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Vyhodnotenie anonymných dotazníkových prieskumov za rok 2018
V rámci procesu hodnotenia kvality vedenie UVLF v Košiciach v súlade s vnútorným predpisom č. 57 Vnútorný
systém kvality na UVLF v Košiciach v júni 2019 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“.

DOTAZNÍK – „NÁZORY ZAMESTNANCOV UVLF“
Dotazník „Názory zamestnancov UVLF“ obsahoval otázky
zamerané na vyjadrenie 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 spokoj		 ná/ý; viac spokojná/ý ako nespokojná/ý; ani spokoj		 ná/ý, ani nespokojná/ý; viac nespokojná/ý ako spokoj		 ná/ý; absolútne nespokojná/ý),
– systém riadenia na UVLF v Košiciach (absolútne vyho		 vujúci; viac vyhovujúci ako nevyhovujúci; ani vyho		 vujúci, ani nevyhovujúci; viac nevyhovujúci ako vyho		 vujúci; absolútne nevyhovujúci),
– pracovné podmienky, ktoré na UVLF v Košiciach majú
		 (absolútne vyhovujúce; viac vyhovujúce ako nevy		 hovujúce; 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 nevy		 hovujúce).
Zamestnanci mali možnosť anonymne odpovedať na
uvedené otázky zakrúžkovaním odpovede, ktorá vystihuje
ich názor, a taktiež mohli písomne vyjadriť svoje podnety
a pripomienky.
Vyhodnotenie dotazníka
Anonymného dotazníkového prieskumu „Názory zamestnancov UVLF v Košiciach“ sa zúčastnila viac než polovica
zamestnancov UVLF (53,93 %), pričom najvyššie percento
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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
(178 odpovedí, 64,96 %). Najvyššie percento týchto odpovedí bolo v pracovných kategóriách
pedagóg (74 odpovedí; 65,49 %) a THP (654; 72,22 %), naopak najnižšie v kategórii

účasti bolo zaznamenané u vedecko-výskumných pracovníkov (100,00 %), nasledovali pedagógovia (55,41 %), THP
pracovníci (54,63 %) a robotnícka profesia (38,06 %) (Tabuľka
1; Graf 1, 2). Porovnaním rokov 2015 až 2018 je možné
konštatovať nárast účasti zo 46,70 % (rok 2015) na 53,93
% (rok 2018). Najvyšší nárast bol zaznamenaný v kategórii
vedecko-výskumných pracovníkov (rok 2015 – 45,00; rok
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Na základe porovnania rokov 2017 a 2018 je možné
konštatovať, že najvyšší nárast bol zaznamenaný pri hodnotení „ani spokojná/á, ani nespokojný/á (4,85 %), naopak
najvyšší pokles u odpovede „viac spokojný/á ako nespokojný/á“ (- 9,96 %) (Graf 3).
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možnosti pre kariérny rast a rozvoj zručností v 7,62 % odpovedí (robotnícka profesia – 11
zamestnancov, pedagógovia – 7, THP – 6 a 1 vedecko-výskumný pracovník) (Graf 13, 14).
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a pedagóg. Na túto otázku neodpovedali traja zamestnanci
(robotnícka profesia, THP, pedagóg) (Graf 16, 17).
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Otázka: Informačné a komunikačné technológie využívam
pri svojej práci...
Viac než polovica odpovedí na otázku „Informačné a
komunikačné technológie využívam pri svojej práci“ znela
„týždenne viac ako 20 hodín“ (155; 50,99 %), a to hlavne v
kategóriách vedecko-výskumný pracovník (18; 72,00 %),
pedagóg (73; 64,04 %), THP (63; 52,07 %). Najnižšie percento
(1; 2,27 %) odpovedí v tejto kategórii uviedli pracovníci v
robotníckej profesii. Ostatní uvádzali využitie informačných
a komunikačných technológií „týždenne v rozmedzí 10 – 20
hodín“ (55; 18,09 %), „týždenne v rozmedzí 5 – 10 hodín“
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„absolútne spokojný/á“ (62; 23,39 %) a „ani spokojná/ý ani nespokojná/ý“ (58; 19,08 %).
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16,12 %).
Zaoblasti
absolútne
nevyhovujúcu
(22;
nimi zaoberá a ich riešenie bude súčasťou rokovania komisie pre hodnotenie kvality a
7,24 %) označili frekvenciu odmeňovania hlavne pedagóvýročnej správy o kvalite UVLF v Košiciach za akademický rok 2018/2019.

govia (14; 12,28 %), zamestnanci v robotníckej profesii
prof.
(5; MVDr.
11,36Jozef
%),Nagy,
a PhD.
vedecko-výskumní pracovníci (2; 8,00 %).
prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality
Najnižšie percento hodnotenia ako „ako absolútne nevyhodoc.
MVDr. Peter
Korim, zamestnanci
CSc.
vujúce“
vyjadrili
v kategórii THP zamestnancov

(1; 0,83 %). Neodpovedali štyria zamestnanci, a to 1 THP, 2
pedagógovia a 1 vedecko-výskumný pracovník (Graf 31, 32).
Porovnanie odpovedí z rokov 2017 a 2018 poukázalo na
nárast v odpovediach „ani vyhovujúce, ani nevyhovujúce“
(9,40 %), naopak pokles v ostaných odpovediach, a to
najvyšší pri odpovedi „viac vyhovujúce ako nevyhovujúce“
(- 3,97 %) (Graf 33).
Anonymné dotazníkové prieskumy umožňovali zamestnancom vyjadriť svoje podnety, pripomienky a návrhy, čo
niektorí využili. Podnety, pripomienky a návrhy na zlepšenie
sa týkali vzdelávania, vedy, kariéry, ekonomickej oblasti,
organizačnej a riadiacej oblasti, bodového hodnotenia a
hodnotenia kvality, oblasti IKT a prevádzky. Vedenie univerzity sa nimi zaoberá a ich riešenie bude súčasťou rokovania
komisie pre hodnotenie kvality a výročnej správy o kvalite
UVLF v Košiciach za akademický rok 2018/2019.
prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.
prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality
doc. MVDr. Peter Korim, CSc.
Ing. Róbert Schréter, PhD.
Mgr. Jana Bobrunková

Analýza odpovedí v rámci hodnotenia zamestnanca
vedúcim zamestnancom za rok 2018
V súlade s vnútorným predpisom č. 57 Vnútorný systém
kvality na UVLF v Košiciach (Príloha č. 2 bod 4) na dosiahnutie hlavného cieľa vnútorného systému kvality patrí
medzi základné nástroje pre oblasť ostatných činností
hodnotenie zamestnancov vedúcim zamestnancom. Na
základe uvedených skutočností UVLF v Košiciach zaviedlo
ročné hodnotenie zamestnanca vedúcim zamestnancom.
Vedúci zamestnanec vykonal hodnotenie v elektronickom
formulári pridelením bodovej hodnoty v jednotlivých
hodnotených kritériách, oboznámil hodnoteného zamestnanca s jeho hodnotením, prípadne navrhol plán rozvoja
zamestnanca na najbližšie obdobie. Vytlačený a podpísaný
formulár vedúcim zamestnancom a hodnoteným zamestnancom bol odovzdaný prorektorovi pre rozvoj školy a
hodnotenie kvality.
Pri hodnotení jednotlivých oblastí za rok 2018 mali vedúci
pracovníci použiť pre slovné hodnotenie nasledovné kritériá:
Mimoriadne dobre: plní vždy nad rámec pracovnej náplne
			
a zaradenia (10 bodov)
Veľmi dobre:
plní nad rámec pracovnej náplne a zara			
denia čiastočne (občas) (8 bodov)
Štandardne:
plní v rozsahu pracovnej náplne
			
a zaradenia (5 bodov)
Menej dobre:
čiastočne plní (2 body)
Nevyhovujúco:
neplní (0 bodov)
Viac než tretina vedúcich zamestnancov (37,03; za rok
2017 37,15 %; za rok 2016 38,88 %, za rok 2015 53,40 %)
hodnotila svojich zamestnancov tým najvyšším bodovým
hodnotením (mimoriadne dobre) pri hodnotení pracovitosti a iniciatívy zamestnanca (Tabuľka 1, Graf 1), polovica
(50,00; za rok 2017 50,77 %; za rok 2016 47,70 %, za rok 2015
35,70 %) hodnotila zamestnancov z tohto pohľadu veľmi
dobre, ostatní boli hodnotení štandardne (17,28 %; za rok
2017 10,84 %; za rok 2016 11,66 %, za rok 2015 9,5 %). Žiadny
www.uvlf.sk

zamestnanec nebol hodnotený „menej dobre“ (0,00 %; za
rok 2017 0,62 %; za rok 2016 1,41 %, za rok 2015 1,40 %), ani
nevyhovujúco (0,00 %; za rok 2017 0,62 %; za rok 2016 0,35
%, za rok 2015 0,00 %).
Efektivita práce zamestnanca bola hodnotená v 43,83 %
ako veľmi dobrá (za rok 2017 53,56 %; za rok 2016 57,60 %, za
rok 2015 47,7 %), mimoriadne dobre v 25,62 % (za rok 2017
30,03 %, za rok 2016 26,15 %, za rok 2015 41,00 %), v ostatných prípadoch bolo hodnotenie ako štandardné (29,94
%; za rok 14,86 %; za rok 2016 14,13 %, za rok 2015 9,2 %),
menej dobré (0,62 %; za rok 2017 0,93 %; za rok 2016 2,12 %,
za rok 2015 2,10 %). Nevyhovujúco nebol hodnotený žiadny
zamestnanec (0,00 %; za rok 2017 0,62 %; za rok 2016 0,00 %,
za rok 2015 0,00 %) (Tabuľka 1, Graf 2).
Plnenie povinností zamestnancom z hľadiska ich rozsahu
a stanovených termínov hodnotili vedúci zamestnanci u
svojich zamestnancov ako mimoriadne dobré vo viac než
jednej štvrtine (26,85 %; za rok 2017 34,67 %; za rok 2016
32,86 %, za rok 2015 47,00 %), ako veľmi dobré v takmer
polovici (49,69; za rok 2017 53,25 %; za rok 2016 52,30 %,
za rok 2015 v 41,70 %), ako štandardné v 23,15 % (za rok
2017 23,15 %; za rok 2016 12,30 %, za rok 2015 v 10,2 %), ako
menej dobré nebol hodnotený žiadny zamestnanec (0,00
%; za rok 2017 0,93 %; za rok 2016 2,47 %, za rok 2015 v v
1,10 %) a nevyhovujúce v 0,31 % (za rok 2017 0,62 %; za rok
2016 0,00 %, za rok 2015 0,00 %) (Tabuľka 1, Graf 3).
Viac než polovicu hodnotení (57,10 %; za rok 2017 47,06
%; za rok 2016 51,60 %, za rok 2015 39,20 %) tvorilo hodnotenie zvládania tímovej práce zamestnancami ako veľmi
dobré, mimoriadne dobré 21,60 % (za rok 2017 31,89 %; za
rok 2016 30,39 %, za rok 2015 39,2 %), štandardné 20,99 %
(za rok 2017 19,81 %; za rok 2016 17,31 %, za rok 2015 13,1
%), ako menej dobré u žiadneho zamestnanca (0,00 %; za
rok 2017 0,62 %; za rok 2016 0,70 %, za rok 2015 1,1 %) a
nevyhovujúce (0,31 %; za rok 2017 0,62 %; za rok 2016 0,00
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%, za rok 2015 0,00 %) (Tabuľka 1, Graf 4).
Menej než štvrtina zamestnancov (23,15 %; za rok 2017
23,15; za rok 2017 27,86 %; za rok 2016 25,80 %, za rok 2015
35,7 %) podľa svojich nadriadených sa mimoriadne dobre
podieľala na spoločnej zodpovednosti za plnenie úloh
pracoviska, viac než 40 % (42,59 %; za rok 2017 42,59 %; za
rok 2017 48,92 %; za rok 2016 51,24 %; za rok 2015 47,7 %)
veľmi dobre, zvyšok štandardne (33,95 %; za rok 2017 33,95
%, za rok 2017 22,29 %; za rok 2016 21,91 %, za rok 2015 14,8
%), menej dobre (0,31 %; za rok 2017 0,31 %; za rok 2017
0,31 %; za rok 2016 0,70 %, za rok 2015 1,4 %) a nevyhovujúco nebol hodnotený žiadny zamestnanec (0,00; za rok
2017 0,62; za rok 2016 0,35 %; za rok 2015 0,40 %) (Tabuľka
1, Graf 5).
Reakcia zamestnanca na požiadavky skvalitňovania
vlastnej práce a zvyšovania kvalifikácie bola hodnotená
hlavne ako veľmi dobrá (45,37 %; za rok 2016 57,60 %; za
rok 2015 43,8 %) a mimoriadne dobrá (21,91 %; za rok 2016
21,91 %; za rok 2015 39,2 %) ostatné hodnotenia boli „štandardne“ (31,48 %; za rok 2016 19,79 %; za rok 2015 15,5 %),
menej dobre (1,23 %; za rok 2016 0,35 %; za rok 2015 1,4
%) a nevyhovujúco nebol hodnotený žiadny zamestnanec
(0,00; za rok 2017 0,62 %; za rok 2016 0,35 %; za rok 2015
0,00 %) (Tabuľka 1, Graf 6).
Kritiku svojej práce podľa hodnotenia vedúcich zamestnancov znáša takmer polovica zamestnancov veľmi dobre
(42,59 %; za rok 2017 43,96 %; za rok 2016 57,60 %, za rok
2015 50,9 %), v ostatných prípadoch boli hodnotenia štandardne (43,21 %; za rok 2017 33,44 %; za rok 2016 30,74
%; za rok 2015 25,4 %), mimoriadne dobre (12,96 %; za
rok 2017 20,74 %; za rok 2016 17,30 %, za rok 2015 21,6 %),
menej dobre (0,93 %; za rok 2017 1,24 %; za rok 2016 1,06 %,
za rok 2015 2,1 %) a nevyhovujúco (0,31 %; za rok 2017 0,62

%; za rok 2016 0,00 %, za rok 2015 0,00 %) (Tabuľka 1, Graf 7).
Viac než polovica (54,63 %; za rok 2017 52,63 %; za rok
2016 49,82 %, za rok 2015 46,3 %) zamestnancov sa veľmi
dobre prispôsobovala meniacim sa prioritným úlohám,
mimoriadne dobre sa prispôsobovalo 22,53 % (za rok 2017
27,55 %; za rok 2016 32,16 %, za rok 2015 43,8 %) a ostatní
sa prispôsobovali štandardne (22,84 %; za rok 207 18,58 %;
za rok 2016 16,96 %, za rok 2015 9,5 %), menej dobre nebol
hodnotený žiadny zamestnanec (0,00 %; za rok 2017 0,62
%; za rok 2016 1,06; za rok 2015 0,4 %), rovnako ani nevyhovujúco (0,00 %; za rok 2017 0,62 %; za rok 2016 0,00 %, za
rok 2015 0,00 %) (Tabuľka 1, Graf 8).
Hodnotenie záujmu o aktuálne úlohy a ciele univerzity je
rozdelené hlavne medzi tri stupne, a to štandardne (55,86
%; za rok 2017 46,75 %; za rok 2016 46,64 %, za rok 2015
37,80 %), veľmi dobre (29,01 %; za rok 2017 34,98 %; za rok
2016 41,70 %, za rok 2015 31,10 % %) a mimoriadne dobre
(15,12 %; za rok 2017 16,72 %; za rok 2016 9,89 %, za rok
2015 27,90 %), žiadny zamestnanec nebol hodnotený menej
dobre (0,00 %; za rok 2017 0,93 %; za rok 2016 0,71 %, za rok
2015 2,5 %), ani nevyhovujúco (0,00 %; za rok 2017 0,62; za
rok 2016 1,06 %; za rok 2015 0,7 %) (Tabuľka 1, Graf 9).
Iniciatívu zapájania sa zamestnancov do plnenia pracovných úloh nevyplývajúcich z popisu ich pracovných činností
hodnotili vedúci zamestnanci ako veľmi dobrú v 53,40 % (za
rok 2017 53,87 %; za rok 2016 51,95 %, za rok 2015 v 39,60
%), ako mimoriadne dobrú v 20,99 % (za rok 2017 21,98
%; za rok 2016 26,50 %, za rok 2015 v 43,8 %), v ostatných
prípadoch štandardne (24,07 %; za rok 2017 21,98 %; za rok
2016 19,08 %, za rok 2015 15,9 %), menej dobre (1,23 %, za
rok 2017 1,55 %; 2,12 %; za rok 2015 0,7 %) a nevyhovujúco
(0,31 %; za rok 2017 0,62 %; za rok 2016 0,35 %; za rok 2015
0,00) (Tabuľka 1, Graf 10).

Tabuľka 1 Vyhodnotenie odpovedí na jednotlivé otázky
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Mimoriadne
dobre

Veľmi
dobre

Štandardne

Menej
dobre

Nevyhovujúco

1.

Ako hodnotíte zamestnanca
z hľadiska pracovitosti a iniciatívy?

37,03 %

50,00 %

17,28 %

0,00 %

0,00 %

2.

Ako hodnotíte efektivitu práce
zamestnanca?

25,62 %

43,83 %

29,94 %

0,62 %

0,00 %

3.

Ako plní zamestnanec svoje povinnosti z
hľadiska ich rozsahu, kvality a stanovených
termínov?

26,85 %

49,69 %

23,15 %

0,00 %

0,31 %

4.

Ako zvláda zamestnanec tímovú prácu?

21,60 %

57,10 %

20,99 %

0,00 %

0,31%

5.

Ako sa podieľa zamestnanec na spoločnej
zodpovednosti za plnenie úloh pracoviska?

23,15 %

42,59 %

33,95 %

0,31%

0,00 %

6.

Ako rýchlo reaguje zamestnanec na požiadavky skvalitňovania vlastnej práce a zvyšovania kvalifikácie?

21,91 %

45,37 %

31,48 %

1,23 %

0,00 %

7.

Ako zvláda zamestnanec
prípadne kritiku svojej práce?

12,96 %

42,59 %

43,21 %

0,93%

0,31 %

8.

Ako rýchlo sa zamestnanec prispôsobuje
meniacim sa prioritným úlohám?

22,53 %

54,63 %

22,84 %

0,00 %

0 00 %

9.

Ako sa zaujíma zamestnanec o aktuálne úlohy
a ciele univerzity?

15,12 %

29,01 %

55,86 %

0,00 %

0 00 %

Ako iniciatívne sa zamestnanec zapája do
10. plnenia pracovných úloh, ktoré mu priamo
nevyplývajú z popisu
jeho pracovných
činností?

20,99 %

53,40 %

24,07 %

1,23 %

0,31 %

hodnotenie,
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8. Ako rýchlo sa zamestnanec prispôsobuje
meniacim sa prioritným úlohám?

22,53 %

54,63 %

22,84 %

0,00 %

0,00 %

9. Ako sa zaujíma zamestnanec o aktuálne úlohy a
ciele univerzity?

15,12 %

29,01 %

55,86 %

0,00 %

0,00 %

10. Ako iniciatívne sa zamestnanec zapája do
plnenia pracovných úloh, ktoré mu priamo
nevyplývajú z popisu jeho pracovných činností?

20,99 %

53,40 %

24,07 %

1,23 %

0,31 %
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nancov bola hodnotená v bodovom rozmedzí 71 – 80 bodov
a viac než pätina zamestnancov bola hodnotených (20,37 %;
za rok 2017 13,31 %; za rok 2016 10,95 %, za rok 2015 8,10 %)
v bodovom rozmedzí 61 – 70 bodov. Menej než jedna pätina
zamestnancov (17,59 %; za rok 2017 27,55 %; za rok 2016
27,92 %, za rok 2015 25,40 %) bola hodnotená v bodovom
rozmedzí 81 – 90 bodov. Najvyšším bodovým hodnotením
(91 – 100 bodov) bolo hodnotených 15,43 % zamestnancov
(za rok 2017 18,89 %; za rok 2016 19,43 %, za rok 2015 34,60
%). V rozmedzí 51 – 60 bodov bolo hodnotených 13,89 %
(za rok 2017 7,74 %; za rok 2016 6,61 %, za rok 2015 4,90 %)
zamestnancov a v rozmedzí 41 – 50 bodov 6,17 % (za rok
2017 3,10 %; za rok 2016 4,59 %, za rok 2015 3,20 %) zamestnancov. V ostatných bodových rozpätiach nebol hodnotný
žiadny zamestnanec, a to v rozmedzí 31 – 40 bodov (0,00
%; za rok 2017 0,31 %; za rok 2016 1,06 %, za rok 2015 0,70
9

%), 21 – 30 bodov (0,00 %; za rok 2017 0,31 %; za rok 2016
0,36 %, za rok 2015 0,70 %), 11 – 20 bodov (0,00 %; za rok
2017 0,00 %; za rok 2016 0,36 %, za rok 2015 0,00 %) a 0 – 10
bodov (0,00 %; za rok 2017 0,93 %; za rok 2016 0,00 %, za rok
2015 0,00 %) (Tabuľka 2, Graf 11, Graf 12).

prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.
prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality
doc. MVDr. Peter Korim, CSc.
Ing. Róbert Schréter, PhD.
Mgr. Jana Bobrunková

Vybrané z programu rektorky
Dr. h. c. prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD.
• Dňa 2. 7. 2019 sa rektorka prof. Mojžišová zúčastnila
zasadnutia Správnej rady ŠPP, n. o., Zemplínska Teplica
v Zemplínskej Teplici ( bližšie informácie v samostatnom príspevku).
• Ako predsedníčka Vedeckej rady UVLF v Košiciach
zvolala a viedla jej zasadnutie, ktoré sa konalo v zasadacej miestnosti rektorátu dňa 3. 7. 20109 ( bližšie
informácie v samostatnom príspevku).
• Rektorka prof. Mojžišová dňa 4. 7. 2019 zúčastnila
pracovného stretnutia, na ktorom bolo podpísané
Memorandum o porozumení medzi Univerzitou P. J.
Šafárika v Košiciach, Technickou univerzitou v Košiciach,
Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach, Akadémiou vied Ruskej federácie, Slovenskou
obchodnou a priemyselnou komorou, Košická regionálna komora, Spojeným výskumno-vedeckým centrom,
o. z., a Európskym združením pre vedu a výskum, o. z.
Primárnym cieľom je zvýšenie výskumných a vedeckých
kapacít v oblasti aplikovaného výskumu v meste Košice,
na území Košického a Prešovského samosprávneho kraja
ako i v Slovenskej republike a aplikácia výsledkov výskumu v reálnej ekonomike. Univerzity, ktoré sú zakladajúcimi členmi, sa budú usilovať o realizáciu odborných
a iných činností smerujúcich k poskytovaniu svojich
priestorových a technologických kapacít pre spoločné
i separátne projekty.
• V mesiacoch júl a august sa rektorka prof. Mojžišová
zúčastnila viacerých pracovných stretnutí, týkajúcich
sa agendy dočasných kritérií na udelenie oprávnenia na
používanie označenia „výskumná univerzita“ zverejnených na sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR, otvorenia medzirezortného pripomienkového konania k návrhu opatrenia, ktorým sa
ustanovuje suma maximálneho ročného školného na
ak. r. 2020/2021, zverejnenia vyhlášky MŠVVaŠ SR
č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov SR
a zverejnenia v Zbierke zákonov vyhlášky MŠVVaŠ
SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedeckopedagogických titulov a umelecko-pedagogických
titulov docent a profesor.
• Na základe harmonogramu výberových konaní na
funkcie vedúcich katedier a ústavov, prednostov kliník a
vedúcich oddelení kliník na UVLF v Košiciach sa v dňoch
19. 8. – 28. 8. 2019 konali výberové konania, na ktorých
sa zúčastňovala aj rektorka a ďalší členovia vedenia
univerzity.
• Dňa 22. 8. 2019 sa rektorka prof. Mojžišová na pozvanie
ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Gabriely Matečnej zúčastnila výstavy AGROKOMPLEX
2019 v Nitre. Bol to už 46. ročník tejto poľnohospodárskej
a potravinárskej výstavy, ktorej odborný charakter
podčiarkovali aj odborné semináre a diskusné fóra.
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• V súvislosti s organizovaním opatrení na zabezpečenie
kontroly a zabránenie šírenia afrického a klasického
moru ošípaných v populácii diviačej zveri a opatreniach
na zabezpečenie ochrany chovu ošípaných na Klinike
ošípaných UVLF v Košiciach viedla rektorka prof.
Mojžišová v letných mesiacoch niekoľko pracovných
stretnutí s odborníkmi z rôznych pracovísk našej
univerzity.
• Dňa 23. 8. 2019 sa rektorka prof. Mojžišová zúčastnila
podujatia, na ktorom predstavitelia vlády SR a vedenie
spoločnosti Handtmann Group zo Spolkovej republiky
Nemecko slávnostne položili základný kameň výstavby
nového moderného výrobného závodu spoločnosti
Handtmann Group v priemyselnom parku Kechnec.
• Na pozvanie predsedu vlády Slovenskej republiky sa
rektorka UVLF zúčastnila dňa 29. 8. 2019 na celoštátnych
oslavách pri príležitosti 75. výročia Slovenského
národného povstania, ktoré sa konali pri Pamätníku
SNP v Banskej Bystrici.

www.uvlf.sk

• Dňa 25. 7. 2019 zasadala prijímacia komisia UVLF k
odvolaniam študentov neprijatých na štúdium v
študijných programoch vyučovaných v slovenskom
jazyku.
• Dňa 16. 8. 2019 zasadala ubytovacia komisia UVLF v
Košiciach. Na jej zasadnutí boli okrem iného prerokované počty prihlášok uchádzačov o ubytovanie, počet
lôžok na ŠD 1 a ŠD 2 na UVLF a pridelenie ubytovania
v zmysle platných kritérií na akademický rok 2019/2020.
V tejto súvislosti bol s platnosťou od akademického
roku 2020/2021 pripravený a predložený nový návrh na
prideľovanie bodov na posúdenie nároku na ubytovanie
na ŠD UVLF v Košiciach.
• Dňa 23. 8. 2019 sa na referáte pre štúdium v anglickom
jazyku uskutočnilo prijímacie konanie do 6-ročného
študijného programu všeobecné veterinárske lekárstvo
vyučovaného v anglickom jazyku. Prijímacieho konania
sa zúčastnilo 10 uchádzačov. Všetci uchádzači úspešne
absolvovali prijímacie pohovory a boli prijatí na štúdium
v akademickom roku 2019/2020.
• Dňa 23. 8. 2019 sa tiež uskutočnilo stretnutie prorektora
MVDr. M. Tomka, PhD., so zástupcom Tomi School z
Grécka Christosom Baniorasom. Cieľom stretnutia bolo
prediskutovať možnosti spolupráce v oblasti propagácie
štúdia na UVLF v Košiciach medzi záujemcami o štúdium
z Grécka a Cypru.
• V mesiacoch júl a august zorganizoval referát pre
štúdium v anglickom jazyku pre záujemcov o štúdium

Z agendy
MVDr. Martina Tomka, PhD.,
prorektora pre vzdelávanie
všeobecného veterinárskeho lekárstva v anglickom
jazyku niekoľko plánovaných aj ad-hoc Dní otvorených
dverí, počas ktorýchto mohli záujemcovia zo zahraničia
navštíviť vybrané pracoviská UVLF a študentské domovy.
• V mesiacoch júl a august sa tiež realizovala:
– príprava a úprava metodického usmernenia
		 k vypracovaniu záverečných prác s platnosťou od
		 akademického roka 2019/2020 v slovenskom aj
		 anglickom jazyku,
– aktualizácia záznamníka klinickej a odbornej praxe
		 v študijnom programe všeobecné veterinárske
		 lekárstvo a hygiena potravín v slovenskom aj
		 anglickom jazyku,
– príprava a vydanie aktualizovanej brožúry „Praktická
		 príručka prváka“ pre študentov prvých ročníkov na
		 akademický rok 2019/2020 v slovenskom aj anglic		 kom jazyku,
– finalizácia brožúry obsahujúcej harmonogram a
		 organizáciu štúdia, študijné plány a študijný poriadok
		 pod novým názvom „Sprievodca štúdiom na UVLF v
		 Košiciach“ na akademický rok 2019/2020 v slovenskom
		 aj anglickom jazyku.

		

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

• Letné mesiace sú v znamení dovoleniek, čo avšak pre
univerzitný život neplatí. Dňa 1. 7. 2019 prebehli
prijímacie skúšky doktorandov. Na prijímacie skúšky boli
rektorkou UVLF ustanovené 4 komisie v závislosti
od druhu študijných odborov a počtu prihlásených
uchádzačov. Celkovo bolo vypísaných 39 tém (o 14 menej ako v minulom roku) dizertačných prác, z toho 24 z
UVLF a 15 z externých vzdelávacích inštitúcií (EVI). Na
tieto sa prihlásilo 26 uchádzačov, z toho 3 sa na prijímaciu skúšku nedostavili (minulý rok 38, v roku 2017 32 a
v roku 2016 47 uchádzačov). Prijímacia komisia zasadala 2. 7. 2019. Do dennej formy štúdia bolo na UVLF
prijatých 15 uchádzačov (z toho 10 žien), na EVI bolo
prijatých 5 uchádzačov nasledovne: ÚFHZ SAV – 4,
PaÚ SAV – 1. Na 9 tém vypísaných NIÚ SAV Bratislava
sa neprihlásil nikto. Do externej formy štúdia boli na
UVLF prijatí všetci 3 uchádzači, EVI nevypísali témy na
externú formu štúdia. NBÚ SAV v Košiciach ani Virologický ústav SAV v Bratislave témy dizertačných prác
nevypísali. Najväčší záujem uchádzačov bol v tomto roku o študijný program veterinárna morfológia a
fyziológia (7), vnútorné choroby zvierat, veterinárna
chirurgia, ortopédia a röntgenológia a hygiena chovu
zvierat a životné prostredie (po 4), parazitárne choroby
zvierat, hygiena potravín a imunológia (po 2). Na základe nízkeho počtu prihlásených študentov na 3. stupeň
VŠ štúdia bolo vedením UVLF schválené a rektorkou UVLF
www.uvlf.sk

•

•
•

•

vypísané 2. kolo prijímacích skúšok, v ktorom sa prihlásili
2 uchádzači. Pre tento účel bola ustanovená skúšobná
komisia, ktorá zasadala dňa 23. 8. 2019, a na základe jej
odporučenia boli obidvaja uchádzači prijímacou
komisiou dňa 27. 8. 2019 prijatí na štúdium v študijných
programoch infekčné choroby zvierat a neurovedy. Traja uchádzači sú inej národnosti ako slovenskej (ČR,
Taliansko a Cyprus).
V priebehu júla a augusta prebiehali obhajoby
dizertačných prác. V akademickom roku 2018/19 malo
obhájiť dizertačné práce 39 doktorandov, 22 (z toho
SAV 7) v dennej a 17 v externej forme štúdia (z toho
SAV 0). Počas akademického roka štúdium prerušilo (7)
alebo prešlo do externej formy 6 doktorandov v dennej
forme štúdia, vylúčení zo štúdia boli 4 doktorandi,
štúdium zanechal 1 doktorand (externá forma). 4
doktorandi majú nadštandardnú dobu štúdia (externá
forma). Celkovo dizertačné práce v riadnom čase obhájilo 17 doktorandov (z nich 7 zo SAV). Úspešnosť štúdia v
akademickom roku 2018/19 je 43,6 %.
Napriek prázdninovému obdobiu bol v priebehu
obidvoch letných mesiacov individuálne riešený rad
žiadostí doktorandov o rôzne druhy zmien v ich štúdiu.
Dňa 3. 7. 2019 sa konalo zasadnutie Vedeckej rady UVLF,
čomu predbiehala príprava programu zasadnutia ako
aj príprava jednotlivých materiálov na rokovanie.
Hlavným bodom jednania bola Správa o vedeckovýskumnej činnosti za rok 2018, ako aj 2 inauguračné
konania ( bližšie informácie v osobitnom príspevku).
Po ukončení zasadnutia Vedeckej rady UVLF sa v ten
istý deň konalo zasadnutie Rady IGA, ktorého hlavným
bodom bolo vyhodnotenie posudkov posudzovateľov
4 záverečných správ projektov so začiatkom riešenia v
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roku 2018. Bolo konštatované, že všetky 4 oponentské
		
posudky boli kladné s hodnotením „splnil ciele“.
Jednalo sa o projekty, ktorých vedúci boli: MVDr. Kristína Huňáková, MVDr. Filip Humeník, MVDr. Michaela
Špalková, PhD., a MVDr. Monika Drážovská, PhD. Rada
IGA bude v zmysle štatútu IGA počas 12 mesiacov v
zmysle štatútu IGA UVLF (vnútorný predpis č. 41) od
ukončenia projektu monitorovať publikačnú aktivitu
zameranú na impaktové publikácie u horeuvedených
vedúcich projektov. Rada IGA tiež konštatovala splnenie publikačných kritérií 2 projektov so začiatkom riešenia v roku 2017, čo znamená, že uvedené granty sa
považujú za úspešne ukončené: (RNDr. Peter Očenáš,
PhD., RNDr. Lucia Ungvarská-Maľučká, PhD.). V prípade
2 vedúcich projektov MVDr. I. Regecovej, PhD., a MVDr.
M. Galdíkovej, PhD., nie je možné z dôvodu nesplnenia
publikačných kritérií (impaktové publikácie) uzavrieť
granty ako úspešne ukončené a doba na uzavretie
uvedených projektov bola predĺžená do konca roku
2019.
• V zmysle VP č. 63 Zásady obsadzovania postdoktorandských pracovných miest na UVLF v Košiciach bola rektorkou univerzity dňa 28. 8. 2019 na
webovom sídle UVLF zverejnená výzva na obsadzovanie postdoktorandských pracovných miest, doktorandi
majú na podanie žiadostí časový priestor 14 dní od
zverejnenia výzvy.
• Vzhľadom na odchod do dôchodku prof. V. Vajdu a
prof. J. Cibereja a predtým aj prof. J. Dianovského, boli
v Katalógu predmetov študijných odborov 3. stupňa
VŠ štúdia vykonané príslušné zmeny týkajúce sa ako
garantov a spolugarantov študijných odborov, tak aj
vedúcich predmetov na 3. stupni štúdia v akademickom
roku 2019/20.
• V súlade s vnútorným predpisom č. 57 Vnútorný systém
kvality na UVLF v Košiciach boli vykonané anonymné
dotazníkové prieskumy (názory zamestnancov UVLF v
Košiciach; úroveň využívania IKT zamestnancami, účasť
a úspešnosť vo vzdelávaní zamestnancov, frekvencia
odmeňovania jednotlivcov a tímov) a vykonanie
hodnotenie zamestnanca vedúcim zamestnancom za
rok 2018, ktoré boli zosumarizované a vyhodnotené.
• V mesiaci júl bola ukončená príprava monografie Siedma desaťročnica UVLF v Košiciach, a následne bola
zaslaná do tlače.
• Dňa 21. 8. 2019 sa uskutočnilo pracovné stretnutie
poľovníckych hospodárov poľovných revírov UVLF za
účasti rektorky UVLF, prorektora pre rozvoj a hodnotenie kvality, vedúceho ústavu pre chov a choroby
zveri a rýb a vedúceho ÚZ pre chov a choroby zveri
rýb a včiel v Rozhanovciach. Hlavným bodom progra• Dňa 8. 7. 2019 sa uskutočnilo pracovné stretnutie s
koordinátorkou programov SAIA, n. o., pre košický
a prešovský kraj Ing. Zuzanou Kalináčovou. Za UVLF v
Košiciach sa na stretnutí zúčastnili pror. Faixová a MVDr.
Libuša Bodnárová.
• Dňa 10. 7. 2019 zasadala Rada rigorózneho konania UVLF
v Košiciach v študijnom odbore farmácia. Členovia rady
posudzovali návrh tém rigoróznych prác na akademický rok 2019/2020, ktorý bol zostavený z tém, ktoré
boli zadané priamo do AIS pedagogickými a vedeckými
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• Priebežne sa organizačne zabezpečoval 14. ročník
Seminára doktorandov venovaný pamiatke akademika
Boďu, ktorý sa uskutoční v dňoch 14. a 15. 11. 2019.
Prihlásených je 29 účastníkov, z toho 15 je z UVLF, z toho
5 sú z katedry mikrobiológie a imunológie.
• V priebehu letných mesiacov sa organizačne zabezpečoval výročný míting Vyšehradskej asociácie univerzít
(VUA), ktorého hostiteľom bude v rámci osláv 70. výročia založenia UVLF v dňoch 18. – 20. 9. 2019 naša
univerzita. Prihlásených je 40 účastníkov – zástupcov
členských univerzít z 8 krajín (Maďarsko, ČR, Poľsko,
Chorvátsko, Rusko, Ukrajina, USA a Slovensko).
• V polovici júla sme boli požiadaní Výskumnou agentúrou o doplnenie údajov k projektom dlhodobého
strategického výskumu podaných v rámci výzvy
MŠVVaŠ SR toho roku. Jedná sa o 5 projektov podaných v 3 doménach inteligentnej špecializácie: 1)
priemysel pre 21. storočie, 2) zdravie obyvateľstva a
zdravotnícke technológie, 3) zdravé potraviny a životné
prostredie.
• Do 31. 7. 2019 bolo potrebné nahlásiť on-line na stránke
13. ročníka festivalu vedy na Slovensku – Európska noc
výskumníkov expozíciu UVLF, čo aj učinilo viac ako 14
pracovísk s názornými a pútavými prezentáciami,
ktoré budú reprezentovať univerzitu na tomto vysoko
sledovanom podujatí. Jedná sa o ústavy: anatómie,
biológie, zoológie a rádiobiológie, farmaceutickej
chémie, mikrobiológie, farmakológie, fyziológie,
patologickej fyziológie, epizootológie a preventívnej
veterinárnej medicíny, hygieny zvierat a životného
prostredia, aplikovanej etológie a profesijnej etiky a
katedry: hygieny potravín, farmakognózie a botaniky
a farmaceutickej technológie. Expozíciou sa predstaví
aj Centrum aplikovaného výskumu a Aqua Terra klub.

Z agendy
prof. MVDr. Jozefa Nagya, PhD.,
prorektora pre rozvoj školy
a hodnotenie kvality
mu bolo oboznámenie sa s opatreniami na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického a klasického
moru ošípaných v populácii diviačej zveri vydanými
Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou
Košice-okolie.
• Vedúcim katedier, prednostom kliník a vedúcim oddelení kliniky malých zvierat boli zaslané tabuľky bodového hodnotenia tvorivých zamestnancov po korektúre
referátmi vedecko-výskumnej činnosti a pre doktorandské štúdium, študijným oddelením a ÚVIK-om.

Z agendy prof. MVDr. Zity Faixovej, PhD.,
prorektorky pre medzinárodné vzťahy
a internacionalizáciu
pracovníkmi UVLF v Košiciach. Členovia rady navrhli
úpravy názvov tém v predloženom návrhu, doplnenie
školiteľov – konzultantov pri niektorých témach a
zaradenie témy do inej komisie. Počet tém rigoróznych
www.uvlf.sk

prác v študijnom odbore farmácia na akademický rok
		
2019/2020: komisia farmakológia: 30, komisia imunológia: 1, komisia toxikológia: 6 a komisia mikrobiológia:
2 témy. Členovia rady diskutovali o odbornom zameraní rigoróznych prác, podmienkach na ich realizáciu,
počte prác na jedného tvorivého pracovníka, zaradení
prác do komisií a publikovaní rigoróznych prác v
univerzitnom vedeckom časopise Folia Pharmaceutica
Cassoviensia. Po úprave tém rigoróznych prác boli témy
predložené rektorke univerzity na schválenie a následne
zverejnené na webovom sídle univerzity.
• Na katedre životného prostredia, veterinárskej legislatívy
a ekonomiky bol 19. 8. – 19. 9. 2019 na študijnom
pobyte doc. Lukacz Wlazlo z Dept. of Animal Hygiene
and Environmental hazards, University of Life Sciences in
Lublin. Odborný program zabezpečovala doc. MVDr.
Naďa Sasáková, PhD.
• Tento rok je UVLF v Košiciach organizátorom podujatia
„Pracovné stretnutie zástupcov univerzity a farma-

Z agendy
prof. MVDr. Alexandry Trbolovej, PhD.,
prorektorky pre klinickú činnosť a styk s praxou
• Dňa 28. 6. 2019 sa prorektorka prof. MVDr. A. Trbolová,
PhD., zúčastnila slávnostných promócií na LF UPJŠ v
Košiciach.
• Koncom júna a začiatkom júla prebiehali rokovania s
KVL SR o zverejnení informácie na ich webovom sídle
ohľadom konferencie Škola – veda – prax, pridelení bodov k tomuto podujatiu a distribúcie mailových pozvánok pre všetkých členov KVL SR.
• Prevádzka v univerzitnej lekárni bola aj počas letných

Z agendy Ing. Róberta Schrétera, PhD.,
kvestora
• V júli a auguste pokračovali stavebné práce na znížení energetickej náročnosti pavilónu 17, 25 a 35 a 36.
Pavilóny 25, 35 a 36 by mali byť ukončené v pôvodných
termínoch. Pri pavilóne 17 sa očakáva omeškanie.
Projekty na zníženie energetickej náročnosti pavilónov
č. 12 a 14 sú v administratívnom hodnotení.
• V rámci hodnotení projektov na dlhodobý strategický
výskum sa pripravovali dve odpovede v partnerských
projektoch na základe výziev v rámci administratívneho hodnotenia.
• Pokračovala aj rekonštrukcia oplotenia na ulici Kostolianska, pričom II. etapa sa posunula do konečnej fázy

ceutických fakúlt“. Stretnutie sa uskutoční v novembri v
Levoči.
• Bola uzatvorená bilaterálna zmluva ERASMUS+ medzi
UVLF v Košiciach a Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.
• S cieľom zistiť záujem študentov o mobilitné pobyty bol
pripravený dotazník „Záujem študentov UVLF v Košiciach o mobilitné programy“, ktorý bude distribuovaný medzi študentov všetkých študijných programov.
• V dňoch 7. – 9. 8. sa na našej univerzite uskutočnilo
stretnutie pracovníkov z Univerzity v Gente (Belgicko)
na čele s prof. Jean Paul Renom, dvoch pracovníkov
zo SAV a jedného pracovníka z UPJŠ v Košiciach.
Stretnutie sa uskutočnilo na základe pozvania vedúceho
ústavu chovu zvierat MVDr. Františka Ziga, PhD., s
cieľom skompletizovania výsledkov a plánovania ďalších experimentálnych úloh v rámci medzinárodnej
spolupráce.

mesiacov plne zabezpečená; v období dovoleniek bola prevádzka lekárne posilnená výpomocou pracovníčkou z UVLF v Košiciach.
• Na základe požiadaviek pracovníkov kliniky koní
týkajúcich sa pedagogického procesu, štátnicových
otázok, problémov s likvidáciou kadáverov a programu
ProVet bolo dňa 12. 7. 2019 uskutočnené pracovné
stretnutie prednostu kliniky s kompetentnými prorektormi.
• V priebehu mesiaca júl bola vykonaná opakovaná
kontrola izolačných priestorov.
• 26. 8. 2019 sa uskutočnilo stretnutie s riaditeľkou RVPS
Košice-mesto ohľadom registrácie a odpisu HZ z fariem
na UVLF v Košiciach.

a tretia etapa je rozpracovaná.
• V auguste univerzita dostala prostredníctvom MŠVVaŠ
SR 300 tisíc eur v rámci finančných prostriedkov
vyčlenených na rekonštrukciu študentských domovov
účelovo vyčlenených z MF SR.
• V auguste boli univerzite pridelené kapitálové finančné
prostriedky na rekonštrukciu pavilónu 39 v sume
200 000 eur, ktoré sa použijú na sfunkčnenie pavilónu
pre ústav anatómie (v súvislosti so situáciou pavilónu 34).
• V mesiaci august bol realizovaný nový statický posudok pavilónu 34, pričom jeho výsledok bude známy v
septembri.
• V auguste bola ukončená rekonštrukcia posluchárne v
pavilóne 29.
• V priebehu mesiaca júl a august boli pripravované
podklady pre UNIKAN, ktoré musí univerzita zaslať na
MŠVVaŠ SR do konca septembra.

Zasadnutie vedeckej rady
Zasadnutie Vedeckej rady Univerzity veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach, druhé v roku 2019, sa uskutočnilo dňa 3. júla 2019. Zasadnutie otvorila a viedla predwww.uvlf.sk

sedníčka vedeckej rady rektorka UVLF Dr. h. c. prof. MVDr.
Jana Mojžišová, PhD., ktorá privítala prítomných členov
Vedeckej rady UVLF.
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Zasadnutie vedeckej rady pokračovalo podľa
programu:
1. Inauguračná prednáška doc. MVDr. Anny Ondrejkovej,
		 PhD., v aule pavilónu morfologických disciplín (poslu		 cháreň 34)
2. Vymenúvacie (inauguračné) pokračovanie doc. MVDr.
		 Anny Ondrejkovej, PhD., v študijnom odbore 6.3.7.
		 infekčné a parazitárne choroby zvierat
3. Inauguračná prednáška doc. MVDr. Róberta Hericha,
		 PhD., v aule pavilónu morfologických disciplín (poslu		 cháreň 34)
4. Vymenúvacie (inauguračné) pokračovanie doc. MVDr.
		 Róberta Hericha, PhD., v študijnom odbore 6.3.3. vete		 rinárna morfológia a fyziológia
5. Odovzdanie dekrétov členom vedeckej rady
6. Odovzdanie dekrétu docenta doc. MVDr. Jánovi Bíle		 kovi, PhD., v študijnom odbore 6.3.4. vnútorné choro		 by zvierat
7. Návrh na začatie inauguračného konania doc. MVDr.
		 Alice Kočišovej, PhD., v študijnom odbore 6.3.7.
		 infekčné a parazitárne choroby zvierat
8. Správa o vedecko-výskumnej činnosti na Univerzite
		 veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok
		 2018
9. Návrh na zloženie komisií pre štátne a rigorózne skúš		 ky na spojenom 1. a 2. stupni vysokoškolského vzde		 lávania a komisií pre obhajoby záverečných prác a
		 štátnych skúšok na 1. stupni vysokoškolského vzdelá		 vania v akademickom roku 2019/2020
10. Diskusia
11. Rôzne (návrh na školiteľa na 3. stupni vysokoškolského
		 štúdia: doc. MVDr. Daniela Takáčová, PhD., v š. o.:
		 6.3.11. hygiena chovu zvierat a životné prostredie)
12. Uznesenia VR
13. Záver
Vedecká rada schválila:
1. Návrhy predložené v:
		 a) v bode 2 na menovanie za profesora doc. MVDr.
			 Anny Ondrejkovej, PhD., v študijnom odbore 6.3.7.
			 infekčné a parazitárne choroby zvierat;
		 b)		v bode 4 na menovanie za profesora doc. MVDr.
			 Róberta Hericha, PhD., v študijnom odbore 6.3.3.
			 veterinárna morfológia a fyziológia;
		 c) v bode 7 na začatie inauguračného konania doc.
			 MVDr. Alice Kočišovej, PhD., v študijnom odbore
			 6.3.7. infekčné a parazitárne choroby zvierat;
		 d) v bode 9 na zloženie komisií pre štátne a rigoróz			 ne skúšky na spojenom 1. a 2. stupni vysokoškols			 kého vzdelávania a komisií pre obhajoby závereč			 ných prác a štátnych skúšok na 1. stupni vysoko			školského vzdelávania v akademickom roku
			 2019/2020 s doplňujúcim návrhom.
2. Návrhy predložené v bode Rôzne:
		 a) návrh na školiteľa na 3. stupni vysokoškolského
			 štúdia: doc. MVDr. Daniela Takáčová, PhD., v š. o.:
			 6.3.11. hygiena chovu zvierat a životné prostredie,
			Ústav súdneho a verejného veterinárskeho
			 lekárstva, UVLF v Košiciach;
		 b) návrh garanta predmetu doc. MVDr. Zuzany
			 Kosteckej, PhD., na úpravu rozsahu hodín povinne
			voliteľného predmetu patologická biochémia
			 vyučovaného v zimnom semestri (pre ŠP VVL a ŠP
			 HP) z 0/3 na 0/2.
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Vedecká rada zobrala na vedomie:
1. Správu o vedecko-výskumnej činnosti na Univerzite
		 veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok
		 2018, ktorú predniesol prorektor prof. MVDr. J. Pistl,
		 PhD.
Diskusia bola zameraná k jednotlivým predloženým
návrhom. V rámci konštruktívnej diskusie vystúpili: rektorka
prof. J. Mojžišová, prof. J. Pistl, prof. P. Mudroň, prof. J. Legáth,
doc. M. Bhide, prof. Š. Faix, doc. B. Peťko, doc. P. Popelka, doc.
P. Korim, rektorka SPU v Nitre doc. K. Halászová.
V rámci diskusie k bodu č. 8 - Správa o vedecko-výskumnej
činnosti na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach za rok 2018 boli vyzdvihnuté nasledujúce body:
– bola ocenená kvalita a vecnosť spracovania správy;
– celkové hodnotenie poukazuje na viditeľný progres
		 vo vedecko-výskumnej činnosti v priebehu 5 rokov,
		 ale bolo konštatovaných aj viacero negatívnych javov,
		 ktoré bude potrebné riešiť;
– prezentovaný pokles úspešnosti doktorandov a prí		 činy klesajúceho počtu doktorandov je potrebné
		 porovnať s inými univerzitami;
– uchádzačov o doktorandské štúdium odrádza
		 finančné ohodnotenie, na trhu sa otvoril priestor prá		 ce s vyšším finančným ohodnotením ako je výška šti		 pendia;
– napriek finančnému odmeňovaniu tvorivých pracov		 níkov došlo len k čiastočnému zvýšeniu publikačnej
		 aktivity;
– chýbajúce zahraničné granty – podáva sa málo
		 projektov, je potrebný vyšší počet podávaných
		 projektov zo strany univerzity, čo zvyšuje šancu na
		 úspech;
– nepriaznivým znakom je vysoký priemerný vek
		 docentov a profesorov;
– bola vyzdvihnutá dobrá swot analýza, za kritické je
		 možné považovať nízky počet podávaných projektov
		 a v rámci publikačnej činnosti je potrebné dávať po		 zor na novovzniknuté časopisy, z ktorých niektoré
		 môžu byť predátorské časopisy; zlatým stredom sú
		 publikácie v kategórii ADC, ADD;
– bolo poukázané na to, že štatistické vyhodnocovanie
		 niektorých parametrov je pomerne ťažké, lebo
		 ide o dlhodobú záležitosť a metodológiu nie je možné
		 meniť každý rok, nakoľko by to znemožnilo porovná		 vanie výsledkov z dlhodobého hľadiska;
– bolo navrhnuté uviesť v správe priemerný vek
		 docentov a profesorov v čase získania daného titulu,
		 prípadne porovnanie s inými univerzitami, ako aj
		 zvýšiť propagáciu univerzity v oblasti vedecko		 -výskumnej činnosti (okrem ENV a iných podujatí) aj
		 priamo prostredníctvom rozhlasu a televízie – organi		 zovaním tlačových besied a podobne.
V rámci diskusie k bodu č. 9 - 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 2019/2020:
– rektorka J. Mojžišová – navrhla doplniť do komisie
		 choroby ošípaných na str. 8, návrhu na zloženie
		 komisií pre štátne skúšky na spojenom prvom a
		 druhom stupni vysokoškolského vzdelávania pre
		 študijné programy všeobecné veterinárske lekárstvo
		 a General Veterinary Medicine v akademickom roku
www.uvlf.sk

		 2019/2020 MVDr. Andreja Imricha – predsedu Zväzu
		 chovateľov ošípaných na Slovensku, ako externého
		 člena.
Rektorka a predsedníčka vedeckej rady UVLF v Košiciach
prof. Mojžišová poďakovala členom vedeckej rady, členom

inauguračných komisií a oponentom za aktívnu účasť,
plodnú diskusiu a ukončila zasadnutie vedeckej rady.
prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské
štúdium

Zasadala Správna rada Školského poľnohospodárskeho podniku
Dňa 2. júla 2019 sa v Školskom poľnohospodárskom podniku,
n. o., Zemplínska Teplica uskutočnilo rokovanie Správnej rady
ŠPP za účasti členov Správnej rady ŠPP, členov Dozornej rady
ŠPP, rektorky UVLF v Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD., vedenia ŠPP Zemplínska Teplica a ďalších hostí.
Hlavným bodom programu zasadnutia bola Výročná správa
ŠPP, n. o., Zemplínska Teplica za rok 2018.
Riaditeľ podniku informoval prítomných o hlavných aktivitách ŠPP v roku 2018 a prezentoval niektoré dosiahnuté
výsledky hospodárenia. Zdôraznil pokračujúce úsilie vedenia
podniku o udržateľnosť jeho činnosti vo všetkých oblastiach
aktivít, s dôrazom na zabezpečovanie hlavnej činnosti pre realizáciu praktického vzdelávania študentov UVLF v Košiciach a
snahu o udržanie vyrovnaného hospodárenia aj v roku 2018.
Uviedol, že celkový hospodársky výsledok podniku bol kladný
a bol vyšší v porovnaní s predchádzajúcim rokom a podarilo sa
zabezpečiť aj stavy zvierat na požadovaných počtoch potrebných pre realizáciu vysokého počtu realizovaných praktických
cvičení. Spomenul aktivity v oblasti priebežného zabezpečovania požiadaviek jednotlivých pracovísk univerzity na zlepšenie realizácie praktických cvičení na hospodárskych dvoroch,
ako aj v oblasti ubytovania, stravovania a zabezpečenia potrieb
na ochranu a bezpečnosť pri práci so zvieratami. Uviedol tiež
ukončenie procesu zavedenia kamerového systému monitorovania ustajňovacích priestorov v pôrodnici pre zlepšenie
možnosti pozorovania zvierat v období okolo pôrodu a vykonania potrebných asistencií pri pôrodoch v prípade potrieb ako
súčasť skvalitnenia praktického výučbového procesu na farme.
Objasnil dosiahnutie zníženia nákladov podniku a zvýšenia
výnosov, ako aj vývoj ukazovateľov živočíšnej výroby a vyjadril
sa aj k problémom, ktoré sa v predchádzajúcom roku vyskytli
v oblasti rastlinnej výroby. Spomenul aj realizáciu investícií v
areáli podniku v oblasti opráv cestných komunikácií, hygieny
kŕmenia a ustajnenia zvierat, pre zlepšenie bezpečnosti práce

so zvieratami, ako aj v rámci rekonštrukčných prác na hlavnej
administratívnej budove podniku. Spomenul tiež niektoré aktivity vedenia, ktoré sú v nasledujúcom období naplánované.
V diskusii k správe diskutujúci vysoko ocenili podiel podniku
na realizácii výchovno-vzdelávacej činnosti aj v súvislosti so
zložitými podmienkami v poľnohospodárskej prvovýrobe.
Zdôraznili nezastupiteľné miesto podniku v oblasti praktickej
klinickej výučby. Pozitívne hodnotili starostlivosť podniku o
materiálno-technické zabezpečovanie podmienok na realizáciu
praktickej výučby, ocenili dosiahnutie vyššieho pozitívneho
hospodárskeho výsledok podniku v porovnaní s predchádzajúcim rokom napriek problémom, ktoré v poľnohospodárstve
a hlavne v živočíšnej výrobe existujú. Zaujímali sa o analýzu
nárastu výnosov a poklesu nákladov podniku, zdrojov výnosov,
o stave nákupov pozemkov a iného majetku, vývoji mliečnej
úžitkovosti dojníc, o kvalitu mlieka a realizáciu priameho predaja
mlieka, ako aj o možnosti rozšírenia chovu hospodárskych
zvierat s rozšírením aj o hydinu a o požiadavkách na zvýšenie
počtu zvierat pre praktickú výučbu na školskom bitúnku. Diskutovalo sa aj o vývoji situácie v súvislosti s výskytom afrického
moru ošípaných a potrebe dodržiavania všetkých opatrení na
zabránenie jeho zavlečenia do chovu, o možnostiach ďalšieho
využitia ubytovacích kapacít podniku aj mimo výučbový
proces, o budúcnosti objektov a areálu bývalého Experimentálneho výskumného strediska, o zvážení možnosti realizácie
vzdelávania formou letnej školy v oblasti problematiky chorôb
hospodárskych zvierat.
Na záver prerokovania členovia správnej rady schválili
Výročnú správu ŠPP, n. o., za rok 2018, účtovnú závierku za rok
2018 a použitie hospodárskeho výsledku ŠPP, n. o., za rok 2018.
doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD.
predseda SpR ŠPP, n. o., v Zemplínskej Teplici

Bilancujeme projekt LIFE Energia
Projekt LIFE Energia, na ktorom naša univerzita participuje od septembra 2014, sa dostáva do svojej záverečnej
fázy. Hlavným cieľom projektu je zlepšenie stavu desiatich
prioritných druhov vtákov v trinástich chránených vtáčích
územiach v rámci sústavy NATURA 2000. Aby sa projektový
zámer podaril s čo najlepším efektom, ku koordinátorovi
projektu – občianskemu združeniu Ochrana dravcov na
Slovensku, sa okrem našej univerzity pridali aj energetické
spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s., Západoslovenská distribučná, a. s., a Štátna ochrana prírody SR.
Garantom projektu za UVLF je MVDr. Jaroslav Soroka, vedúci
Účelového zariadenia pre chov a choroby zveri, rýb a včiel v
Rozhanovciach.
Jedným z hlavných opatrení na dosiahnutie projektového
cieľa bola inštalácia ochranných a zviditeľňovacích prvkov
na najrizikovejších úsekoch elektrických vedení, identifikovaných na základe monitoringu vyškolenými mapovateľmi.
www.uvlf.sk

Len na východnom Slovensku bolo podľa Lucie Deutschovej
z Ochrany dravcov na Slovensku v chránených vtáčích
územiach zmapovaných 2 500 km vedení. Na potenciálne
najnebezpečnejších úsekoch VSD nainštalovala celkovo
4 100 prvkov, ktorých efektivita je podľa Mareka Gálisa z
Ochrany dravcov na Slovensku takmer 100-percentná. Na
západnom Slovensku ZSD nainštalovala 4 500 takýchto
prvkov s rovnakou efektivitou.

Zviditeľňovacie prvky na vedeniach – tzv. odkloňovače letu (FireFly,
špirála a RIBE lamely)
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Inštalácia prvkov pri Zádielskej Sysle pasienkové (foto: Jozef
doline pomocou dronu (foto: Chavko)
Východoslovenská
distribučná,
a. s.)

Projekt
tiež
venuje pozornosť
zlepšeniu podmienok na hniezdenie
vtáctva
inštaláciou podložiek v korunách
stromov a búdok
na stožiaroch elektrického vedenia.
vytypovaVyliečený sokol rároh v rozlietavacej voliére v Na
Rozhanovciach (foto: Ján Lipták)
ných lokalitách v
Slovenskom krase – v Hrhove a Gemerskej Hôrke, sa vďaka
projektu zlepšili podmienky pre život a rozmnožovanie sysľa
pasienkového, ktorý je obľúbenou korisťou dravcov. Kedysi
bol považovaný za škodcu, dnes je to zraniteľný druh.
Naši veterinári a ošetrovatelia na klinike vtákov, exotických
a voľne žijúcich zvierat a v rehabilitačnej stanici patriacej pod
Účelové zariadenie pre chov a choroby zveri, rýb a včiel v
Rozhanovciach prispeli k úspešnosti projektu svojím dielom,
keďže okrem preventívnych opatrení na zlepšenie stavu
prioritných druhov vtákov projekt zabezpečuje aj odbornú
starostlivosť o jedince, ktoré sa zranili aj následkom ľudských
aktivít. Od začiatku projektu sa na klinike vtákov, exotických
a voľne žijúcich zvierat a v zrekonštruovanej rehabilitačnej
stanici v Rozhanovciach, najväčšej svojho druhu v Košickom
kraji, podarilo zachrániť a do prírody vrátiť desiatky jedincov.
Ošetrenie potrebovali vtáky z rôznych dôvodov. Príčinou
zranení boli rôzne traumy, fraktúry po nárazoch, kolíziách
s autami, vyhladovanie alebo vysilenie, ale aj chytenie do
pasce z lepidla či loveckej pasce. Niektorým jedincom sa stali
osudnými práve elektrické vedenia, napr. v prípade ohrozeného sokola rároha, orla kráľovského či plamienky driemavej.
Na klinike tiež pomerne často končili aj jedince, ktoré pomoc
veterinára nepotrebovali. Išlo o zdravé, aj keď ešte trochu
neobratné mláďatá, ktoré práve vyleteli z hniezda, no ľudia
ich z nevedomosti považovali za zranené alebo opustené.
Najčastejšími pacientmi boli voľne žijúce dravce – hlavne
sokol myšiar, myšiak hôrny, jastrab lesný a tiež viaceré druhy
sov – sova lesná, dlhochvostá, myšiarka ušatá, plamienka
driemavá. Dostali sa sem tiež rôzne druhy spevavých vtákov,
bocian biely, či pôvabná volavka purpurová. Dočasným
obyvateľom rehabilitačnej stanice v Rozhanovciach bol aj
veľmi vzácny sokol rároh, ktorý mal väčšie šťastie ako jeho
vyššie spomenutý príbuzný zasiahnutý elektrickým prúdom.
V Rozhanovciach sa mladý sokol po ošetrení zlomeného
krídla na klinike zotavoval asi mesiac. Na Slovensku hniezdi

Orol kráľovský pri inhalačnej Vpravo MVDr. Molnár, PhD., so
anestézii (foto: klinika vtákov)
zachráneným bocianom (foto
poskytol MVDr. Molnár, PhD.)

okolo 30 párov tohto ohrozeného druhu, preto bola radosť z
jeho záchrany o to väčšia.
Ďalšími vzácnymi pacientmi na klinike boli orly kráľovské,
ktoré takisto patria k ohrozenému druhu a šťastlivec ich
zahliadne v otvorenej poľnohospodárskej krajine aj v okolí
Košíc. Podľa všetkého došlo u jedného z nich k zásahu elektrickým prúdom, pravdepodobne po dosadnutí na stožiar
elektrického vedenia. Ďalší zástupca tohto druhu prijatý na
kliniku bol nájdený s otvorenou zlomeninou nohy v okolí
Trebišova. Po ošetrení bol presunutý do rehabilitačnej a
chovnej stanice v Sečovciach.
Okrem špičkovej starostlivosti našich veterinárov a ošetrovateľov by záchrana jedincov nebola možná bez zabezpečenia vhodných technicko-materiálnych podmienok na
ich ošetrenie a rehabilitáciu. Vďaka projektu dostali dovtedy
chátrajúce a už nevyhovujúce voliéry v Rozhanovciach
novú podobu a v jedinečnej „rozlietavačke“ teraz môžu aj
veľké jedince pred vypustením dostatočne posilniť svalstvo a pripraviť sa tak na opätovný život vo voľnej prírode.
Technické podmienky v rehabilitačnej stanici aj na klinike sa
tiež zlepšili vďaka novému prístrojovému vybaveniu a zariadeniu.
Podľa informácií z projektovej webstránky (https://www.
lifeenergia.sk) projekt LIFE Energia zachráni ročne viac ako
600 vtákov a predíde tak spôsobeniu škody na prírode
v hodnote 1,5 milióna eur. Projekt LIFE ENERGY, LIFE13
NAT/SK/001272 je podporený Európskou úniou v rámci
programu LIFE a Ministerstvom životného prostredia SR, a
významnou mierou prispieva k zlepšeniu podmienok kritériových druhov vtákov v územiach siete Natura 2000.
Tím projektu LIFE Energia

Voliéra v RS v Rozhanovciach v novom šate (foto poskytlo ÚZ v Rozhanovciach)
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