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SPRAVODAJCA

 Nový akademický rok 2020/2021 na Univer-
zite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Koši-
ciach prináša množstvo zmien, a to nielen v 
súvislosti opatreniami na zabránenie šírenia 
koronavírusovej pandémie. Do života budeme 
zavádzať dlho očakávanú zmenu organizačnej 
štruktúry univerzity a nové zásady systemizácie 
pracovných miest vo všetkých kategóriách 
zamestnancov. Univerzita od svojho založenia 
prešla prestavbou svojej organizačnej štruktúry 
mnohokrát. Vždy to bola reakcia na potreby 
doby so snahou čo najviac zefektívniť plnenie 
jej základných úloh a poslania. V novodobej 
histórii podstatnou zmenou bola zmena organi-
zácie klinických pracovísk podľa druhov zvierat v 
roku 2007, ktorá bola nevyhnutná pre naplnenie 
podmienok medzinárodnej evalvácie a súvisela 
aj so zmenou kurikúl v študijných programoch 
všeobecné veterinárske lekárstvo a hygiena 
potravín. Zmena organizačnej štruktúry vyvolala aj zmenu 
v zásadách systemizácie, ktoré boli schválené v roku 2007 a 
následne aktualizované v roku 2014. Vývoj univerzity v nasle-
dujúcich rokoch, potreba obhájiť jej postavenie v národnom 
i medzinárodnom vzdelávacom priestore, nutnosť zefek-
tívniť riadiace procesy a v neposlednom rade profilovanie 
UVLF ako výskumnej univerzity viedli k vypracovaniu 
návrhu novej organizácie univerzity a nových zásad systemi-
zácie pracovných miest, ktorý bol predložený na schválenie 
Akademickému senátu UVLF dňa 30. 6. 2020. Rokovaniu AS 
predchádzala diskusia v rámci zamestnaneckej komory, z 
ktorej vzišlo niekoľko pozmeňujúcich návrhov. Po odsúhla-
sení navrhovaných zmien bol celý návrh schválený a nado-
budol platnosť a účinnosť. Takže od 1. 9. 2020 dochádza k 
významnej transformácii organizačných zložiek univerzity a 
funkcií sa ujmú novomenovaní vedúci. 
 Dovoľte mi v tomto príspevku predstaviť základné výcho-
diská a dopady týchto zmien. 
 V prvom rade treba zdôrazniť, že návrh zmeny orga-
nizačnej štruktúry Univerzity veterinárskeho lekárstva a 
farmácie v Košiciach bol vypracovaný na základe troch 
základných a pre nás smerodajných dokumentov, a to:
 1. uznesenia Akademického senátu UVLF v Košiciach, 
 2. hodnotiacej správy skupiny expertov EAEVE po 
  návšteve UVLF v Košiciach v rámci medzinárodnej eval- 
  vácie a akreditácie, 
 3. hodnotiacej správy v rámci hodnotenia kvality mo- 
  delom CAF (Common Assessment Framework) v Ná- 
  rodnej cene za kvalitu SR.
 Tím expertov EAEVE, ktorí vykonávali medzinárodnú 
evalváciu a akreditáciu UVLF v Košiciach v rokoch 2015 a 
2016, identifikoval niekoľko potencionálnych nedostatkov, 
okrem iných aj príliš veľa organizačných útvarov (katedier a 

ústavov), čo má za následok nedostatok interdisciplinárnej 
výučby. Tím expertov odporúčal UVLF v Košiciach reor-
ganizovať štruktúru pracovísk za účelom zníženia počtu 
administratívnych pracovníkov a zvýšenia veterinárneho 
pomocného personálu. Podľa pravidiel EAEVE sme povinní 
uprostred obdobia platnosti nášho statusu evalvovaná a 
akreditovaná inštitúcia zaslať priebežnú správu ako spĺňame 
podmienky akreditácie a ako odstraňujeme nedostatky. 
Zmena organizačnej štruktúry je jednou z posledných defi-
ciencií, ktoré sme potrebovali napraviť. 
 Odporúčanie zjednodušiť organizačnú štruktúru a systém 
riadenia na úrovni katedier vyplynulo aj zo záverečných 
správ v rámci hodnotenia univerzity v Národnej cene SR za 
kvalitu podľa modelu CAF.
 UVLF v Košiciach plní zmenou organizačnej štruktúry 
a s ňou súvisiacou systemizáciou pracovných miest aj záme- 
ry MŠVVaŠ SR v oblasti štrukturálnych zmien.
 Na základe týchto národných a medzinárodných hodno-
tení bol vypracovaný a predložený návrh zmien organizačnej 
štruktúry UVLF v Košiciach v znení vnútorného predpisu č. 3 
Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných 
miest na UVLF v Košiciach, vnútorného predpisu č. 9 Orga-
nizačný poriadok UVLF v Košiciach a vnútorného predpisu č. 
16 Pracovný poriadok UVLF v Košiciach.
 Nakoľko reorganizácia štruktúry UVLF v Košiciach priamo 
súvisí so systemizáciou pracovných miest, predkladaný 
návrh komplexne pokrýval zmenu organizačnej štruktúry aj 
potrebu pracovných miest na už reorganizovaných pracovis-
kách UVLF v Košiciach. Návrh tiež zosúladil pracovnú náplň 
priamej a nepriamej pedagogickej činnosti vysokoškolských 
učiteľov so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách. 
Aj nové zásady systemizácie pracovných miest po reorga-
nizácii na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie 
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v Košiciach boli vypracované na základe uznesenia Akade-
mického senátu UVLF v Košiciach, odporúčaní EAEVE, 
výsledkov hodnotenia kvality v rámci Národnej ceny za 
kvalitu SR a aktuálnych potrieb, ktoré na UVLF v Košiciach 
vznikli v posledných rokoch (najmä výstavba Univerzitnej 
veterinárnej nemocnice).
 Reorganizácia štruktúry a systemizácia pracovných miest 
sú kľúčové pre udržateľnosť finančného zabezpečenia a 
kvality vysokoškolského vzdelávania na UVLF v Košiciach. 
Reorganizáciou sa zefektívni fungovanie a riadenie vyučo-
vacích, výskumných, ekonomických, logistických a iných 
činností univerzity. K zmene organizačnej štruktúry UVLF v 
Košiciach a systemizácii pracovných miest je nutné pristúpiť 
aj z prevádzkovo-ekonomických dôvodov vzhľadom na 
neustále zvyšovanie potreby investícií do infraštruktúry. 

I. ZMENA ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY 

 Najvýraznejšou zmenou organizačnej štruktúry je 
zrušeniu všetkých ústavov a reorganizácia katedier do pred-
klinických pracovísk, pracovísk chémie a farmácie, a praco-
vísk hygieny potravín, chovu zvierat a životného prostredia. 
Všetky klinické pracoviská sú začlenené pod Univerzitnú 
veterinárnu nemocnicu a zanikajú oddelenia na klinike 
malých zvierat. Je evidentné, že organizačnou zmenou sa 
znižuje počet vedúcich zamestnancov, čo korešponduje s 
odporúčaniami národných i medzinárodných hodnotiacich 
orgánov. 

K predklinickým pracoviskám sú zaradené: 
 1. Katedra morfologických disciplín (pracovisko ana- 
  tómie, pracovisko patologickej anatómie, pracovisko 
  histológie a embryológie)
 2. Katedra biológie a fyziológie (pracovisko biológie a 
  genetika, pracovisko fyziológie, pracovisko patolo- 
  gickej fyziológie)
 3. Katedra mikrobiológie a imunológie (pracovisko imu- 
  nológie, pracovisko mikrobiológie)
 4. Katedra epizootológie, parazitológie a ochrany spoloč- 
  ného zdravia (pracovisko epizootológie a preventívnej  
  veterinárskej medicíny, pracovisko parazitológie)
 5. Katedra všeobecných kompetencií (pracovisko cudzích 
  jazykov, pracovisko informatiky a štatistiky, základov 
  podnikania, profesijnej komunikácie, pracovisko teles- 
  nej výchovy a športu)
K pracoviskám chémie a farmácie sú zaradené:
 1. Katedra chémie, biochémie a biofyziky (pracovisko 
  biochémie, pracovisko biofyziky, pracovisko farmaceu- 
  tickej chémie, pracovisko lekárskej chémie)
 2. Katedra farmaceutickej technológie, farmakognózie 
  a botaniky ( pracovisko farmaceutickej technológie, 
  pracovisko farmakognózie a botaniky)
 3. Katedra lekárenstva a sociálnej farmácie
 4. Katedra farmakológie a toxikológie (pracovisko 
  humánnej a klinickej farmakológie, pracovisko veteri- 
  nárnej farmakológie, pracovisko toxikológie)
K pracoviskám hygieny potravín, chovu zvierat a život-
ného prostredia sú zaradené:
 1. Katedra hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti 
  potravín (pracovisko hygieny a technológie mäsa, 
  pracovisko hygieny a technológie mlieka, pracovisko 
  rastlinných komodít a gastronómie)
 2. Katedra výživy a chovu zvierat (pracovisko chovu a 
  šľachtenia zvierat, pracovisko výživy zvierat)

 3. Katedra chovu a chorôb zveri, rýb a včiel, ekológie 
  a kynológie (pracovisko ekológie, pracovisko kyno- 
  lógie, pracovisko chovu a chorôb zveri, pracovisko 
  chovu a chorôb rýb, pracovisko chovu a chorôb včiel)
 4. Katedra verejného veterinárskeho lekárstva a welfare 
  zvierat (pracovisko súdneho a verejného veterinár- 
  skeho lekárstva, pracovisko ochrany a welfare zvierat, 
  pracovisko etológie, pracovisko ekonomiky)
Ku klinickým pracoviskám Univerzitnej veterinárnej 
nemocnice
 Univerzitná veterinárna nemocnica (ďalej len „UVN“) je 
klinické, pedagogické a výskumné pracovisko zložené zo 
štyroch kliník. 
 1. Klinika malých zvierat (pracovisko vnútorných chorôb, 
  pracovisko chirurgie, pracovisko ortopédie, pracovis- 
  ko zobrazovacích techník, pracovisko reprodukcie,  
  pracovisko infekčných chorôb, zubná ambulancia, oč- 
  ná ambulancia, pracovisko profesijnej etiky a komuni- 
  kácie)
 2. Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat
 3. Klinika prežúvavcov
 4. Klinika ošípaných 
 5. Klinika koní
 Do organizačnej štruktúry sa zavádzajú výskumné centrá 
a laboratóriá, kde sa presúva Centrum aplikovaného 
výskumu, Centrum excelentnosti pre nákazy zvierat a 
zoonózy (bez systemizovaných pracovných miest) a Labora-
tórium biomedicínskej mikrobiológie a imunológie. Vytvá-
rajú sa Centrum experimentálnej a klinickej regeneračnej 
medicíny a Experimentálny zverinec.
Výskumné centrá a laboratóriá: 
 1. Centrum aplikovaného výskumu
 2. Centrum excelentnosti pre nákazy zvierat a zoonózy
 3. Centrum experimentálnej a klinickej regeneračnej  
  medicíny
 4. Laboratórium biomedicínskej mikrobiológie a imuno- 
  lógie
 5. Laboratórium gnotobiológie
 6. Experimentálny zverinec
 Do organizačnej štruktúry sa dostáva aj Medicínsky 
univerzitný park v Košiciach, ktorý vznikol na základe zmluvy 
o partnerstve uzatvorenej dňa 4. 7. 2013 medzi Univerzitou 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzitou veterinárskeho 
lekárstva a farmácie v Košiciach, Neurobiologickým ústavom 
SAV a Technickou univerzitou v Košiciach. UVLF sa v rámci 
Medicínskeho univerzitného parku v Košiciach podieľa 
na realizácii aplikovaného výskumu v oblasti zoonózy a 
významných infekčných chorôb.
 V organizačnej štruktúre ostávajú len tie samostatné 
pracoviská a účelové zariadenia, ktoré skutočne fungujú a 
sú potrebné pre napĺňanie cieľov UVLF v Košiciach. Ústav 
vedeckých informácií a knižnica a Edičné stredisko sa zlučujú 
pod Univerzitnú knižnicu a edičné stredisko. Precizuje sa 
definovanie Školského poľnohospodárskeho podniku, n. o., 
ako samostatnej právnickej osoby.
Samostatné pracoviská, účelové zariadenia a školský 
poľnohospodársky podnik
1. Samostatné pracoviská:
  a)  Centrum klinických zručností
  b) Národné referenčné laboratórium pre pesticídy
  c)  Spoločné pracovisko IVVL a UVLF pre senzorickú 
    analýzu potravín
  d) Univerzitný bitúnok
2. Účelové zariadenia:
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  a)  Účelové zariadenie pre chov a choroby zveri, rýb a 
    včiel v Rozhanovciach
  b) Jazdecký areál
  c)  Univerzitná lekáreň
  d) Študentské domovy
  e)  Univerzitná knižnica a edičné stredisko
3. Školský poľnohospodársky podnik, n. o., (ŠPP, n. o.) so 
sídlom Hlavná 94, 076 64 Zemplínska Teplica, je v zmysle § 
38 zákona o VŠ samostatná právnická osoba, pričom UVLF je 
jeho jediným spoločníkom.
 
 V organizačnej štruktúre ostávajú záujmové kluby (Flóra 
klub, Klub AQUA TERRA, Kynologický klub, Klub poľovníckej 
kynológie, IVSA, Chovateľský klub, Kynologický klub DARCO, 
Klub chovateľov malých cicavcov a exotických vtákov, Klub 
sokoliarstva a rehabilitácie dravcov, Mineralogický klub, 
Včelársky klub, Klub Hygiena Alimentorum). 
 Do organizačnej štruktúry patrí aj AGROPODNIK SLAMOZ, 
spol. s r. o., a Neinvestičný fond Univerzity veterinárskeho 
lekárstva a farmácie v Košiciach.

II. ZÁSADY SYSTEMIZÁCIE PRACOVNÝCH MIEST

Hlavné zásady systemizácie pracovných miest vysoko-
školských učiteľov
 Pri návrhu nových zásad systemizácie vysokoškolských 
učiteľov sme vychádzali zo skutočnosti, že ročný fond 
pracovného času vysokoškolského učiteľa predstavuje pri 
7,5 hodinovom pracovnom čase v priemere 1870 hodín (na 
základe údajov o fonde pracovného času v rokoch 2020 – 
2029). Po odrátaní nároku na dovolenku (40 dní zo zákona a 
5 dní na základe kolektívnej zmluvy – celkovo 337,5 hodiny) 
predstavuje fond pracovného času vysokoškolského učiteľa 
1534,5 hodiny ročne. Systemizácia vychádza z platných 
študijných plánov a počtu študijných skupín a reálne oduče-
ných hodín v akademickom roku 2018/2019 a 2019/2020 
v jednotlivých študijných programoch v oboch jazykových 
mutáciách. Zohľadňuje sa priama pedagogická činnosť za 
akademický rok. Pracovná náplň vysokoškolského učiteľa je 
stanovená v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a zhŕňa aj nepriamu pedagogickú činnosť. Do úvahy 
sa berú povinnosti jednotlivých kategórií vysokoškolských 
učiteľov v súvislosti s ich povinnosťami vyplývajúcimi zo 
zákona o vysokých školách. 
 Profesor je zodpovedný za výskum a vzdelávanie vo 
vymedzenej oblasti vzdelávania a vo vymedzenej oblasti 
vedy, garantuje alebo zúčastňuje sa na garantovaní kvality 
a rozvoja študijného programu, vedie prednášky a semináre 
(priama pedagogická činnosť), hodnotí študentov vrátane 
skúšania na štátnych skúškach, vedie doktorandov, vedie a 
oponuje záverečné práce a tvorí študijné materiály.
 Docent v spolupráci s profesorom prispieva vo vyme- 
dzenej oblasti vzdelávania a vo vymedzenej oblasti vedy k 
rozvoju poznania, garantuje alebo zúčastňuje sa na garan-
tovaní kvality a rozvoja bakalárskeho študijného programu, 
vedie prednášky a semináre, hodnotí študentov vrátane 
skúšania na štátnych skúškach, vedie doktorandov, vedie a 
oponuje záverečné práce a tvorí študijné materiály.
 Odborný asistent s vysokoškolským vzdelaním tre- 
tieho stupňa v spolupráci s profesormi a docentmi plní 
úlohy v oblasti vzdelávania a v oblasti vedy, vedie pred-
nášky z vybraných kapitol, semináre a cvičenia, hodnotí 
študentov, vedie a oponuje záverečné práce v prvých dvoch 
stupňoch vysokoškolského vzdelávania, tvorí študijné mate-

riály, zabezpečuje konzultácie pre študentov a zabezpečuje 
exkurzie a odborné praxe študentov.
 Odborný asistent bez vysokoškolského vzdelania 
tretieho stupňa v spolupráci s profesormi a docentmi plní 
úlohy v oblasti vzdelávania a v oblasti vedy, vedie pred-
nášky z vybraných kapitol, semináre a cvičenia, hodnotí 
študentov, vedie a oponuje záverečné práce v prvých dvoch 
stupňoch vysokoškolského vzdelávania, tvorí študijné mate-
riály, zabezpečuje konzultácie pre študentov, zabezpečuje 
exkurzie a odborné praxe študentov a vzdeláva sa so zame-
raním na získanie tretieho stupňa vysokoškolského vzde-
lania.
 Asistent bez vysokoškolského vzdelania tretieho 
stupňa pod vedením profesorov a docentov plní úlohy v 
oblasti vzdelávania a v oblasti vedy, vedie praktické cvičenia, 
hodnotí študentov, zúčastňuje sa na zabezpečovaní ostat-
ných vzdelávacích činností, zúčastňuje sa na tvorbe študij-
ných materiálov, zabezpečuje konzultácie pre študentov a 
vzdeláva sa so zameraním na získanie tretieho stupňa vyso-
koškolského vzdelania.
 Lektor plní úlohy len vo vymedzenej oblasti vzdelávania, 
vykonáva výučbu nevyžadujúcu aktívnu účasť vo výskume 
alebo vývoji, vedie cvičenia, hodnotí študentov, zúčastňuje 
sa na zabezpečovaní ostatných vzdelávacích činností a 
zúčastňuje sa na tvorbe študijných materiálov.
 Ročný fond pracovného času vysokoškolského učiteľa sa 
rozdeľuje na priamu a vedľajšiu pedagogickú činnosť: 45 
%, ostatnú činnosť: 5 % , vedecko-výskumnú a publikačnú 
činnosť: 50 % (u vysokoškolských učiteľoch pôsobiacich na 
klinických pracoviskách UVN len 25 %), klinickú činnosť: 25 
% (len u vysokoškolských učiteľov pôsobiacich na klinických 
pracoviskách UVN). 
 Priama pedagogická činnosť zahŕňa garantovanie štu- 
dijných programov, priamu výučbu študentov prvého 
a druhého stupňa formou prednášok, priamu výučbu 
študentov prvého a druhého stupňa formou cvičení a semi-
nárov, priamu výučbu študentov tretieho stupňa formou 
určenou v odporúčanom študijnom pláne, garanciu odbor-
ných praxí a stáží a vedenie klinických praxí.
 Vedľajšia pedagogická činnosť je príprava na pedagogic- 
ký proces, skúšanie študentov a doktorandov, účasť v komi-
siách pre štátne skúšky, účasť v komisiách pre dizertačnú 
skúšku a pre obhajobu dizertačnej práce, vedenie a opono-
vanie záverečných prác, oponovanie habilitačných prác, 
oponentúry posúdenia pedagogickej a vedeckej spôsobi-
losti inaugurantov a konzultačné hodiny.
 Ostatná činnosť predstavuje aktivity spojené s výkonom 
funkcií na univerzite, aktivity spojené s prácou v orgánoch 
univerzity, členstvá v externých orgánoch, expertných skupi-
nách a vedeckých radách, členstvá v univerzitných a profe-
sijných komisiách a vedenie záujmových klubov študentov.
 Minimálny a maximálny priemerný počet hodín výučby 
za týždeň sa stanovuje pre profesora v rozmedzí 8 – 10, pre 
docenta 10 – 13, pre odborného asistenta s PhD. 15 – 19, 
pre odborného asistenta 15 – 19, pre asistenta 20 – 25 a pre 
lektora 22 – 25.
 Na základe aktuálneho ročného fondu pracovného času v 
jednotlivých rokoch sa kladný a záporný rozdiel premietne 
do vedľajšej pedagogickej činnosti. Priama pedagogická 
činnosť doktoranda po vykonaní dizertačnej skúšky predsta-
vuje maximálne 4 vyučovacie hodiny týždenne v priemere 
za akademický rok. Vysokoškolským učiteľom pôsobiacich 
na klinických pracoviskách univerzitnej veterinárnej nemoc-
nice sa fond pracovného času v rámci vedecko-výskumnej 
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a publikačnej činnosti skracuje o 50 %. Títo vysokoškolskí 
učitelia využijú uvoľnený fond pracovného času na klinickú 
činnosť. Prechodný úbytok priamej pedagogickej činnosti 
bude kompenzovaný alokáciou ušetreného fondu pracov-
ného času do vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti a 
naopak.

Systemizácia pracovných miest vysokoškolských uči- 
teľov
 Pri výpočte potreby úväzkov vysokoškolských učiteľov sa 
vychádzalo zo skutočne odučených hodín v akademických 
rokoch 2018/2019 a 2019/2020, z aktuálne platných študij-
ných plánov v oboch jazykových mutáciách, počtu skupín 
v jednotlivých ročníkoch a študijných programoch a návrhu 
zmien organizačnej štruktúry UVLF (priradenie predmetov a 
ich rozsahov novým pracoviskám vrátane hodín klinických 
praxí). Na pracoviskách, kde sa znižuje počet pracovných 
miest vysokoškolských učiteľov oproti aktuálnemu stavu, sa 
navrhuje prechodné obdobie piatich rokov, počas ktorých v 
prípade, ak nebude potrebné navýšenie, sa počet vysoko-
školských učiteľov zníži postupným odchodom vysokoškol-
ských učiteľov do starobného dôchodku. 

Systemizácia miest výskumných pracovníkov 
 Na základe návrhu zmeny organizačnej štruktúry boli 
pridelené úväzky pre výskumné centrá a laboratóriá. Ďalšie 
pracovné miesta výskumných pracovníkov boli pridelené 
katedrám a klinikám na základe priemerných výsledkov 
bodového hodnotia samostatných pracovísk za roky 
2017 – 2019 premietnutých do zmenenej organizačnej 
štruktúry. Celkovo sa systemizuje 38 pracovných miest 
výskumných pracovníkov. Systemizácia pracovných miest 
výskumných pracovníkov bude realizovaná pravidelným 
vyhodnocovaním počtu pridelených pracovných miest na 
základe výsledkov vedecko-výskumnej činnosti pracovísk na 
trojročnej báze. V prípade vynikajúcich výsledkov a získania 
finančných prostriedkov pre vedecko-výskumnú činnosť 
(napr. projektov Horizont 2020, APVV s financovaním 
pracovného miesta výskumného pracovníka a pod.) môže 
dôjsť k navýšeniu počtu pridelených pracovných miest, 
prípadne pri neplnení požadovaných minimálnych kritérií 
pre vedeckú a publikačnú činnosť ich zníženiu či zrušeniu. S 
výskumnými zamestnancami budú uzatvárané, resp. predl-
žované výkonnostné zmluvy na základe minimálnych kritérií 
pre vedeckú a publikačnú činnosť.

Systemizácia miest technicko-hospodárskych pracov-
níkov 
 Návrh počtu systemizovaných pracovných miest THP sa 
odvíja od počtu systemizovaných pracovných miest vyso-
koškolských učiteľov a výskumných pracovníkov s použitím 
koeficientov. Pre klinické pracoviská bol stanovený koeficient 

0.2, pre katedry koeficient 0.35 s výnimkou katedry farma-
ceutickej technológie, farmakognózie a botaniky, katedry 
lekárenstva a sociálnej farmácie, a katedry verejného vete-
rinárskeho lekárstva a welfare zvierat vzhľadom na rozsah 
vedecko-výskumnej činnosti, kde bol stanovený koeficient 
0.25. Každej katedre a klinike bolo pridelené jedno syste-
mizované pracovné miesto administratívneho pracovníka 
(katedra a klinika môže toto miesto využiť aj inak, napríklad 
na pracovné miesto laboranta, ktorý zároveň vykonáva aj 
administratívne práce).

Systemizácia robotníckych profesií 
 Klinikám a katedrám boli na základe výkonu ich klinických 
a iných činností pridelené pracovné miesta ošetrovateľov 
zvierat a prosektorov. Na oddelení bezpečnosti a krízového 
riadenia boli systemizované miesta pre pracovníkov vlastnej 
ochrany. Na oddelení prevádzky a investícií sú systemizované 
pracovné miesta prevádzkových zamestnancov (údržba, 
správa areálu, vodiči) a pracovné miesta upratovačiek, ktoré 
budú zabezpečovať upratovanie všetkých priestorov UVLF 
mimo študentských domovov, účelových zariadení a telo-
cvične. V prechodnom období bude na OPI 41 upratovačiek 
do stanovenia rajonizácie, následne sa systematizácia týchto 
pracovných miest prehodnotí. 

 Na záver sa chcem poďakovať všetkým, ktorí tento 
významný dokument pripravovali. Boli to hodiny práce, 
konfrontácií, diskusií, porovnávaní s inými inštitúciami, 
analýzy dopadov, rizík a benefitov. Ďakujem za konštruk-
tívny prístup všetkým členom akademického senátu, ktorí 
akceptovali nevyhnutnosť zmeny a prispeli svojimi návrhmi 
ku komplexnosti materiálu. Všetci sme k tom pristupovali so 
svojím najlepším vedomím a dobrým úmyslom. Rátame s 
tým, že nevyhovieme všetkým predstavám. Ale tu nejde o 
naplnenie osobných ambícií, ale o rozvoj našej alma mater. 
Zo skúseností vieme, že akademické prostredie má rado 
tradície a nemenné pravidlá, a je rezistentné voči akým-
koľvek zmenám, prípadne ich úplne odmieta. Doba je však 
veľmi dynamická, a ak by sme neakceptovali odporúčania 
nezávislých hodnotiacich orgánov a nereagovali na potreby 
spoločnosti i našej inštitúcie, dostali by sme sa do vážnych 
problémov, ktoré by ovplyvnili jej ďalšiu existenciu, a tým 
aj všetkých zamestnancov a študentov. Nová organizačná 
štruktúra a pravidlá systemizácie pracovných miest priná-
šajú zásadné zmeny a je na nás, či a ako ich využijeme v náš 
spoločný prospech. Či sa nám to podarilo, ukáže budúcnosť, 
v každom prípade je to krok, ktorý sa zapíše do histórie 
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. 

Jana Mojžišová
 rektorka

Navštívil nás štátny tajomník ministerstva školstva Ľudovít Paulis
 Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 
športu SR Ľudovít Paulis absolvoval dvojdňovú návštevu 
východného Slovenska. Jej cieľom bolo stretnutie s pred-
staviteľmi vysokých škôl, ktoré tu pôsobia. Dňa 14. júla 2020 
ho na pôde Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v 
Košiciach privítala rektorka prof. Jana Mojžišová. V spoloč-
nosti prorektorov MVDr. Martina Tomka, prof. Juraja Pistla, 
prof. Jozefa Nagya, prof. Zity Faixovej, prof. Alexandry Trbo-

lovej a zástupcov vedeckej obce doc. Daše Čížkovej a doc. 
Mangesha Bhideho sa zoznámil s históriou školy, medziná-
rodnou akreditáciou, možnosťami štúdia aj jednotlivými 
študijnými programami na všetkých stupňoch. Zaujímal sa o 
slovenských i zahraničných študentov i kvalitu vzdelávania. 
Veľkú pozornosť venoval vede a výskumu, ktoré univerzita 
rozvíja vo vedeckom parku, výskumných centrách, labora-
tóriách, centrách excelentnosti i na klinických pracoviskách. 



• Rektorka prof. Mojžišová ako predsedníčka zvolala a 
 viedla zasadnutie Vedeckej rady UVLF v Košiciach, ktoré 
 sa konalo dňa 1. 7. 2020. ( bližšie informácie v oso- 
 bitnom príspevku)
• Dňa 2. 7. 2020 sa rektorka zúčastnila  na zasadnutí  
 Vedeckej rady Technickej univerzity vo Zvolene. 
• Zasadnutie Správnej rady ŠPP Zemplínska Teplica sa 
 konalo dňa 2. 7. 2020 aj za účasti rektorky a ďalších čle- 

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

 nov vedenia univerzity. ( bližšie informácie v osobit- 
 nom príspevku)
• Dňa 6. 7. 2020 sa rektorka prof. Mojžišová zúčastnila 
 na telekonferenčnom mítingu s predstaviteľmi Nord 
 University Bodø, Nórsko.
• Na Technickej univerzite vo Zvolene sa v dňoch 8. – 9. 7. 
 2020 rektorka UVLF spolu s rektormi ďalších slovenských 
 vysokých škôl zúčastnila na 92. zasadnutí Slovenskej 
 rektorskej konferencie, ktoré sa konalo za účasti ministra 
 školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlin- 
 ga. Prítomní boli aj štátny tajomník Ľudovít Paulis a 
 partneri z Rady vysokých škôl, Študentskej rady vyso- 
 kých škôl a Odborového zväzu pracovníkov školstva 
 a vedy. Hlavnými témami spoločnej diskusie rektorov a 
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Prezrel si laboratórium hygieny a technológie mlieka, ktoré 
na univerzite začalo fungovať v decembri minulého roka a 
Univerzitnú veterinárnu nemocnicu, ktorá je súčasťou Medi-
cínskeho univerzitného vedecké parku (MediPark Košice).
 Ľudovít Paulis sa zaujímal o názory vedenia univerzity na 
nové štandardy, novelu zákona o vysokých školách i zákon 
o kvalite vysokoškolského vzdelávania. „Na UVLF sa mi veľmi 
páčilo, mám veľa dojmov jednak z toho, aké sú tu výsledky vo 
vede a výskume, v pedagogickej práci, ale zaujalo ma aj to, čo 
súvisí s aktuálnymi témami. Na ministerstve pracujeme na tom, 
aby vysoké školy prešli na nové štandardy a boli nezávisle akre-
ditované. Táto univerzita už je akreditovaná na medzinárod- 
nej úrovni. S takýmito externými akreditáciami síce zákon o 
kvalite ani vysokoškolský zákon nepočítajú, ale evidentne ste tu 
o krok vpred pred legislatívou aj ostatnými vysokými školami. 
To sa mi páči. Bude to pre mňa aj inšpirácia pri ďalšom kreovaní 
legislatívy,“ povedal na záver návštevy UVLF štátny tajomník 
ministerstva školstva Ľudovít Paulis. 
 „Radi by sme videli v novom vysokoškolskom zákone, aby 
bola akceptovaná medzinárodná akreditácia vysokých škôl, 
zvlášť ak ju potvrdí medzinárodné uznávaná odborná inšti-
túcia. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Koši-
ciach dosiahla v roku 2016 významný úspech na európskej 
úrovni, keď bola po náročnom procese medzinárodnej eval-
vácie a akreditácie Európskej asociácie inštitúcií pre veterinárne 
vzdelávanie (EAEVE – European Association of Establishments 

for Veterinary Education) zaradená k dovtedy 11 veterinárskym 
vzdelávacím inštitúciám z celkového počtu 96 so statusom 
evalvovaná a akreditovaná. Z odborného pohľadu patríme 
medzi európsku špičku. Ťažko však dokážeme konkurovať v 
rôznych všeobecných rebríčkoch, pretože sme pomerne malá 
monofakultná úzko špecializovaná univerzita. Diskriminuje 
nás to pri súčasnom hodnotení vysokých škôl, pretože kvanti- 
tatívne nedokážeme konkurovať. Ak sa však hodnotí kvalita 
vedy a výskumu, tvorivej práce, sme veľmi vysoko. Upozornili 
sme na tento fakt pána štátneho tajomníka a veríme, že naše 
podnety nájdu ohlas,“ dodala rektorka Jana Mojžišová. 

 EAEVE je plnoprávnym členom 
Európskej asociácie pre zabezpe-
čenie kvality vo vysokoškolskom 
vzdelávaní (ENQA – European 
Association for Quality Assurance 
in Higher Education), ktorá je 
zastrešujúcou organizáciou zastu-
pujúcou inštitúcie zabezpečujúce 
kvalitu z členských štátov Európ-
skeho priestoru vysokoškolského 
vzdelávania (EHEA). ENQA podpo-
ruje európsku spoluprácu v oblasti 
zabezpečovania kvality vo vyso-
koškolskom vzdelávaní a rozširuje 
informácie a odborné znalosti 
medzi svojimi členmi a smerom k 
zainteresovaným stranám s cieľom 
rozvíjať a vymieňať si osvedčené 
postupy a podporovať európsky 
rozmer zabezpečovania kvality. 

Mgr. Zuzana Bobriková
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Z agendy
MVDr. Martina Tomka, PhD.,
prorektora pre vzdelávanie

• Dňa 3. 7. 2020 sa uskutočnilo stretnutie prorektorov 
 pre vzdelávanie troch košických univerzít k aktuálnej 
 situácii COVID-19. Stretnutia sa zúčastnili prof. PaedDr. 
 Martin Pekár, PhD., za UPJŠ Košice, prof. Ing. Ervin 
 Lumnitzer, PhD., za TUKE Košice a MVDr. Martin Tomko,  
 PhD., za UVLF v Košiciach.
• Dňa 6. 7. 2020 zasadala pracovná skupina poverená 
 prípravou nového študijného programu s pracovným 
 názvom „veterinárna sestra“. Externí členovia pracovnej 
 skupiny sa zúčastnili zasadnutia on-line.
• V rámci lepšej pripravenosti absolventov na výkon 
 praxe vychádzajúcej z požiadavky MŠVVaŠ SR vedenie 
 univerzity pristúpilo k rozšíreniu študijných plánov 
 bakalárskych študijných programov o problematiku „pro- 
 fesijnej komunikácie“. Prípravou školenia pre učiteľov 
 zabezpečujúcich uvedený predmet bol poverený pro- 
 rektor MVDr. Martin Tomko, PhD., ktorý sa 9. 7. 2020 
 stretol so zástupkyňou Centra osobnostného rozvoja 
 detí a dospelých PhDr. L. Ištvaníkovou, PhD., aby spoloč- 
 ne pripravili realizáciu školenia.
• Dňa 10. 7. 2020 zasadala prijímacia komisia k prijatiam 
 na uvoľnené miesta a príprave a odstúpení podkladov 
 na preskúmanie rozhodnutí o neprijatí na štúdium 
 pre Akademický senát UVLF v Košiciach v študijných 
 programoch spojeného 1. a 2. stupňa vyučovaných v 
 slovenskom jazyku.
• Dňa 10. 7. 2020 zasadala Ubytovacia komisia UVLF 
 v Košiciach. Na jej zasadnutí boli prerokované počty 
 prihlášok uchádzačov o ubytovanie vs. počty lôžok na ŠD 
 1 a ŠD 2. Ubytovanie bolo záujemcom prideľované pod- 
 ľa počtu bodov získaných na základe kritérií na pride- 
 ľovanie ubytovania na akademický rok 2020/2021 na 
 UVLF v Košiciach.
• Dňa 13. 7. 2020 sa uskutočnilo stretnutie pracovníkov 
 referátov študijného oddelenia na neformálnej večeri v 
 reštauračnom zariadení U kohúta v Košiciach.
• Dňa 31. 7. 2020 navštívil UVLF v Košiciach PhDr. Mgr.  
 František Kašický, MBA, veľvyslanec s osobitným pos- 
 laním pre granty Finančného mechanizmu Európskeho 
 hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného me- 
 chanizmu a Švajčiarskeho finančného mechanizmu. 
 Cieľom stretnutia bolo prediskutovať možnosti spo- 
 lupráce v oblasti podpory financovania projektov UVLF v 
 Košiciach z vyššie uvedených grantov.
• Dňa 18. 8. 2020 opakovane zasadla Ubytovacia komisia 
 a boli pripravené záverečné zoznamy študentov, ktorým 
 na základe ich žiadostí a splnenia schválených kritérií 
 bola odsúhlasená a ponúknutá možnosť ubytovania na 

 ŠD UVLF v Košiciach. Ubytovanie bolo pridelené celkovo 
 770 študentom na všetkých stupňoch vzdelávania a 
 všetkých študijných programoch.
• Dňa 21. 8. 2020 sa uskutočnilo druhé prijímacie ko- 
 nanie do 6-ročného študijného programu General  
 Veterinary Medicine. Prijímacie konanie sa realizovalo 
 on-line prostredníctvom systému Moodle a zúčastnilo sa 
 ho 23 uchádzačov. Všetci uchádzači prijímacie pohovory 
 úspešne absolvovali a boli prijatí na štúdium na našej 
 alma mater v akademickom roku 2020/2021. Spolu s pri- 
 jatými uchádzačmi v prijímacom konaní, ktoré sa konalo 
 v júni, potvrdilo k 31. 8. svoj záujem študovať na UVLF 
 v Košiciach 35 prijatých uchádzačov o štúdium 6-ročné- 
 ho ŠP General Veterinary Medicine a 48 prijatých 
 uchádzačov o štúdium 4-ročného postbakalárskeho ŠP 
 General Veterinary Medicine.
• V mesiacoch júl a august sa tiež realizovala:
 – príprava rozvrhov na akademický rok 2020/2021 
  v slovenskom aj anglickom jazyku v dennej forme 
  štúdia,
 – príprava blokovej výučby v externej forme štúdia,
 – aktualizácia záznamníkov klinickej a odbornej praxe 
  v ŠP VVL a GVM, HP, F, K a CanHip,
 – príprava a vydanie brožúry „Praktická príručka 
  prváka“ pre študentov prvých ročníkov na akademic- 
  ký rok 2020/2021 v slovenskom a anglickom jazyku,
 – príprava a vydanie „Študijného poriadku“ ako sa- 
  mostatnej brožúry od akademického roku 2020/2021,
 – finalizácia brožúry obsahujúcej harmonogram a or- 
  ganizáciu štúdia, študijné plány pod názvom 
  „Sprievodca štúdiom na UVLF v Košiciach“ na aka- 
  demický rok 2020/2021 v slovenskom a anglickom 
  jazyku,
 – príprava elektronických dotazníkov „hodnotenie uči- 
  teľa a predmetu študentom“ prostredníctvom systé- 
  mu AIS2,
 – priebežná príprava informačných podkladov pre 
  študentov a uchádzačov k začiatku nového 
  akademického roka 2020/2021 a podmienkach vstu- 
  pu zahraničných študentov na územie Slovenskej 
  republiky za súčasnej situácie COVID-19.

 ministra boli okrem aktuálneho diania vo vysokoškol- 
 skom sektore aj úprava legislatívneho prostredia, rozvoj 
 vysokého školstva a dopad obmedzení súvisiacich s 
 koronakrízou na vysoké školy. SRK informovala mi- 
 nistra Branislava Gröhlinga o svojom stanovisku k 
 téme akademickej integrity, v ktorom odmieta aké- 
 koľvek porušovanie duševného vlastníctva. SRK uvítala 
 deklarovaný záujem ministra pripraviť nový vyso- 
 koškolský zákon, ktorý má posilniť autonómiu vysokých 
 škôl. Posilnenie akademickej samosprávy musí sprevá- 
 dzať zodpovednosť každej vysokej školy za kvalitu 
 jej činností. SRK sa zaoberala aj čerpaním Európskych 
 štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) a konštatova- 
 la, že nízke čerpanie EŠIF v aktuálnom programovom 

 období má negatívny dopad na hospodárenie univer- 
 zít a udržateľnosť novovybudovanej výskumnej infra- 
 štruktúry. 
• Rektorka prof. Mojžišová spolu s ďalšími členmi vedenia 
 a zástupcami vedeckej obce prijala dňa 14. 7. 2020 na 
 návšteve štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR Ľudovíta 
 Paulisa. Po stretnutí na rektoráte a predstavení histórie 
 i súčasnosti univerzity pokračovala návšteva prehliad- 
 kou Univerzitnej veterinárnej nemocnice. ( bližšie 
 informácie v osobitnom príspevku)
• Na pôde našej univerzity prijala dňa 21. 7. 2020 rektorka 
 prof. Mojžišová na priateľskom aj pracovnom stretnutí 
 predsedu SAV prof. RNDr. Pavla Šajgalíka, DrSc.
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Z agendy prof. MVDr. Juraja Pistla, PhD.,
prorektora pre vedecko-výskumnú

činnosť a doktorandské štúdium

• Napriek tomu, že sa jedná o letné mesiace, ktoré sú v 
 znamení dovoleniek, univerzitný život intenzívne pul- 
 zoval. Dňa 1. júla 2020 sa konalo zasadnutie Vedeckej ra- 
 dy UVLF, čomu predbiehala príprava programu zasad- 
 nutia ako aj príprava jednotlivých materiálov na jed- 
 nanie. Hlavným bodom jednania bola Výročná správa 
 o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2019 a Výročná 
 správa o zahraničných vzťahoch za rok 2019, ako aj inau- 
 guračné a habilitačné konanie. ( 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 roku 2019. Bolo konštatované, že všetky 4 oponentské 
 posudky boli kladné s hodnotením „splnil ciele“. Jedna- 
 lo sa o projekty, ktorých vedúci boli: MVDr. Viera 
 Schwarzbacherová, PhD., MVDr. Zuzana Vikartovská, 
 MVDr. Tatiana Vataščinová a MVDr. Martina Karasová. 
 Rada IGA v zmysle štatútu IGA (vnútorný predpis č. 41) 
 počas 12 mesiacov od ukončenia projektu monitoruje 
 publikačnú aktivitu zameranú na publikácie v impakto- 
 vaných časopisoch u jednotlivých vedúcich projektov. 
 V tomto roku je táto úloha zjednodušená tým, že až 3 
 vedúci projektov (MVDr. Viera Schwarzbacherová, PhD., 
 MVDr. Zuzana Vikartovská, MVDr. Tatiana Vataščinová) 
 už zároveň splnili publikačné kritériá, čo znamená, že 
 uvedené granty sa považujú za úspešne ukončené. 
 Opačná situácia je však u grantov so začiatkom riešenia 
 v roku 2018, kde až u 3 projektov došlo k predĺženiu 
 monitorovacieho obdobia do konca toho roku a teda 
 tieto granty zatiaľ nie je možné z dôvodu nesplnenia 
 publikačných kritérií uzavrieť ako úspešne ukončené. 
• Dňa 2. júla 2020 sa konali prijímacie skúšky doktorandov. 
 Na prijímacie skúšky boli rektorkou UVLF ustanovené 
 4 komisie v závislosti od druhu študijných odborov a 
 počtu prihlásených uchádzačov. Celkovo bolo vypí- 
 saných 40 tém (približne rovnako ako v minulom roku) 
 dizertačných prác, z toho 24 z UVLF a 16 z externých 
 vzdelávacích inštitúcií (EVI). Na tieto témy sa prihlásilo 
 24 uchádzačov (minulý rok 26, v roku 2018 38 uchá- 
 dzačov), z toho na UVLF na dennú formu štúdia (DF) sa 
 prihlásilo 17 a na externú formu štúdia (EF) 2 uchádzači, 
 1 sa na prijímaciu skúšku nedostavil. Prijímacia komisia 
 zasadala 10. 7. 2020. Do DF bolo na UVLF prijatých 11 
 uchádzačov (3 podmienečne) a do EF 2 uchádzači. 
 Na EVI bolo prijatých 5 uchádzačov nasledovne: ÚFHZ 
 SAV – 1, PaÚ SAV – 4 (2 DF a 2 EF). Na 9 tém vypísaných 
 NIÚ SAV Bratislava sa opäť (ako za posledné roky) 
 neprihlásil nikto. Najväčší záujem uchádzačov bol v 
 tomto roku o študijný program parazitárne choroby 
 zvierat (7) a hygiena chovu zvierat a životné prostredie 
 (3). Na základe nízkeho počtu prihlásených študentov 
 na 3. stupeň VŠ štúdia bolo vedením UVLF schválené 
 a rektorkou UVLF vypísané 2. kolo prijímacích skúšok, 
 v ktorom sa prihlásili 4 uchádzači. Pre tento účel bola 
 ustanovená skúšobná komisia, ktorá zasadala dňa 24. 8. 

 2020, a na základe jej odporučenia boli všetci štyria 
 uchádzači prijímacou komisiou dňa 25. 8. 2020 prijatí 
 na štúdium v študijných programoch hygiena potravín, 
 mikrobiológia, imunológia a neurovedy. 
• V dňoch 25. – 28. augusta sa konali obhajoby dizertač- 
 ných prác. V akademickom roku 2019/20 malo obhájiť 
 dizertačné práce 39 doktorandov, 20 v dennej forme 
 (DF) a 19 v externej forme (EF) štúdia (z toho je 7 dokto- 
 randov zo SAV). Počas akademického roka štúdium 
 prerušilo (10/6 DF + 4 EF) alebo prešlo do externej 
 formy (2 doktorandi), vylúčení zo štúdia boli 2 dokto- 
 randi, štúdium zanechali 3 doktorandi (EF). 3 doktorandi 
 majú nadštandardnú dobu štúdia (EF). Celkovo dizer- 
 tačné práce v akademickom roku 2019/20 v riadnom 
 čase obhájilo 20 doktorandov (12 DF, 8 EF, z nich je 5 
 doktorandov zo SAV). 
• Napriek prázdninovému obdobiu bol v priebehu obi- 
 dvoch letných mesiacov individuálne riešený rad žiados- 
 tí doktorandov o rôzne druhy zmien v ich štúdiu, prebie- 
 hali tiež prípravné a organizačné činnosti pre už vedec- 
 kou radou schválené 3 habilitačné konania a 2 žiadosti 
 o zahájenie habilitačného konania. Patria sem tiež kon- 
 zultácie s viacerými záujemcami o habilitačné konanie 
 v horizonte tohto roka.
• Začiatkom júna som sa na základe pozvania predsedu 
 Košického samosprávneho kraja Ing. Rastislava Trnku 
 zúčastnil pracovného stretnutia ako zástupca za UVLF 
 za pripravovaný spoločný projekt Technologický inovač- 
 ný park (TIP) troch košických univerzít (UPJŠ, TU a UVLF) 
 v rámci pripravovanej koncepcie regionálnej inovačnej 
 stratégie (RIS) Košického kraja po roku 2020. 
• Ako každoročne, aj v tomto roku boli na ocenenie Cena 
 za vedu a techniku vedením UVLF nominovaní: osob- 
 nosť vedy a techniky – doc. MVDr. M. Bhide, PhD., celo- 
 životné zásluhy v oblasti vedy a techniky: prof. MVDr. 
 M. Levkut, DrSc., osobnosť vedy a techniky do 35 rokov:  
 MVDr. V. Swarzbacherová, PhD., a popularizátor vedy: 
 doc. MVDr. B. Peťko, DrSc. Laureátmi ceny za celoživot- 
 né zásluhy v oblasti vedy a techniky sú doposiaľ prof. 
 MVDr. Š. Vilček, DrSc., a doc. MVDr. D. Čížková, DrSc.
• V zmysle VP č. 63 Zásady obsadzovania postdoktorand- 
 kých pracovných miest na UVLF v Košiciach bola rektor- 
 kou univerzity dňa 28. 8. 2020 na webovom sídle UVLF 
 zverejnená výzva na obsadzovanie postdoktorandských 
 pracovných miest, doktorandi majú na podanie žiadostí 
 časový priestor 14 dní od zverejnenia výzvy.
• Koncom augusta bola zverejnená zmluva medzi Výs- 
 kumnou agentúrou a UVLF ohľadne úspešného európ- 
 skeho štrukturálneho projektu dlhodobého strategic- 
 kého výskumu OPENMED podaného v roku 2019 v rámci 
 výzvy MŠVVaŠ SR, kde je UVLF partnerom UPJŠ v Koši- 
 ciach. Jedná sa o projekt podaný v doméne inteligentnej 
 špecializácie: zdravie obyvateľstva a zdravotnícke tech- 
 nológie. Podobne úspešný bol aj projekt Dopytovo- 
 -orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potra- 
 viny, kde je UVLF partnerom SPU v Nitre. 
• Ako člen aj predseda som mal v druhej polovici augusta 
 účasť vo výberových komisiách vedúcich zamestnancov 
 UVLF. 
• Posledné dva augustové týždne boli venované inten- 
 zívnej príprave a organizácii štrukturálneho európskeho 
 projektu venovaného problematike COVID-19 na základe 
 výzvy vyhlásenej v auguste Výskumnou agentúrou.  



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

a internacionalizáciu

• Na zasadnutí Vedeckej rady 1. 7. 2020 pror. Faixová pred- 
 niesla Výročnú správu o zahraničných vzťahoch na  
 Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Koši- 
 ciach za rok 2019. Poslanie, úlohy aj zámery v jednotli- 
 vých oblastiach pôsobenia na univerzite v súčasnosti 
 upravuje Dlhodobý zámer Univerzity veterinárskeho 
 lekárstva a farmácie v Košiciach na obdobie 2018 – 2023. 
 V roku 2019 uzatvorila univerzita 10 nových medziná- 
 rodných zmlúv a celkový počet zmlúv je 51. V súčasnos- 
 ti je univerzita a jej zamestnanci členmi 81 medziná- 
 rodných organizácií, orgánov a združení a 69 pracov- 
 níkov univerzity aktívne pracuje v 61 medzinárodných 
 organizáciách. Počet inštitucionálnych členstiev v hod- 
 notenom období bol 14. Pracoviská prijali štyri desiatky 
 hostí zo zahraničia a takmer tridsať expertov z univerzi- 
 ty dostalo pozvanie prednášať od zahraničného partne- 
 ra. V roku 2019 bolo uzatvorených 8 medziištitucio- 
 nálnych zmlúv na realizáciu mobilít v rámci programu 
 Erasmus+ a celkový počet zmlúv v rámci programu 
 Erasmus+ je 51. V roku 2019 univerzita realizovala 43 
 mobilít študentov, z toho 22 mobilít bolo orientova- 

 ných na stáž a 21 študentov absolvovalo mobilitu orien- 
 tovanú na štúdium. Na univerzitu bolo prijatých 19 
 študentov zo zahraničia, z toho 12 na mobilitu orien- 
 tovanú na stáž a 7 študentov na mobilitu orientovanú 
 na štúdium. Študenti pochádzali z Poľska, Portugalska, 
 Španielska, Bulharska, Turecka a Belgicka. V sledova- 
 nom období prišlo na UVLF v Košiciach v rámci programu 
 Erasmus+ 9 pracovníkov zo zahraničia, z toho štyria na 
 výučbu a 5 na školenie a pochádzali z Poľska, Českej 
 republiky a Španielska. Za úspech považujeme realizá- 
 ciu mobility študentov a zamestnancov VŠ medzi 
 krajinami programu a partnerskými krajinami (program 
 Erasmus+, akcia KA107) s partnerskou Užhorodskou 
 národnou univerzitou a pokračujúcu spoluprácu v rámci 
 rovnakej akcie s Tel-Hai Academic College, v Izraeli. 
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Z agendy
prof. MVDr. Jozefa Nagya, PhD.,

prorektora pre rozvoj školy
a hodnotenie kvality

• V súlade s § 20 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
 a o zmene a doplnení niektorých zákonov je verejná 
 vysoká škola povinná každoročne vypracovať, predložiť 
 ministerstvu a zverejniť výročnú správu o činnosti. Ter- 
 mín na predloženie výročnej správy o činnosti vysokej 
 školy za rok 2019 bol 20. máj 2020 v elektronickej forme 
 a do 31. mája 2020 sa predkladá výtlačok výročnej sprá- 
 vy o činnosti. Na základe oznámenia generálneho riadi- 
 teľa sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR boli stanovené no- 
 vé termíny na predloženie výročnej správy o činnosti, a 
 to v elektronickej forma na 30. 6. 2020 a schválenej 
 výročnej správy o činnosti na 2 týždne od konečného 
 schválenia v príslušných orgánoch, najneskôr do 31. 
 10. 2020. Výročná správa o činnosti UVLF bola v súlade 
 so zákonom o vysokých školách schválená Akademic- 
 kým senátom UVLF, Správna rada UVLF sa vyjadrila k 
 výročnej správe o činnosti, Vedecká rada UVLF prero- 
 kovala výročnú správu, následne bola výročná správa 
 odoslaná na MŠVVaŠ SR a zverejnená na webovom sídle 
 UVLF.
• Prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality sa 
 zúčastnil na pracovnom stretnutí v súvislosti s prípra- 
 vou prihlášky mesta Košice do súťaže o titul Európske 
 hlavné zelené mesto v roku 2023, ktoré sa uskutočni- 
 lo dňa 14. 7. 2020 v priestoroch Magistrátu mesta Košice. 
 S uvedenou témou súvisela diskusia (14. 7. 2020) s 
 pracovníkmi UVLF, ktorí sú odborníkmi pre oblasť indi- 
 kátora biodeverzity.
• Jazdecký oddiel TJ Slávia UVLF navrhol usporiadať 
 skokové preteky o Cenu rektorky UVLF a majstrovstvá 
 východoslovenskej oblasti detí, juniorov a seniorov v
 dňoch 12. a 13. 9. 2020 na jazdeckom areáli UVLF.
• Dňa 27. 7. 20202 sa uskutočnilo pracovné stretnutie 
 zamerané na plnenie zmluvy o spolupráci medzi UVLF 
 v Košiciach a spoločnosťou Humac, s. r. o., Košice. Pracov- 
 né stretnutie viedol prorektor pre rozvoj školy a hodno- 

 tenie kvality, zúčastnili sa ho zástupcovia spoločnosti 
 Humac a za UVLF doc. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD., 
 vedúci katedry hygieny a technológie potravín.
• Prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality a doc.  
 MVDr. Daša Čížková, DrSc., sa zúčastnili na worshope 
 – Stratégia inteligentnej špecializácie 2021 – 2027, zame- 
 ranom na zdokonalenie a aktualizáciu domén, ktorý sa 
 uskutočnil dňa 16. 7. 2020 v Park Inn Radisson Danube 
 v Bratislave.
• Bola zaslaná informácia zamestnancom UVLF a štu- 
 dentom UVLF o organizovaní dobrovoľníckej aktivity na 
 ÚZ Jazdecký areál UVLF zameranej na opravu tribún, 
 ktorá sa uskutoční dňa 4. 9. 2020.
• V priebehu mesiacov júl a august bolo vykonané vyhod- 
 notenie anonymných dotazníkových prieskumov za 
 rok 2019 a analýza odpovedí v rámci hodnotenia zamest- 
 nanca vedúcim zamestnancom za rok 2019. Vyhod- 
 notenie anonymných dotazníkových prieskumov za 
 rok 2019 a analýza odpovedí v rámci hodnotenia za- 
 mestnanca vedúcim zamestnancom za rok 2019 boli 
 schválené vedením UVLF (25. 8. 2020) a budú obsahom 
 samostatného príspevku.
• MVDr. Milan Pribula (Reitgroup, n. o, Prešov), s ktorým má 
 UVLF v Košiciach uzatvorenú zmluvu o spolupráci, na 
 majstrovstvách Európy veterinárnych lekárov v skoku 
 na koni, ktoré sa uskutočnili v Šamoríne v dňoch 21. – 23. 
 8. 2020, bol členom víťazného družstva SR, získal najlep- 
 šie umiestnenie medzi slovenskými jazdcami (celkové 
 5. miesto) a stal sa víťazom súťaže mini maxi (185 cm).

 Termín odovzdania bol 31. 8. 2020. Projekt je zastrešený 
 laboratóriom biomedicínskej mikrobiológie a imuno- 
 lógie, katedrou mikrobiológie a imunológie, katedrou 

 epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného 
 zdravia, a katedrou hygieny, technológie a zdravotnej 
 bezpečnosti potravín.



• Dňa 14.7. 2020 sa uskutočnilo pracovné stretnutie s riadi- 
 teľom SOŠV v Barci MVDr. L. Muchom a MVDr. Zacharom. 
 Na stretnutí boli prítomné aj JUDr. V. Jančíková a JUDr. 
 A. Árvaiová. Cieľom stretnutia bolo dohodnutie pod- 
 mienok a následne vytvorenie zmluvy medzi UVLF v Koši- 
 ciach a SOŠV v Barci, v ktorej budú stanovené podmien- 
 ky a zásady zabezpečovania odborných praxí pre štu- 
 dentov zo SOŠV v Barci.
• V mesiaci júl a august bola na KMZ opakovane evidova- 
 ná porucha na RTG prístroji a príslušenstve k nemu.  

 Prednostka KMZ preto požiadala o riešenie situácie s 
 RTG prístrojom. V uvedenom období bola niekoľkokrát 
 nutná aj odstávka RTG pracoviska a referovanie pa- 
 cientov na súkromné veterinárne ambulancie. Technic- 
 ká kontrola zistila, že prístroj sa dá opraviť len neoriginál- 
 nymi súčiastkami, nakoľko je technicky zastaraný. 
• Informácia o priebehu služieb na klinikách v mesiacoch 
 júl a august:
	 • KMZ
 – Klinické služby prebiehali v štandardnom režime na 
  obidvoch oddeleniach so zabezpečením na 24 hodín.
 – Obnovila sa možnosť klinických praxí pre študentov 5. 
  ročníka VVL a ZAŠ za určených hygienických pod- 
  mienok.
 – Výpadok programu PROVET sťažoval evidenciu pa- 
  cientov a následne aj vystavenie platobných dokladov.

Z agendy
prof. MVDr. Alexandry Trbolovej, PhD.,

prorektorky pre klinickú činnosť a styk s praxou
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• Dňa 7. 11. 2019 sa prorektorka prof. Trbolová zúčastnila 
 zasadnutia EVERI komisie, ktoré sa uskutočnilo v Bruseli. 
 Na stretnutí sa rokovalo o otázkach vzdelávania 
 zameraného na stratégiu „Day – 1 kompetencií“, 
 podpory EAEVE implementácie do akreditačného 
 systému veterinárneho vzdelávania a podpory spoluprá- 
 ce s IVSA. Ďalej sa rokovalo o zámeroch vo vede a 
 priemysle v súvislosti s významom veterinárnej profesie.
• Začiatkom novembra bola riešená problematika 
 praktickej výučby na kadáveroch na klinike malých 
 zvierat a na katedre patologickej anatómie, nakoľko 
 pôvodná zmluva s asanačnou službou bola zrušená a 
 túto prebral nový štatutár. V priebehu mesiaca novem- 
 ber boli uskutočnené rokovania s novým štatutárom 
 asanačnej služby v Košiciach a bola podpísaná aj nová 
 zmluva o odbere vedľajších živočíšnych produktov.  
• Na základe informácie kliniky prežúvavcov o nefunkčnos- 
 ti acidobázického prístroja, ktorý je jediným prístrojom 
 pre všetky klinické pracoviská na UVLF, bol urgentne 
 riešený nákup nového prístroja na meranie acidobázy.  
 Prístroj bol zakúpený a je k dispozícii pre všetky klinické 
 pracoviská na klinike prežúvavcov. 
• V dňoch 18. 11. – 21. 11. 2019 našu univerzitu navštívili  
 zástupcovia z Poľnohospodárskej univerzity Bila 
 Tserkva, akad. prof. M. Rublenko, prof. S. Rublenko, doc. 
 M. Utechenko, doc. O. Eroshenko a doc. T. Tsarenko.  

 Účelom návštevy bola konzultačná a poradenská 
 činnosť súvisiaca s prípravou ich univerzity na akreditáciu 
 a evalváciu EAEVE komisiou.
• Na základe požadovaných odoslaných informácií od 
 prednostov kliník prorektorka Trbolová spracovala a 
 predložila na vedení Vyhodnotenie klinickej činnosti na 
 UVLF v Košiciach za akademický rok 2018/2019. Súčas- 
 ne bola spracovaná aj SWOT analýza z jednotlivých kliník.
• V dňoch 21. 11. – 23. 11. 2019 sa prorektorka prof. 
 Trbolová zúčastnila na Sneme KVL SR na Štrbskom ple- 
 se, kde informovala o spolupráci medzi UVLF v Košiciach 
 a KVL SR a tiež aj o možnostiach vykonávania odbor- 
 ných stáží SVL na klinických pracoviskách UVLF v 
 Košiciach.
• Koncom mesiaca november bola riešená požiadavka 
 o zmene v Štatúte Etickej komisie na UVLF v Košiciach.
• Dňa 2. 12. 2019 sa prorektorka Trbolová zúčastnila na 
 zasadnutí kliniky koní; na programe bolo riešenie slu- 
 žieb a systém preplácania pohotovostných služieb, 
 prednosta kliniky koní informoval o zrušení pod- 
 kúvačského seminára plánovaného na 22. a 23. 11. 2019 
 na UVLF v Košiciach; ďalšia informácia prednostu bola 
 o funkcii doc. MVDr. J. Bíleka, PhD., pri koordinácii klinic- 
 kej činnosti.
• Začiatkom decembra prebiehali rokovania k návrhu 
 o participácii UVLF/KMZ v systéme duálneho vzdelávania 
 určeného pre Strednú odbornú školu veterinárnu v Barci. 
 V súčasnom období nie je možné realizovať na uvede- 
 nom pracovisku systém duálneho vzdelávania; KMZ bu- 
 de však naďalej poskytovať praxe pre študentov zo 
 Strednej odbornej veterinárnej školy v Barci na základe  
 pôvodne podpísanej zmluvy.

Z agendy
prof. MVDr. Alexandry Trbolovej, PhD.,

prorektorky pre klinickú činnosť a styk s praxou

Z agendy Ing. Róberta Schrétera, PhD.,
kvestora

• V novembri a decembri naďalej pokračovali stavebné 
 práce na znížení energetickej náročnosti pavilónu 
 17 a 36. Pavilón 25 bol zhotoviteľom univerzite odovz- 
 daný a bude prebiehať kolaudačné konanie a 
 odstraňovanie prípadných nedostatkov. Realizácia 
 zníženia energetickej náročnosti pavilónu 35 sa posunu- 
 la do fázy dokončovacích prác. V decembri boli 
 spracované dodatky na stavby P 17 a P 35.
• Žiadosti o poskytnutie NFP na zníženie energetickej 
 náročnosti P 12 a P 14 sa stále nachádzajú v štádiu 
 administratívnej kontroly, rovnako ako aj všetky žiadosti 
 v rámci výziev na dlhodobý strategický výskum.
• Tretia etapa rekonštrukcie oplotenia na ulici Kostolianska  
 nebola úplne ukončená do konca roku vzhľadom na 
 počasie. Úplné ukončenie prác sa očakáva v apríli.
• V novembri získala univerzita dodatočných 50 tisíc eur  
 na realizáciu rekonštrukcie pavilónu P 39, kde práce stále 
 prebiehajú.

 predniesol Dr. h. c. prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD. Ďal- 
 šia prednáška bola venovaná histórii časopisu Lekárnické 
 listy od RNDr. Tatiany Kubovičovej a Mgr. Petra Krajčovi- 
 ča, PhD. O procese vývoja nových liekov hovoril 
 prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., a Moderné nástroje v 

 komunikácii s farmaceutmi priblížil vo svojej prednáške 
 PharmDr. Martin Dočkal. Odbornú časť uzavrel prezi- 
 dent SLeK PharmDr. Ondrej Sukeľ prednáškou o 
 publikačnej a osvetovej činnosti Slovenskej lekárnickej 
 komory.

• Realizovali sa aj ďalšie rekonštrukčné práce na 
 študentských domovoch z účelovo vyčlenených 
 finančných prostriedkov z MF SR. Univerzita sa podarilo 
 získať aj zvyšných 200 tisíc eur, čím boli univerzite 
 pridelené všetky účelovo vyčlenené finančné prostriedky 
 z MF SR.
• V decembri bola realizovaná aj úprava bežnej dotácie 
 rozdelením bežnej dotácie na dofinancovanie vzdeláva- 
 cej činnosti verejných vysokých škôl podľa per- 
 centuálneho podielu na výkone vo vzdelávaní.
• V decembri bola zverejnená metodika rozpisu dotácií 
 zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 
 2020. V porovnaní s rokom 2019 nastávajú pre rok 2020 
 v metodike rozpisu finančných prostriedkov menej 
 významné zmeny. (7) Metodika a rozpis vychádzajú 
 z vládneho návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 
 2020, pričom výdavky štátneho rozpočtu v rámci  
 programu 077 – Vysokoškolské vzdelávanie a veda, 
 sociálna podpora študentov vysokých škôl sú na 
 rok 2020 v sume 611 544 226 €. Na transfer vysokým 
 školám ministerstvo rozpočtuje sumu 602 965 667 €. 
 Za navýšením finančných prostriedkov oproti roku 2019 
 je najmä valorizácia platov. (8) Vplyv dopadov valorizácie 
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  Ďalším úspechom bola realizácia medzinárodného 
 vzdelávacieho projektu v rámci programu Erasmus+,  
 kľúčová aktivita 2: Strategické partnerstvá s názvom 
 Innovation of Curriculum for Vocational Course Farrier 
 Specialist v spolupráci s University of Veterinary Medi- 
 cine, Budapešť, Maďarsko a Podkovářskou školou, s. r. o.,  
 Lelekovice, Česká republika. K prehĺbeniu medzinárod- 
 nej spolupráce prispela aj realizácia štipendijného 
 výskumného pobytu vysokoškolského učiteľa z UVLF v 
 Košiciach v Centers for Disease and Prevention v Atlan- 
 te, USA v rámci Národného štipendijného programu 
 (NŠP) a absolvovanie štipendijného pobytu pracovníka 
 z Poľnohospodárskej univerzity, Bila Cerkev, na Katedre  
 epizootológie a parazitológie UVLF v Košiciach tiež v 
 rámci NŠP. Celkovo 45 študentov reprezentovalo univer- 
 zitu na medzinárodných podujatiach a súťažiach, na 
 ktorých získali cenné umiestnenie. Realizované medzi- 
 národné aktivity výrazne prispeli k posilneniu postavenia 
 univerzity v medzinárodnom priestore.
• V rámci Univerzity tretieho veku boli kompenzované 
 prednášky, ktoré neboli prednášané z dôvodu pandémie 
 COVID- 19 v akademickom roku 2019/2020. Na nový 
 akademický rok 2020/2021 boli aktualizované sylaby, 
 zvlášť ŠO veterinárna medicína bol propagovaný na 
 webovom sídle a na facebooku. Z dôvodu COVID-19 bo- 
 li zrušené zápisy študentov a niektoré administratívne 
 záležitosti sa budú vybavovať priamo na prvom stretnutí: 
 aktualizácia zoznamu zapísaných študentov, vyplnenie 
 tlačiva „Súhlas so spracovaním osobných údajov“. 
 Zoznamy prihlásených študentov na jednotlivé študijné  
 odbory budú známe začiatkom septembra 2020. 
• Dňa 13. 7. 2020 sa uskutočnilo zasadnutie Rady rigo- 
 rózneho konania UVLF v Košiciach v študijnom odbore 
 farmácia. Rada rigorózneho konania jednomyseľne 
 schválila upravený návrh tém rigoróznych prác na aka- 
 demický rok 2020/2021: komisia farmakológia: 42, 
 komisia imunológia: 1, komisia toxikológia: 10 a komi- 
 sia mikrobiológia: 4. Predsedníčka RRK pror. Faixová 
 informovala prítomných o priebehu rigorózneho kona- 
 nia v akademickom roku 2019/2020 a o opatreniach 
 v súvislosti s pandémiou COVID-19 a doplnení členov 
 do jednotlivých komisií, ktorí boli schválení na zasadnu- 
 tí Vedeckej rady UVLF v Košiciach 1. 7. 2020. Členovia 
 RRK diskutovali o odbornom zameraní rigoróznych 
 prác, podmienkach na ich realizáciu, počte prác na 
 jedného tvorivého pracovníka, zaradení prác do komi- 

 sií a publikovaní rigoróznych prác v univerzitnom 
 vedeckom časopise Folia Pharmaceutica Cassoviensia. 
 Navrhnuté témy po schválení rektorkou budú zverejnené 
 na webovom sídle univerzity. 
• V novom akademickom roku 2020/2021 plánujeme prijať 
 17 študentov zo zahraničia v rámci programu Erasmus+, 
 z toho na stáž 6 študentov zo ŠP VVL (4 z Poľska, 1 
 Španielska, 1 z Turecka) a 2 študentov zo ŠP farmácia 
 zo Španielska. Mobilitu zameranú na štúdium plánuje 
 na UVLF absolvovať 9 študentov na ŠP VVL (3 študenti 
 z Portugalska, 5 študenti zo Španielska a jeden študent 
 z Turecka). V rámci programu CEEPUS evidujeme jednu 
 stáž študenta z Chorvátska. Mobility budeme organi- 
 zovať v súlade s odporúčaniami MŠ VVaŠ SR pre vysoké 
 školy pre COVID-19.
• Bola uzatvorená medzinárodná zmluva medzi UVLF v 
 Košiciach a Univesity of Debrecen, Medical faculty o 
 spolupráci vo vedecko-výskumnej oblasti.
• Bolo uzavreté Memorandum o porozumení (Memo- 
 randum of Understanding) medzi UVLF v Košiciach a 
 Nord University, Faculty of Biosciences and Aquacultu- 
 re, Bodø, Nórsko. Memorandum formálne zastrešuje 
 výskum inštitúcií na prípravu probiotík v akvakultúre 
 alebo vo výžive zvierat.
• Žiadosť o financovanie projektu strategické partnerstvá 
 v oblasti vysokoškolského vzdelávania Erasmus+ (KA2) 
 s názvom Implementation of veterinary hygiene educa-  
 tion into common European concept sa umiestnila na 
 5. mieste na zozname náhradníkov (čo znamená, že v 
 prípade dodatočného pridelenia finančných pros- 
 triedkov od Európskej komisie, alebo ak odmietne grant 
 niektorý zo schválených žiadateľov, môže byť žiadosť  
 dodatočne schválená zo zoznamu náhradníkov, o čom 
 budeme informovaní písomne do 31. 12. 2020), počet  
 získaných bodov: 70.
• Bola pripravená a zaslaná Výročná správa VetNEST za 
 obdobie 2019/2020 na UVLF v Košiciach. Táto správa sa 
 pripravuje každý rok a mapuje základné informácie o 
 personálnom zložení vedenia univerzity, vzdelávaní na 
 všetkých stupňoch VŠ, organizovaní letnej školy a jej  
 plánovaní v budúcom akademickom roku, zozname 
 mobilít študentov a pracovníkov v rámci programov 
 Erasmus+ a CEEPUS , statuse inštitúcie podľa EAEVE. 
 Aktuálna správa obsahovala aj kapitolu týkajúcu sa alter- 
 natívnej výučby študentov veterinárnej medicíny počas 
 pandémie COVID-19.
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• Dňa 7. 11. 2019 sa prorektorka prof. Trbolová zúčastnila 
 zasadnutia EVERI komisie, ktoré sa uskutočnilo v Bruseli. 
 Na stretnutí sa rokovalo o otázkach vzdelávania 
 zameraného na stratégiu „Day – 1 kompetencií“, 
 podpory EAEVE implementácie do akreditačného 
 systému veterinárneho vzdelávania a podpory spoluprá- 
 ce s IVSA. Ďalej sa rokovalo o zámeroch vo vede a 
 priemysle v súvislosti s významom veterinárnej profesie.
• Začiatkom novembra bola riešená problematika 
 praktickej výučby na kadáveroch na klinike malých 
 zvierat a na katedre patologickej anatómie, nakoľko 
 pôvodná zmluva s asanačnou službou bola zrušená a 
 túto prebral nový štatutár. V priebehu mesiaca novem- 
 ber boli uskutočnené rokovania s novým štatutárom 
 asanačnej služby v Košiciach a bola podpísaná aj nová 
 zmluva o odbere vedľajších živočíšnych produktov.  
• Na základe informácie kliniky prežúvavcov o nefunkčnos- 
 ti acidobázického prístroja, ktorý je jediným prístrojom 
 pre všetky klinické pracoviská na UVLF, bol urgentne 
 riešený nákup nového prístroja na meranie acidobázy.  
 Prístroj bol zakúpený a je k dispozícii pre všetky klinické 
 pracoviská na klinike prežúvavcov. 
• V dňoch 18. 11. – 21. 11. 2019 našu univerzitu navštívili  
 zástupcovia z Poľnohospodárskej univerzity Bila 
 Tserkva, akad. prof. M. Rublenko, prof. S. Rublenko, doc. 
 M. Utechenko, doc. O. Eroshenko a doc. T. Tsarenko.  

 Účelom návštevy bola konzultačná a poradenská 
 činnosť súvisiaca s prípravou ich univerzity na akreditáciu 
 a evalváciu EAEVE komisiou.
• Na základe požadovaných odoslaných informácií od 
 prednostov kliník prorektorka Trbolová spracovala a 
 predložila na vedení Vyhodnotenie klinickej činnosti na 
 UVLF v Košiciach za akademický rok 2018/2019. Súčas- 
 ne bola spracovaná aj SWOT analýza z jednotlivých kliník.
• V dňoch 21. 11. – 23. 11. 2019 sa prorektorka prof. 
 Trbolová zúčastnila na Sneme KVL SR na Štrbskom ple- 
 se, kde informovala o spolupráci medzi UVLF v Košiciach 
 a KVL SR a tiež aj o možnostiach vykonávania odbor- 
 ných stáží SVL na klinických pracoviskách UVLF v 
 Košiciach.
• Koncom mesiaca november bola riešená požiadavka 
 o zmene v Štatúte Etickej komisie na UVLF v Košiciach.
• Dňa 2. 12. 2019 sa prorektorka Trbolová zúčastnila na 
 zasadnutí kliniky koní; na programe bolo riešenie slu- 
 žieb a systém preplácania pohotovostných služieb, 
 prednosta kliniky koní informoval o zrušení pod- 
 kúvačského seminára plánovaného na 22. a 23. 11. 2019 
 na UVLF v Košiciach; ďalšia informácia prednostu bola 
 o funkcii doc. MVDr. J. Bíleka, PhD., pri koordinácii klinic- 
 kej činnosti.
• Začiatkom decembra prebiehali rokovania k návrhu 
 o participácii UVLF/KMZ v systéme duálneho vzdelávania 
 určeného pre Strednú odbornú školu veterinárnu v Barci. 
 V súčasnom období nie je možné realizovať na uvede- 
 nom pracovisku systém duálneho vzdelávania; KMZ bu- 
 de však naďalej poskytovať praxe pre študentov zo 
 Strednej odbornej veterinárnej školy v Barci na základe  
 pôvodne podpísanej zmluvy.

Z agendy
prof. MVDr. Alexandry Trbolovej, PhD.,

prorektorky pre klinickú činnosť a styk s praxou

Z agendy Ing. Róberta Schrétera, PhD.,
kvestora

• V novembri a decembri naďalej pokračovali stavebné 
 práce na znížení energetickej náročnosti pavilónu 
 17 a 36. Pavilón 25 bol zhotoviteľom univerzite odovz- 
 daný a bude prebiehať kolaudačné konanie a 
 odstraňovanie prípadných nedostatkov. Realizácia 
 zníženia energetickej náročnosti pavilónu 35 sa posunu- 
 la do fázy dokončovacích prác. V decembri boli 
 spracované dodatky na stavby P 17 a P 35.
• Žiadosti o poskytnutie NFP na zníženie energetickej 
 náročnosti P 12 a P 14 sa stále nachádzajú v štádiu 
 administratívnej kontroly, rovnako ako aj všetky žiadosti 
 v rámci výziev na dlhodobý strategický výskum.
• Tretia etapa rekonštrukcie oplotenia na ulici Kostolianska  
 nebola úplne ukončená do konca roku vzhľadom na 
 počasie. Úplné ukončenie prác sa očakáva v apríli.
• V novembri získala univerzita dodatočných 50 tisíc eur  
 na realizáciu rekonštrukcie pavilónu P 39, kde práce stále 
 prebiehajú.

 predniesol Dr. h. c. prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD. Ďal- 
 šia prednáška bola venovaná histórii časopisu Lekárnické 
 listy od RNDr. Tatiany Kubovičovej a Mgr. Petra Krajčovi- 
 ča, PhD. O procese vývoja nových liekov hovoril 
 prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., a Moderné nástroje v 

 komunikácii s farmaceutmi priblížil vo svojej prednáške 
 PharmDr. Martin Dočkal. Odbornú časť uzavrel prezi- 
 dent SLeK PharmDr. Ondrej Sukeľ prednáškou o 
 publikačnej a osvetovej činnosti Slovenskej lekárnickej 
 komory.

• Realizovali sa aj ďalšie rekonštrukčné práce na 
 študentských domovoch z účelovo vyčlenených 
 finančných prostriedkov z MF SR. Univerzita sa podarilo 
 získať aj zvyšných 200 tisíc eur, čím boli univerzite 
 pridelené všetky účelovo vyčlenené finančné prostriedky 
 z MF SR.
• V decembri bola realizovaná aj úprava bežnej dotácie 
 rozdelením bežnej dotácie na dofinancovanie vzdeláva- 
 cej činnosti verejných vysokých škôl podľa per- 
 centuálneho podielu na výkone vo vzdelávaní.
• V decembri bola zverejnená metodika rozpisu dotácií 
 zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 
 2020. V porovnaní s rokom 2019 nastávajú pre rok 2020 
 v metodike rozpisu finančných prostriedkov menej 
 významné zmeny. (7) Metodika a rozpis vychádzajú 
 z vládneho návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 
 2020, pričom výdavky štátneho rozpočtu v rámci  
 programu 077 – Vysokoškolské vzdelávanie a veda, 
 sociálna podpora študentov vysokých škôl sú na 
 rok 2020 v sume 611 544 226 €. Na transfer vysokým 
 školám ministerstvo rozpočtuje sumu 602 965 667 €. 
 Za navýšením finančných prostriedkov oproti roku 2019 
 je najmä valorizácia platov. (8) Vplyv dopadov valorizácie 

• V priebehu augusta sa hľadalo riešenie, ako uskutočniť 
 dištančné prednášky pre šieste ročníky. Bolo pripravené 
 riešenie cez MS Teams, pripravené boli aj videonávody 
 pre študentov a učiteľov.
• V priebehu augusta bol pripravený portál, ktorý sústre- 
 ďuje informácie súvisiace s opatreniami v boji proti 
 COVID-19.

• Univerzita získala v auguste od MŠVVaŠ 270 tisíc eur na 
 kapitálové výdavky. Sedemdesiat tisíc eur bolo investo- 
 vaných do rekonštrukcie strechy na pavilóne č. 2. 
 Zvyšných 200 tisíc eur bude použitých na rekonštrukciu 
 priestorov v pavilóne 17 pre katedru morfologických 
 disciplín (bývalý ústav patologickej anatómie).

 – Počet ošetrených nových zvierat na obidvoch odde- 
  leniach bol 260, počet hospitalizovaných zvierat bol 
  135. Počet opakovaných kontrol na oboch oddele- 
  niach bol 912.
	 • Klinika koní 
 – Služby na klinike prebiehali bez väčších problémov, 
  riešili sa poškodené napájačky – svojpomocne.
 – Ošetrených bolo 61 pacientov a experimentálnych 
  zvierat, z toho bolo 16 inseminácií a 12 reinseminácií 
  vyžadujúcich ustajnenie a šesť hodinový monitoring.
 – Pre ústav anatómie bolo vykonaných 10 implantácií 
  pokročilých implantátov prasiat, oviec a kôz.
 – Bolo ošetrených 5 kolík. Boli vykonané dva výjazdy. 
	 • Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat
 – V tomto období bol na klinike zvýšený počet ošetre- 
  ných pacientov vrátane voľne žijúcich zvierat.
 – Od 14. 7. 2020 začali prebiehať opäť klinické stáže, 
  ktorých sa zúčastnili študenti 4. ročníka ŠO HP za 
  sprísnených hygienických opatrení (vlastné ochran- 
  né pracovné odevy, rúška, návleky, stetoskopy a perá).
 – V rámci klinickej činnosti veľký technický problém 

  predstavoval program PROVET (zamrznutý program,  
  vypínanie a opätovné zapínanie počítača a prihlaso- 
  vanie sa, opakované vystavovanie účtovných do- 
  kladov), ktorý viedol k výraznému predĺženiu čakacej 
  doby majiteľov ako pri účtovaní, tak aj v čakárni.
	 • Klinika prežúvavcov
 – Na klinike bola zabezpečená starostlivosť o pedago- 
  gické zvieratá (8 HD, 10 malé prežúvavce) a pokusné 
  zvieratá (regeneračná medicína – ovce, kozy).
 – Na ošetrenie boli prijaté: 1 dojnica, 3 ovce a 2 kozy.  
  Okrem toho bolo realizovaných 8 výjazdov mobilnej 
  kliniky na ŠPP (reprodukcia a ortopédia).
	 • Klinika ošípaných
 – Priebeh služieb a starostlivosti o pacientov na klinike 
  bol bezproblémovo realizovaný podľa plánu služieb 
  lekárov a ošetrovateľov. 
 – Klinika zabezpečovala prísun objemového krmiva; 
  starostlivosť o vlastné zvieratá bola plnohodnotne 
  zabezpečená vrátane plánovaných experimentov rie- 
  šených vedeckých projektov.

• Rovnako v auguste boli zrealizované elektronické knihy 
 poľovných revírov, ich spustenie sa pripravuje na začiatok 
 októbra.

• Kolaudačné konania na pavilóny č. 25, 35 a 36 boli ukon- 
 čené. Termín ukončenia prác na pavilóne 17 sa posunul 
 na september.

• V júni a v auguste ďalej prebiehali rekonštrukčné práce 
na pavilóne č. 39 pre katedru morfologických disciplín 
(bývalý ústav anatómie). Práce sú pred ukončením.

• V auguste bol schválený postup verejného obstarávania 
 na stavebné práce v projekte na zníženie energetickej 
 náročnosti pavilónu 12. Odovzdané bolo aj stavenisko, 
 s prácami sa začne v priebehu septembra.
• Projekt na zníženie energetickej náročnosti pavilónu č.  
 4 je stále v procese hodnotenia.
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 Zasadnutie Vedeckej rady UVLF v Košiciach, prvé v roku 
2020, sa uskutočnilo dňa 1. júla 2020. Zasadnutie otvorila 
a viedla predsedníčka vedeckej rady rektorka Dr. h. c. prof. 
MVDr. Jana Mojžišová, PhD., ktorá privítala prítomných 
členov vedeckej rady. 
Zasadnutie vedeckej rady pokračovalo podľa programu:
 1. Inauguračná prednáška doc. MVDr. Slavomíra Marcin- 
  čáka, PhD., v aule univerzity
 2. Inauguračné pokračovanie doc. MVDr. Slavomíra Mar- 
  cinčáka, PhD., v odbore habilitačného konania a inau- 
  guračného konania hygiena potravín v aule univerzity
 3. Návrh na menovanie za docentku MVDr. Radoslavu 
  Vlčkovú, PhD., v odbore habilitačného konania a inau- 
  guračného konania veterinárna morfológia a fyzio- 
  lógia
 4. Výročná správa o vedecko-výskumnej činnosti na UVLF 
  v Košiciach za rok 2019
 5. Výročná správa o zahraničných vzťahoch na UVLF v 
  Košiciach za rok 2019
 6. Vyhodnotenie plnenia a aktualizácia Dlhodobého zá- 
  meru UVLF v Košiciach na obdobie 2018 – 2023
 7. Návrh na zloženie komisií pre štátne a rigorózne skúšky 
  na spojenom 1. a 2. stupni vysokoškolského vzdelá- 
  vania a komisií pre obhajoby záverečných prác a štát- 
  nych skúšok na 1. stupni vysokoškolského vzdelávania 
  v ak. roku 2020/2021
 8. Výsledok hlasovania per rollam k návrhu na zmenu 
  garantov a spolugarantov 
 9. Výsledok hlasovania per rollam k návrhu na nominácie 
  nových členov komisie KEGA č. 2 a č. 3 a výsledok per 
  rollam prerokovania Výročnej správy o činnosti UVLF v 
  Košiciach za rok 2019
 10. Diskusia
 11. Rôzne (návrh na zmenu člena komisie pre habilitačné 
  konanie MVDr. Ivety Maskaľovej, PhD., v odbore habi- 
  litačného konania a inauguračného konania výživa 
  zvierat a dietetika; návrh na zmenu predsedu komisie 
  pre habilitačné konanie MVDr. Slavomíra Horňáka,  
  PhD., v odbore habilitačného konania a inauguračného 
  konania veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgeno- 
  lógia; návrh členov odborových komisií pre 3. stupeň 
  VŠ štúdia v akademickom roku 2020/2021; návrh na  
  školiteľov na 3. stupni štúdia v š. p. neurovedy a imuno- 
  lógia: prof. I. Jurišica, DrSc., a Mgr. S. Jadhav, PhD., 
  pracovníci NIÚ SAV Bratislava) 
 12. Uznesenia VR
 13. Záver
Zasadnutia sa zúčastnilo 25 členov vedeckej rady.
Vedecká rada schválila:
 1. Návrhy predložené v:
  a) bode 2 návrh na menovanie za profesora doc. MVDr. 
    Slavomíra Marcinčáka, PhD., v odbore habilitač- 
    ného konania a inauguračného konania hygiena  
    potravín;
  b) bode 3 návrh menovanie za docentku MVDr. Rado- 

    slavu Vlčkovú, PhD., v odbore habilitačného kona- 
    nia a inauguračného konania veterinárna morfo- 
    lógia a fyziológia;
  c) bode 7 návrh na zloženie komisií pre štátne a rigo- 
    rózne skúšky na spojenom 1. a 2. stupni vysokoškol- 
    ského vzdelávania a komisií pre obhajoby závereč- 
    ných prác a štátnych skúšok na 1. stupni vysoko- 
    školského vzdelávania v ak. roku 2020/2021.
 2. Návrhy predložené v bode Rôzne:
  a) Návrh na zmenu člena habilitačnej komisie MVDr.  
    Ivety Maskaľovej, PhD., v odbore habilitačného 
    konania a inauguračného konania výživa zvierat a 
    dietetika;
  b) Návrh na zmenu predsedu habilitačnej komisie  
    MVDr. Slavomíra Horňáka, PhD., v odbore habi- 
    litačného konania a inauguračného konania veteri- 
    nárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia;
   c) Návrh členov odborových komisií pre 3. stupeň VŠ 
    štúdia v ak. roku 2020/2021;
  d) Návrh na školiteľa na 3. st. vysokoškolského štúdia:  
    prof. Ing. Igora Jurišicu, DrSc., v študijnom programe 
    imunológia a neurovedy, Neuroimunologický ústav 
    SAV v Bratislave; 
  e) Návrh na školiteľa na 3. st. vysokoškolského štúdia:  
    Mgr. Santosha Jadhava, PhD., v študijnom progra- 
    me imunológia a neurovedy, Neuroimunologický  
    ústav SAV v Bratislave.
Vedecká rada zobrala na vedomie:
 1. Výročnú správu o vedecko-výskumnej činnosti na 
  UVLF v Košiciach za rok 2019
 2. Výročnú správu o zahraničných vzťahoch na UVLF za 
  rok 2019
 3. Vyhodnotenie plnenia a aktualizácia Dlhodobého 
  zámeru UVLF v Košiciach na obdobie 2018 – 2023
 4. Výsledok hlasovania per rollam k návrhu na zmenu 
  garantov a spolugarantov
 5. Výsledok hlasovania per rollam k návrhu na nominá- 
  cie nových členov komisie KEGA č. 2 a č. 3
 6. Výsledok hlasovania per rollam k prerokovania 
  Výročnej správy o činnosti UVLF v Košiciach za rok 
  2019
Diskusia
 Diskusia bola zameraná k jednotlivým predloženým 
návrhom. V rámci konštruktívnej diskusie vystúpili: rektorka 
UVLF prof. J. Mojžišová, prof. P. Mudroň, prof. J. Legáth, doc. 
M. Bhide, rektor UPJŠ prof. P. Sovák, doc. B. Peťko a doc. D. 
Čížková.
 
 Rektorka a predsedníčka vedeckej rady prof. Mojžišov 
poďakovala prítomným za aktívnu účasť a ukončila zasad-
nutie vedeckej rady.

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

štúdium

Zasadnutie vedeckej rady

• Univerzita v rekordne krátkom čase reagovala na výzvu 
 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného 
 finančného príspevku na podporu mobilizácie a využitia 
 potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii 
 vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych 

 následkov pandémie (kód OPII-VA/DP/2020/9.4-01) 
 vyhlásenú 5. augusta a ku koncu augusta podala projekt 
 „Vývoj terapeutických biomolekúl pre SARS-COV2 a 
 hodnotenie rizík potenciálnych zdrojov“ v požadovanej 
 výške NFP 5.746.830,94 eur.



Vyhodnotenie anonymných dotazníkových prieskumov za rok 2019
 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 zamest-
nancov UVLF v Košiciach“ a „Úroveň využívania IKT zamestnancami, Účasť a úspešnosť vo vzdelávaní zamestnancov, Frek-
vencia 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 (23. 3. 2020 do 15.00 hod.). 
V súvislosti s pandémiou COVID-19 bol termín preložený na neurčito a následne po ukončení nariadení súvisiacimi s pandé-
miou bol stanovený nový termín (25. 6. 2020 do 15.00 hod.). 

DOTAZNÍK – „NÁZORY ZAMESTNANCOV UVLF“

 V prvom dotazníku zamestnanci UVLF v Košiciach mali 
možnosť vyjadriť názor anonymný názor na:
 – vnímanie UVLF v Košiciach verejnosťou (absolútne 
  spokojná/ý; viac spokojná/ý ako nespokojný/á; ani  
  spokojný/á, ani nespokojný/á; viac nespokojný/á ako 
  spokojný/á; absolútne nespokojný/á),
 – prácu vedenia UVLF v Košiciach (absolútne spokoj- 
  ný/á; viac spokojný/á ako nespokojný/á; ani spokoj- 
  ný/á, ani nespokojný/á; viac nespokojný/á ako spokoj- 
  ný/á; absolútne nespokojný/á),
 – 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 ne- 
  vyhovujúce ako vyhovujúce; absolútne nevyhovujúce),
 – 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 nevyho- 
  vujúce).
 V dotazníku v porovnaní s rokom 2019 pri hodnotení 
ani spokojný/á, ani nespokojný/á; viac nespokojný/á 
ako spokojný/á; absolútne nespokojný/á bolo potrebné 
uviesť dôvod uvedeného hodnotenia.
 Zamestnanci mali možnosť anonymne sa vyjadriť k polo-
ženým otázkam zakrúžkovaním odpovede, ktorá vystihuje 
ich názor a taktiež mohli písomne vyjadriť svoje podnety a 
pripomienky. 

Vyhodnotenie dotazníka

 Anonymného dotazníkového prieskumu „Názory za- 
mestnancov UVLF v Košiciach“ sa zúčastnila takmer polo-
vica zamestnancov UVLF (46,95 %), pričom najvyššie 
percento účasti bolo zaznamenané u vedecko-výskumných 
pedagógov (54,79 %), nasledovali THP pracovníci (51,12 
%), vedecko-výskumní pracovníci (45,45 %) a robotnícka 
profesia (30,07 %) (Tabuľka 1). Porovnaním rokov 2018 až 
2019 je možné konštatovať pokles účasti z 53,93 % (rok 2018) 
na 46,95 % (rok 2019). Pokles bol zaznamenaný u všetkých 
kategórií, najvyšší v kategórii vedecko-výskumný pracovník 
zo 100 % (rok 2018) na 45,45 % (rok 2019).

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 
(164 odpovedí, 54,67 %). Najvyššie percento týchto odpo-
vedí bolo v pracovných kategóriách vedecko-výskumný 
pracovník (13 odpovedí; 65,00 %), THP (67 odpovedí; 58,77 
%), pedagóg (65 odpovedí; 54,17 %), naopak najnižšie v 
robotníckej kategórii (19 odpovedí; 41,30 %) (Graf 1, 2). 
Nasledovali odpovede „absolútne spokojný/á“ (69; 23,00 %) 
„ani spokojný/á, ani nespokojný/á“ (51; 17,00 %); „viac nespo-
kojný/á ako spokojný/á“ (14; 4,67 %). Absolútne nespokojní 
boli dvaja zamestnanci (0,67 %), a to po jednom v kategó-
riách robotnícka profesia a vedecko-výskumný pracovník.

 
Tabuľka 1 Štatistika odovzdania dotazníkov – Názory zamestnancov UVLF 
 

 
Pedagóg 

Vedecko-
výskumný 
pracovník 

THP Robotnícka 
profesia Spolu 

Celkový počet 
zamestnancov 219 44 223 153 639 

Počet 
odovzdaných 
dotazníkov 

120 20 114 46 300 

% 54,79 % 45,45 % 51,12 % 30,07 % 46,95 % 
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 Na základe porovnania rokov  2018 a 2019 je možné 
konštatovať, že najvyšší nárast bol zaznamenaný pri hodno-
tení „absolútne spokojný/á (2,57 %), naopak najvyšší pokles 
u odpovede „viac nespokojný/á ako spokojný/á“ (-1,73 %) 
(Graf 3).

Otázka: S prácou vedenia UVLF som...
 Spokojnosť s prácou Vedenia UVLF na úrovni „viac spokoj-
ný/á ako nespokojný/á“ vyjadrila viac než polovica zamest-
nancov, ktorí sa zúčastnili dotazníkového prieskumu (161 
odpovedí; 53,67 %). Najvyššie percento týchto odpovedí 
bolo v kategórii THP (65 odpovedí; 57,02 %), pedagóg (68; 
56,67 %),  vedecko-výskumný pracovník (10; 50,00 %),  naopak 
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najnižšie v robotníckej profesii (18; 39,13 %). Ani spokojný/á, 
ani nespokojný/á bola v poradí druhou najčastejšou odpo-
veďou (54; 18,00 %) a nasledovali odpovede „absolútne 
nespokojný/á“ (44; 14,67 %), „viac nespokojný/á, ako spokoj-
ný/á“ (37; 12,33 %) a „absolútne nespokojný/á“ (4; 1,33 %) 
(Graf  4, 5). 
Graf 2 Grafické znázornenie odpovedí na otázku „S vnímaním UVLF v Košiciach   
verejnosťou som...“ všetkých kategórií zamestnancov (v %) 
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2018 a 2019 bol zaznamenaný u odpovede „viac vyhovujúci, 
ako  nevyhovujúci“ (8,57 %), najvyšší pokles u odpovede 
„absolútne vyhovujúci“ (-5,30 %) (Graf 9).
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hlavne pedagógovia (75; 62,50 %), THP pracovníci (67; 58,77 
%), vedecko-výskumní pracovníci (10; 50,00 %) a najmenej 
robotnícka profesia (22; 47,83 %). Ostatné hodnotenia boli 
v poradí: „ani vyhovujúce, ani nevyhovujúce (52; 17,33 %), 
„absolútne vyhovujúce“ (39; 13,00 %) a „viac nevyhovujúce 
ako vyhovujúce“ (31; 10,33 %). Ako „absolútne nevyho-
vujúce“ hodnotilo pracovné podmienky 1,00 % (3 odpo-
vede). Neodpovedal jeden zamestnanec (0,33 %) z kategórie 
pedagóg (Graf 10, 11).
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 Najvyššie percento nárastu odpovedí pri porovnaní 
rokov 2018 a 2019 bol zaznamenaný u odpovede „viac 
vyhovujúce ako nevyhovujúce“ (8,00 %), najvyšší pokles u 
odpovede „ani vyhovujúce ani nevyhovujúce“ (– 5,22 %),  
(Graf 12).
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níckej profesie (18; 39,13 %). Nasledovalo hodnotenie „ani 
vyhovujúce, ani nevyhovujúce“ (77; 25,67 %) a „absolútne 
vyhovujúce“ (32; 10,67 %). Ako „viac nevyhovujúce ako 
vyhovujúce“ bolo hodnotenie v 9,67 % (29 odpovedí). Ako 
„absolútne nevyhovujúce“ boli hodnotené možnosti pre 
kariérny rast a rozvoj zručností v 2,00 % odpovedí (THP – 3, 
a po jednej odpovedi vo všetkých ostatných kategóriách) 
(Graf 13, 14).
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(18; 39,13 %). Nasledovalo hodnotenie „ani vyhovujúce, ani nevyhovujúce“ (77; 25,67 %) a 
„absolútne vyhovujúce“ (32; 10,67 %). Ako „viac nevyhovujúce ako vyhovujúce“ bolo 
hodnotenie v 9,67 % (29 odpovedí). Ako „absolútne nevyhovujúce“ boli hodnotené možnosti 
pre kariérny rast a rozvoj zručností v 2,00 % odpovedí (THP – 3, a po jednej odpovedi vo 
všetkých ostatných kategóriách) (Graf 13, 14). 
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 Najvyššie percento nárastu odpovedí pri porovnaní rokov  
2018 a 2019 bol zaznamenaný u odpovede „viac vyhovujúce 
ako nevyhovujúce“ (11,56 %), najvyšší pokles u odpovede 
„absolútne nevyhovujúce“ (-5,62 %) (Graf 15).

Otázka: S dostupnosťou informácií na UVLF som... 
Viac než polovica zamestnancov (165 odpovedí; 55,00 %), 
ktorí odpovedali  na otázku „S dostupnosťou informácií na 
UVLF som...“ hodnotili spokojnosť s dostupnosťou informácií 
ako „viac spokojný/á ako nespokojný/á“, a to hlavne pedagó-
govia (73; 60,83 %), THP pracovníci (63; 55,26 %), vedecko-
-výskumní pracovníci (9; 45,00 %) a robotnícka profesia 
(20; 43,48 %). Ostatné hodnotenia boli v poradí: „absolútne 
spokojný/á“ (58; 19,33 %) a „ani spokojný/á, ani nespokoj-
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ný/á“ (45; 15,00 %). Ako „viac nespokojný/á ako spokojný/á“ 
bolo 29 zamestnancov (9,67 %), „absolútne nespokojný“ 
bol jeden zamestnanec (0,33 %), a to z kategórie pedagóg. 
Na túto otázku neodpovedali dvaja zamestnanci (THP a 
pedagóg) (Graf 16, 17).
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Graf 17 Grafické znázornenie odpovedí na otázku „dostupnosťou informácií na UVLF 
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 Najvyššie percento nárastu odpovedí pri porovnaní rokov  
2018 a 2019 bol zaznamenaný u odpovede „viac spokojný/á 
ako nespokojný/á“ (2,56 %), najvyšší pokles u odpovede „ani 
spokojný/á, ani nespokojný/á“ (-5,12 %) (Graf 18).

DOTAZNÍK – „ÚROVEŇ VYUŽÍVANIA IKT ZAMESTNANCAMI, ÚČASŤ A ÚSPEŠNOSŤ
VO VZDELÁVANÍ  ZAMESTNANCOV, FREKVENCIA ODMEŇOVANIA JEDNOTLIVCOV A TÍMOV“

 V druhom dotazníku zamestnanci UVLF v Košiciach mali 
možnosť vyjadriť názor anonymný názor na:
 1. Úroveň využívania IKT zamestnancami, a to:
  – frekvenciu využívania IKT pri svojej práci (týždenne 
   viac ako 20 hodín, týždenne v rozmedzí 10 – 20 
   hodín, týždenne v rozmedzí 5 – 10 hodín, týždenne  
   menej ako 5 hodín, vôbec nevyužívam),
  – spokojnosť s možnosťami využívania IKT na praco- 
   visku (absolútne spokojná/ý, viac spokojný/á, ani 
   spokojný/á, viac spokojný/á, absolútne nespokoj- 
   ný/á)
 2. Účasť a úspešnosť vo vzdelávaní zamestnancov, a to:
  – absolvovanie kurzov vedúcich k zvyšovaniu zruč- 
   ností v roku 2019  (absolvoval/a, neabsolvoval/a),
  – v prípade absolvovania kurzu vedúceho k zvyšo- 
   vaniu zručností  Vaše zručnosti sa (v predmetnej 
   oblasti výrazne zlepšili, v predmetnej oblasti mierne 
   zlepšili, v predmetnej oblasti vôbec nezlepšili).
 3. Frekvenciu odmeňovania jednotlivcov a tímov na UVLF 
  považujem za (vyhovujúcu, viac vyhovujúcu ako nevy- 
  hovujúcu, ani vyhovujúcu ani nevyhovujúcu, viac nevy- 
  hovujúcu ako vyhovujúcu, nevyhovujúcu),

 Zamestnanci mali možnosť anonymne sa vyjadriť k polo-
ženým otázkam zakrúžkovaním odpovede, ktorá vystihuje 
ich názor. 

 V dotazníku v porovnaní s  rokom 2019 pri hodnotení 
ani spokojný/á, ani nespokojný/á; viac nespokojný/á 
ako spokojný/á; absolútne nespokojný/á bolo potrebné 
uviesť dôvod uvedeného hodnotenia.

Vyhodnotenie dotazníka

 Z celkového počtu zamestnancov UVLF v Košiciach (639) 
takmer polovica  (304; 47,57 %) využila možnosť anonym-
ného vyjadrenia svojho názoru na položené otázky (Tabuľka 
2). Najvyšší záujem o vyjadrenie záujmu bol u zamestnancov 
zaradených v pracovnej kategórii pedagóg (52,05 %), THP 
(49,78 %), vedecko-výskumný pracovník (45,45 %),  u robot-
níckej profesie bol na úrovni 24,18 %. Porovnaním rokov 
2018 až 2019 je možné konštatovať mierny pokles účasti z 
47,96 % (rok 2018) na 47,57 % (rok 2019). Pokles bol zazna-
menaný u u kategórií vedecko-výskumný pracovník a THP, 
naopak nárast u pedagógov a robotníckej profesie.

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“ (166; 58,45 %), a to hlavne 
v kategóriách pedagóg (82; 71,93 %), THP (70; 63,06 %) 
a vedecko-výskumný pracovník (10; 50,00 %). Najnižšie 
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percento (2; 5,41 %) odpovedí v tejto kategórii uviedli 
pracovníci v robotníckej profesii. Ostatní uvádzali využitie 
informačných a komunikačných technológií „týždenne v 
rozmedzí 10 – 20 hodín“ (46; 16,20 %), „týždenne menej ako 
5 hodín“ (22; 7,75 %) „týždenne v rozmedzí 5 – 10 hodín“ (21; 
7,39 %). Odpoveď „vôbec nevyužívam“ uviedlo 9,86 % (28 
odpovedí), a to 24 v robotníckej profesii a 4 THP  (Graf 19, 
20).

Tabuľka 2 Štatistika odovzdania dotazníkov – Úroveň využívania IKT zamestnancami, Účasť 
a úspešnosť vo vzdelávaní zamestnancov, Frekvencia odmeňovania jednotlivcov a tímov 
 

 Pedagóg Vedecko-
výskumný 
pracovník 

THP Robotnícka 
profesia 

Spolu 

Celkový počet 
zamestnancov 

219 44 223 153 639 

Počet 
odovzdaných 
dotazníkov 

114 20 111 37 304 

% 52,05 % 45,45 % 49,78 % 24,18 % 47,57 % 
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Graf 19 Grafické znázornenie odpovedí na otázku „Informačné 
a komunikačné technológie využívam pri svojej práci...“ podľa 
pracovného zaradenia (v %)

Graf 20 Grafické znázornenie odpovedí na otázku „Informačné a komunikačné technológie 
využívam pri svojej práci...“  všetkých kategórií zamestnancov (v %) 
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 Najvyššie percento nárastu odpovedí pri porovnaní rokov 
2018 a 2019 bolo u odpovede „týždenne viac ako 20 hodín“ 
(7,46 %), najväčší pokles u odpovede „týždenne v rozmedzí 
5 – 10 hodinami“ (– 5,10 %) (Graf 21).
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 Najvyššie percento nárastu odpovedí pri porovnaní 
rokov 2018 a 2019 bol zaznamenaný u odpovede „absol-
útne spokojný/á“ (3,55 %), najvyšší pokles u odpovede „ani 
spokojný/á, ani nespokojný/á“ (– 4,98 %) (Graf 24).

Otázka: Kurz vedúci k zvyšovaniu mojich zručností som 
v roku 2019...
 Viac než 80 % (232; 81,69 %) odpovedí na otázku či absol-
vovali zamestnanci kurz vedúci k zvyšovaniu zručností v roku 
2019 znela „neabsolvoval/a“. Táto odpoveď bola zvolená 
hlavne pedagógmi (101; 88,60 %), robotníckou profesiou 
(32; 86,49 %), vedecko-výskumnými pracovníkmi (15; 75,00 
%) a THP pracovníkmi (82; 73,87 %). Odpoveď „absolvoval/a“ 
uviedlo 16,90 % (48 odpovedí), a to hlavne z kategórie THP. 
Neodpovedali štyria zamestnanci (1,41 %) (Graf 25, 26).
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Graf 27 Grafické znázornenie odpovedí na otázku „Kurz vedúci k 
zvyšovaniu mojich zručností som v roku 2019...“ porovnanie rokov 
2015 - 2019 (v %)

 Pri porovnaní rokov 2018 a 2019 bol zaznamenaný nárast 
u odpovede „neabsolvoval/a“ (6,04), najvyšší pokles bol 
zaznamenaný u zamestnancov, ktorí na otázku odpovedali 
„absolvoval/a (-5,14 %) (Graf 27).

Otázka: V prípade, že ste v roku 2019 absolvovali kurz 
vedúci k zvyšovaniu vašich zručností, Vaše zručnosti sa...
 Na otázku, či sa zlepšili zručnosti zamestnancov po absol-
vovaní kurzov v roku 2019 takmer štyri pätiny zamestnancov 
neodpovedalo (224; 78,87 %). Odpoveď „v predmetnej 
oblasti mierne zlepšili“ zvolilo 11,97 % zamestnancov (34 
odpovedí), hlavne z kategórie THP (21; 18,92 %) a odpoveď 
„v predmetnej oblasti výrazne zlepšili“ 6,69 % zamestnancov 
(34 odpovedí), a to hlavne  u vedecko-výskumných pracov-
níkov (3, 15,00 %), THP (10; 9,01 %) a robotníckej profesii (3; 
8,11 %). Najnižšie percento odpovedí („v predmetnej oblasti 
výrazne zlepšili“) bolo v kategórii pedagóg (3; 2,63 %) (Graf 
28, 29).
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Graf 28 Grafické znázornenie odpovedí na otázku „V prípade, že ste v 
roku 2019 absolvovali kurz vedúci k zvyšovaniu vašich zručností, Vaše 
zručnosti sa...“ podľa pracovného zaradenia (v %)
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zručností som v roku 2019...“  všetkých kategórií zamestnancov (v %) 
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odpovedali „absolvoval/a (-5,14 %) (Graf 27). 
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Graf 29 Grafické znázornenie odpovedí na otázku „V prípade, že ste v 
roku 2019 absolvovali kurz vedúci k zvyšovaniu vašich zručností, Vaše 
zručnosti sa...“  všetkých kategórií zamestnancov (v %)

 Pri porovnaní rokov 2018 a 2019 bol zaznamenaný 
najvyšší nárast u  pracovníkov, ktorí neodpovedali na otázku 
(11,44 %) a najvýraznejší pokles u zamestnancov, ktorí zvolili 
odpoveď „v predmetnej oblasti výrazne zlepšili“ (-5,14 %) 
(Graf 30).
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roku 2018 absolvovali kurz vedúci k zvyšovaniu vašich zručností, Vaše 
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Otázka: Frekvenciu odmeňovania jednotlivcov a tímov 
na UVLF považujem za...
 Najčastejšími odpoveďami na otázku „Frekvenciu odme-
ňovania jednotlivcov a tímov na UVLF považujem za... boli 
odpovede „viac vyhovujúcu ako nevyhovujúcu“ (101; 35,56 
%), „ani vyhovujúcu, ani nevyhovujúcu (66; 23,24 %), „viac 
nevyhovujúcu ako vyhovujúcu (50; 17,61 %) a „vyhovujúcu“ 
(34; 11,97 %). Za nevyhovujúcu (31; 10,92 %) označili frek-
venciu odmeňovania hlavne zamestnanci v robotníckej 
profesii (6; 16,22 %), pedagógovia (12; 10,53 %), a vedecko-
-výskumní pracovníci (2; 10,00 %). Najnižšie percento 
hodnotenia ako „ako nevyhovujúcu“ vyjadrili zamestnanci 
v kategórii THP zamestnancov (11; 9,91 %). Neodpovedali 
dvaja zamestnanci, a to z robotníckej profesie a vedecko-
-výskumný pracovník (Graf 31, 32).
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Graf 31 Grafické znázornenie odpovedí na otázku „Frekvenciu 
odmeňovania jednotlivcov a tímov na UVLF považujem za...“ podľa 
pracovného zaradenia (v %)
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Porovnanie odpovedí z rokov 2018 a 2019 poukázalo na nárast v odpovediach „ani 
vyhovujúcu, ani nevyhovujúcu“ (9,40 %),  naopak   pokles v ostaných odpovediach, a to 
najvyšší pri odpovedi  „viac vyhovujúcu ako nevyhovujúcu“ (-3,97 %) (Graf 33). 
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Graf 32 Grafické znázornenie odpovedí na otázku „Frekvenciu 
odmeňovania jednotlivcov a tímov na UVLF považujem za...“  všetkých 
kategórií zamestnancov (v %)

 Porovnanie odpovedí z rokov 2018 a 2019 poukázalo na 
nárast v odpovediach „ani vyhovujúcu, ani nevyhovujúcu“ 
(9,40 %),  naopak   pokles v ostaných odpovediach, a to 
najvyšší pri odpovedi  „viac vyhovujúcu ako nevyhovujúcu“ 
(-3,97 %) (Graf 33).
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Graf 33 Grafické znázornenie odpovedí na otázku „Frekvenciu 
odmeňovania jednotlivcov a tímov na UVLF považujem za...“ 
porovnanie rokov 2015 -  2019 (v %)

 Anonymné dotazníkové prieskumy umožňovali zamest-
nancom vyjadriť svoje podnety, pripomienky a návrhy, čo 
niektorí využili. V prvom dotazníku sa týkali vzdelávania, 
vedy, kariérneho rastu, ekonomickej oblasti, organizačnej 
a riadiacej oblasti, vnímania UVLF, bodového hodnotenia a 
hodnotenia kvality, oblasti IKT, prevádzky a prístrojového 
vybavenia a verejného obstarávania. V druhom dotazníku 
boli podnety a návrhy zamerané na využívanie  a kvalitu IKT, 
zvyšovanie zručností a frekvenciu odmeňovania. 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 2019/2020.

prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.
prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality

doc. MVDr. Peter Korim, CSc.
Ing. Róbert Schréter, PhD.

Soňa Belasová

Analýza odpovedí v rámci hodnotenia zamestnanca
vedúcim zamestnancom za rok 2019

 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 hodno-
tenie zamestnancov vedúcim zamestnancom. Na základe 
uvedených skutočností UVLF v Košiciach zaviedlo ročné 
hodnotenie zamestnanca vedúcim zamestnancom. Vedúci 
zamestnanec vykonal hodnotenie v elektronickom formu-
lári pridelením bodovej hodnoty v jednotlivých hodnote-
ných kritériách, oboznámil hodnoteného zamestnanca s 

jeho hodnotením, prípadne navrhol plán rozvoja zamest-
nanca 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 2019 mali vedúci 
pracovníci použiť pre slovné hodnotenie nasledovné kritériá:

Mimoriadne dobre: plní vždy nad rámec pracovnej náplne a 
zaradenia (10 bodov)
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Veľmi dobre: plní nad rámec pracovnej náplne a zaradenia 
čiastočne (občas) (8 bodov)
Štandardne: plní v rozsahu pracovnej náplne a zara-
denia (5 bodov)
Menej dobre: čiastočne plní (2 body)
Nevyhovujúco: neplní (0 bodov)

 Takmer tretina vedúcich zamestnancov (31,76 %; za rok 
2018 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), 
viac než 40 % (43,82 %; za rok 2018 50,00 %, za rok 2017 
50,77 %; za rok 2016 47,70 %, za rok 2015 35,70 %) hodno-
tila zamestnancov z tohto pohľadu veľmi dobre, ostatní boli 
hodnotení štandardne (22,94 %; za rok 2018 17,28 %; za rok 
2017 10,84 %; za rok 2016 11,66 %, za rok 2015 9,5 %). Piati 
zamestnanci boli hodnotení ako „menej dobre“ (1,47 %; za 
rok 2018 0,00 %; za rok 2017 0,62 %; za rok 2016 1,41 %, za 
rok 2015 1,40 %) a žiadny „nevyhovujúco“ (0,00 %; za rok 
2018 0,00 %; za rok 2017 0,62 %; za rok 2016 0,35 %, za rok 
2015 0,00 %).
 Efektivita práce zamestnanca bola hodnotená v 41,47 
% ako veľmi dobrá (za rok 2018 43,83 %, za rok 2017 53,56 
%; za rok 2016 57,60 %, za rok 2015 47,7 %), mimoriadne 
dobre v 23,53 % (za rok 2018 25,62 %, za rok 2017 30,03 
%, za rok 2016 26,15 %, za rok 2015 41,00 %), v ostatných 
prípadoch bolo hodnotenie ako štandardné (33,53 %; za rok 
2018 29,94 %, za rok 14,86 %; za rok 2016 14,13 %, za rok 
2015 9,2 %), menej dobré (1,47 %; za rok 2018 0,62 %, za rok 
2017 0,93 %; za rok 2016 2,12 %, za rok 2015 2,10 %). Nevy-
hovujúco nebol hodnotený žiadny zamestnanec (0,00 %;v 
roku 2018 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 zamest-
nanci u svojich zamestnancov ako mimoriadne dobré vo 
viac než jednej štvrtine (31,47 %; za rok 2018 26,85 %, za rok 
2017 34,67 %; za rok 2016 32,86 %, za rok 2015 47,00 %), ako 
veľmi dobré v takmer 40 % (39,71 %; za rok 2018 49,69 %, za 
rok 2017 53,25 %; za rok 2016 52,30 %, za rok 2015 v 41,70 
%), ako štandardné vo viac než štvrtine hodnotení (27,06 %; 
za rok 2018 23,15 %, za rok 2017 23,15 %; za rok 2016 12,30 
%, za rok 2015 v 10,2 %), ako menej dobré bolo hodnotených 
6 zamestnancov (1,76 %; za rok 2018 0,00 %, za rok 2017 
0,93 %; za rok 2016 2,47 %, za rok 2015 v v 1,10 %) a nevy-
hovujúco žiadny zamestnanec (0,00 %; za rok 2018 0,31 %, 
za rok 2017 0,62 %; za rok 2016 0,00 %, za rok 2015 0,00 %) 
(Tabuľka 1, Graf 3). 
 Takmer polovicu hodnotení (47,65 %; za rok 2018 57,10 %; 
za rok 2017 47,06 %; za rok 2016 51,60 %, za rok 2015 39,20 
%) tvorilo hodnotenie zvládania tímovej práce zamest-
nancami ako veľmi dobré, ako mimoriadne dobré 22,94 
% (za rok 2018 21,60 %, za rok 2017 31,89 %; za rok 2016 
30,39 %, za rok 2015 39,2 %), ako štandardné 27,65 % (za rok 
2018 20,99, za rok 2017 19,81 %; za rok 2016 17,31 %, za rok 
2015 13,1 %), ako menej dobré u 6 zamestnancov (1,76 %; 
za rok 2018 0,00 %; za rok 2017 0,62 %; za rok 2016 0,70 %, 
za rok 2015 1,1 %) a nevyhovujúco nebol hodnotený žiadny 
zamestnanec (0,00 %; za rok 2018 0,31 %; za rok 2017 0,62 %; 
za rok 2016 0,00 %, za rok 2015 0,00 %) (Tabuľka 1, Graf 4).
 Menej než štvrtina zamestnancov (21,76 %; za rok 2018 
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 zodpoved-
nosti za plnenie úloh pracoviska, viac než 40 % veľmi 
dobre (41,76 %; za rok 2018 42,59 %; za rok 2017 42,59 %; 
za rok 2017 48,92 %; za rok 2016 51,24 %; za rok 2015 47,7 
%), zvyšok štandardne (35,29 %; za rok 2018 33,95 %; za rok 
2017 33,95 %, za rok 2017 22,29 %; za rok 2016 21,91 %, za 
rok 2015 14,8 %), menej dobre (1,18 %; za rok 2018 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 2018 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 (47,06 %; za rok 2018 45,37 %; za rok 
2016 57,60 %; za rok 2015 43,8 %), ako mimoriadne dobrá u 
takmer pätiny zamestnancov (19,41 %; za rok 2018 21,91 %; 
za rok 2016 21,91 %; za rok 2015 39,2 %), ostatné hodnotenia 
boli „štandardne“ (31,47 %; za rok 2018 31,48 %; za rok 2016 
19,79 %; za rok 2015 15,5 %), menej dobre (2,06 %; za rok 
2018 1,23 %; za rok 2016 0,35 %; za rok 2015 1,4 %) a nevy-
hovujúco nebol hodnotený žiadny zamestnanec (0,00 %; za 
rok 2018 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 štan-
dardne (45,59 %; za rok 2018 43,21 %; za rok 2017 33,44 %; 
za rok 2016 30,74 %; za rok 2015 25,4 %), nasledovali hodno-
tenia veľmi dobre (36,47 %; za rok 2018 42,59 %; za rok 2017 
43,96 %; za rok 2016 57,60 %, za rok 2015 50,9 %), mimori-
adne dobre (15,88 %; za rok 2018 12,96 %; za rok 2017 20,74 
%; za rok 2016 17,30 %, za rok 2015 21,6 %), menej dobre 
(2,06 %; za rok 2018 0,93 %; za rok 2017 1,24 %; za rok 2016 
1,06 %, za rok 2015 2,1 %) a nevyhovujúco nebol hodnotený 
žiadny zamestnanec (0,00 %; za rok 2018 0,31 %; za rok 2017 
0,62 %; za rok 2016 0,00 %, za rok 2015 0,00 %) (Tabuľka 1, 
Graf 7).
 Takmer polovica (47,65 %; za rok 2018 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 prispôso-
bovala štvrtina (25,00 %; za rok 2018 22,53 %; za rok 2017 
27,55 %; za rok 2016 32,16 %, za rok 2015 43,8 %) a ostatní 
sa prispôsobovali štandardne (26,18 %; za rok 2018 22,84 
%; za rok 207 18,58 %; za rok 2016 16,96 %, za rok 2015 9,5 
%), menej dobre boli hodnotení 4 zamestnanci (1,18 %; za 
rok 2018 0,00 %; za rok 2017 0,62 %; za rok 2016 1,06; za rok 
2015 0,4 %), nevyhovujúco nebol hodnotený žiadny zamest-
nanec (0,00 %; za rok 2018 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 univer-
zity je rozdelené hlavne medzi najvyššie hodnotenia, a to 
štandardne (50,59 %; za rok 2018 55,86 %; za rok 2017 46,75 
%; za rok 2016 46,64 %, za rok 2015 37,80 %), veľmi dobre 
(33,82 %; za rok 2018 29,01 %; za rok 2017 34,98 %; za rok 
2016 41,70 %, za rok 2015 31,10 % %) a mimoriadne dobre 
(13,82 %; za rok 2018 15,12 %; za rok 2017 16,72 %; za rok 
2016 9,89 %, za rok 2015 27,90 %), šiesti zamestnanci boli 
hodnotení menej dobre (1,76 %; za rok 2018 0,00 %; za rok 
2017 0,93 %; za rok 2016 0,71 %, za rok 2015 2,5 %), nevy-
hovujúco nebol hodnotený žiadny zamestnanec (0,00 %; za 
rok 2018 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 pracov-
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ných činností hodnotili vedúci zamestnanci ako veľmi 
dobrú (45,29 %; za rok 2018 53,40 %; za rok 2017 53,87 %; 
za rok 2016 51,95 %, za rok 2015 v 39,60 %), ako mimoriadne 
dobrú (24,41 %; za rok 2018 20,99 %; za rok 2017 21,98 %; za 
rok 2016 26,50 %, za rok 2015 v 43,8 %), v ostatných prípa-
doch ako štandardnú (28,24 %; za rok 2018 24,07 %; za 
rok 2017 21,98 %; za rok 2016 19,08 %, za rok 2015 15,9 %), 
menej dobre (2,06 %; za rok 2018 1,23 %, za rok 2017 1,55 %; 
2,12 %; za rok 2015 0,7 %) a nevyhovujúco nebol hodnotený 
žiadny zamestnanec (0,00 %; za rok 2018 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

Ako hodnotíte zamestnanca
z hľadiska pracovitosti a iniciatívy?

Ako hodnotíte efektivitu práce
zamestnanca?

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

1.

2.

3.

Mimoriadne 
dobre

31,76 %

23,53 %

31,47 %

Veľmi
dobre

43,82 %

41,47 %

39,71 %

Štandardne

22,94 %

33,53 %

27,06 %

Menej
dobre

1,47 %

1,47 %

1,76 %

Nevyhovujúco

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Ako zvláda zamestnanec tímovú prácu?4. 22,94 % 47,65 % 27,65 % 1,76 % 0,00 %

Ako sa podieľa zamestnanec na spoločnej 
zodpovednosti za plnenie úloh pracoviska?5. 21,76 % 41,76 % 35,29 % 1,18 % 0,00 %

Ako rýchlo reaguje zamestnanec na požia-
davky skvalitňovania vlastnej práce a zvyšo-
vania kvalifikácie?

6. 19,41 % 47,06 % 31,47 % 2,06 % 0,00 %

Ako zvláda zamestnanec hodnotenie, 
prípadne kritiku svojej práce?7. 15,88 % 36,47 % 45,59 % 2,06 % 0,00 %

Ako rýchlo sa zamestnanec prispôsobuje 
meniacim sa prioritným úlohám?8. 25,00 % 47,65 % 26,18 % 1,18 % 0,00 %

Ako sa zaujíma zamestnanec o aktuálne úlohy 
a ciele univerzity?9. 13,82 % 33,82 % 50,59 % 1,76 % 0,00 %

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

10. 24,41 % 45,29 % 28,24 % 2,06 % 0,00 %
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Graf 10  Grafické znázornenie odpovedí na otázku „Ako iniciatívne sa zamestnanec zapája do 
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Z celkového hodnotenia zamestnancov vedúcim zamestnancom vyplýva, že  viac než 

štvrtina zamestnancov bola hodnotených  (26,47 %; za rok 2018 20,37 %; za rok 2017 13,31 

%; za rok 2016 10,95 %, za rok 2015 8,10 %) v bodovom rozmedzí 61 – 70 bodov a takmer 

pätina zamestnancov (19,71 %; za rok 2018 15,43 %; za rok 2017 18,89 %; za rok 2016 

19,43 %, za rok 2015 34,60 %) bola hodnotená najvyšším bodovým hodnotením (91 – 100 

bodov). O niečo nižšie percento zamestnancov (17,65 %) bolo hodnotených v bodovom 

rozmedzí 71 – 80 bodov (za rok 2018 26,54 %; za rok 2017 27,86 %; za rok 2016 28,62 %, za 

rok 2015 22,30 %). Viac než jedna desatina zamestnancov (12,35 %; za rok 2018 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. Nasledovalo hodnotenie zamestnancov v rozpätí 41 – 50 bodov  

(11,47 %; za rok 2018 6,17 %; za rok 2017 3,10 %; za rok 2016 4,59 %, za rok 2015 3,20 %) 

zamestnancov a v rozmedzí 51 – 60 bodov  (10,88 %; za rok 2018 13,89 %; za rok 2017 7,74 

%; za rok 2016 6,61 %, za rok 2015 4,90 %). Menej než jedno percento zamestnancov bolo 

hodnotených v bodových rozpätiach 21 – 30 bodov (0,88 %; za rok 2018 0,00 %; za rok 2017 

0,31 %; za rok 2016 0,36 %, za rok 2015 0,70 %) a 31 – 40 bodov  (0,59 %; za rok 2018 0,00 

%; za rok 2017 0,31 %; za rok 2016 1,06 %, za rok 2015 0,70 %), V ostatných, najnižších 

bodových rozpätiach neboli hodnotení žiadni zamestnanci, t.j.  0 – 10 bodov (0,00 %; za rok 

2018 0,00 %; za rok 2017 0,93 %; za rok 2016 0,00 %, za rok 2015 0,00 %) a 11 – 20 bodov 

(0,00 %; za rok 0,00 %; za rok 2017 0,00 %; za rok 2016 0,36 %, za rok 2015 0,00 %) a   

(Tabuľka 2, Graf 11, 12).  
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 Z celkového hodnotenia zamestnancov vedúcim zamest-
nancom vyplýva, že  viac než štvrtina zamestnancov 
bola hodnotených  (26,47 %; za rok 2018 20,37 %; za rok 
2017 13,31 %; za rok 2016 10,95 %, za rok 2015 8,10 %) v 
bodovom rozmedzí 61 – 70 bodov a takmer pätina zamest-
nancov (19,71 %; za rok 2018 15,43 %; za rok 2017 18,89 %; 
za rok 2016 19,43 %, za rok 2015 34,60 %) bola hodnotená 
najvyšším bodovým hodnotením (91 – 100 bodov). O niečo 
nižšie percento zamestnancov (17,65 %) bolo hodnotených 
v bodovom rozmedzí 71 – 80 bodov (za rok 2018 26,54 %; za 
rok 2017 27,86 %; za rok 2016 28,62 %, za rok 2015 22,30 %). 
Viac než jedna desatina zamestnancov (12,35 %; za rok 2018 
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. Nasledovalo hodnotenie zamestnancov v rozpätí 41 

 
Graf 11 Grafické znázornenie celkového hodnotenia zamestnancov vedúcim zamestnancom za 
rok 2019 (%) 
 

 
 
Graf 12 Porovnanie percenta hodnotených zamestnancov v jednotlivých bodových 
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Tabuľka 2 Celkové hodnotenie zamestnancov

Rozmedzie 
pridelených 

bodov
Počet

zamestnancov%

2019

Počet
zamestnancov%

2018

Počet
zamestnancov%

2017

% %

2016 2015

0 – 10

11 – 20

21 – 30

31 – 40

41 – 50

51 – 60

61 – 70

71 – 80

81 – 90

91 – 100

Spolu

0

0

3

2

39

37

90

60

42

67

340

0,00

0,00

0,88

0,59

11,47

10,88

26,47

17,65

12,35

19,71

100,00

0

0

0

0

20

45

66

86

57

50

324

0,00

0,00

0,00

0,00

6,17

13,89

20,37

26,54

17,59

15,43

100,00

3

0

1

1

10

25

43

90

89

61

323

0,93

0,00

0,31

0,31

3,10

7,74

13,31

27,86

27,55

18,89

100,00

0,00

0,36

0,36

1,06

4,59

6,74

10,95

28,62

27,92

19,43

100,00

0,00

0,00

0,70

0,70

3,20

4,90

8,10

22,30

25,40

34,60

100,00
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– 50 bodov  (11,47 %; za rok 2018 6,17 %; za rok 2017 3,10 
%; za rok 2016 4,59 %, za rok 2015 3,20 %) zamestnancov a 
v rozmedzí 51 – 60 bodov  (10,88 %; za rok 2018 13,89 %; 
za rok 2017 7,74 %; za rok 2016 6,61 %, za rok 2015 4,90 %). 
Menej než jedno percento zamestnancov bolo hodnotených 
v bodových rozpätiach 21 – 30 bodov (0,88 %; za rok 2018 
0,00 %; za rok 2017 0,31 %; za rok 2016 0,36 %, za rok 2015 
0,70 %) a 31 – 40 bodov  (0,59 %; za rok 2018 0,00 %; za rok 
2017 0,31 %; za rok 2016 1,06 %, za rok 2015 0,70 %), V ostat-
ných, najnižších bodových rozpätiach neboli hodnotení 
žiadni zamestnanci, t.j.  0 – 10 bodov (0,00 %; za rok 2018 

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

prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.
prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality

doc. MVDr. Peter Korim, CSc.
Ing. Róbert Schréter, PhD.

Soňa Belasová

Zasadala Správna rada ŠPP, n. o.,  Zemplínska Teplica
 Dňa 2. júla 2020 sa na Univerzite veterinárskeho lekárstva 
a farmácie v Košiciach konalo zasadnutie Správnej rady 
Školského poľnohospodárskeho podniku, n. o., Zemplínska 
Teplica. Hlavným bodom rokovania bola Výročná správa ŠPP 
za rok 2019. Rokovanie Správnej rady ŠPP otvoril jej pred-
seda doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., ktorý na zasadnutí privítal 
členov Správnej rady ŠPP, členov Dozornej rady ŠPP, rektorku 
UVLF v Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr. Janu Mojžišovú, PhD., 
vedenie ŠPP a ďalších hostí. Riaditeľ ŠPP Ing. Seňko prezen-
toval niektoré dosiahnuté výsledky hospodárenia podniku a 
informoval prítomných o hlavných aktivitách realizovaných 
v roku 2019. Zdôraznil pokračujúce úsilie vedenia podniku 
o udržateľnosť jeho činnosti vo všetkých oblastiach aktivít, 
s dôrazom na zabezpečovanie hlavnej činnosti pri reali-
zácii praktického vzdelávania študentov UVLF v Košiciach 
a udržaní vyrovnaného hospodárenia. Uviedol, že celkový 
hospodársky výsledok podniku bol napriek všeobecne 
známej ťažkej situácii v poľnohospodárstve kladný a poda-
rilo sa zabezpečiť aj stavy zvierat na počtoch potrebných pre 
realizáciu vysokého počtu vykonaných 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. 
Vyjadril sa aj k problémom, ktoré sa v predchádzajúcom roku 
vyskytli v oblasti rastlinnej výroby. Spomenul realizáciu niek-
torých významnejších investícií v areáli podniku v oblasti 
rekonštrukčných prác na administratívnej budove, ustajňo-
vacích priestorov pre odchov mladého dobytka na farme 
Čalovka, skladových priestorov a pri realizácii ďalších staveb-
ných prác v rámci využitia projektov. Uviedol tiež niektoré 
aktivity vedenia, ktoré sú v nasledujúcom období napláno-
vané.

 V diskusii sa k správe vyjadrili členovia Dozornej rady ŠPP 
a členovia vedenia UVLF v Košiciach. Poďakovali vedeniu 
podniku za vypracovanie podrobnej správy, vysoko ocenili 
podiel podniku na realizácii výchovno-vzdelávacej činnosti 
aj v súvislosti so zložitými podmienkami v poľnohospodár-
skej prvovýrobe. Zdôraznili nezastupiteľné miesto podniku v 
oblasti praktickej klinickej výučby. Pozitívne hodnotili pokra-
čujúci trend zveľaďovania podniku aj nákupom pozemkov, 
starostlivosť podniku o materiálno-technické zabezpečo-
vanie podmienok na realizáciu praktickej výučby, ocenili 
dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledok podniku 
napriek problémom, ktoré v poľnohospodárstve a hlavne v 
živočíšnej výrobe existujú. Zaujímali sa o analýzu výnosov a 
nákladov podniku, zdrojov výnosov, o vývoji úžitkovosti a o 
potrebách na zvýšenie počtov 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 zavle-
čenia do chovu, o možnostiach ďalšieho využitia ubytova-
cích kapacít podniku aj mimo výučbový proces. Členovia 
vedenia UVLF v Košiciach sa vedeniu podniku okrem reali-
zácie samotnej praktickej výučby na farmách podniku poďa-
kovali aj za inú pomoc poskytnutú podnikom zariadeniam 
univerzity (orba, sejba, hnojenie), za ústretovosť pri príprave 
projektu realizácie letnej školy a možnosť realizácie praktic-
kých klinických stáží pre zahraničných študentov s perspek-
tívou pokračovania ich vykonávania aj v budúcom období, 
ako aj za možnosť realizácie vedecko-výskumnej činnosti. 
Na záver prerokovania členovia správnej rady schválili 
Výročnú správu ŠPP za rok 2019, účtovnú závierku za rok 
2019 a použitie hospodárskeho výsledku ŠPP za rok 2019. 

doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD.
     predseda SR ŠPP, n. o.,  Zemplínska Teplica

Nová profesorka – prof. MVDr. Alica Kočišová, PhD.

 Prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok 14. júla 2020 
vymenovala 54 nových vysokoškolských profesorov. Medzi 
nimi bola aj doc. MVDr. Alica Kočišová, PhD., v odbore 
infekčné a parazitárne choroby zvierat. 
 Vymenúvacie dekréty im odovzdala za prítomnosti 
ministra školstva Branislava Gröhlinga na pôde histo-
rickej budovy Národnej rady SR na bratislavskom Župnom 
námestí. V príhovore pripomenula, že povolanie vysokoškol-
ského pedagóga nie je ľahké, ak sa vykonáva ako „bytostné 

povolanie“. Rovnako poukázala na to, že úlohou profesorov 
je prispieť k múdrosti spoločnosti.    
 Prezidentka v slávnostnom príhovore zablahoželala vyme-
novaným vysokoškolským profesorom k dosiahnutému 
úspechu v ich profesionálnej kariére. Vo svojom príhovore 
pripomenula, že profesori sú kľúčovou kategóriou vysoko-
školských učiteľov, na ktorých sa o. i. viažu práva garantovať 
vysokoškolské študijné programy. Ako ďalej prezidentka 
zdôraznila, len kvalitné vzdelanie dáva mladým ľuďom 
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reálnu perspektívu, aby 
uspeli v tvrdej konkurencii. 
Kvalita vkladu profesorov 
do rozvoja vzdelanosti 
sa bude podľa slov hlavy 
štátu hodnotiť nielen podľa 
toho, koľko absolventov, 
doktorandov a docentov 
vychovajú, ale aj podľa 
toho, aké kvalitné učebné 
texty pre svojich študentov 
napíšu, akými prednáš-
kami ich budú vzdelávať a 
inšpirovať. „A hlavne, aké 
nároky budete voči svojej, 
ale aj ich práci uplatňovať,“ 
komentovala. „Ak chceme, 
aby sme z našej mladej vyso-
koškolskej generácie dostali 
to najlepšie, vaše nároky na 
ňu musia byť tie najvyššie. 
Pretože tituly z našich univerzít platia v celej Európe, aj profil 
absolventa našej vysokej školy musí mať parametre európ-
skeho štandardu,“ prízvukovala. Keďže v tejto oblasti majú 
vysoké školy podľa slov prezidentky veľkú autonómiu, práve 
profesori by mali byť zodpovednými strážcami kvality a 
posilňovania spoločenského postavenia a prestíže vysokého 
školstva na Slovensku.    

 Profesorke Kočišovej blahoželáme a prajeme jej ešte veľa 
ďalších úspechov!

FOTO: Archív kancelárie prezidentky 
(Ik)

Nová docentka
doc. MVDr. Radoslava Vlčková, PhD.

 Vedecká rada UVLF v Košiciach vymenovala na svojom 
zasadnutí dňa 1. júla 2020 za docentku MVDr. Radoslavu 
Vlčkovú, PhD., v odbore habilitačného a inauguračného 
konania veterinárna morfológia a fyziológia. Habilitačná 
prednáška na tému Ovariálny cyklus a jeho modulácia fyto-
aditívami a obhajoba habilitačnej práce Modulácia ovariál-
nych funkcií rôznych druhov zvierat vybranými bioaktívnymi 
aditívami sa konali dňa 14. 2. 2020 v posluchárni Farmaceu-
tického pavilónu UVLF v Košiciach.
 Doc. MVDr. Radoslava Vlčková, PhD., po ukončení štúdia na 
Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach v roku 2003 
absolvovala doktorandské štúdium na ústave fyziológie, kde 
v roku 2006 získala hodnosť PhD. vo vednom odbore 43 11 
9 veterinárna fyziológia. Od roku 2006 pracuje ako odborná 
asistentka na Ústave fyziológie Katedry anatómie, histológie 
a fyziológie UVLF v Košiciach.       
 V rámci pedagogickej činnosti sa doc. Vlčková aktívne 
podieľa na výučbe fyziológie pre slovenských aj zahranič-
ných poslucháčov UVLF. Je garantkou povinných predmetov 
pre ŠP kynológia, postBSc GVM a spolugarantkou predmetu 
pre ŠP CANHIP. Bola tiež vedúcou ročníka pre ŠP postBSc 
GVM. Je spoluautorkou piatich vysokoškolských učebníc a 
siedmich skrípt v slovenskom a anglickom jazyku vydaných 
v domácom vydavateľstve. Na pedagogickom procese sa 
podieľala ako oponentka a školiteľka 12 diplomových a 5 
bakalárskych prác študentov UVLF v Košiciach. 
 Vedecko-výskumná činnosť doc. Vlčkovej je dlhodobo 
zameraná na sledovanie vplyvu rastlinných aditív a envi-
ronmentálnych kontaminantov v potrave zvierat s cieľom 

objasniť mechanizmy ich 
účinkov na metabolizmus 
a reprodukciu samíc s 
využitím metód kultivácie 
vaječníkov, morfometric-
kých a imunohistoche-
mických metód. V rámci 
výskumu v danej oblasti 
bola doposiaľ vedúcou 
riešiteľského kolektívu 3 
VEGA projektov, zástup-
kyňou alebo členkou 
9 VEGA, 2 KEGA, 1 OP 
Výskum a vývoj, 1 AV a 1 
grantu NRLP. Toho času je 
doc. Vlčková autorkou a 
spoluautorkou 10 publikácií v karentovaných časopisoch, 3 
vedeckých prác v zahraničných časopisoch registrovaných v 
databázach WOS alebo SCOPUS a množstva publikovaných 
príspevkov a abstraktov v odborných a vedeckých časo-
pisoch a domácich a zahraničných zborníkoch, spolu 189. 
Výsledky jej vedeckej a publikačnej činnosti boli doposiaľ 
citované 40-krát v SCI a 10-krát mimo SCI. Svoju odbor-
nosť preukázala aj vypracovaním 16 lektorských posudkov 
pre vybrané karentované aj nekarentované zahraničné a 
domáce vedecké časopisy. 
 Pani docentke Vlčkovej blahoželáme a prajeme veľa úspe-
chov!

(Ik)
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Za prof. MVDr. JUDr. Andrejom Bugarským, CSc. – emeritným profesorom 

 Emeritný profesor 
Andrej Bugarský nás 
navždy opustil 19. 7. 
2020. Zákerná choroba 
bola silnejšia ako jeho 
vôľa, premohla ho a 
navždy mu zabránila 
vrátiť sa medzi nás. 
Veterinárska obec v 
ňom stratila mimo- 

riadne nadaného rečníka, odborníka, ochotného kedy-
koľvek, komukoľvek poradiť či už vo veterinárskej, alebo 
právnej oblasti.
 Pán profesor sa narodil 6. marca 1942 v Humennom, 
v rodine magistra farmácie. Do roku 1956 navštevoval 
Osemročnú strednú školu v Trenčíne, v roku 1959 maturo- 
val na Jedenásťročnej strednej škole. Na Veterinárskej 
fakulte Vysokej školy poľnohospodárskej v Košiciach (dnes 
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach) 
študoval v rokoch 1959 – 1965. 
 Jeho pôsobenie na poli veterinárnej medicíny bolo pest-
ré. Pôsobil ako obvodný veterinárny lekár na Okresnom 
veterinárnom zariadení v Senici nad Myjavou, s krátkym 
prerušením počas absolvovania základnej vojenskej služ-
by. Neskôr pôsobil ako zástupca krajského veterinárneho 
lekára a odborný veterinárny lekár pre choroby hovädzie- 
ho dobytka na Krajskom veterinárnom zariadení Západo-
slovenského kraja v Bratislave. Viedol organizačný odbor 
na Štátnej veterinárnej správe v Bratislave. V roku 1977 
nastúpil na Vysokú školu veterinársku v Košiciach do škol-
ských služieb, kde pôsobil až do odchodu do starobného 

dôchodku v roku 2007. Ústav súdneho a verejného veteri-
nárskeho lekárstva UVLF v Košiciach viedol 13 rokov. 
 Záber jeho pôsobenia bol veľmi široký a môžeme konšta-
tovať, že bol nielen polyhistorom v oblasti veterinárstva, 
ale aj špecialistom v oblasti súdneho a verejného veteri-
nárskeho lekárstva. Profesor Bugarský pôsobil aj ako jeden 
z mála súdnych znalcov z odboru veterinárstvo v odvetví 
súdne a verejné veterinárne lekárstvo.
 Vďaka profesorovi Bugarskému sa uskutočnila akreditá- 
cia študijného programu pre tretí stupeň vysokoškolské- 
ho vzdelávania a pre habilitačné a inauguračné konanie 
súdne a verejné veterinárske lekárstvo. Stal sa prvým 
garantom tohto novoakreditovaného študijného programu 
a v tejto funkcii zotrval až do času svojho odchodu do 
dôchodku. Bol autorom, resp. spoluautorom učebníc 
nielen s problematikou súdneho veterinárskeho lekárstva, 
mnohých učebných textov a inej študijnej literatúry, vedec-
kých a odborných článkov i konferenčných príspevkov. 
 Od roku 2007, kedy pán profesor odišiel do dôchodku, sa 
na pracoviská svojej alma mater vždy rád vracal, ochotný 
poradiť a pomôcť, či vyriešiť problém. Nepoznal únavu, 
nedbal na čas, bol ochotný vždy stáť na svojom mieste, aby 
sa svojou snaživou prácou pričinil o úspešné splnenie všet-
kých spoločných predsavzatí.
 Na pána profesora budeme spomínať ako na človeka, 
ktorého sme si vážili pre jeho kvality. To, ako prežil svoj život, 
malo zmysel a to, čo po sebe zanechal, bude tu i naďalej.
Česť jeho pamiatke! 

Daniela Takáčová, Peter Korim 
a kolektív bývalých spolupracovníkov

Odišiel prof. MVDr. Vladimír Konrád, CSc. (17. 2.1931 – 9. 8. 2020)

 Prof. Konrád sa narodil 17. februára 1931 v Pribovciach, 
okres Martin. Vyrastal v Bratislave, kde navštevoval základnú 
a meštiansku školu. V roku 1950 maturoval na Vyššej hospo-
dárskej škole v Košiciach. Dvojročná prax vo funkcii vedú-
ceho STS v Galante a v Bratislave ho priviedla k myšlienke 
pokračovať v štúdiu. Z tohto dôvodu sa v roku 1952 vrátil do 
Košíc, kde sa zapísal na Vysokú školu veterinársku, na kto- 
rej po úspešnom absolvovaní štúdia v roku 1958 promoval.
 Tvorivá bádateľská činnosť v ňom tlela už počas štúdia. 
To ho viedlo k tomu, že na katedre mikrobiológie a zoohy-
gieny pôsobil ako pomocná vedecká sila a v poslednom 
ročníku štúdiu pôsobil ako asistent s polovičným úväzkom. 
Po promócii ostal verný svojej alma mater a nepretržite na 
nej pracoval do 67. roku svojho života. Počas tohto obdobia 
pôsobil na viacerých pracoviskách, ktoré obohatili jeho prak-
tický a odborný obzor. V rokoch 1958 – 59 na katedre mikro-
biológie a zoohygieny pôsobil ako odborný asistent. V rámci 
kliniky infekčných chorôb pracoval v rokoch 1959 – 1962 na 
školskom obvode ako obvodný veterinárny lekár a zabezpe-
čoval odbornú prax pre študentov posledných ročníkov. V 
rokoch 1962 – 63 pracoval ako odborný asistent na katedre 
vnútorných chorôb párnokopytníkov a ošípaných.
 Medzníkom v profesionálnej práci prof. Konráda bol 

rok 1964, keď začal 
pracovať na katedre 
patologickej anatómie. 
Katedra jeho prícho- 
dom získala človeka, 
ktorý sa svojou praco-
vitosťou, tvorivosťou a 
schopnosťou interpre-
tovať získané výsledky 
pričinil o zaradenie pra- 
coviska medzi známe 
patologické ustano- 
vizne nielen na Slo- 
vensku, ale aj v Európe.
 Vedecko-pedagogické a vedecké ohodnotenia človeka 
zanieteného pre patológiu nasledovali v krátkom časovom 
slede za sebou. V roku 1967 obhájil kandidátsku dizertačnú 
prácu a v roku 1977 habilitoval. O rok neskôr bol menovaný 
za docenta a v roku 1991 za profesora v odbore veterinárna 
morfológia a fyziológia.
 Prof. Konrád sa zapájal aj do riadiacej činnosti katedry, 
ktorú viedol v rokoch 1991 – 1994. Bolo to náročné obdobie, 
ktoré bolo ovplyvňované viacerými faktormi ako zmena 
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poľnohospodárskej politiky štátu, etablovanie výučby v 
anglickom jazyku, ako aj náročné sťahovanie katedry do 
nových priestorov morfologického pavilónu. Prof. Konrád sa 
aj v tejto úlohe osvedčil ako dobrý stratég so zmyslom pre 
vedenie kolektívu a organizáciu práce.
 Veľmi bohatá bola aj pedagogická činnosť prof. Konráda. 
Od r. 1977 bol vedúcim disciplíny patologická anatómia 
v študijnom programe hygiena potravín. Prednášal zaují-
mavo a vecne, poznatky zo svojej bohatej diagnostickej 
a vedecko-výskumnej činnosti vedel náležite pretaviť do 
pedagogického procesu. Je autorom viac ako 2000 originál-
nych farebných diapozitívov s makroskopickými a mikros- 
kopickými nálezmi, ktoré prezentoval v rámci pedago-
gického procesu. Okrem prednášok a cvičení v rámci 
pregraduálneho vzdelávania prednášal vyše 20 rokov v 
postgraduálnom štúdiu na Inštitúte výchovy a vzdelávania 
veterinárnych lekárov v Košiciach.
 Poznatky a skúsenosti z pedagogickej a vedeckej činnosti 
sa snažil odovzdať nielen študentom, ale aj odbornej 
verejnosti prípravou a publikovaním odbornej literatúry. 
Ako autor a spoluautor publikoval vo vedeckých a odbor-
ných časopisoch 119 prác. Okrem toho je spoluautorom 
24 oponovaných vedecko-výskumných prác, z toho 6 prác 
vlastnej katedry patologickej anatómie a na ďalších 18 
prácach spolupracoval s inými katedrami školy, ako aj s 
ÚF HZ SAV, Štátnym veterinárnym ústavom a Ústavom 
experimentálnej veterinárnej medicíny v Košiciach. Je spo- 
luautorom vysokoškolskej učebnice Patologická anató- 
mie hospodárskych zvířat (SZN, Praha, 1987). V roku 1988 
bola táto kniha ocenená Ministerstvom školstva Českej 
republiky ako vynikajúca vysokoškolská učebnica (išlo o 
peňažné ocenenie, ktoré autori venovali obetiam zemetra-
senia v Arménsku). Je aj spoluautorom Atlasu veterinární 
patologické anatomie, ktorý obsahuje 800 originálnych 
farebných fotografií (SZN, Praha, 1988) a spoluautorom 10 
vysokoškolských skrípt. Prof. Konrád svoje pedagogické 
majstrovstvo pretavil aj do prípravy odborných videofilmov 
zaoberajúcich sa špeciálnou patológiou, ako aj chorobami 
zvierat. 
 Prof. Konrád zaisťoval viac ako 25 rokov prepojenie kated- 
ry patologickej anatómie s terénnou praxou, bol často 
žiadaný o spoluprácu s klinikami a katedrami našej univer-
zity, ako aj s ÚF HZ SAV a Štátnym veterinárnym ústavom. 
Tieto ponuky na spoluprácu nikdy neodmietol, čím sa 
otvorila možnosť študovať patologicko-anatomické zmeny 

a diferenciálnu diagnostiku mnohých de novo sa vyskytu- 
júcich ochorení vo veľkochovoch hospodárskych zvierat na 
Slovensku, ako boli enzootická bovinná leukóza, leukóza 
hydiny, Marekova choroba, epidydimitída baranov, stachy-
botryotoxikóza HD, oviec a prasiat, svalová slabosť končatín 
novonarodených prasiat, syndróm stučnenia kráv, spon-
tánna a experimentálna intoxikácia meďou u oviec, cerebro-
kortikálna nekróza teliat a oviec, neobvyklá forma výskytu 
bovinnej papilomatózy, kongenitálna kožná neurofibroma-
tóza HD. 
 Výsledky z viacerých spomenutých tematických celkov 
boli publikované v renomovaných zahraničných časopisoch. 
Z uvedených prác je potrebné vyzdvihnúť vrodenú neuro-
fibromatózu kože u teliat. Bola to priekopnícka publikácia v 
oblasti štúdia nádorov a ohlasy na túto prácu boli dlhé roky 
zaznamenávané v domácich a zahraničných periodikách. 
Taktiež nález monoklónového imunoglobulínu v plazmo- 
cytoch lymfatických uzlín u BLV séropozitívnych kráv, pub- 
likovaný v renomovanom svetovom veterinárnom časo-
pise za spoluautorstva prof. Konráda, poukazuje na jeho 
všestrannú vedeckú angažovanosť.
 Prof. Konrád sa po dlhé roky venoval problematike chorôb 
a zdravotných porúch hydiny. Sem možno zahrnúť encefalo-
malácie u kurčiat, zmeny na CNS pri avitaminóze A, exsuda-
tívnu diatézu, nutričnú svalovú dystrofiu, edémovú chorobu, 
hemoragický syndróm, myopatie moriek a sliepok, aflato-
xikózu hydiny, aviárnu encefalomyelitídu, rachitídu broj-
lerov, hromadné ochorenie pohlavných orgánov u hydiny, 
cystóznu degeneráciu vajcovodov u nosníc, zaostávanie 
brojlerových kurčiat v raste, alterácie prsného svalstva u 
moriek a syndróm náhlej smrti kurčiat.
 Prof. Konrád krátko pred svojím úmrtím ovdovel (manžel- 
ka Marta, rod. Peprnová, pracovala na VŠV v Košiciach ako 
odborný referent po dobu 27 rokov) a bol otcom troch detí 
(dcér Viery a Marty a syna Vladimíra), starým a prastarým 
otcom. 
 Pri spätnom pohľade na celoživotné dielo prof. Konráda 
možno konštatovať, že bol uznávanou autoritou vo svojom 
odbore. Pre budúce generácie predstavujú výsledky jeho 
práce stále veľký zdroj cenných informácií.

 Česť jeho pamiatke!

   Kolektív ústavu patologickej anatómie

Experimentálny zverinec UVLF získal akreditáciu

 Na UVLF v Košiciach začal fungovať experimentálny 
zverinec. Toto zariadenie je určené na držanie laboratór-
nych zvierat a univerzitné pracoviská ho budú využívať na 
vedecké alebo vzdelávacie účely v súlade so schválenými 
projektmi. Experimentálny zverinec UVLF (EZ) je zriadený na 
umiestnenie laboratórnych myší, laboratórnych potkanov a 
králikov domácich. Rozhodnutím z 2. marca 2020 úspešne 
zavŕšil akreditáciu a splnil všetky prísne legislatívne pod- 
mienky a etické princípy, ktoré sú nevyhnutné pri zaobchá-
dzaní so zvieratami. Organizačne je zaradený pod výskumné 
centrá a laboratóriá a jeho vedením je poverená MVDr. 
Zuzana Hurníková, PhD. 

 Zariadenie slúži výlučne na držanie experimentálnych 
zvierat, ktoré sa využívajú na biomedicínsky výskum pre 
potreby pracovísk univerzity. EZ je funkčne rozdelený na 
oddelenie pre králiky, oddelenie pre myši alebo potkany, 
karanténnu/izolačnú miestnosť, miestnosť na manipuláciu 
so zvieratami a technickú časť s umyvárňou, skladmi mate-
riálu, hygienickou slučkou a miestnosťami pre personál. 
Maximálny jednorazový stav zvierat podľa druhu, plochy 
chovných vaníc/klietok, objemu miestnosti a ventilácie je 
384 laboratórnych myší, 96 laboratórnych potkanov a 24 
králikov domácich do 5 kg hmotnosti. Prevádzkové pravidlá 
sú nastavené tak, aby zvieratám bolo poskytnuté prostredie, 
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v ktorom sú zohľadnené fyziologické a etologické potreby 
držaných druhov. Umiestnenie, mikroklíma, priestor, napá-
janie, kŕmenie a starostlivosť sú vhodné pre každé zviera. 
Denne sú kontrolované klimatické podmienky, v ktorých 
sa zvieratá držia. Sledovaním pohody a zdravotného stavu 
zvierat sa bude predchádzať poraneniu, vylúči sa utrpenie, 
strach alebo trvalé poškodenie.  
 Biomedicínsky výskum sa v súčasnosti bez zvierat neza-
obíde. Aj preto bolo nevyhnutné, aby univerzita v rámci 
projektu Medicínskeho univerzitného vedeckého parku v 
Košiciach (Medipark), ktorého je partnerom, akreditovala 
experimentálny zverinec. Využívať ho budú môcť všetci 
zamestnanci univerzity, ktorí budú potrebovať overiť 
výsledky svojho výskumu v projekte zahŕňajúcom labora-
tórne myši, potkany alebo králiky. Každý takýto projekt, v 
rámci ktorého sa vykonávajú experimenty na zvieratách za 
účelom vedeckého výskumu alebo vzdelávania, musí podľa 
platnej legislatívy prejsť posúdením Etickej komisie UVLF a 
schvaľovacím procesom Štátnej veterinárnej a potravinovej 
správy SR. Podmienky, ktoré musí spĺňať, sú veľmi prísne. 
 Každé odvetvie medicíny, či už je to ortopédia, endokrino-
lógia, parazitológia, imunológia a ďalšie, má sféry výskumu, 

ktoré nie je možné posúdiť inak, ako na zvieratách, pretože 
procesy prebiehajúce v živom organizme sú komplexné 
a navzájom sa ovplyvňujú. Napriek tomu, že máme širokú 
škálu alternatívnych metód a modelov, celý komplex nie je 
možné overiť inak, ako na živom zvierati. Proces prípravy a 
schvaľovania projektov je náročný. Európska aj slovenská 
legislatíva na ochranu zvierat určených na vedecké alebo 
vzdelávacie účely je veľmi prísna. Dbá na minimalizáciu 
utrpenia a nepohody zvierat vo výskume. Počet projektov, 
pri ktorých sa počíta s experimentálnym overovaním na 
živých zvieratách preto klesá. V súčasnom stave poznania 
však zatiaľ nie je možné úplne nahradiť zviera vo výskume. 
 Zverinec je schválený ako používateľské zariadenie bez 
rozmnožovacieho chovu, pre každý konkrétny schválený 
projekt bude nakupovať zvieratá v súlade so schválením. 
Dôležité je, aby členovia vedeckých a výskumných kolek-
tívov vedeli, že zariadenie je funkčné a v prípade záujmu 
môžu kontaktovať MVDr. Hurníkovú. 

Mgr. Zuzana Bobriková 

Expedícia na ostrovy Svätý Tomáš a Princov ostrov
 Ostrovy Svätý Tomáš a Princov ostrov (Ilhas de São Tomé e 
Príncipe) tvoria nezávislý štát s názvom Demokratická repub-
lika Svätého Tomáša a Princovho ostrova (STP), kde úradným 
jazykom je portugalčina. Táto ostrovná krajina sa nachádza 
priamo na rovníku v Guinejskom zálive Atlantického oceánu 
pri západnom pobreží Rovníkovej Guinei a severozápadnom 
pobreží Gabonu.

 Ostrovy sú sopečného pôvodu 
s náročne členitým povrchom s 
veľkým množstvom nedostup-
ných lokalít chránených strmými 
úbočiami a roklinami, ktoré 
neboli obývané až do príchodu 
prvých portugalských kolonizá-
torov niekedy okolo roku 1470. 
Po osídlení Európanmi a dovezení 
otrokov z afrického kontinentu sa 
tieto ostrovy stali zhromaždiskom 
otrokov, ktorý slúžil pre pobrežný 
obchod.
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 Na ostrovoch STP sa začala pestovať cukrová trstina a na 
základe medzinárodného obchodu sa na ostrovy dostali 
aj potkany, ktoré sa tu rýchlo premnožili a ničili tak úrodu. 
Na základe týchto skutočností sa z kontinentálnej Afriky 
okolo roku 1500 importovalo a vypustilo do voľnej prírody 
niekoľko jedincov kobry lesnej (Naja melenoleuca).

 Počas izolácie sa tento druh prispôsobil svojmu prostrediu 
a postupom času čiastočne zmenil niektoré morfologické 
znaky a na základe mtDNA v roku 2017 sa klasifikoval ako 
nový endemický druh Naja peroescobari. Svoje pomeno-
vanie dostal po portugalskom moreplavcovi a objaviteľovi 
ostrovov Pêrovi Escobarovi. Domáci obyvatelia STP túto 
kobru volajú Cobra-Preta (čierna kobra).

 Medzi prvými sme sa rozhodli po tejto taxonomickej iden-
tifikácii čo najskôr získať jed z tejto kobry, proteomicky ho 
identifikovať a porovnať s druhom kontinentálnej kobry 
lesnej (Naja melenoleuca), z ktorej sa postupom rokov tento 
had vyvíjal.

 Výskum bol naplánovaný ako súčasť projektu APVV, ktorý 
vedie prof. MVDr. Jaromír Legáth, CSc. Schválením projektu 
sme začali s prípravou expedície. Naša prvá a veľmi ťažká 
úloha bola získať povolenie od miestnych úradov STP pre 
uskutočnenie expedície. Napriek tomu, že sme nevedeli, 
koho máme osloviť, a to aj z dôvodu, že dostupné informácie 
boli výhradne v portugalčine, napokon sa nám to podarilo.

 Po šiestich mesiacoch komunikácie s portugalskými kole-
gami sme sa nakontaktovali  na vedecko-výskumnú pracov-
níčku Máriu do Ceu z Univerzity v Coimbre, ktorá koordinuje 
projekt na záchranu pralesa a dlhé roky tak uskutočňuje 
svoje botanické expedície na ostrovoch STP. Mária do Ceu 
vďaka skúsenostiam a získaným kontaktom na miestnych 
úradoch nám poskytla dôležité informácie, ako postúpiť 
našu žiadosť na príslušné orgány.
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 V portugalčine sme požiadali Ministerstvo poľnohospodárstva STP o povolenie pre uskutočnenie našej expedície. Príslušné 
ministerstvo si zároveň vyžiadalo aj vyjadrenie Úradu Národného parku STP a Úradu Nagojského protokolu STP. Po neúnav-
ných piatich mesiacoch komunikácie a urgenciách s africkými úradmi sme napokon dostali povolenie na uskutočnenie expe-
dície a odobratia hadieho jedu za veľmi prísnych podmienok, ktoré nám boli určené ministerstvom STP.

 Nasledovalo absolvovanie potrebných vakcinácií expe-
dičného tímu, na základe ktorých sme  uskutočnili expe-
díciu koncom roka 2019. Po príchode na STP nás nesmierne 
očarila prekrásna krajina rovníkového dažďového pralesa. 
Nevedeli sme, čo môžeme čakať od domáceho obyvateľstva, 
ktorí sú väčšinou potomkovia otrokov, ale ihneď sme cítili, 
že sú to veľmi priateľskí ľudia. Ako všetky africké národy, aj 
tu na ostrovoch majú obyvatelia na všetko čas a s ničím sa 
neponáhľajú.

 Naša prvá návšteva po príchode na STP bola so zástupcami Ministerstva národného parku a Nagojského protokolu STP, 
ktorým sme podrobne vysvetlili ciele nášho výskumu a následne nám bol pridelený ich sprievodca Leonel, bez ktorého by 
sme do terénu nemohli ísť.
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 Práve táto skutočnosť nám trochu komplikovala naše 
plány výjazdov, lebo sme sa museli vždy prispôsobovať 
aj programu nášho sprievodcu. Prvé dni sme využili na 
zabezpečenie terénneho vozidla, nákupu zásob a prípravu 
terénnej výstroje. 

 Terénne práce sa uskutočňovali vo veľmi ťažko prístup-
ných oblastiach, kde sme častokrát testovali nielen tech-
nické schopnosti terénneho vozidla, ale aj našu vytrvalosť 
a kondičku. Prudko členitý terén s hlbokými priepasťami a 
strmými úbočiami sme často zdolávali doslova šplhaním, 
plazením a aj šmýkaním sa po zadku.

 Expedícia sa uskutočnila v období dažďov, a aj preto nám 
počasie často komplikovalo naše výstupy. Pršalo zväčša nad 
ránom, potom bolo krásne slnečno, no pred obedom nás 
skoro vždy zastihol prudký dážď, pred ktorého príchodom 
sme sa neraz museli dostať z nebezpečných a klzkých 
úsekov. Skoro so sto percentnou istotou nás zastihla búrka 
priamo v teréne, čo nám komplikovalo naše výpravy, a tak 
sme sa neraz museli pomaly vrátiť k autu do nižších nadmor-
ských polôh.

 Pri týchto dopoludňajších lejakoch sa strmé cesty a chod-
níky stali korytami tečúcej vody a blata, poobede sa vyjasnilo 
a slniečko sa na nás usmievalo niekedy do večera a niekedy 
iba na pár hodín, keď opäť začalo pršať. Samozrejme, že sa 
objavili aj dni bez denného dažďa, ktorý nás ale neobišiel 
potom v noci. Terén na ostrovoch bol veľakrát tak ťažký a 
nedostupný, že sme museli použiť aj ďalších sprievodcov s 
loďou a pokúsiť sa na určené miesto dostať jedinou možnou 
cestou po vode smerom od oceána.
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 Ostrovy majú nedostatok elektrickej energie, a preto ju 
vypínajú aj na niekoľko hodín denne. Na Princovom ostrove 
dokonca šetria elektrickou energiou výraznejšie ako na 
ostrove Svätý Tomáš, elektrina je tu v prevádzke len v čase 
od 5.00 do 12.00 a od 17.00 do 24.00. Z terénu sme častokrát 
prichádzali na našu základňu v spomínaných časoch, kedy je 
elektrina vypnutá a my sme nemohli dobiť potrebné batérie.
 Cez ostrov Svätý Tomáš prechádza rovník a neďaleko tohto 
ostrova sa v oceáne pretína s nultým poludníkom, preto sa 
tento ostrov považuje za stred sveta. Našimi výjazdami sme 
navštívili aj miesta, kde pôsobil svetoznámy fyzik Albert 
Einstein, a kde dokázal teóriu relativity. Na statku, kde žil, je 
aj manufaktúrna výroba najkvalitnejšej čokolády na svete. 
Obyvatelia ostrova sú dodnes pyšní na svoje kvalitné kakao. 
Čokoláda je drahá, keďže na ostrovoch je málo dostupných 
miest na jeho pestovanie.

 Kuchyňa miestnych obyvateľov je veľmi chutná a my sme 
mali možnosť vychutnať si miestne jedlo vo vidieckych ulič-
kách. Nedá sa ale nepovšimnúť si, že nie všade je vodovod, 
preto hygienické návyky sú odlišné od tých, na aké sme 
zvyknutí. Keď sme ale chceli zahnať hlad a ochutnať miestne 
špeciality, tak nám nič iné neostávalo.

 Najčastejšie sme si pripravovali jedlo sami v provizórne 
zariadenej kuchyni nášho obydlia. Jedlo sme si kupovali 
priamo od miestnych domorodcov a pozostávalo z čerstvo 
ulovených morských živočíchov a domorodcami nazbiera-
ného ovocia a zeleniny.

 Na našich výpravách za hľadaním čiernej kobry sme neraz 
natrafili aj na iné endemity obojživelníkov, vzácnych vtákov, 
cicavcov, širokej škály hmyzu, rôznych zaujímavých rastlin-
ných zástupcov a aj veľa druhov prekrásnych orchideí vysky-
tujúcich sa na týchto ostrovoch.

 Miestny domorodci na ostrovoch využívajú všetky zdroje 
rastlinnej a živočíšnej potravy, ktoré im príroda ponúka. Aj 
keď majú veľký strach pred hadmi, lovia ich ako doplnok 
svojho jedálnička. Hrozba vyhynutia čiernej kobry nastala 
príchodom čínskych obchodníkov, ktorí vykupujú hlavy 
hadov, a to konkrétne za účelom alternatívnej čínskej medi-
cíny.
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 Ostrovy sú zaujímavé aj tým, že tam celoročne morské 
korytnačky kladú vajcia, čo bola aj jedna z možností obživy 
miestnych domorodcov. Neskôr sa korytnačky lovili už 
nielen pre mäso a vajcia, ale aj pre pancier, z ktorého sa 
začali vyrábať rôzne šperky a suveníry pre turistov. Aj keď 
je lov morských korytnačiek celosvetovo zakázaný a rôzne 
organizácie a projekty sa venujú práve ochrane a rozmno-
žovaniu týchto korytnačiek,  pytliakov ubúda veľmi pomaly. 

Naším veľkým zážitkom 
bola možnosť zachrániť 
život Karety zelenej (Lepi-
dochelys olivacea) pred 
pytliakmi. Taktiež sme sa 
podujali k dobrovoľníckej 
akcii navráteniu mláďat 
Karety zelenej zo záchran-
ných miest späť do prírody 
pri nočnom vypúšťaní.

 Aj napriek niekoľkohodinovým znáškam v nočných hodi-
nách sme mali možnosť vidieť úplne zblízka celý proces 
kladenia vajec Kožatky veľkej (Dermochelys coriacea) a 
Karety pravej (Eretmochelys imbricata) priamo v prírode. Za 
tmy okolo desiatej hodiny korytnačky priplávali na piesočnú 
pláž, vyhĺbili jamu, nakládli vajcia, zahrabali ich a odplávali 
naspäť do vody. Celý tento 
proces trval okolo dvoch až 
troch hodín.
 So získanými hadími 
jedmi a plní zážitkov sme 
sa rozlúčili s prekrásnou 
prírodou, priateľským 
obyvateľstvom, teplou i 
daždivou klímou, a vrátili sa 
späť na snehom zasypané a 
zamrznuté Slovensko tesne 
pred Vianocami, kde sme sa 
asi dva týždne aklimatizo-
vali a spamätávali z teplot-
ného rozdielu.
Zaujímavosti:
• Nedostatočná infraštruktúra spôsobila, že ostrovy sú rela- 
 tívne izolované a patria medzi nerozvinuté.
•	Jazyk obyvateľov je luso-africký kreolský jazyk (tzv. jazyk 
 otrokov) odvodený z jazykov, ktorými hovoria Afričania, 
 a ktoré priniesli Portugalci. Tento jazyk obsahuje veľký 
 počet slov z portugalčiny. 
•	Populáciu v drvivej väčšine tvorí mladá západoafrická 
 populácia, pričom väčšina obyvateľov má menej ako 
 tridsať rokov.
•	Väčšia časť ostrovov je neobývaná s nedostupným 
 dažďovým pralesom, pričom dostupnú časť južnej časti 
 ostrova Svätý Tomáš tvoria najmä palmové plantáže.
•	Existujú tri hlavné cesty vedúce od hlavného mesta. Prvá 
 vedie po severnom pobreží do polovice ostrova, druhá po 
 južnom pobreží do trištvrte ostrova a tá tretia sa tiahne do 
 hôr do stredu ostrova, pričom sa tieto cesty nespoja a 
 slepo končia v osade na začiatku pralesa.

• Deti v uniformách chodia do školy pešo aj niekoľko kilo- 
 metrov vo veľmi ťažkom teréne s veľkými nadmorskými 
 prevýšeniami.
• Ľudia sa zvyčajne stravujú okolo ohniska, ktoré je vo 
 väčšine obydlí vytvorené z dreva alebo palmových listov.  
 Všeobecne ľudia jedia teplé jedlo varené pred západom 
 slnka. 
•	Európania však nemôžu jesť tepelne neupravenú zele- 
 ninu, lebo v zemine sú baktérie, ktoré náš tráviaci trakt 
 neakceptuje a pri konzumácii surovej zeleniny nastávajú 
 tráviace ťažkosti.
•	Príprava jedla miestnych pozostáva najmä z rýb, ktoré 
 umývajú rovnako ako aj riad v miestnych riekach. V nich 
 tiež miestne ženy perú bielizeň a sušia ju na kameňoch.
•	K tradičnej kultúre stravovania patrí Kaloň (netopier živia- 
 ci sa ovocím) a opičie mäso.
•	Palmové víno je hlavným miestnym nápojom spolu 
 s cacharambou (miestny trstinový alkohol), ktorý má po- 
 chybnú kvalitu.
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• Veľa domov a usadlostí po kolonizátoroch je neobýva- 
 ných a domorodci radšej žijú vo svojich malých a skrom- 
 ných príbytkoch.
• Miestne motorové vozidlá nepoužívajú svetlá a veľakrát 
 v noci sa pred vami nečakane na motorke objaví miestny 
 obyvateľ. Kebyže mu „nesvietili zuby“, ani ho nezbadáte.
• Ľudia a aj deti sa bežne vezú husto natlačení na korbách 
 terénnych a nákladných áut, netradičné pre ostrovanov je 
 len to, ak je na tej korbe človek s bielou pleťou.
• Najväčšia nominálna bankovka, ktorú sme dostali v banke, 
 je 100 dobra, čo je približne hodnota 4 eur, takže z banky 
 sme odchádzali s batohom plnom peňazí.
• Bankomaty neakceptujú zahraničné kreditné karty, a pre- 
 to ich nemožno využiť.

Zdravotné požiadavky:
• vyžaduje sa vakcína proti žltej zimnici, 
• je tu riziko malárie, 
• odporúča sa vakcína proti hepatitíde A a B, ako aj proti 
 tetanu,
• je tu prítomná schistosomiáza, čo je významné parazitár- 
 ne ochorenie človeka a zvierat spôsobené krvnými moto- 
 licami, 
• prítomná je tu aj besnota a týfus,
• odporúča sa aj imunizácia proti obrne. 

MVDr. Vladimír Petrilla, PhD.
koordinátor expedície


