aj magnetickú rezonanciu) a
najmä rozvoj ľudských zdrojov. Samozrejme, že sa o projekty
budeme uchádzať opakovane a prispôsobíme ich pod-

Text č. 1 – Požiadavky rektorov
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mienkam novej výzvy, ak bude vypísaná. Ale zlý pocit z toho
všetkého, čo sa stalo, zostane vo všetkých nás.
Napriek tomu za mimoriadne pozitívne pokladám to, že
sme sa my rektori dokázali ozvať a zjednotiť. Ak by sme to
neurobili, nemohli by sme sa postaviť pred našu akademickú
komunitu s čistým svedomím, že sme sa hájili záujmy našich
inštitúcií. A v tejto pozícii musíme zotrvať bez ohľadu na

to, ako sa kauza s eurofondami vyvinie. Lebo túto nespustil
jeden list nespokojných rektorov, ale pochybné rozhodovanie o európskych financiách.
Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
rektorka

Text č. 2 – Závery stretnutia
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V roku 50. výročia založenia zvernice Obora
sme získali právo jej užívania na ďalších 15 rokov
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach pre zabezpečovanie praktickej výučby ako aj vedecko-výskumnej činnosti využíva účelové zariadenia. Jedným z
nich je Účelové zariadenie pre chov a choroby zveri,
rýb a včiel v Rozhanovciach, ktorého súčasťou je
aj poľovný revír Obora.
Zvernica Obora Rozhanovce vznikla v roku
1967 ako súčasť účelového zariadenia pre
chov zveri, rýb a včiel Vysokej školy veterinárskej v Košiciach. Na jej projektovaní
sa podieľali špičkoví odborníci z oblasti
chovu zveri z Výzkumného ústavu lesnictví
a myslivosti v Zbraslavi v Českej republike.
Tento špecializovaný poľovný revír zameraný na
intenzívny chov danielej a muflonej zveri, ktorý bol
vytvorený „na zelenej lúke“, bol dielom VŠV, ktorá ho materiálne ako aj personálne vybudovala. Materiálne náklady boli
vysoké, najmä čo sa týkalo oplotenia takmer 500 ha plochy,
pričom sa jednalo nielen o obvodové, ale aj vnútorné oplotenie, ktorým boli vytvorené menšie sekcie. Zvernica sa
tak rozčlenila na 2 produkčné časti a aklimatizačnú časť.
Bola vybudovaná kompletná infraštruktúra, a to spevnené
asfaltové cesty, početné kŕmne zariadenie, veľkokapacitné
zásobníky na objemové krmivo, odchytové zariadenia na
zver, ako aj posedy a iné poľovnícke zariadenia. Pretože
danielia a muflonia zver sa v tomto regióne vôbec nevyskytovala, bolo nutné vykonať zazverenie revíru dovezenou
zverou, ktorá bola väčšinou českého pôvodu. Koncom šesťdesiatych rokov bola kvalita danielej zveri v bývalom Československu veľmi slabá, a preto aj zver vypustená do zvernice
Obora odrážala uvedenú skutočnosť. Zásadný obrat nastal
v sedemdesiatych rokoch, kedy vďaka ústretovému postoju
ministerstva poľnohospodárstva SR bol realizovaný prvý
import vysoko kvalitnej danielej zveri z Maďarska (oblasť
Gyulay) na Slovensko, a to práve do zvernice Obora. Vhodné
materiálne zabezpečenie chovu ako aj odborné personálne
riadenie umožnilo, že početnosť danielej zveri gyulayského
pôvodu sa zvýšila natoľko, že bolo možné s ňou začať zazverovať aj iné revíry na Slovensku, a tým sa umožnilo vytvoriť
základ kvalitnej danielej populácie.
Zvernica Obora vzhľadom na skutočnosť, že bola vždy v
užívaní vysokej školy, plnila aj dôležité funkcie vyplývajúce z
pedagogického a vedecko-výskumného zamerania univerzity. Študenti Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach majú tak možnosť využívať poľovný revír Obora
v rámci špecializovaných disciplín zameraných na chov a
choroby zveri a poľovníctvo ako aj pri riešení bakalárskych,
diplomových a dizertačných prác Zahraniční študenti našej
univerzity vysoko oceňujú možnosť pracovať so živou raticovou zverou počas praktických terénnych cvičení zameraných na odchyt a imobilizáciu spojenú s odbermi vzoriek,
aplikáciou liečiv a pod. Takéto možnosti, aké má naša univerzita, neposkytuje v rámci EÚ takmer žiadna veterinárska
fakulta, čo je skutočnosť, ktorá zvyšuje prestíž a atraktivitu
UVLF pre záujemcov o štúdium zo zahraničia. V priebehu
medzinárodnej evalvácie a akreditácie v rokoch 2015 a
2016 hodnotiaci tím expertov EAEVE vysoko vyzdvihol
úlohu tohto účelového zariadenia vo vzdelávacom procese
www.uvlf.sk

budúcich veterinárnych lekárov a široké spektrum praktických predmetov ponúkaných študentom na účelovom zariadení bolo identifikované aj v záverečnej hodnotiacej
správe ako jedna zo silných stránok univerzity.
Vedecko-výskumné využitie zveri v poľovom
revíri Obora umožnilo úspešné riešenie viacerých výskumných úloh v rámci projektov
VEGA a APVV. Vzhľadom na súčasné zvýšené
zdravotné riziká pre poľovnú zver z pohľadu
infekčných a parazitárnych chorôb súvisiacich s globálnym otepľovaním, so zvýšenou
kontamináciou životného prostredia či inými
antropogénnymi vplyvmi je nepochybné, že
existencia takéhoto zariadenia nám poskytuje
potrebnú základňu na ďalšie vedecko-výskumné
projekty.
Rok 2017 je pre zvernicu Obora rokom jubilejným, pretože
uplynie okrúhlych 50 rokov od jej založenia. Zároveň je aj
rokom, kedy končilo súčasné 10-ročné nájomné obdobie
pre UVLF v Košiciach. Univerzita nie je vlastníkom poľovných
pozemkov v tomto revíri, keďže aj napriek uskutočneným
reštitúciám pozemkov sú Lesy SR, š. p., dominujúcim vlastníkom pozemkov v zvernici. Preto bolo našou snahou
obhájiť záujem univerzity obnoviť nájomné zmluvy na
ďalšie obdobie a pokračovať vo všetkých činnostiach v
tomto revíri aj v ďalšom období. To, čo sa zdalo spočiatku
samozrejmosťou – „mali sme to 50 rokov, prečo by sme to
nemali mať aj naďalej“, – sa vyvinulo do komplikovaného a
viacerými faktormi ovplyvneného problému. So žiadosťou
o podporu a súhlasné stanovisko sme oslovili Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a pani ministerku
Gabrielu Matečnú listom, v ktorom sme zdôvodnili potrebu
a úlohu zvernice vo vzdelávacom a vedecko-výskumnom
procese. Pani ministerka reagovala veľmi pozitívne a vyjadrila úprimnú vôľu umožniť nám ďalšie využívanie revíru
a odporučila nám obrátiť sa na Lesy Slovenskej republiky,
štátny podnik, ktorý je majoritným vlastníkom poľovných
pozemkov, so žiadosťou o zvolanie Valného zhromaždenia
vlastníkov poľovných pozemkov. Žiadosť bola doručená
osobne na generálne riaditeľstvo Lesy SR, š. p., dňa 4. 4. 2017,
ale až po niekoľkých dlhých týždňoch čakania a po mnohých
diskusiách, ktoré viedli k dohode podmienok užívania revíru,
bolo valné zhromaždenie zvolané a prenájom poľovných
pozemkov pre našu univerzitu odsúhlasený. Následne bola
podpísaná zmluva o užívaní poľovného revíru Obora Rozhanovce na obdobie 15 rokov. Musím s radosťou konštatovať,
že rok 2017 nebude len rokom, kedy oslávime 50. výročie
založenia zvernice Obora a súčasne ukončíme jej užívanie,
ale bude rokom, kedy sa začne písať jej ďalšia história. Moja
vďaka patrí všetkým, ktorí sa na tomto úspechu podieľali a
prispeli tak k ďalšiemu rozvoju našej univerzity. Verím, že
svojou činnosťou v tomto revíri dokážeme, že jej užívanie je
pre našu alma mater viac ako opodstatnené a prinesie nám
ďalšie úspechy na poli vzdelávania a vedy.
Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
rektorka
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Vybrané z programu rektorky
Dr. h. c. prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD.

• V Slovenskom raji sa v dňoch 30. 6. – 2. 7. 2017 konalo
tradičné Celoslovenské stretnutie veterinárnych lekárov,
ktorého sa pravidelne zúčastňuje aj pani rektorka Mojžišová. Nebolo tomu inak ani toho roku a spolu s viacerými
účastníkmi z našej univerzity sa tak uskutočnil ďalší
ročník obľúbeného podujatia.
• Rektorka spolu s prorektorom pre vedecko-výskumnú
činnosť a zahraničné styky prof. Pistlom dňa 6. 7. 2017
prijala na rektoráte návštevu delegácie z Užhorodskej
národnej univerzity na čele s prorektorom prof. Dr.
Alexandrom Slivkom. Užhorodská národná univerzita
patrí ku klasickým univerzitám Ukrajiny, ktoré sú držiteľmi najvyššej 4. úrovne akreditácie. Je to jedna z najväčších a najlepších univerzít v karpatskom regióne. Univer-

•

•

•

•

• Dňa 16. 8. 2017 zasadala Ubytovacia komisia UVLF
v Košiciach. Komisia sa na svojom zasadnutí zaoberala
prideľovaním lôžok študentom na akademický
rok 2017/2018 v súlade s platnými kritériami pre
poskytovanie ubytovania podľa počtu podaných žiadostí
o ubytovanie. Celková kapacita ŠD1 a ŠD2 je 825 miest,
ubytovanie je možné poskytnúť 801 študentom z dôvodu rekonštrukčných prác. Okrem toho má UVLF v
Košiciach zmluvu s TUKE o poskytnutí 160 miest na
ubytovanie.
• Dňa 23. 8. 2017 zasadala Rada rigorózneho konania.
Hlavným programom zasadnutia bolo posúdenie
predloženého návrhu tém rigoróznych prác na
akademický rok 2017/2018, ktoré vypísali pedagogickí
a vedeckí pracovníci univerzity. Do farmaceutickej
komisie bolo zaradených 25 prác, toxikologickej 9 prác,
mikrobiologickej a imunologickej po 2 práce. Členovia
rady navrhli úpravy názvov tém a doplnenie školiteľovkonzultantov pri niektorých témach. Rada rigorózneho
konania jednomyseľne schválila upravený návrh tém
6

zita je síce mladá, bola založená v roku 1945, ale získava si
dobré meno vo vedeckom svete. Spolupracuje s mnohými špičkovými univerzitami v zahraničí a aj na našu
univerzitu jej zástupcovia prišli za účelom nadviazania
kontaktov, keďže nás spájajú viaceré spoločné záujmy v
pedagogickej a vedeckej oblasti. Na záver stretnutia bola
podpísaná dohoda o spolupráci. Našim hosťom sme
ukázali aj areál univerzity a vybrané pracoviská.
Júl a august vypĺňali udalosti týkajúce sa čerpania eurofondov na ministerstve školstva, na začiatku ktorých bol
list rektorov výskumných univerzít, medzi nimi aj UVLF v
Košiciach, ktorý bol zaslaný dňa 6. 7. 2017 ministrovi
Plavčanovi v súvislosti s nesúhlasným stanoviskom s
procesom hodnotenia a schvaľovania projektov v rámci
výziev OPVaI – VA/DP/2016/1.2.1.-03 – Podpora dlhodobého strategického výskumu 4 – 7 rokov v oblastiach špecializácie RIS 3 SK (DSV) a výzvy OPVaI – VA/
DP/2016/1.2.1.-02 – Podpora priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS 3 SK
(PVVC). Rektorka prof. Mojžišová sa v súvislosti so stanoviskom v tomto liste spolu s ďalšími rektormi zúčastnila stretnutia rektorov výskumných univerzít s ministrom
Petrom Plavčanom a následnej tlačovej konferencie.
Ďalšie stretnutie rektorov výskumných univerzít a
zástupcov SAV sa aj za účasti rektorky UVLF v Košiciach
konalo dňa 14. 8. 2017 na MŠVVaŠ SR v Bratislave. ( Viac
v samostatnom príspevku)
Rektorka UVLF prof. Mojžišová spolu s prorektorom pre
zahraničné štúdium MVDr. Tomkom prijala na univerzite
dňa 13. 7. 2017 veľvyslanca SR v Nórsku a na Islande Františka Kašického.
Dňa 7. 7. 2017 prijala rektorka prof. Mojžišová oznámenie
Akreditačnej komisie o schválení nášho špičkového tímu
OV 20. veterinárske vedy – LACTOVIR – v rámci projektu
Špičkové vedecké tímy VŠ na Slovensku. ( Viac v samostatnom príspevku)
Uzatvorením zmluvy o užívaní poľovného revíru zvernica Obora Rozhanovce dňa 18. 8. 2017 a zaevidovaním
Okresným úradom Košice-okolie dňa 21. 8. 2017 sa
úspešne zavŕšila niekoľkomesačná snaha rektorky
univerzity prof. Mojžišovej. Táto skutočnosť je potešujúca
o to viac, že zmluva o nájme bola podpísaná na obdobie
15 rokov. ( Viac v samostatnom príspevku)

Z agendy prof. MVDr. Zity Faixovej, PhD.,
prorektorky pre výchovno-vzdelávaciu
činnosť
rigorózneho konania na akademický rok 2017/2018 a
predsedníčka rady prorektorka prof. Faixová ho predloží
rektorke univerzity. Prorektorka prof. Faixová informovala
členov rady o priebehu rigoróznych skúšok v študijnom
odbore farmácia. V akademickom roku 2015/2016 bol
počet rigoróznych prác 23, z toho v komisii farmakológie
17, z toho 11 obhájených, 1 – nepripustená k obhajobe
a 5 prác nebolo odovzdaných (rigorózne konanie bolo
zrušené), v komisii toxikológie 4 práce, z toho 3 práce
obhájené a 1 odovzdaná, v komisii imunológie 2 práce,
obe boli obhájené. Za akademický rok 2016/2017 bolo
rozpracovaných 30 prác, v komisii farmakológie 18, z
toho 1 odovzdaná, v komisii toxikológie 9, imunológie 1
a mikrobiológie 2 práce.
www.uvlf.sk

• Na stránke SAIA https://spehp.saia.sk/sk/aktuality/
publikacia-spolupraca-slovenskych-strednych-avysokych-skol-s-partnermi-v-norsku,-na-islande-a-vlichtenstajnsku boli uverejnené publikácie (v SJ a AJ) o
projektoch v rámci Štipendijného programu EHP
Slovensko vrátane dvoch projektov UVLF v Košiciach s
Nord Universitet v Bodø, Nórsko.
• Bola zaslaná Záverečná správa ERASMUS+ za obdobie od
1. 6. 2015 do 31. 5. 2017 – vzdelávacia mobilita
jednotlivcov, číslo zmluvy 2015-1-SK01-KA-103-008702.
• V spolupráci s PharmDr. M. Fedorovou bol pripravený
článok do časopisu Lekárnik o lekárenskej praxi študen-

tov študijného programu farmácia.
• Bola pripravená a vydaná brožúra Organizačná štruktúra,
harmonogram štúdia a študijné plány pre študentov
prvého, druhého, spojeného prvého a druhého a tretieho stupňa vysokoškolského štúdia, Etický kódex
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
a Študijný poriadok Univerzity veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach na akademický rok 2017/2018.
Novou súčasťou brožúry je Etický kódex študenta UVLF
v Košiciach, ktorý upravuje základné pravidlá správania sa
študenta voči iným študentom, vysokoškolským učiteľom
a iným fyzickým a právnickými osobám.

Z agendy doc. MVDr. Oskara Nagya, PhD.,
prorektora pre klinickú činnosť a styk s praxou
• Dokončilo sa vyprázdnenie a uvoľnenie priestorov
bývalého oddelenia chirurgie, ortopédia, röntgenológie
a reprodukcie KMZ v pavilóne P 17 a presťahovanie
pracovníkov tohto pracoviska do priestorov Univerzitnej
veterinárnej nemocnice v pavilóne P 40. V nadväznosti
na to sa začala realizácia prác súvisiacich s plánovanou
adaptáciou a rekonštrukciou týchto uvoľnených
priestorov pre potreby vytvorenia Centra klinických
zručností. Priebežne boli vykonávané práce konzultované s vedúcim realizácie stavebných prác a prof. Ledeckým
povereným za zriadenie uvedeného pracoviska. Zároveň
boli začaté práce na príprave návrhov na priestorové
usporiadanie jednotlivých cvičební a laboratórií a
ich materiálno-technické vybavenie a zariadenie podľa
naplánovaného odborného zamerania jednotlivých
výučbových priestorov.

• Zrealizovalo sa dodanie a prebratie kompletnej sady
obstaraných výučbových modelov a ďalšieho materiálu
pre novozriaďované pracovisko Centra klinických
zručností.
• Na základe naplánovaných zmien v priestorovom
usporiadaní prevádzky kliniky vtákov, exotických a
voľne žijúcich zvierat v pavilóne P 26 sa začala realizácia
navrhnutých rekonštrukčných prác jednotlivých
priestorov a následne pokračovalo zariaďovanie interiéru. Uvedené aktivity boli naplánované ukončiť do
zahájenia nového akademického roka 2017/2018, čo
by zároveň umožnilo plánované vnútorné prepojenie
objektu P 40 Univerzitnej veterinárnej nemocnice s
centrálnym príjmom pacientov a jej ambulancií s
objektom P 26 s ambulanciou oddelenia vnútorných
chorôb KMZ a pracoviskami kliniky vtákov, exotických a
voľne žijúcich zvierat.
www.uvlf.sk

• S prednostom kliniky ošípaných a službukonajúcimi
veterinárnymi lekármi sa riešil podnet vo forme sťažnosti
obyvateľky obytného domu na sídlisku Mier týkajúci
sa opakujúcej sa zvýšenej hlučnosti pochádzajúcej s
maštaľných priestorov ošípaných v období ranného a
večerného kŕmenia zvierat. Po vykonaných opatreniach
v oblasti organizácie prevádzky kŕmenia a starostlivosti o
zvieratá sa situácia zlepšila.
• Počas letného dovolenkového obdobia bola zabezpečená nepretržitá prevádzka Univerzitnej lekárne.
• Prevádzka ambulancií kliniky malých zvierat bola
vykonávaná počas hlavného letného dovolenkového
obdobia s upraveným režimom ordinačných hodín,
ktoré zabezpečovali výkon klinickej činnosti počas
dennej pracovnej doby bez výkonu pohotovostných
služieb mimo tejto doby. Opätovné vykonávanie
nepretržitých 24-hodinových služieb v ambulanciách
kliniky bolo začaté 28. 8.
• Bola zabezpečená účasť člena KVL SR pre realizáciu časti
prezentácie ako súčasti „Úvodu do štúdia“ pre študentov
1. ročníka VVL a HP.
• V súvislosti s plánovaním realizácie praktických cvičení
v zimnom semestri AR 2017/2018 aj mimo pracovísk
univerzity bola vykonaná návšteva ŠPP v Zemplínskej
Teplici a jednanie so zodpovednými pracovníkmi
podniku o príprave podmienok na ich zabezpečenie
s dôrazom na oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia
študentov a pedagógov pri práci so zvieratami. V
spolupráci s vedením ŠPP v Zemplínskej Teplici boli
prerokované tiež niektoré ďalšie návrhy na zlepšenie
možností vykonávania praktických klinických cvičení na
hlavnej farme podniku.
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• V súlade s čl. 5 prílohy č. 1 vnútorného predpisu č. 57 –
Vnútorný systém kvality na UVLF v Košiciach – komisia
pre hodnotenie kvality na svojom zasadnutí dňa 26.
6. 2017 navrhla opatrenia a námety na zvýšenie kvality
UVLF v Košiciach. Vedenie UVLF v Košiciach na svojom
zasadnutí dňa 3. 7. 2017 prerokovalo materiál Návrhy na
odstránenie nedostatkov a zlepšenie kvality, vyplývajúce
z Výročnej správy o kvalite UVLF v Košiciach za akademický rok 2015/2016. Z uvedeného materiálu vyplynulo,
že nie všetky pracoviská zaslali odpoveď na list zo dňa 14.
2. 2017, ktorým boli požiadané o zaslanie pripomienok
k Výročnej správe o kvalite UVLF v Košiciach za akademický rok 2015/2016. Z 52 oslovených odpovedalo 40
pracovísk (76,9 %), pripomienky a návrhy zaslalo 32
pracovísk (61,54 % zo všetkých oslovených pracovísk,
80 % z pracovísk, ktoré odpovedali). Niektoré pracoviská
uviedli pripomienky a návrhy, ktoré nesúviseli s
hodnotenými oblasťami Výročnej správy o kvalite UVLF
v Košiciach za akademický rok 2015/2016, napriek tomu
sa komisia pre hodnotenie kvality a vedenie nimi
zaoberali. Uvedený materiál bol zaslaný na jednotlivé
pracoviská a je zverejnený aj na intranete UVLF v
Košiciach (intranet.uvlf.sk).
• V mesiacoch júl a august pokračovali práce na
rekonštrukcii budovy haly – maštale v Jazdeckom areáli,
účelovom zariadení UVLF, preto sa v uvedenom období
uskutočnilo niekoľko pracovných stretnutí v súvislosti
s riešením vzniknutých problémov a odstraňovaním
nedostatkov.

Z agendy
prof. MVDr. Jozefa Nagya, PhD.,
prorektora pre rozvoj školy
a hodnotenie kvality
• Zakúpením nového nákladného automobilu bol
zahájený odvoz konskej podstielky z Jazdeckého areálu
UVLF do kompostárne biologicky rozložiteľného odpadu
v Záhrade Bernátovce, čím sa vyriešil problém jej
likvidácie.
• Vedenie UVLF v súlade so schváleným organizačným
zabezpečením prípravy (18. 4. 2017) na pravidelných
pracovných stretnutiach pripravuje návrh Dlhodobého
zámeru UVLF v Košiciach na roky 2018 – 2023.
• Dňa 8. 8. 2017 sa uskutočnilo informačné stretnutie v
súvislosti s implementáciou modulu výkonových listov
zamestnancov univerzity do SAP-u na UKF v Nitre.
• V rámci procesu hodnotenia kvality vedenie UVLF v
Košiciach v súlade s vnútorným predpisom č. 57 –
Vnútorný systém kvality na 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“ a bolo vykonané
hodnotenie zamestnancov v pracovných kategóriách
THP a R vedúcim zamestnancom.

		

Z agendy prof. MVDr. Juraja Pistla, PhD.,
prorektora pre vedecko-výskumnú
činnosť a zahraničné styky

• S letnými mesiacmi sa spájajú spravidla dovolenky a
oddych, avšak pre univerzitný život to celkom neplatí.
Dňa 3. júla 2017 prebehli prijímacie skúšky doktorandov.
Na prijímacie skúšky boli rektorkou UVLF ustanovené 3
komisie v závislosti od druhu študijných odborov a počtu
prihlásených uchádzačov. Celkovo bolo vypísaných 55
tém dizertačných prác, z toho 33 z UVLF a 22 z externých
vzdelávacích inštitúcií (EVI), na ktoré sa prihlásilo
32 uchádzačov (minulý rok 47), z toho 1 sa na skúšky
nedostavil. Prijímacia komisia zasadala 10. 7. 2017. Do
dennej formy štúdia bolo z 23 uchádzačov prijatých na
UVLF 14 uchádzačov (z toho 13 žien), na EVI bolo prijatých
5 uchádzačov nasledovne: ÚFHZ SAV – 2, PaÚ SAV – 1,
NIÚ SAV – 2. 4 uchádzači o dennú formu štúdia neboli
prijatí pre nedostatok miesta alebo pre nesplnenie
kritérií. Do externej formy štúdia bolo prijatých všetkých
7 uchádzačov na UVLF, na EVI sa neprihlásil nikto.
Najväčší záujem uchádzačov bol o študijný program
infekčné a parazitárne choroby zvierat (6), hygiena
potravín (4) a imunológia (4), veterinárna morfológia a
fyziológia (3), súdne a verejné veterinárske lekárstvo (3),
neurovedy (3), mikrobiológia (2), veterinárna chirurgia,
ortopédia a röntgenológia (2) a po jednom uchádzačovi
boli prijatí na študijné programy virológia, veterinárne
pôrodníctvo a gynekológia, a hygiena chovu zvierat a
životné prostredie. Na základe odvolania prijímacia
komisia zasadala 15. 8. 2017, pričom v 1 prípade vyhovela
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žiadosti a daná uchádzačka bola prijatá na denné
štúdium na UVLF.
Dňa 4. júla 2017 sa konalo zasadnutie Vedeckej rady
UVLF, čomu predbiehala príprava programu zasadnutia
ako aj príprava jednotlivých materiálov na jednanie.
Hlavným bodom jednania bola správa o vedeckovýskumnej činnosti za rok 2016. Bližšie informácie
zo zasadnutia vedeckej rady sú uvedené v osobitnom
príspevku.
V priebehu augusta intenzívne prebiehali obhajoby
dizertačných prác. V akademickom roku 2016/17
malo obhájiť dizertačné práce 27 doktorandov, z
toho 17 v dennej a 10 v externej forme štúdia. Štúdium
prerušilo 9 doktorandov (3 denní a 6 externých). Celkovo
dizertačné práce v riadnom čase obhájilo 16 doktorandov, v nadštandardnej dobe nikto, nakoľko vedenie
UVLF vynakladá veľkú snahu, aby doktorandi končili
svoje štúdium v riadnej dobe štúdia. 2 doktorandi
nesplnili podmienky štúdia.
V priebehu obidvoch letných mesiacov bol individuálne
riešený rad žiadostí doktorandov o rôzne druhy zmien v
ich štúdiu.
V strede mesiaca júl bola zverejnená informácia
Národného štipendijného programu na podporu mobilít
študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a
výskumných pracovníkov, z čoho vyplynulo, že ani
v jednej z uvedených kategórií nebol podaný z
UVLF žiadny mobilitný projekt. Opakuje sa nepriaznivá
situácia z predchádzajúcich rokov, čo vedie k nedostatku
medzinárodných kontaktov, nedostatku medzinárodných projektov, obmedzenému transferu poznatkov a
tiež k negatívnemu hodnoteniu univerzity v rámci zberu
štatistických údajov a ich vyhodnocovania MŠVVaŠ SR.
www.uvlf.sk

• V zmysle VP č. 63 Zásady obsadzovania post		
doktorandských pracovných miest na UVLF v Košiciach bola rektorkou univerzity dňa 28. 8. 2017 na
webovom sídle UVLF zverejnená výzva na obsadzovanie
postdoktorandských pracovných miest, doktorandi majú
na podanie žiadostí časový priestor 14 dní od zverejnenia
výzvy.
• V priebehu letných mesiacov prebiehali práce na príprave
zborníka zo Seminára doktorandov venovaného
pamiatke akademika Boďu, ktorý sa uskutoční v dňoch 6.
a 7. 9. 2017. Recenzné posudky vypracovali doc. K.
Beňová a doc. A. Valenčáková.
• V priebehu augusta bolo potrebné nahlásiť návrhy tém
do oblasti agrosektora v rámci prioritných smerov pre
doménu 5 – Zdravé potraviny a životné prostredie – pre
oblasť agrosektora a životného prostredia. Za univerzitu
bolo navrhnutých 5 tém (3 v oblasti hygieny potravín a 2
• Dňa 6. 7. 2017 sa na Referáte pre zahraničné štúdium UVLF
v Košiciach uskutočnilo prijímacie konanie do 6-ročného
študijného programu Všeobecné veterinárske lekárstvo
vyučovanom v anglickom jazyku. Prijímacieho konania sa
zúčastnilo 7 uchádzačov.
• Dňa 6. 7. 2017 sa na RZŠ uskutočnilo stretnutie prorektora
MVDr. M. Tomka, PhD., so zástupcom anglickej
spoločnosti Eville and Jones LTD pánom MVDr. V.
Tancarom. Cieľom stretnutia bolo prediskutovať
možnosti spolupráce v oblasti prípravy záujemcov o
prácu inšpektorov pre uvedenú spoločnosť.
• Dňa 13. 7. 2017 sa pri príležitosti návštevy UVLF v Košiciach veľvyslancom SR v Nórskom kráľovstve a na
Islande pánom F. Kašickým uskutočnilo na Rektoráte
UVLF v Košiciach pracovné stretnutie za účasti rektorky
Dr. h. c. prof. MVDr. J. Mojžišovej, PhD., a prorektora MVDr.
M. Tomka, PhD.
• Dňa 17. augusta
2017 sa na referáte
pre
zahraničné
štúdium
konalo
pre akademický
rok
2017/2018
v poradí tretie
prijímacie konanie
do 6-ročného študijného programu všeobecné
veterinárske lekárstvo vyučovanom v anglickom jazyku.
Tri záujemkyne o štúdium, ktoré sa testov zúčastnili,
pochádzajú z Islandu, Grécka a UK. Tradičného dňa
otvorených dverí, ktorý nasledoval po prijímacom
konaní, sa zúčastnili nielen aplikantky, ale aj už prijatý
študent v rámci 4-ročnej formy študijného programu

Z agendy Ing. Róberta Schrétera, PhD.,
kvestora
• Mesiace júl a august sa niesli najmä v duchu eurofondov.
Je nutné konštatovať, že projekty podané univerzitou
ako hlavným partnerom, resp. ako partnerom boli v DSV
aj PVVC výzve neschválené. V DSV výzve boli zamietnuté
žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekty
„Personalizovaná medicína – OPENMED“ a „Persowww.uvlf.sk

v oblasti životného prostredia).
• Do 31. 8. 2017 bolo potrebné nahlásiť on line na stránke
11. ročníka festivalu vedy na Slovensku – Európska noc
výskumníkov – expozíciu UVLF, čo aj učinilo 8 pracovísk
s názornými a pútavými prezentáciami, ktoré budú
reprezentovať univerzitu na tomto vysoko sledovanom
podujatí: ústav biofyziky, farmakológie, mikrobiológie,
fyziológie, genetiky, hygieny zvierat a životného
prostredia, katedra farmakognózie a botaniky a katedra
farmaceutickej technológie.
• Vedením UVLF bolo v mesiaci júl a august schválených 35
zahraničných služobných ciest, čo súvisí hlavne s
obdobím konania vedeckých konferencií v septembri
ako aj s aktivitou UVLF v medzinárodných organizáciách,
ktorých výročné mítingy sú plánované na jesenné
mesiace.

Z agendy MVDr. Martina Tomka, PhD.,
prorektora pre zahraničné štúdium
spolu s rodinou. Budúcim študentom boli ukázané
priestory osária na katedre anatómie, histológie
a fyziológie, Univerzitná veterinárna nemocnica s
momentálnymi pacientmi a klinika koní. Zároveň ich
zaujímali podmienky ubytovania pri návšteve
Študentského domova UVLF. Očakávané pozitívne
výsledky testov z biológie a chémie boli záujemkyniam
o program oznámené po zrátaní bodov a momentálne
sa pripravujú na nástup na štúdium so začiatkom v
septembri 2017.
• Dňa 17. 8. 2017 sa prorektor pre zahraničné štúdium
MVDr. Martin Tomko, PhD., zúčastnil na pozvanie riaditeľa
JUDr. Mária Dingu výstavy Agrokomplex 2017.
• Dňa 18. augusta 2017 navštívili univerzitu ohľadom
ďalšej spolupráce pri propagácii možností štúdia na
UVLF v Košiciach zástupcovia Tomi School z Grécka páni
Baniorasovci.
• V mesiacoch júl – august sa uskutočnilo viacero stretnutí
členov organizačného výboru stretnutia pri príležitosti
osláv 25. výročia od začatia výučby študijného programu
všeobecné veterinárske lekárstvo v anglickom jazyku.
Účasť na oslavách potvrdilo viac ako 66 bývalých
absolventov, ktorí sa v sprievode svojich rodinných
príslušníkov tešia na opätovnú návštevu svojej alma
mater.
nalizovaná nefarmakologická terapia humánnych
a animálnych neurodegeneračných ochorení mozgu
ischemicko-diabetickej polyneuropatie“ v rámci výzvy
OPVaI – VA/DP/2016/1.2.1-03 – Podpora dlhodobého
strategického výskumu 4 – 7 rokov v oblastiach
špecializácie RIS 3 SK). Voči rozhodnutiu Výskumnej
agentúry bolo podané odvolanie v oboch prípadoch, a
to ako z úrovne UVLF, tak aj z úrovne UPJŠ Košice. Rovnako bola vo výzve PVVC (Výzva OPVaI – VA/
DP/2016/1.2.1 – 02 – Podpora priemyselných výskumnovývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK)
zamietnutá žiadosť o nenávratný finančný príspevok na
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projekt „Funkčne gradované biomateriály na regeneráciu chrupkového tkaniva“, kde bol žiadateľ Nemocnica
Košice – Šaca, a. s. 1. súkromná nemocnica, a partnermi
boli UVLF, ÚMV SAV a UPJŠ Košice. Projekt bol v odbornom
hodnotení zamietnutý, a tak hlavný partner Nemocnica
Košice podala voči rozhodnutiu o zamietnutí odvolanie.
Výsledky odvolaní zatiaľ nie sú známe.
• Univerzita podala v júli opätovne žiadosť o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku na SIEA v rámci
vyhlásenej
výzvy
OPKZP-PO4-SC431-2015-6
na
znižovanie energetickej náročnosti verejných budov.
Projekt rieši zateplenie obvodového plášťa, výmenu
otvorových výplní, zateplenie stropu a rekuperáciu v
pavilóne 17. Projekt sa nachádza v štádiu
administratívneho overovania.
• Pozitívnou správou je správa o schválení dokumentácie
z verejného obstarávania Výskumnou agentúrou dňa
17. 7. 2017 v projekte Medipark Košice, II. fáza, týkajúca sa
nákladov za rozpočtové položky nábytok, trezor a
stoličky v P 40 v sume 76 725,00.- eur. Univerzita tak bude
mať aj tieto posledné výdavky v rámci daného projektu
refundované.
• V júli sa rozbehla rekonštrukcia strechy na pavilóne 8
a 9. Realizácia prác by mala byť ukončená v septembri.

Verejné obstarávanie na opravu striech na pavilónoch
4 a 10 bolo vyhodnotené v auguste a zmluva na opravu
striech bude podpísaná v priebehu mesiaca september.
Rovnako napredovala rekonštrukcia jazdeckej haly,
pričom sa predpokladá, že bude ukončená v septembri.
Počas júla a augusta sa realizovali aj práce menšieho
rozsahu v oblasti stavebnej údržby, a to najmä v pavilónoch 1, 8, 14 a 26. V auguste bola ukončená rekonštrukcia
jedálne na študentských domovoch. Z dôvodu statickej
poruchy na jednom z objektov v areáli Pri hati sa tiež
realizovalo podchytenie schodiska a odstraňovanie
statickej poruchy.
• V júli začala univerzita realizovať novým nákladným
vozidlo IVECO odvoz kontajnerov s odpadom zo všetkých
súčastí UVLF.
• Prioritnou témou naďalej zostáva zavádzanie kalkulácie
úplných nákladov v súvislosti s analýzou finančnej
náročnosti predmetov a študijných programov. V tejto
súvislosti požiadala koncom júna univerzita o pridelenie
finančných prostriedkov v rámci výzvy vydanej MŠVVaŠ
SR na podporu implementácie riešenia UNIKAN
(Univerzitná kalkulácia nákladov). Finančné prostriedky
budú pridelené v rámci druhého kola implementácie,
ktorá sa teda bude realizovať v rokoch 2018 a 2019.

Zasadnutie vedeckej rady
Zasadnutie Vedeckej rady Univerzity veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach, druhé v poradí v roku
2017, sa uskutočnilo dňa 4. júla 2017. Zasadnutie otvorila
a viedla predsedníčka vedeckej rady, rektorka UVLF Dr. h. c.
prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., ktorá privítala prítomných
členov Vedeckej rady UVLF.
Zasadnutie vedeckej rady pokračovalo podľa programu:
1. Odovzdanie dekrétu docenta doc. MVDr. Anne
		 Jackovej, PhD., v študijnom odbore 4.2.13. virológia
2. Návrh na menovanie za docentku MVDr. Dašu Čížkovú,
		 DrSc., v študijnom odbore 6.3.3. veterinárna morfológia
		 a fyziológia
3. Vyhodnotenie vedecko-výskumnej činnosti na
		 Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v
		 Košiciach za rok 2016
4. 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 2017/18
5. Diskusia
6. Rôzne
7. Uznesenia VR
8. Záver
Vedecká rada schválila:
Návrhy predložené v:
a) bode 2 – návrh na menovanie za docentku MVDr.
		 Dašu Čížkovú, DrSc., v študijnom odbore 6.3.3.
		 veterinárna morfológia a fyziológia
b) bode 4 – 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.
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		 stupni vysokoškolského vzdelávania v akademickom
		 roku 2017/18
Vedecká rada zobrala na vedomie:
Správu o vedecko-výskumnej činnosti na Univerzite
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2016,
ktorú predložil prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
Diskusia bola zameraná k jednotlivým bodom programu.
V rámci konštruktívnej diskusie vystúpili: prof. J. Mojžišová,
prof. J. Pistl, prof. V. Ledecký, prof. V. Cigánková, prof. Š. Vilček,
prof. P. Mudroň, prof. J. Danko, prof. P. Sovák, doc. M. Bhide,
prof. J. Dianovský, prof. J. Nagy, prof. Š. Faix, doc. M. Žemlička
a prof. I. Valocký.
V rámci diskusie k bodu č. 3 – Správa o vedecko-výskumnej
činnosti na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach za rok 2016 – bolo diskutované nasledujúce:
– kvalita, komplexnosť a vecnosť spracovania správy,
		 ktorá zohľadňuje aktuálny stav kvalitného vzdelania a
		 vedy na univerzite;
– trend nastúpený vo vedecko-výskumnej činnosti sa
		zlepšuje,
veľkým
pozitívom
je
komplexná
		 medzinárodná akreditácia a evalvácia, a status
		 výskumnej univerzity;
– nastavenie kritérií v rámci kreditového systému
		 publikačnej činnosti na 3. stupni vysokoškolského
		 vzdelávania, výsledkom ktorého je zvýšenie kvality
		 publikácií doktorandov a ich podpora pre ďalší vedecký
		 rozvoj;
– potreba stimulácie vedeckých pracovníkov v tvorivej
		 činnosti, nakoľko publikačná aktivita je už niekoľko
		 rokov približne vyrovnaná a najväčší podiel na nej majú
		 práve vedúci pracovníci;
– podpora mladých vedeckých pracovníkov zavedením
		 Internej grantovej agentúry UVLF a postdoktorands		 kých pracovných miest;
www.uvlf.sk

–
		
		
		
–
		
		
		
–
		
		
		
–

plánované zmeny v bodovom hodnotení pracovníkov,
aktualizácia VP č. 57 Vnútorný systém kvality na UVLF
v Košiciach tak, aby preukázateľnejšie definovali
vedeckú aktivitu tvorivých pracovníkov;
nepriaznivými znakmi sú chýbajúce zahraničné
granty, kde je potrebné nastavenie systému pre
intenzívne zapojenie tvorivých pracovníkov do tejto
oblasti;
nepriaznivým znakom je tiež vysoký priemerný vek
nových docentov a profesorov s konštatovaním, že
kritériá pre habilitačné a inauguračné konania sú
nastavené primerane;
príčiny nízkej zahraničnej mobility tvorivých

		 pracovníkov, doktorandov aj študentov;
– návrhy na doplnenie do správy: štatistický prehľad
		 podaných projektov (APVV, H2020), prípadne
		 kategorizovať tento prehľad podľa katedier, kliník a
		 ústavov univerzity.
Predsedníčka vedeckej rady, rektorka UVLF Dr. h. c. 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

Akreditačná komisia identifikovala na UVLF špičkový tím
Akreditačná komisia začala vyhľadávať nadpriemerné
vedecké tímy na univerzitách od r. 2014 v projekte
Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na
Slovensku. Do prvej výzvy v r. 2014 sa prihlásilo 77 tímov a
z nich 37 získalo štatút špičkového tímu. Z našej univerzity
sa prihlásil 7-členný tím, ktorý, žiaľ, neprešiel náročným
sitom hodnotení, predovšetkým pre rôznorodé vedecké
zameranie – netvorili sme skutočný tím.
V druhej výzve sme podali nový návrh a v júni 2017
Akreditačná komisia rozhodla, že z 52 podaných prihlášok
náročné kritériá splnilo 17 návrhov. Medzi nimi je aj 4-členný
špičkový tím LACTOVIR (Laktobacily a vírusy vo veterinárnej
medicíne) z UVLF v zložení: prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc. –
kontaktná osoba, doc. MVDr. Radomíra Nemcová, PhD.,
MVDr. Soňa Gancarčíková, PhD., a MVDr. Michaela Vlasáková,
PhD. – mladá pracovníčka.
Hlavné kritériá pre špičkový tím
Podľa definície Akreditačnej komisie špičkový tím tvoria
najmenej 4 členovia pôsobiaci na danej univerzite, pričom
na zabezpečenie kontinuity aspoň jeden člen má byť mladší
ako 40 rokov. Tím mal pôsobiť ako skupina orientovaná na
vymedzenú vednú oblasť (nestačí veterinárna medicína),
v ktorej publikuje spoločné špičkové práce s kvalitnou
medzinárodnou odozvou a vyvíja aj ďalšiu nadpriemernú
vedeckú činnosť.
Náš 4-členný tím LACTOVIR, ktorý je súčasťou centra
excelentnosti INFEKTZOON, je vecne orientovaný na
skvalitnenie laboratórnej diagnostiky infekčných chorôb
zvierat, využití metód molekulovej epizootológie a na boj s
infekčnými chorobami zvierat s využitím laktobacilov. Popri
tomto odbornom vymedzení sme tím zaradili do vedného
odboru veterinárne vedy, ktorý má podľa JCR impakt faktor
0,891. Od počtu členov tímu a uvedeného IF sa odvíjalo
plnenie indikátorov kvality.
Scientimetrické indikátory
Pri hodnotení kvality tímu boli vzaté do úvahy
kvantifikovateľné scientimetrické indikátory ako sú kvalitné
publikácie, citácie vo svetovej literatúre a Hirschov index
(H). Vôbec nerozhodoval celkový počet publikácií tímu, ani
ich úhrny počet citácií. Hodnotili sa iba špičkové publikácie
s limitným počtom potrebných citácií. Na lepšiu kontrolu
citácií bolo užitočné uviesť, ako sa citácie dali nájsť v
medzinárodnej databáze, napr. Web of Science.
Pre náš tím scientimetrické indikátory vyžadovali aspoň 2
www.uvlf.sk

práce, ktoré boli citované za celé obdobie vedeckej činnosti
členov tímu najmenej 43-krát, pričom počet prác sme
prekročili 3-násobne. H index tímu mal dosiahnuť hodnotu
13, a tú sme tiež prekročili.
Ďalšie indikátory sledovali aktívnu publikačnú činnosť
tímu za ostatných 6 rokov. Za toto obdobie sa vyžadovalo v
našom vednom odbore publikovať 8 a viac prác, ktoré boli
citované najmenej 4-krát, z toho aspoň 2 práce s mladým
členom tímu. Tieto čísla náš tím splnil nad požadovaný limit.
Pri posudzovaní týchto indikátorov skúste porovnať
požadované hodnoty s kritériami pre dosiahnutie vedeckopedagogickej hodnosti profesor. Nepochybne je zrejmý
markantný rozdiel. U adepta na profesora sa napr. citácie
vyžadujú sumárne za všetky jeho publikačné výstupy za
celú kariéru (23 citácií na UVLF), bez špeciálnej požiadavky
na publikačnú aktivitu za ostatných 6 rokov alebo potreby
naplniť hodnotu Hirschovho indexu.
Pedagogická činnosť
Tím mal prezentovať aj pedagogickú činnosť, lebo
vedecký výskum sa premieta do pedagogického procesu.
Dobrý učiteľ na vysokej škole je nepochybne aj dobrý vedec,
na čo sa niekedy účelovo zabúda. Členovia špičkového
tímu sa podieľajú na pedagogickom procese na univerzite
formou prednášok a cvičení z epizootológie a mikrobiológie,
čo sme jednoznačne dokumentovali. Špeciálne sa tiež
sledovali publikačné výstupy doktorandov vedených členmi
tímu za ostatných 6 rokov. Očakávalo sa publikovanie prác
doktorandov v prestížnych vedeckých periodikách. Náš tím
prezentoval 7 ukončených doktorandov, ktorí publikovali
so školiteľom a s iným členmi tímu spolu 16 článkov v
renomovaných CC časopisoch.
Ďalšie indikátory
Excelentnosť tímu sa hodnotila aj plnením ďalších
indikátorov, napr. knihy vydané v renomovaných
nakladateľstvách (nie na UVLF alebo účelových
nakladateľstvách v cudzine) za ostatných 6 rokov. Okrem toho
sa hodnotila účasť v rozsiahlych medzinárodných grantoch,
pozvané prednášky, volené členstvo v medzinárodných
vedeckých spoločnostiach, kde sme tiež bodovali. Ďalej
bolo potrebné dokladovať medzinárodné vedecké projekty
(COST sa nezapočítaval). Za ostatných 6 rokov sme sa
podieľali na dvoch medzinárodných projektoch: jeden bol
financovaný nórskym a EHP finančným mechanizmom,
ďalší SCOPUS projekt bol spoločný švajčiarsko-slovensko11

ukrajinský projekt financovaný švajčiarskou národnou
nadáciou. Štyri patenty, ktoré sú aj realizované v praxi, tiež
pomohli dokresliť odbornú úroveň tímu. Z významných
medzinárodne akceptovaných nových diagnostických
postupov sme uviedli PCR test na detekciu pestivírusov
(citovaný vo WoS viac ako 300-krát) a postup na genetickú
typizáciu pestivírusov (citovaný vo WoS viac ako 200-krát).
A čo ďalej?
Identifikácia špičkových tímov nie je samoúčelná. Práca
tímu má byť financovaná nie len zo získaných grantov, ale
aj finančnou podporou z ministerstva. Nepochybujeme
o tom, že aj vedenie našej univerzity podporí náš tím,
kvality ktorého boli preverené náročným hodnotením.
Veď návrh na špičkový tím bol viackrát krížovo hodnotený
členmi Akreditačnej komisie SR a dvoma renomovanými
odborníkmi zo západných štátov.
Identifikovaný špičkový tím ukázal, že aj v podmienkach

našej univerzity je možné dosiahnuť výsledky, ktoré spĺňajú
náročné medzinárodné kritériá. Nepochybujem o tom, že v
prostredí našej univerzity sa kryštalizujú ďalšie špičkové tímy.
Pri formovaní špičkového tímu je potrebné sa sústrediť na
kompaktnosť jeho výskumnej činnosti (tímové publikácie),
rýchlu citačnú odozvu na publikované práce, zapájanie a
udržanie mladých výskumníkov v špičkových kolektívoch
a vyššiu aktivitu v medzinárodnom výskumnom priestore.
Na vytvorenie priaznivejšej klímy pre formovanie a udržanie
špičkových tímov bude potrebné viac koncentrovať výskum
a razantnejšie zmeniť hodnotenie vedeckej práce. Zatiaľ o
tom viac hovoríme (alebo aj mlčíme) ako konáme. V nových
viac konkurenčných podmienkach špičkový výskum závaži.
Lebo na univerzitách majú pracovať iba nadpriemerní
tvoriví pracovnici, od priemeru je často bližšie ku dnu ako k
excelentnosti.
prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.

Výsledky anonymných dotazníkových prieskumov
V rámci procesu hodnotenia kvality Vedenie UVLF v
Košiciach v súlade s Vnútorným predpisom č. 57 Vnútorný
systém kvality na 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 (14. 7. 2017, do 15.00
hod.). Za účasti prorektora pre rozvoj školy a hodnotenie
kvality a ďalších dvoch členov komisie pre hodnotenie
kvality bola otvorená schránka a následne bolo vykonané
vyhodnotenie odpovedí.

DOTAZNÍK – „NÁZORY ZAMESTNANCOV UVLF“
V tomto dotazníku mali zamestnanci UVLF v Košiciach sa vyjadrenia sa k položeným otázkam mohli zamestnanci
písomne vyjadriť svoje podnety a pripomienky.
možnosť vyjadriť anonymný názor na:
– vnímanie UVLF v Košiciach verejnosťou (absolútne
		 spokojná/ý; viac spokojná/ý ako nespokojná/ý; ani Vyhodnotenie dotazníka
Anonymného dotazníkového prieskumu „Názory
		 spokojná/ý, ani nespokojná/ý; viac nespokojná/ý ako
zamestnancov UVLF v Košiciach“ sa zúčastnila takmer
		 spokojná/ý; absolútne nespokojná/ý),
– prácu vedenia UVLF v Košiciach (absolútne spokojná/ý; polovica zamestnancov UVLF (46,26 %), pričom najvyššie
		 viac spokojná/ý ako nespokojná/ý; ani spokojná/ý, ani percento účasti bolo zaznamenané u THP pracovníkov
		 nespokojná/ý; viac nespokojná/ý ako spokojná/ý; (55,56 %), pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci
sa zúčastnili v približne rovnakom percente (48,21 %, resp.
		 absolútne nespokojná/ý),
– systém riadenia na UVLF v Košiciach (absolútne 48,78 %), najnižší podiel účasti mala robotnícka profesia
		 vyhovujúci; viac vyhovujúci ako nevyhovujúci; ani (27,89 %) (Tabuľka 1). Takmer rovnaký záujem bol aj v
		 vyhovujúci, ani nevyhovujúci; viac nevyhovujúci ako roku 2016, kedy 46,70 % zamestnancov využilo možnosť
anonymne vyjadriť svoj názor na položené otázky. Rovnako
		 vyhovujúci; absolútne nevyhovujúci),
aj najvyšší záujem
o vyjadrenie
záujmu
bol u zamestnancov
– pracovné podmienky, ktoré na UVLF
v Košiciach
majú odovzdania
Tabuľka
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UVLF
		(absolútne vyhovujúce; viac vyhovujúce ako zaradených v pracovnej kategórii THP (53,9 %).
		 nevyhovujúce; ani vyhovujúce, ani nevyhovujúce; Tabuľka 1 Štatistika odovzdania dotazníkov – Názory zamestnancov
		 viac nevyhovujúce ako vyhovujúce; absolútne UVLF
		 nevyhovujúce),
Pedagóg VedeckoTHP
Robotnícka
Spolu
– možnosti pre kariérny rast
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		 a rozvoj zručností na UVLF v
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41
189
147
601
Celkový počet
		 vujúce; viac vyhovujúce ako
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		 nevyhovujúce; ani vyhovu		 júce, ani nevyhovujúce; viac
108
20
105
41
278*
Počet
		nevyhovujúce ako vyhoodovzdaných
absolútne
nevy		vujúce;
dotazníkov
		 hovujúce).
%
48,21 % 48,78 %
55,56 %
27,89 %
46,26 %
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* pri štyroch dotazníkoch nebolo uvedené pracovné zaradenie
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Podnety a pripomienky zamestnancov uvedené v
dotazníku „Názory zamestnancov“
Zamestnanci UVLF mali možnosť v rámci dotazníka vyjadriť
aj svoje podnety a pripomienky. Podnety a pripomienky sa
týkali hlavne:
‒ v kategórii pedagógovia (20 pripomienok z celkového
		 počtu 108 dotazníkov): finančného ohodnotenia a
		 miezd (1); úpravy areálu, pracovných podmienok, prá		 ce IKT, prístrojového vybavenia (1), neprimeraného
		 zaťaženia študentov a pedagógov, organizácie
		 kurzov anglického jazyka (4); komunikácie vedenia
		 UVLF s pedagógmi (2); bodového hodnotenia (2);
		 študijných plánov a zaťaženia pedagógov nepe		 dagogickými povinnosťami (2); postavenia pedagóga
		 (1),
‒ v kategórii vedecko-výskumní pracovníci (2 pri		 pomienky z celkového počtu 20 dotazníkov): možnosti
		 príležitostne pracovať z domu a zjednodušenia
		 systému verejného obstarávania,
‒ v kategórii THP (19 pripomienok z celkového počtu
		105 dotazníkov): nedostatočného finančného
		 ohodnotenia (11); potreby zlepšenia komunikácie
		 medzi pracovníkmi (1); pracovných podmienok v
		 dňoch s vysokými teplotami, kvality pitnej vody (6);
		 možností zvyšovania odbornej kvalifikácie (1),
‒ v kategórii R (9 pripomienok z celkového počtu
		 41 dotazníkov): finančného ohodnotenia a miezd (8),
		 nevyhovujúcich čistiacich prostriedkov v letných
		 mesiacoch (1),
‒ u zamestnancov, ktorí neuviedli svoje pracovné
		 zaradenia (1 pripomienka z celkového počtu 4
		 dotazníkov): nízkeho finančného ohodnotenia.
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V tomto 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
			 pracovisku (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 zručnos			 tí v roku 2014 alebo 2015 (absolvoval/a, ne			absolvoval/a),
‒ v prípade absolvovania kurzu vedúceho k zvyšova			 niu zručností (Vaše zručnosti sa v predmetnej oblas			 ti 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),

Zmena 2015/2016
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Vyhodnotenie dotazníka
Najvyššie percento nárastu odpovedí pri porovnaní rokov
Z celkového počtu zamestnancov UVLF v Košiciach (601) 2015 a 2016 bol zaznamenaný u odpovede „týždenne
takmer polovica (268; 44,59 %) využila možnosť anonymného menej ako 20 hodín“ (2,96 %), najvyšší pokles u odpovede
vyjadrenia svojho názoru na položené otázky (Tabuľka 2). „týždenne viac ako 20 hodín“ (-3,48 %) (Graf 18).
Najvyšší záujem o vyjadrenie záujmu bol u zamestnancov Graf 18 Grafické znázornenie odpovedí na otázku „Informačné a
Vyhodnotenie dotazníka
18 Grafické znázornenie odpovedí na otázku „Informačné a komunikačné
zaradených v pracovnej kategórii vedecko-výskumnýGraf komunikačné
technológie
využívam
svojej rokov
práci...2015
“, porovnanie
technológie využívam
pri svojej
práci...“, pri
porovnanie
a 2016 (v
Z celkového
zamestnancov
Košiciach (601)
takmer
(268;
pracovník
(56,1 počtu
%), THP
(52,38 UVLF
%) a vpedagóg
(48,66
%).polovica
V rokov
%)2015 a 2016 (v %)
44,59
%)
využila
možnosť
anonymného
vyjadrenia
svojho
názoru
na
položené
otázky
roku 2016 viac než jedna tretina zamestnancov (37,40 %)
(Tabuľka 2). Najvyšší záujem o vyjadrenie záujmu bol u zamestnancov zaradených 70,00
využila
možnosť
svojho
názoru
v pracovnej
kategórii anonymného
vedecko-výskumný vyjadrenia
pracovník (56,1
%), THP
(52,38 na
%) a pedagóg
(48,66 %). Votázky.
roku 2016
viac než jedna
tretinao zamestnancov
%) využila
položené
Najvyšší
záujem
vyjadrenie(37,40
záujmu
bol možnosť 60,00
položené otázky. Najvyšší
záujem v
o vyjadrenie 50,00
uanonymného
rovnako vyjadrenia
ako aj vsvojho
roku názoru
2017nazamestnancov
zaradených
záujmu bol u rovnako ako aj v roku 2017 zamestnancov zaradených v pracovnej kategórii
pracovnej
kategórii
vedecko-výskumný
pracovník
(45
%).
40,00
vedecko-výskumný pracovník (45 %).
30,00
Tabuľka 2 Štatistika odovzdania dotazníkov – Úroveň využívania IKT
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Pri porovnaní rokov 2015 a 2016 bol zaznamenaný nárast u odpovede „absolvoval/a“
o 1,81 % a pokles u odpovede „neabsolvoval/a o -5,09 % (Graf 24).
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Podnety a pripomienky zamestnancov uvedené v
dotazníku „Úroveň využívania IKT zamestnancami, Účasť
a úspešnosť vo vzdelávaní zamestnancov, Frekvencia
odmeňovania jednotlivcov a tímov“
V dotazníku boli uvedené pripomienky iba v kategórii
pedagógov (2 pripomienky z celkového počtu 20 dotazníkov)
týkajúce sa kvality tlače posterov, nemožnosti absolvovania
kurzov zručností a zmeny systému odmeňovania.
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Výsledky anonymných dotazníkových prieskumov a
pripomienky z minulého roka (2016) boli premietnuté do
„Návrhu a plánu odstránenia nedostatkov a zlepšenia kvality
vyplývajúcich z Výročnej správy a kvalite UVLF v Košiciach
za akademický rok 2015/2016“, ktorý bol odoslaný vedúcim
pracovníkom a zároveň je dostupný na intranete UVLF
(intranet.uvlf.sk).
Záverom je potrebné poďakovať zamestnancom UVLF
v Košiciach za účasť a pripomienky v dotazníkových
prieskumoch zorganizovaných v roku 2017.
prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.,
prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality

Blahoželáme jubilantom...
...ktorí v letných mesiacoch júl a august oslávili svoje životné jubileá. Prajeme im do ďalších rokov veľa
zdravia, šťastia, lásky, optimizmu, pokoja, rodinnej pohody, spokojnosti v kolektíve spolupracovníkov,
radosti z dosiahnutých úspechov i naplnenie všetkých ďalších očakávaní.
doc. RNDr. Alexander Hudák, PhD.
MVDr. Herbert Seidel, PhD.
Imelda Cvekušová
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RNDr. Judit Süli, PhD.
doc. RNDr. Mária Baranová, PhD.

www.uvlf.sk

Ohrozený sokol rároh sa po liečbe vrátil do prírody

Dňa 25. augusta 2017 sa do prírody vrátil mladý sokol
rároh. Ide o jeden z najvzácnejších druhov našej krajiny.
Sokola našiel ešte v júli neďaleko hniezda, z ktorého vyletel,
člen Ochrany dravcov na Slovensku (RPS) Jozef Mihók. Ďalší
člen RPS Ján Lipták odovzdal sokola do odbornej opatery
zamestnancov Kliniky vtákov, exotických a voľne žijúcich
zvierat UVLF. Táto klinika je špecializovaným pracoviskom,
ktoré má poverenie držať chránené živočíchy pochádzajúce
z voľnej prírody po dobu 3 mesiacov, poskytnúť im potrebnú
starostlivosť, a tým zabezpečiť ich prežitie a návrat späť do
ich prirodzeného prostredia. Veľkým pozitívom je, že pri
starostlivosti o takto hendikepované jedince pomáhajú aj
študenti UVLF v rámci klinických stáží, čím sa oboznámia aj
s problematikou, ktorá nie je úplne bežnou náplňou práce
veterinárnych lekárov. Aj keď veterinárni lekári nesmú držať
voľne žijúce chránené živočíchy, poskytnutie prvej pomoci a
správny transport na určené miesta (akým je aj Klinika vtákov,
exotických a voľne žijúcich zvierat UVLF) pomôže zachrániť
životy týchto jedincov. Prednosta tejto kliniky MVDr.
Ladislav Molnár, PhD., ohľadom sokola uviedol: „Vyšetrenie
preukázalo zlomeninu. Šťastím bola jej lokalizácia na konci
krídla, kde sú tenšie kosti, ktoré sa rýchlejšie zrastú a hojenie
má kratší priebeh. Krídlo bolo fixované, nešlo o otvorenú
zlomeninu. Po mesiaci je pacient v dobrom stave, pripravený
na návrat do prírody. Zotavoval sa v rehabilitačnej stanici v
Rozhanovciach, ktorá bola zrekonštruovaná vďaka projektu
LIFE Energia a je najväčším zariadením tohto druhu v
Košickom kraji.“
Na Slovensku hniezdi len niečo vyše 30 párov sokola
rároha. Z tohto počtu je do 10 hniezd vo východnej časti
krajiny, v roku 2017 vychovali 27 mláďat. V 80-tych rokoch
20. storočia sa druh u nás dostal až na hranicu vyhynutia
v dôsledku vykrádania hniezd, drastického odlesňovania
www.uvlf.sk

pohorí, kde hniezdil, a zánikom pasienkov s kľúčovou
korisťou – sysľom pasienkovým. Jeho vymiznutiu z našej
prírody sa podarilo zabrániť vďaka aktivitám ochranárov,
najmä vďaka fyzickému stráženiu hniezd. Pre mladé vtáky je
kritický prvý rok života, kedy môžu podľahnúť nepriaznivým
podmienkam počas putovania na zimovisko, stanú sa
obeťou predátora, alebo choroby, dospelosti sa dožije len
malé percento.
„V rámci projektu LIFE Energia realizujeme kontroly
všetkých lokalít s výskytom sokola rároha. V prípade
známych párov majú veľký význam pravidelné návštevy, ako
sa ukázalo aj v tomto prípade. Tohtoročné mláďa sme našli
v júli, počas pravidelnej kontroly územia, pri obci neďaleko
Košíc. Všimli sme si, že nelieta a že mu ovísa krídlo. Odchytili
sme ho a odniesli na Univerzitu veterinárskeho lekárstva a
farmácie v Košiciach,“ hovorí Ján Lipták a Jozef Mihók, ktorí
sa venujú monitoringu sokola rároha na Slovensku.
Jednou z možných príčin zranenia je náraz do prekážky,
ktorou mohlo byť aj elektrické vedenie. Vtáky do drôtov
často narážajú počas lovu potravy, alebo keď sú zamestnané
inou činnosťou, ktorá znižuje ich pozornosť. „V rámci projektu
LIFE Energia umiestňuje spoločnosť Východoslovenská
distribučná, a. s., spolu na 34 kilometrov úsekov, kde
je riziko nárazov vtáctva najvyššie, špeciálne prvky. Tie
zvýšia viditeľnosť drôtov, čím sa predíde nárazom, a teda
zraneniam či dokonca usmrteniu vtáctva. Takto bezpečná
bude i väčšina hniezdnych oblastí sokola rároha,“ informuje
Lucia Deutschová z Ochrany dravcov na Slovensku.
Viac o projekte LIFE Energia sa dozviete na www.
lifeenergia.sk, resp. www.facebook.com/lifeenergia.sk.
Projekty sú podporené Európskou úniou v rámci
programu LIFE a významnou mierou prispievajú k zlepšeniu
podmienok kritériových druhov vtákov v územiach siete
Natura 2000.
Lucia Deutschová (Ochrana dravcov na Slovensku)
MVDr. Ladislav Molnár, PhD.
MVDr. Katarína Kuzyšinová, PhD.
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Majstrovstvá sveta juniorov vo voltíži
Dňa 31. júla 2017 v ranných hodinách vyrazila ekipa UVLF
do rakúskeho Ebreichsdorfu na Majstrovstvá sveta juniorov
vo voltíži. Výprava bola, bohužiaľ, nekompletná. Jeden z
najdôležitejších článkov možného úspechu – koník Good
Luck, na ktorom mala kategórii jednotlivcov junioriek štartovať „veterinárka“ Sára Šoltészová, dostal dva dni pred
odchodom na MS veľmi nepríjemné kolikové bolesti. Situácia
sa behom noci zhoršila natoľko, že 12-ročný valach skončil
ako sa hovorí „pod nožom“. Sezóna sa týmto pre hnedáka
skončila. Dôležité však je, že bravúrny operačný zákrok vykonaný Dr. Zdenkom Žertom a ostatnými pracovníkmi kliniky
koní mu zachránil život, za čo im patrí veľká vďaka.
Do dejiska šampionátu teda vycestovali pretekári iba so
skupinovým koňom Trouble Maker Z. Družstvo na ňom po
povinnej zostave obsadilo 9. priečku. Bol to zatiaľ najlepší

výkon v sezóne, ale na viac to nestačilo. Po voľnej zostave
v 1. kole, aj po finálovej voľnej zostave košická skupina v
reprezentačných dresoch SR klesla o 1 priečku a skončila na
konečnom 10. mieste. Je treba povedať, že všetky družstvá
boli veľmi dobre pripravené. Nielen tie, ktoré skončili pred
našimi dievčatami, ale aj tie, ktoré skončili na nižších priečkach ako my. Zo zlata sa tešili Nemci, strieborná medaila
ostala doma v Rakúsku a bronz si odniesli Švajčiari. V kategórii jednotlivcov sa Sára Šoltészová musela spoľahnúť na
10-ročného ryšiaka Caira z Českej republiky, ktorého nám
zapožičala naša kolegyňa z Brna MVDr. Petra Cinerová. Aj
touto cestou sa jej chceme veľmi pekne poďakovať. Sára
bola po povinnej zostave 13., čo bolo veľmi nádejné, pretože
do finále postupovalo prvých 15 junioriek. Cairo je veľmi
kvalitný kôň, patrí k najlepším na svete, predsa len vo voľnej
zostave chýbala košickej voltižérke istota a naša reprezentantka časť zostavy pokazila, čo ju stálo finále a klesla na
konečné 28. miesto. Zo Sloveniek lepšie skončila na 25.
mieste Kristína Hajduová z klubu Sundance Nitra. Takisto
štartovala na českom koni Cairo. Zlatá medaila ostala v tejto
kategórii v Rakúsku, striebro putovalo do Nemecka a bronz
si odniesla švédska reprezentantka. Pre Sáru Šoltészovú to
boli prvé juniorské MS, na ktorých v kategórii jednotlivcov
mohla vekovo štartovať. Veríme, že sa nominuje aj na budúci
rok, a že to ešte všetkým ukáže.
10. miesto v družstvách nie je doteraz najlepšie umiestnenie košických voltižérov, ale v rámci SJF v aktuálnej sezóne
patrí spomedzi všetkých jazdeckých disciplín k najlepším dosiahnutým výsledkom v družstvách na MSJ. „Veterinárky“ v
sezóne 2017 čaká ešte vrchol domácej sezóny, ktorým budú
MSR v Topoľčiankach 22. – 24. 9. 2017. Good Luck na nich
ešte bude chýbať, k dispozícii bude až v novembri. Na MSR
ho nahradí 12 ročná kobyla L´Scala.
MVDr. Marián Pavľak
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