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Medzinárodná evalvácia a akreditácia
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Jednou z najvýznamnejších udalostí roku 2015 bol proces
medzinárodnej evalvácie a akreditácie našej univerzity
tímom expertov EAEVE (Európske združenie inštitúcií pre
veterinárske vzdelávanie) v spolupráci s FVE (Federácia
veterinárnych lekárov Európy), ktorý začal prípravou sebahodnotiacich správ v marci 2015 a vyvrcholil návštevou evalvačného tímu v októbri 2015. V dňoch 26. – 30. októbra 2015
bolia vykonaná medzinárodná evalvácia a akreditácia študijných programov všeobecné veterinárske lekárstvo a náuka
o živočíchoch.
Nové vedenie UVLF v Košiciach od svojho nástupu
do funkcie v marci 2015 sa začalo veľmi zodpovedne
zaoberať prípravou evalvačného a akreditačného procesu.
V extrémne krátkom časovom období boli spracované dve
sebahodnotiace správy, ktoré boli pripravené podľa štandardných operačných postupov EAEVE. Pre proces medzinárodnej evalvácie bola pripravená Sebahodnotiaca správa
UVLF v Košiciach – Štádium 1 (hodnotenie harmonizácie
minimálnych noriem stanovených v študijnom programe
pre veterinárnych lekárov so smernicami EÚ č. 2005/36
a 2013/55) a pre proces medzinárodnej akreditácie Sebahodnotiaca správa UVLF v Košiciach – Štádium 2 (hodnotenie dodržiavania všeobecne akceptovaných a príslušných
akademických štandardov, poskytujúcich vzdelávacie
príležitosti prijateľnej kvality). Okrem samotnej prípravy
sebahodnotiacich správ bolo potrebné oboznámiť jednotlivé pracoviská UVLF s procesom evalvácie a akreditácie,
navštíviť ich a odstrániť nedostatky, ktoré sa na jednotlivých
pracoviskách vyskytovali. Vedenie UVLF v Košiciach splnilo
požiadavku EAEVE a obidve sebahodnotiace správy boli
dva mesiace pred evalvačnou a akreditačnou návštevou
odoslané jednotlivým expertom i do sídla EAEVE vo Viedni.
Sebahodnotiace správy boli na pracoviskách k dispozícii
všetkým pracovníkom v anglickom jazyku a v slovenskom
jazyku dostupné na intranete UVLF. Pokladali sme za veľmi
dôležité, aby každý zamestnanec bol oboznámený so
sebahodnotiacimi správami, cieľmi a priebehom procesu
ako základného predpokladu úspešného výsledku medzinárodnej evalvácie a akreditácie. Za týmto účelom boli
podrobné informácie podávané na zasadnutiach Vedeckej
rady UVLF, Kolégia rektorky UVLF, pracovných návštevách
jednotlivých organizačných útvarov za účasti všetkých
zamestnancov. Okrem toho bolo potrebné pripraviť množstvo vnútorných predpisov zameraných hlavne na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, biologickú bezpečnosť,
manipuláciu s vedľajšími živočíšnymi produktmi a iné, a to
v slovenskom ako aj v anglickom jazyku. Tieto materiály sú
dostupné pre zamestnancov a študentov na novovytvorenej
intranetovej stránke UVLF.
Samotný proces medzinárodnej evalvácie a akreditácie

UVLF v Košiciach začal 26. októbra 2015 stretnutím všetkých
členov evalvačného a akreditačného tímu. Členmi expertnej
skupiny evalvačného tímu (štádium 1) boli: CAMPION
Deidre (Dublin, Írsko; základné predmety), FJELDBORG
Julie (Copenhagen, Dánsko; klinické predmety), ROMANO
Giovanna (Monacalieri, Taliansko; praktická výučba klinických predmetov), CHAMBON Thierry – predseda (Brest,
Francúzsko; výučba živočíšnej produkcie), ROS BERRUEZO
Gaspar (Murcia, Španielsko; výučba bezpečnosti a kvality
potravín), POISSONNIER Camille (Maisons-Alfort, Francúzsko; študentka) a LEKEUX Pierre (Liege, Belgicko; koordinátor EAEVE). Členmi expertnej skupiny akreditačného tímu
(štádium 2) boli: FORNI Monica (Bologna, Taliansko) a RUHONIEMI Mirja (Helsinki, Fínsko). Okrem uvedených členov sa
medzinárodnej evalvácie a akreditácie UVLF v Košiciach
zúčastnili pozorovatelia: CASSIDY Terence (EÚ), LAREDO
Alvarez (Španielsko) a WILLIAMSON Norman (Nový Zéland).
Prvé stretnutie expertov bolo s rektorkou UVLFv Košiciach
prof. MVDr. Janou Mojžišovou, PhD., a kontaktnou osobou
medzi UVLF a EAEVE prorektorom MVDr. Martinom Tomkom,
PhD. Prvý deň bol ukončený spoločnou večerou EAEVE
tímov, vedenia UVLF (rektorka a prorektori, kvestor, prorektorky University of Nordland v Bodø prof. Grete Lysfjord
a ostatných pozvaných hostí (predseda AS UVLF v Košiciach, predseda komory zamestnancov a študentov AS UVLF
v Košiciach, kancelárka).
Druhý deň medzinárodnej evalvácie a akreditácie začal
úvodným stretnutím evalvačného tímu s vedením UVLF
v Košiciach a prorektorkou University of Nordland v Bodø.
V rámci úvodného stretnutia predstavila rektorka UVLF
v Košiciach prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., našu univerzitu, jej štruktúru a študijné programy. Rovnako prorektorka
University of Nordland v Bodø prof. Grete Lysfjord prezentovala univerzitu, históriu a zámer spoločného študijného
programu UVLF v Košiciach a University of Nordland v Bodø.
Program druhého dňa pokračoval návštevou vybraných
pracovísk UVLF.
Tretí deň bol venovaný návšteve ŠPP v Zemplínskej Teplici,
Účelového zariadenia pre chov a choroby zveri, rýb a včiel
v Rozhanovciach a jazdeckého areálu (štádium 1). Člen evalvačného tímu zodpovedný za hodnotenie výučby v oblasti
bezpečnosti a kvality potravín spolu s predsedom expertných tímov navštívili bitúnok UVLF v Zemplínskej Teplici.
Tím pre hodnotenie kvality (štádium 2) uskutočnil plánované stretnutia s pracovníkmi a študentmi zodpovednými za
hodnotenie kvality pregraduálneho štúdia, postgraduálneho
štúdia a welfare študentov. Z pohľadu spolupráce s externým
prostredím bol veľmi dôležitý spoločný obed oboch evalvačných tímov s rektorkou UVLF, kontaktnou osobou a zástupcami pozvaných stavovských a spolupracujúcich organizácií.
www.uvlf.sk

Veľmi si vážime, že pozvanie prijali a na stretnutí sa zúčastnili ústredný riaditeľ ŠVPS SR prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.,
prezident KVL SR MVDr. Tibor Brauner, viceprezident KVL SR
MVDr. Pavol Valášek, riaditeľ Neuroimunologického ústavu
SAV Dr. h. c. prof. MVDr. Michal Novák, DrSc., Ing. Zuzana
Bírošová, CSc., riaditeľka Národného kontaktného miesta
pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA, MVDr. Gabriel
Varga, riaditeľ Region ZOETIS, súkromní veterinárni lekári
MVDr. Martin Mihály, PhD., a MVDr. Pavol Fábry, a doc. Dr.
Ing. Martin Mellen, PhD., riaditeľ firmy Podtatranská hydina,
Kežmarok. Tento deň bol vyhradený aj pre stretnutie členov
evalvačného tímu s pracovníkmi zodpovednými za ekonomiku a prevádzku a návšteve ÚVIK-u. Okrem plánovaného
programu jednotliví členovia evalvačného tímu uskutočnili
návštevy vybraných pracovísk. Študentka, členka evalvačného tímu, absolvovala diskusiu v študentských domovoch
a spoločnú večeru so zástupcami študentov UVLF. Pracovný
program bol ukončený spoločnou večerou akreditačného
tímu (štádium 2) so zástupcami univerzity a študentmi
zodpovednými za hodnotenie kvality.
Štvrtý deň medzinárodnej evalvácie a akreditácie sa podľa
stanoveného programu uskutočnilo stretnutie so zamestnancami reprezentujúcimi seniorskú a juniorskú časť a so
zástupcami študentov (štádium 1). Okrem plánovaného
programu jednotliví členovia evalvačného tímu uskutočnili
návštevy vybraných ústavov a kliník. Členovia akreditačného
tímu podľa plánu absolvovali stretnutia s vedúcimi katedier
a kliník, s predsedom OZ PŠaV UVLF, so zástupcami pregraduálnych a postgraduálnych študentov. Navštívili aj študijné
oddelenie, referát pre zahraničné štúdium a oddelenie
bezpečnosti a krízového riadenia. V oficiálnom programe
bol vyhradený priestor aj pre individuálne dôverné stretnutia zamestnancov a študentov s členmi evalvačného
a akreditačného tímu. Pracovný program členov oboch
tímov expertov pokračoval spoločným stretnutím v hoteli
Golden Royal.
Začiatok záverečného dňa strávili členovia expertných
tímov finalizáciou výsledkov medzinárodnej evalvácie
a akreditácie UVLF v Košiciach. Program pokračoval záverečným bodom, a to ústnou prezentáciou predbežných
výsledkov v posluchárni pavilónu chemických disciplín za
účasti vedenia UVLF, zamestnancov a študentov. Túto časť
otvorila rektorka UVLF v Košiciach prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., za tím expertov vystúpil Pierre LEKEUX, koordinátor EAEVE a výsledky prezentovali za štádium 1 (evalvácia)
Thierry CHAMBON, predseda tímu expertov, a Monica FORNI
za štádium 2 (akreditácia).
V predbežnej prezentácii výsledkov medzinárodnej evalvácie (štádium 1) bolo konštatované, že:
- Sebahodnotiaca správa bola napísaná správne a načas
zaslaná tímu expertov.
- Bola daná odpoveď na väčšinu otázok alebo vyžiadaní
expertov pred začiatkom alebo počas samotného
hodnotenia.
- Program návštevy bol bez problémov prispôsobený na
základe požiadaviek tímu expertov, ktorý mal neobmedzený prístup k informáciám, zariadeniam a jednotlivcom.
Tím expertov určil oblasti hodné pochvaly, a to predovšetkým.:
- efektívne a autonómne riadenie;
- široká škála voliteľných predmetov pre pregraduálnych
študentov;
- rozsiahla praktická výučba, hlavne počas prvých rokov;
- početný a motivovaný akademický a podporný
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personál;
- moderné IT zariadenia;
- úplne nová a dobre vybavená univerzitná nemocnica
pre spoločenské zvieratá (ktorá má byť otvorená
v januári 2016);
- možnosti zapojenia pregraduálnych študentov do
riešenia vedeckých projektov a množstvo študijných
PhD. programov pre absolventov.
Tím expertov identifikoval aj niekoľko potenciálnych nedostatkov:
- príliš veľa katedier/ústavov, čo má za následok nedostatok podporného personálu a zariadení a nedostatok stratégie interdiciplinárnej výučby v priebehu
roka výučby a medzi rokmi;
- nedostatočné (počítačové) klinické záznamy (predovšetkým v angličtine) a nedostatočná angažovanosť
študentov v kompletizácii týchto záznamov;
- nedostatok povinných klinických rotácií pre pohotovostnú službu a službu mimo pracovnej doby;
- nedostatočná povinná praktická chirurgická prax pre
pregraduálnych študentov;
- nedostatočná izolačná jednotka pre kone;
- nevyhovujúce vybavenie na ošetrenie a chirurgiu koní;
- nedostatok kadáverov veľkých zvierat pre vykonávanie
pitiev a nedostatočné skladovacie chladiarenské kapacity pre kadávery veľkých zvierat;
- nedostatočná integrovaná stratégia pre biologickú
bezpečnosť, a to na univerzitnej pôde, ako aj v externých zariadeniach;
- nedostatočná
internacionalizácia
zamestnávania
a školenia klinického personálu;
- nedostatok EBVS- schválených rezidenčných programov, a to najmä v klinických odboroch.
V predbežnej prezentácii výsledkov medzinárodnej akreditácie (štádium 2) bolo konštatované, že:
- sebahodnotiaca správa 2 bola k dispozícii načas, ale
bola len čiastočne informatívna a neposkytla celkový
obraz o hodnotení kvality;
- strategický plán obsahuje poslanie a stratégiu UVLF
v Košiciach s definovanými míľnikmi;
- pre meranie zlepšenia kvality nie sú používané indikátory;
- kvalita je riadená množstvom orgánov a výborov;
- tok informácií ako aj rozdelenie právomocí a povinností
medzi nimi nie sú jasne definované; nie je jasné, či
proces zberu dát vedie k akčným plánom pre riadenie
zmien;
- experti mali neobmedzený prístup k požadovaným
informáciám, zariadeniam a jednotlivcom počas
návštevy.
Univerzita má odhodlanie dosiahnuť dobré výsledky.
Medzi študentmi a zamestnancami sú úzke vzťahy a obe
skupiny sú veľmi proaktívne a nadšené zo súčasného
stavu. Úspech procesu sa opiera predovšetkým o odhodlanie zamestnancov a osobné vzťahy medzi pracovníkmi a
študentmi.
Dôležitý návrh na zlepšenie, v súlade s EAEVE štandardným
operačným postupom a európskym rámcom hodnotenia
kvality v oblasti vysokoškolského vzdelávania, pozostáva z
vykonávania formálnych postupov, ktoré musia obsahovať
kompletný kvalitatívny cyklus (PDCA – Planning, Doing,
Checking, Acting). Odporúčanie pre ECOVE je klasifikovať
UVLF so štatútom „podmienečne akreditovaná“.
Rozhodnutie o definitívnom výsledku medzinárodnej
evalvácie a akreditácie padne na zasadnutí ECOVE v máji
www.uvlf.sk

2016. Do toho času má univerzita status navštívená a potvrdená inštitúcia. Podľa vyjadrenia prof. Pierra Lekeuxa, koordinátora EAEVE, univerzita v plnej miere obhájila kvalitu
študijných programov všeobecné veterinárske lekárstvo
a náuka o živočíchov. Na získanie úplnej evalvácie a akreditácie bude potrebné v roku 2016 odstrániť identifikované
nedostatky, ktoré sú prevažne technického charakteru a
súvisia s otvorením nových klinických priestorov.
Rektorka UVLF prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., poďakovala členom oboch tímov expertov, zamestnancom
a študentom. Vo svojom príhovore konštatovala, že aj keď
definitívny výsledok bude známy až v ďalšom roku, celý evalvačný proces bol pre školu mimoriadne užitočný a priniesol

už teraz pozitívny výsledok. Pomenovali sa silné i slabé
stránky univerzity, naznačili sa riziká i východiská, z ktorých
je možné vyvodiť opatrenia vedúce k želanému cieľu. Bol ale
predovšetkým urobený nezanedbateľný kus práce, z ktorej
bola zrejmá obrovská zainteresovanosť všetkých zamestnancov a študentov UVLF. Veríme, že v tomto úsilí budeme
aj naďalej pokračovať tak, aby naša univerzita zaujala
pevné miesto v európskom vzdelávacom priestore, ktoré jej
právom patrí.
prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., rektorka
prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.
prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality

EVALVÁCIA Z POHĽADU ŠTUDENTOV
Neoddeliteľnou súčasťou programu počas týždňa evalvácie a akreditácie sme boli aj my študenti. Buď boli naše cvičenia
spestrené návštevou členov komisií, ktorí nás a aj to, čo sme robili, veľmi pozorne skúmali, alebo sme sa s nimi poniektorí
aj osobne stretli a hovorili s nimi. Je ťažké opísať dojmy väčšiny študentov v pár riadkoch, no druhá spomenutá skupina,
teda študenti, ktorí sa s členmi tímu expertov stretli vo vyhranenom čase, by asi mohla hovoriť o zmiešaných emóciách…
Spomedzi nich však napokon zvíťazili tie pozitívne, a to pocity hrdosti a oddanosti voči našej univerzite. Myslím, že aj vo
všeobecnosti sa tiež dá hovoriť len o dobrom vplyve celého procesu na často skloňovaný welfare študentov. Pred očami
nám rastú nové budovy kliník, zveľaďujú sa priestory katedier a v posledných týždňoch sme pocítili aj zlepšenie kvality
výučby (a hádam aj obedov☺)... Vnímame, že nové vedenie univerzity sa snaží napredovať vo všetkých smeroch, že sa
riešia závažné, ale aj menej závažné problémy, no tak isto chápeme, že cesta za vyhovením požiadaviek EAEVE nie je
jednoduchý proces. Našej alma mater teda držíme palce a budeme nápomocní pri plnení jej potenciálu patriť medzi špičku
európskych univerzít poskytujúcich veterinárne vzdelanie. Pretože stále zostáva pravdou, že v jednote je sila!
Noema Kmecová
www.uvlf.sk
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Vybrané z programu rektorky prof.
MVDr. Jany Mojžišovej, PhD.
• Účasť na Svetovej výstave EXPO Miláno a odbornom
workshope v dňoch 31. 8. – 4. 9. 2015.
• Účasť na jazdeckých pretekoch dňa 5. 9. 2015.
• Zasadnutie kolégia rektorky dňa 7. 9. 2015.
• Slávnostná zlatá promócia absolventov z roku 1965 dňa
10. 9. 2015.
• V Starej Ľubovni sa v dňoch 10. 9. – 12. 9. 2015 konalo
stretnutie zástupcov farmaceutických škôl, ktorého sa
okrem zástupcov organizujúcej UVLF v Košiciach zúčastnili reprezentanti z FF UK v Hradci Králové, FF VFU Brno
a FF UK v Bratislave. Počas tohto stretnutia dňa 11. 9.
2015 bola podpísaná zmluvu o spolupráci s FF VFU Brno.
• Návšteva univerzitných pracovísk v súvislosti s menovaním nových vedúcich a príprave návštevy evalvačného
tímu EAEVE.
• Účasť na 72. zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie
v Železnej Breznici dňa 17. 9. 2015.
• Slávnostné otvorenie akademického roku 2015/2016
dňa 18. 9. 2015 a aktív učiteľov.
• Účasť na drezúrnych pretekoch dňa 26. 9. 2015 v
Jazdeckom areáli UVLF v Košiciach.
• Účasť na stretnutí VUA vo Varšave, Poľsko v dňoch 28. 9. –
30. 9. 2015.
• Účasť na slávnostnej inaugurácii rektora Technickej
univerzity v Košiciach prof. Ing. Stanislava Kmeťa, CSc.,
dňa 2. 10. 2015.
• Účasť na Vedeckej rade VFU v Brne dňa 5. 10. 2015.
• Slávnostné otvorenie sympózia Kognitívne poruchy psov
a mačiek organizovaného v spolupráci s Neuroimunologickým ústavom SAV.
• Návšteva klinických pracovísk univerzity v rámci prípravy
evalvácie a akreditácie v dňoch 8. – 9. 10. 2015.
• Stretnutie so študentmi 3. a 4. ročníka VVL dňa 9. 10. 2015
a riešení ich požiadavky úpravy prerekvizít k predmetom
vyšších ročníkov a prijatie opatrenia, aby informačné
listy predmetov boli aktualizované garantami pred
začatím skúšobného obdobia letného semestra, a tak by
študenti boli informovaní o tom, ktoré sú podmieňujúce
predmety pre postup do vyššieho ročníka.
• Stretnutie s prof. MVDr. Jozefom Bírešom, DrSc., ústredným riaditeľom ŠVPS SR, a MVDr. T. Braunnerom, prezi• V septembri 2015 zasadala Rada rigorózneho konania
UVLF v Košiciach pre študijný odbor farmácia. Rada
rigorózneho konania je poradným orgánom rektorky
pre rigorózne konanie a jej predsedníčkou je prorektorka
pre výchovno-vzdelávaciu činnosť. Predmetom zasadnutia bolo posúdenie tém, ich školiteľov a školiteľov-špecialistov a zaradenie tém do jednotlivých komisií.
Predsedníčka rady rigorózneho konania požiadala všetkých predsedov komisií o vypracovanie otázok zo
študijných predmetov zaradených do komisií pre rigorózne skúšky do januára 2016. V diskusii boli prerokované
otázky súvisiace s vypracovaním metodického usmernenia k vypracovaniu rigoróznych prác, vypisovaním
termínov na obhajoby a so zapracovaním práce školiteľa
a školiteľa-špecialistu do bodového hodnotenia tvorivých pracovníkov univerzity.
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dentom KVL SR, dňa 10. 10. 2015 k problematike evalvácie a akreditácie univerzity a spoločnom organizovaní
plesu veterinárnych lekárov.
Účasť na kynologických pretekoch o Pohár rektorky dňa
10. 10. 2015.
Účasti na Hubertových slávnostiach dňa 11. 10. 2015
v Sobranciach.
Účasti na konferencii Höklovy a Lenfeldovy dny v Brne
spojenej s oslavami 25. výročia založenia FHE VFU Brno
a 40. výročia zahájenia výučby hygieny potravín dňa
14. 10. 2015.
účasti na slávnostnom otvorení AgroBioTech v Nitre dňa
15. 10. 2015.
návšteve zástupcov Agrárnej univerzity v Stavropoli
a podpísaní zmluvy o spolupráci.
V piatok 16. októbra 2015 navštívila našu univerzitu delegácia zo Stavropoľskej štátnej poľnohospodárskej univerzity. Z Ruska ich cesta najprv viedla do Nitry na otvorenie
Výskumného centra AgroBioTech na SPU v Nitre, aby
potom sedemčlenná skupina odborníkov z poľnohospodárskych i veterinárskych vied na čele s prorektorom
prof. Vitalijom Morozovom a dekanom Fakulty veterinárnej medicíny prof. Valentinom Skripkinom navštívila
našu univerzitu, kde ich privítala rektorka prof. Mojžišová
a prorektori prof. Faixová, prof. Pistl, prof. J. Nagy, MVDr.
Martin Tomko a doc. O. Nagy. Počas prijatia im rektorka
prof. Mojžišová predstavila univerzitu a jej zameranie,
následne v sprievode prorektora O. Nagya navštevovali
vybrané pracoviská na katedrách a klinikách, mimoriadne ich zaujala stavba univerzitnej nemocnice, ktorá je
už v štádiu pred dokončením. Na záver tejto návštevy
bola podpísaná zmluva o spolupráci medzi oboma
univerzitami.

Z agendy prof. MVDr. Zity Faixovej, PhD.,
prorektorky pre výchovno-vzdelávaciu
činnosť
• V dňoch 14. – 16. 9. 2015 sa na Univerzite veterinárskeho
lekárstva v Hannoveri v Nemecku uskutočnila 4. medzinárodná konferencia InVeST (International Veterinary
Simulation in Teaching). Cieľom konferencie bolo podporovať výskumných pracovníkov, konštruktérov a vzdelávacie inštitúcie, aby používali simulačné techniky vo
výučbe s dôrazom na vzdelávanie vo veterinárnej medicíne. Tento ročník bol zameraný na rozvoj a efektívnosť
simulátorov a rozširovanie komunikačných zručností vo
veterinárnej medicíne. Za UVLF v Košiciach sa na konfewww.uvlf.sk

rencii zúčastnili prorektorka prof. Zita Faixová a prorektor
doc. Oskar Nagy.
• Dňa 15. 10. 2015 sa uskutočnila slávnostná inaugurácia
rektora Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach prof. RNDr.
Pavla Sováka, CSc. Za UVLF v Košiciach sa na nej zúčastnila prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť.
Rektor univerzity slávnostne dekoroval a odovzdal
prorektorské insígnie prorektorke pre legislatívu prof. h.
c. doc. JUDr. M. Bujňákovej, CSc., prorektorovi pre
vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof.
RNDr. P. Fedoročkovi, CSc., prorektorovi pre rozvoj vzťahov
s verejnosťou prof. PhDr. J. Gbúrovi, CSc., prorektorovi
pre rozvoj a európsku problematiku prof. MUDr. P. Jarčuškovi, PhD., prorektorke pre vysokoškolské vzdelávanie
prof. Ing. M. Marekovej, CSc., prorektorke pre zahraničné
vzťahy a mobilitu doc. Ing. S. Ručinskej, PhD. Súčasťou
inaugurácia bolo aj slávnostné dekorovanie a odovzdanie
dekanských insígnií dekanke právnickej fakulty doc. JUDr.
G. Dobrovičovej, CSc., dekanke fakulty verejnej správy
doc. JUDr. M. Hencovskej, CSc., dekanke filozofickej
fakulty prof. PhDr. O. Orosovej, CSc., dekanovi lekárskej
fakulty prof. MUDr. D. Pellovi, PhD., dekanovi prírodovedeckej fakulty doc. RNDr. G. Semanišinovi, PhD.
• Boli upravené údaje na Portáli VŠ o študijných progra-

Z agendy prof. MVDr. Juraja Pistla, PhD.,
prorektora pre vedecko-výskumnú
činnosť a zahraničné styky
• Mesiac september je už tradične mesiacom, keď je na
referát doktorandského štúdia predkladaných množstvo žiadostí týkajúcich sa predĺženia termínu odovzdania
dizertačnej práce, nadštandardnej dĺžky štúdia, prerušenia štúdia alebo zmeny formy štúdia z dennej na
externú. Každá žiadosť bola jednotlivo riešená na vedení
UVLF.
• V septembri prebiehal tiež zápis doktorandov. Celkovo
sa v akademickom roku na UVLF zapísalo 143 doktorandov, z toho je 48 doktorandov externých. 11 doktorandov má prerušené štúdium. Z 18 doktorandov sa po
výzve k zápisu nedostavilo 16 študentov (z toho 4 denní),
ktorí tým ukončili doktorandské štúdium.
• Ako každoročne aj tohto roku bol organizačne a materiálovo zabezpečený už 10. jubilejný ročník Seminára
doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu, ktorý
sa konal na UVLF v dňoch 8. – 9. 9. 2015. Bol spracovaný
a vydaný recenzovaný zborník s názvom Vedecké práce
doktorandov 2015.
• V prvom polroku sa podarilo vydať dve samostatné čísla
časopisu Folia Veterinaria, čím sa podarilo nadviazať na
pravidelnosť vydávania. Podľa predpokladov aj 3. a 4.
číslo by malo byť vydané v tomto roku. V súčasnej dobe
prebieha rekonštrukcia priestorov určených pre redakciu
časopisu Folia Veterinaria v budove na Kostolianskej
ceste.
• Na základe požiadavky MŠVVaŠ SR a Centra vedecko-technických informácií SR bol vypracovaný ročný výkaz
o výskumno-vývojovom a inovačnom potenciáli UVLF

www.uvlf.sk
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•
•

•

•
z

moch a podmienkach na prijímacie konanie na UVLF
v Košiciach na akademický rok 2016/2017.
Boli poskytnuté informácie o podmienkach prijímacieho
konania redakcii SME do pripravovanej publikácie
Bedecker pre uchádzačov na vysoké školy.
16. 10. 2015 bola pre študentov 4. ročníka SOŠ Turany
– agropodnikanie, chov koní a jazdectvo zorganizovaná
exkurzia na UVLF v Košiciach.
V októbri 2015 opäť zasadala Rada rigorózneho konania
UVLF v Košiciach pre študijný odbor farmácia, aby posúdila prihlášky na rigorózne konanie, vybrala uchádzačov
na jednotlivé témy a predložila ich návrh rektorke univerzity.
5. – 8. 10. 2015 sa uskutočnila 20. výstava vzdelávania
„Bibliotéka/pedagogika“ v Incheba Bratislava, na ktorej
sa zúčastnili Soňa Katreniaková a Zuzana Szabová zo
Študijného oddelenia UVLF v Košiciach.
V októbri bol vydaný príkaz rektorky č. 7/2015, ktorý
určuje garantovi skúšobného predmetu povinnosť pri
treťom (mimoriadnom) opravnom termíne pripraviť zápis
tretieho (mimoriadneho) opravného termínu v dvoch
kópiách – jedna kópia ostáva garantovi predmetu a druhú
kópiu zašle na študijné oddelenie do spisu študenta.

za rok 2014 a obdobne bol spracovaný materiál týkajúci
sa zahraničných a domácich grantov za účelom rozpisu
dotácií zo ŠR na rok 2016. V obidvoch prípadoch je
potrebné konštatovať nedostatky, ktoré sa týkajú ako
inovatívneho potenciálu našej univerzity, tak aj veľmi
obmedzenej výmene našich a zahraničných vedeckých
pracovníkov a odborníkov, a tiež absencie zahraničných
vedeckých projektov, najmä v súvislosti s programom
Horizont 2020.
• Na základe požiadavky SRK bol vypracovaný prehľad
Centier excelentnosti pôsobiacich na UVLF a ich vedecké,
personálne a finančné zabezpečenie. Na UVLF pôsobí 5
centier excelentnosti, z toho v 4 je partnerom s ÚFHZ
SAV, PÚ SAV alebo UPJŠ v Košiciach:
- Centrum excelentnosti pre nákazy zvierat a zoonózy –
INFEKTZOON (ITMS kód projektu: 26220120002)
- Centrum excelentnosti biomedicínskych technológií v partnerstve s UPJŠ v Košiciach (ITMS kód projektu:
26220120066)
- Centrum excelentnosti pre parazitológiu v partnerstve
s Parazitologickým ústavom SAV v Košiciach (ITMS kód
projektu: 26220120022)
- Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark Košice) v partnerstve s UPJŠ v Košiciach (ITMS kód
projektu: 26220220185)
- Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové
doplnky (Probiotech) v partnerstve s Ústavom fyziológie hospodárskych zvierat v Košiciach (ITMS kód
projektu: 26220220152)
• Agentúra na podporu výskumu a vývoja za účelom doplnenie rád APVV významnými vedeckými pracovníkmi
požiadala o zaslanie návrhových listov nominantov za
členov do Rady APVV. Do Rady APVV pre veterinárne
vedy bol schválený prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.
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• Pre skvalitnenie a zlepšenie postupov hodnotenia výučby
vedenie UVLF v Košiciach schválilo a odporučilo učiteľom
UVLF vygenerovať QR kód prostredníctvom portálu vysokých škôl. Táto služba poskytne učiteľom priamu spätnú
väzbu od študentov. Na stránke http://www.portalvs.
sk môžu študenti ohodnotiť učiteľa pomocou hviezdičiek (napr. 5 hviezdičiek symbolizuje známku A) alebo
slovne. Vzťah učiteľ – študent je založený najmä na
spätnej väzbe, ktorú učiteľ môže takýmto spôsobom
dostať. Vygenerovaný QR kód je potrebné umiestniť na
mieste, kam majú študenti bežne prístup (cvičebňa, seminárna miestnosť, chodba); študent priloží mobilný telefón
pred kód, zosníma ho a pripojí sa na hodnotenie. Študenti
sa do systému musia prihlasovať pomocou niektorej
zo sociálnych sietí, ale ich meno môže ostať v anonymite. Hodnotenie môže zlepšiť kvalitu výučby a prístup
k študentom, keď hodnotený učiteľ môže podľa hodnotení vidieť, čo by na jeho hodine študenti uvítali a čo
by naopak, mohlo byť zmenené. Vzhľadom k nízkemu
percentu študentov, ktorí využívajú možnosť hodnotenia
učiteľa a študijného predmetu pomocou AIS, evalvačný
tím vykonávajúci medzinárodnú evalváciu a akreditáciu vysoko ocenil zavedenie tohto spôsobu hodnotenia
učiteľov na UVLF v Košiciach.
• Dňa 21. 9. 2015 sa uskutočnilo zasadnutie Mzdovej
komisie UVLF v Košiciach. Predmetom zasadnutia boli
doručené návrhy na zaradenie zamestnancov do vyššej
platovej triedy v zmysle Vnútorného mzdového predpisu
UVLF v Košiciach – vnútorný predpis č. 17 (čl. 2 bod 6).
• Vedenie UVLF v Košiciach v rámci hodnotenia tvorivých
pracovníkov a samostatných pracovísk rozhodlo odmeňovať najlepších pracovníkov a pracovisko. Rektorka
prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., pri príležitosti otvorenia akademického roku 2015/2016 udelila ocenenia
tvorivým pracovníkom univerzity a tomu pracovisku,
ktorí v roku 2014 významnou mierou prispeli k výsledkom publikačnej, citačnej a grantovej úspešnosti univerzity. Ocenenie rektorky za rok 2014 bolo udelené v kategórii profesorov prof. MVDr. Jaroslavovi Hajurkovi, PhD.
(oddelenie chirurgie, ortopédie, röntgenológie a reprodukcie kliniky malých zvierat), v kategórii docentov doc.
MVDr. Mangeshovi Bhidemu, PhD. (laboratórium biomedicínskej mikrobiológie a imunológie ústavu imunológie
katedry mikrobiológie a imunológie), v kategórii odborných asistentov a asistentov MVDr. Zuzane Hurníkovej,
PhD. (ústav parazitológie katedry epizootológie a parazi• V týždni od 14. – 18. 9. 2015 sa uskutočnili zápisy
študentov ZAŠ na akademický rok 2015/2016. Do prvého
ročníka študijného programu General veterinary medicie
sa zapísalo 21 študentov, do tretieho ročníka post-BSc
33 študentov a do štvrtého ročníka post-BSc 25
študentov, absolventov Joint study programme. Celkový
počet zahraničných študentov, ktorí nastúpili v septembri
na univerzitu, bol 254 študentov.
• Dňa 22. 9. 2015 o 17. hod. sa uskutočnilo stretnutie
nórskych študentov združených v Norwegian veterinary
student association, ktorí zorganizovali seminár s veterinárnym lekárom z Nórska.
• V dňoch 26. – 27. 9. 2015 sa v rámci projektu Európskej
komisie pre vzdelávanie konal v meste Almaty v Kazachstane študentský veľtrh European Higher Education Fair
spolufinancovaný z prostriedkov Európskej komisie. Naša
univerzita sa prihlásila a uspela v uvedenej Bruselskej
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Z agendy
prof. MVDr. Jozefa Nagya, PhD.,
prorektora pre rozvoj školy
a hodnotenie kvality
tológie), v kategórii vedeckých pracovníkov prof. Ing.
Štefanovi Vilčekovi, DrSc. (ústav epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny katedry epizootológie
a parazitológie), v kategórii tvorivých pracovníkov do 35
rokov MVDr. Dávidovi Maženskému, PhD. (ústav
anatómie katedry anatómie, histológie a fyziológie).
V hodnotení publikačnej, citačnej a grantovej úspešnosti
sa ako najlepšie pracovisko umiestnil ústav imunológie.
• Vzhľadom k potrebe zabezpečenia konkurencieschopnosti Účelového zariadenia pre chov a choroby zveri,
rýb a včiel v Rozhanovciach bolo potrebné vykonať aktualizáciu cenníka poplatkových lovov a zveriny pre sezónu
2015/2016, ktorú vedenie UVLF schválilo na svojom
zasadnutí dňa 6. 10. 2015. Cenník bol spracovaný na
základe analýzy cien organizácií poskytujúcich služby
v uvedenej oblasti v SR.
• Na UVLF v Košiciach sa od akademického roku 2007/2008
každoročne prideľujú finančné prostriedky jednotlivým
útvarom zabezpečujúcim pedagogický proces, a to na
každý semester zvlášť. Vedenie UVLF v Košiciach schválilo pridelenie finančných prostriedkov na zabezpečenie
zimného semestra akademického roka 2015/2016. Ústav
imunológie, ktorý bol vyhlásený ako najlepšie pracovisko UVLF v hodnotení publikačnej, citačnej a grantovej
úspešnosti za rok 2014 má finančné prostriedky navýšené o 1000,- €.
• Na základe študijných plánov študijných programov
všeobecné veterinárske lekárstvo a kynológia študenti
absolvujú klinické praxe na jednotlivých klinikách
UVLF. Vzhľadom na skutočnosť, že finančné prostriedky
pridelené klinikám pre zabezpečenie praktickej výučby
v zimnom semestri akademického roka 2015/2016 nepokrývajú zvýšené finančné nároky súvisiace so zabezpečením klinických praxí, vedenie UVLF v Košiciach schválilo
pridelenie finančných prostriedkov na tento účel.
Finančné prostriedky boli klinikám pridelené na základe
počtu hodín klinických praxí a počtu študentov na
jednotlivých klinikách v zimnom semestri akademického
roku 2015/2016.

Z agendy MVDr. Martina Tomka, PhD.,
prorektora pre zahraničné štúdium
výzve. Slovensko na uvedenom veľtrhu reprezentovali
okrem Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach ešte Ekonomická univerzita v Bratislave,
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita
Cyrila a Metoda v Trnave a Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA). Súčasťou veľtrhu, ktorého sa
zúčastnilo 84 univerzít z celej Európy, bola aj konferencia
na tému Spolupráca v oblasti vysokoškolského vzdelávania medzi Európskou úniou a Kazachstanom, ktorá sa
konala 28. 9. 2015. Za našu univerzitu sa veľtrhu zúčastnili prorektorka prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., a prorektor
www.uvlf.sk

MVDr. Martin Tomko, PhD. Organizátori odhadli, že veľtrh
navštívilo približne 15 000 stredoškolských študentov
prevažne z Almaty a okolia.

• Dňa 2. 10. 2015 sa v chorvátskom Záhrebe uskutočnilo
stretnutie koordinátorov VetNEST/CEEPUS, na ktorom
sa za UVLF zúčastnil prorektor MVDr. Martin Tomko, PhD.
Súčasťou stretnutia bolo nastavenie rámcov ďalšej spolu-

práce a počtov mobilít študentov a akademických funkcionárov na akademické roky 2015/2016 a 2016/2017.
• V priebehu mesiacov september – október prorektor
MVDr. Martin Tomko, PhD., ako internal liaison officer
zabezpečoval finalizáciu logistiky (transport, ubytovanie), programu a organizácie priebehu návštevy EAEVE
tímu na UVLF v Košiciach.

Z agendy doc. MVDr. Oskara Nagya, PhD.,
prorektora pre klinickú činnosť a styk s praxou
• Ukončila sa realizácia všetkých plánovaných adaptačných a rekonštrukčných prác na hlavnom dvore ŠPP
v Zemplínskej Teplici a na farme Čalovka (pôrodnica, kafilerický box, nové fixačné zariadenia pre zvieratá v maštaľných objektoch, izolačné priestory pre hovädzí dobytok,
úpravy okolia ustajňovacích priestorov a objektov) vykonaných za účelom zabezpečenia zlepšenia podmienok
na realizáciu praktických cvičení na farme a zároveň súvisiacich aj s odstraňovaním nedostatkov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia študentov a pedagógov pri práci
so zvieratami. V rámci týchto aktivít sa tiež doplnilo vybavenia nových priestorov v objekte pôrodnice pre vykonávanie gynekologických chirurgických zákrokov a bola
zahájená ich praktická prevádzka vykonaním prvého
cisárskeho rezu.
• Bola vykonaná príprava druhej etapy preberania
prístrojového vybavenia do novobudovaného objektu
P 40 – Univerzitnej veterinárnej nemocnice KMZ určenými pracovníkmi KMZ. Termíny jeho realizácie boli
stanovené na 25. a 29. 9. 2015. Prebratie prístrojového
vybavenia bolo v tomto období ukončené.
• Zrealizovali sa rekonštrukčné práce v objekte P 29 a jeho
okolí v zmysle stanovených požiadaviek na prevádzku
izolačných priestorov pre určené druhy zvierat.
• Na základe požiadaviek jednotlivých pracovísk univerzity na autobusovú dopravu pre zabezpečenie realizácie
praktických cvičení mimo areálu univerzity, na dopravu
zvierat a zvieratá požadované na realizáciu praktických
cvičení na univerzite v zimnom semestri akademického
roku 2015/2016 bol spracovaný plán výjazdov a potrieb
zvierat. Sumárny plán bol zaslaný jednotlivým pracowww.uvlf.sk

•
•

•

•

•

viskám univerzity pre ich informovanosť a prípadnú
možnosť flexibility pri vzniknutých požiadavkách na
zmeny termínov počas semestra. Bolo navrhnuté
a schválené, aby doprava na praktické cvičenia na miestach dostupných mestskou hromadnou dopravou (napr.
ZOO) bola realizovaná prostriedkami MHD.
Bol spracovaný návrh vnútorného predpisu Klinická
činnosť na UVLF v Košiciach, ktorý bol predložený na
rokovanie vedenia UVLF.
Informoval o účasti na zasadnutí komisie č. 8 grantovej
agentúry VEGA vo Zvolene v dňoch 7. a 8. októbra, na
ktorom sa hodnotili žiadosti o nové granty s plánovanou
realizáciou od roku 2016.
Boli doplnené požadované dokumenty a označenia
potrebné pre vykonávanie prepravy vybraných druhov
uhynutých zvierat univerzitou za účelom zabezpečenia
ich transportu na univerzity a umožnenia realizácie praktických cvičení na ústave patologickej anatómie v oblasti
pitiev potravových zvierat.
V súvislosti s prípravou plánu vzdelávacích akcií KVL SR
na rok 2016 – Kalendárium 2016, bol spracovaný zoznam
plánovaných vzdelávacích podujatí jednotlivými pracoviskami univerzity v roku 2016, ktorý bol následne zaslaný
KVL SR na ich zahrnutie do zoznamu ročného plánu
aktivít v rámci stretnutia organizátorov vzdelávacích
aktivít, ktoré sa uskutočnilo 23. októbra 2015 v Nitre.
Po dlhšom období príprav sa v priestoroch cvičebne
Univerzitnej lekárne v spolupráci s odbornými pracovníkmi lekárne uskutočnili prvé cvičenia pre študentov
študijného programu farmácia.
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Z agendy Ing. Róberta Schrétera,
kvestora
• Výstavba pavilónu 40 sa blíži ku svojmu koncu, v priebehu septembra a októbra boli dodané potrebné technológie a vybavenie, ktoré bude do konca roka postupne
montované. Stavebné práce sú takmer ukončené, univerzita teda stihne plánovaný termín výstavby.
• Výstavba pavilónu 19 sa v priebehu posledných mesiacov
výrazne posunula, napriek pochybnostiam univerzity sa
dodávateľ zaviazal dielo ukončiť v plánovanom termíne.
• Veľmi potešujúcou správou je, že univerzita má opätovne
k dispozícii aulu. Nová dokončená aula bude prvýkrát
použitá na imatrikulácie študentov. V nasledujúcom
období pribudne do auly aj veľké logo univerzity. Koncom
októbra bola ukončená aj výmena okien na pavilóne 34.
• V priebehu mesiaca október došlo k niekoľkým stretnutiam so zástupcami MŠVVaŠ SR a vedeniu univerzity sa
podarilo získať dodatkom k dotačnej zmluve 450 000 eur,
ktoré výrazne pomôžu univerzite koncom roka prekonať
ťažké obdobie, ktoré súvisí s vysokou potrebou spolufinancovania projektov zo ŠF EÚ. Rovnako sa uskutočnili
aj rokovania na SORO (VA), kde sa podarilo predĺžiť čas na
ukončenie projektov zo ŠF EÚ.
• Dňa 13. 10. prebehla kontrola výstavby pavilónu 19 Technickou inšpekciou. Kontrola nezistila žiadne nedostatky,
či pochybenia na strane univerzity.
• V dňoch 15. – 16. 10. zasadal Klub kvestorov VVŠ a ŠVŠ
SR (KK) spoločne so zástupcami MŠVVaŠ SR a VA. Zasadnutia sa zúčastnili: generálna riaditeľka sekcie financovania a rozpočtu Ing. Eva Bizoňová, poverená riaditeľka
odboru financovania Ing. Beáta Gondárová, za výkazníctvo a účtovníctvo Ing. Gabriela Hlinická, Ing. Ľubomír
pokračovanie
na str. 9

Otvorenie akademického roku 2015/2016

V piatok 18. septembra 2015 bol na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach otvorený ďalší,
v poradí už 66. akademický rok. Patinu času mu dodalo aj
miesto, kde sa slávnosť uskutočnila. Keďže sa aula v pavi8

Bača, generálny riaditeľ Výskumnej agentúry Ing. Róbert
Škripko a doc. Ing. Peter Viest, CSc. Dôležitou informáciu
z KK je, že Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie
schválila akčný plán RIS3. Následne bude po prerokovaní európskou komisiou predložený vláde na schválenie.
Tento proces však nie je podmienkou vyhlasovania výziev.
Od augusta 2015 je Výskumná agentúra oficiálne sprostredkovateľským orgánom pre operačný program
Výskum a inovácie v plnom rozsahu. V súčasnej dobe
prebieha príprava riadiacich príručiek pre prijímateľa,
žiadateľa, oprávnenosti výdavkov a podobne, ktoré sú
predložené ministerstvu na pripomienkovanie. Následne
bude tento balík podliehať auditu súladu ministerstva
financií, až po jeho schválení bude možné uzatvárať
zmluvy, pričom výzvy bude možné vyhlásiť skôr. Harmonogram výziev zatiaľ známy nie je. Ing. Eva Bizoňová
informovala, že na základe rozhovoru s generálnym
riaditeľom sekcie vysokých škôl, vedy a výskumu prof. Ing.
Petrom Plavčanom, CSc., má byť nová metodika rozpočtu
pripravená do konca októbra.
• V dňoch 21. – 23. 10. bola z úrovne Výskumnej agentúry
vykonaná kontrola na mieste v súvislosti s implementáciou projektov v rámci výziev 5.1/04 a 1.1/02. Kontrolnej
skupine boli predložené všetky potrebné doklady, záver
kontroly bude oznámený v mesiaci november.
• Ako je všetkým známe, v priebehu týždňa od 26.10. do
30.10. sa na univerzite realizovala návšteva evalvačného
tímu EAEVE. Je nutné vyzdvihnúť angažovanosť zamestnancov do procesu evalvácie a akreditácie. Oddelenie
prevádzky a investícií pred príchodom evalvačnej
návštevy ukončilo všetky potrebné práce v stanovenom
termíne a je možné konštatovať, že táto ťažká úloha
bola splnená k maximálnej spokojnosti evalvačného
tímu. Nedostatky, ktoré vyplývajú z prezentácie pri ukončení evalvačnej návštevy sú odstrániteľné v krátkom čase
a súvisia s dobudovaním nových pavilónov 19 a 40.

lóne morfologických disciplín práve rekonštruuje, akademické slávnosti tohtoročného septembra sa presunuli do
jednej z najstarších posluchární na univerzite – do starej
anatomickej posluchárne, ktorej sa tiež dostalo aspoň malej
www.uvlf.sk

renovácie. Samotná slávnosť už prebiehala podľa tradičného
scenára, aj keď vedenie univerzity je nové a toto bolo ich
prvé otvorenie akademického roku.
Úvodcom bol prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., prorektor pre
rozvoj školy a hodnotenie kvality, ktorý privítal rektorku
prof. MVDr. Janu Mojžišovú, PhD., a prorektorov prof. MVDr.
Zitu Faixovú, PhD., prof. MVDr. Juraja Pistla, PhD., MVDr.
Martina Tomka, PhD., doc. MVDr. Oskara Nagya, PhD., predsedu akademického senátu prof. MVDr. Petra Reichela, CSc.,
predsedu správnej rady Ing. Jána Királyho, Ing. Róberta
Schrétera, povereného výkonom funkcie kvestora, ďalších
členov správnej rady, vedeckej rady, všetkých tvorivých
pracovníkov i zamestnancov univerzity a jej účelových zariadení.
Rektorka univerzity prof. Mojžišová vo svojom vystúpení
sústredila pozornosť na to najdôležitejšie, čo bolo potrebné
vykonať od jej nástupu do funkcie vo februári tohto roku
a čo ešte je pred univerzitou v nasledujúcich mesiacoch.
Úlohy sú to nie bežné a nie jednoduché:
Bezprostredne po nástupe do funkcie bolo treba riešiť

závažné problémy súvisiace s hospodárením univerzity,
pripraviť výročnú správu o činnosti univerzity, výročnú správu
o hospodárení, pripraviť návrh rozpočtu univerzity na rok 2015,
aktualizovať staré a pripraviť nové vnútorné predpisy, vyriešiť
problémy súvisiace s pozastavenou akreditáciou študijného
programu farmácia či uskutočniť výberové konania na vedúcich pracovísk. Tiež sa začali viaceré investičné projekty a bolo
nevyhnutné riešiť ich financovanie. Vo výpočte úloh by sa dalo
ešte pokračovať, a to úloh pre novonastupujúci manažment
nie ľahkých, ale z hľadiska efektívneho fungovania inštitúcie
kľúčových. Naviac stanovený termín medzinárodnej evalvácie
a akreditácie univerzity na október 2015 nedával dostatok
priestoru na spísanie evalvačnej a akreditačnej správy tak, ako
to bolo samozrejmé na iných školách.
Mnohé sa už podarilo realizovať, mnoho potrebného nás
ešte čaká vykonať. Na tomto mieste mi nedá nevysloviť svoje
poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na zvládnutí týchto
závažných úloh, ktoré bežná akademická obec ani nevnímala,
že existujú. Vysoko si cením aj prácu akademického senátu
univerzity, ktorý využil svoj potenciál sa k problémom nielen
vyjadrovať, ale aj navrhovať riešenia, ale hlavne neobával
sa prevziať spoluzodpovednosť za strategické rozhodnutia.
Konečne.
Už pri svojom predstavovaní téz kandidáta na rektora
a následnom inauguračnom prejave som načrtla základné
vízie ďalšieho vývoja univerzity, analyzovala jej súčasný stav,
www.uvlf.sk

identifikovala silné a slabé stránky univerzity v jednotlivých
oblastiach, predstavila možnosti a pomenovala riziká. Predstavené strategické ciele vychádzali nielen z organizačného
a finančného zabezpečenia ich napĺňania, ale najmä zo
základného poslania univerzity, jej princípov a hodnôt. Našu
univerzitu sme vždy vnímali ako jednu z najlepších, jedinú
a jedinečnú svojho druhu, vysoko hodnotenú rôznymi rankingovými a ratingovými agentúrami. Boli sme si istí, že naše silné
stránky, naša unikátnosť, vysoká kvalifikačná úroveň akademického i technického personálu, vysoká vedecko-výskumná
úroveň a atraktívnosť pre zahraničných študentov sú nespochybniteľné fakty, ktoré tu budú naveky, o ktoré sa už nemusíme usilovať. Bolo to príjemné počúvať. Vtedy som položila
sebe i nám všetkým principiálnu otázku – stačí to na udržanie
postavenia univerzity ako kvalitnej vysokoškolskej inštitúcie aj
v súčasnosti a najmä v budúcnosti? Všetci predsa chceme, aby
naša univerzita patrila k moderným, dynamickým a prosperujúcim inštitúciám so stabilným miestom v národnom i medzinárodnom vzdelávacom a výskumnom priestore.
Chcieť však nestačí. A už vôbec nestačí to len deklarovať,
pýšiť sa niečím, čo zrejme už
dávnejšie nie je tak, ako sme
to prezentovali. Hodnotenie
komplexnej akreditácie vysokých
škôl za obdobie rokov 2008 – 2013
nám nastavilo zrkadlo. To, čo
v ňom vidíme, nás neteší. Máme
nedostatky v mnohých oblastiach. Nemôžeme si pred nimi
zatvárať oči, musíme mať odvahu
ich pomenovať, silu a chuť ich
riešiť. Cesta nevedie v spochybňovaní práce akreditačnej komisie,
aj keď sa v niektorých prípadoch
právom cítime poškodení. Vyčítať
jej môžeme netransparentnosť
a retroaktivitu, a budeme mať
pravdu. Ale nič to nemení na
konečnom výroku – nespĺňame
kritériá na zaradenie medzi univerzitné vysoké školy a máme
12 mesiacov na odstránenie nedostatkov. Tými hlavnými sú
nedostatočné publikačné výstupy v oblasti farmaceutických
a chemických vied, absentovanie zahraničných grantov, nedostatočná kvalifikačná štruktúra tvorivých pracovníkov, problematická garančná kontinuita z dôvodu veku garantov.
Možno v chvíľach slávnostných ako je toto otvorenie akademického roku sa nepatrí až tak veľmi rozoberať problémy.
Ale tie tu budú bez ohľadu nato, či si ich odhalíme v celej ich
šírke, alebo zametieme pod koberec. Tá druhá alternatíva
môže priniesť ich nakopenie, ktoré už bude nezvládnuteľné.
Preto hovorme o našich slabých stránkach, vnímajme nedostatky, ale súčasne sa zamyslime nad tým, ako každý jeden
z nás môže prispieť k ich odstráneniu. Je potrebné prijať opatrenia a napraviť existujúci nelichotivý stav. Vedenie univerzity môže vytvoriť vhodné prostredie, či už motivujúce, alebo
represívne, ale riešenia sa týkajú nás všetkých. Táto univerzita
musí ležať na srdci nielen rektorke a prorektorom, ale aj vám
všetkým, pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom.
Pre mnohých z nás je to naša alma mater, dala nám vzdelanie,
dáva nám prácu, možnosť uplatnenia sa a osobného rozvoja.
Nám všetkým musí záležať na tom, aby bola jedna z najlepších.
Zapnúť musíme všetci. A tí, ktorým na tom nezáleží, alebo sa
dokonca tešia z takéhoto hodnotenia, tí tu nemajú čo robiť.
Mnohí sa stali uzavretými do svojich problémov, apatickými
a skeptickými. Chýba nám nadšenie, zápal, entuziazmus,
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pocit spolupatričnosti. Podpísala sa na
nás doba, sociálne a ekonomické vplyvy.
Verím však, že je ešte možné prebudiť v
nás angažovanosť pri prijímaní rozhodnutí a pocit zodpovednosti za budúcnosť
univerzity. Opakovane zdôrazňujem,
že naša univerzita bude len taká dobrá
a životaschopná, akých bude mať kvalitných a zanietených ľudí. A takýchto ľudí
máme, treba ich vyzdvihnúť a vytvoriť
pre nich podmienky na sebarealizáciu.
To je úloha, ktorú musí naplniť v ďalších
rokoch vedenie univerzity.
Tvoriví pracovníci univerzity sú vyhodnocovaní rôznymi spôsobmi. Jedným
z nich je bodové hodnotenie ich vedecko-výskumnej, publikačnej a pedagogickej
aktivity. Systém bodového hodnotenia je zrelý na zmenu. Je
nevyhnutné vypracovať kritériá nové vo väzbe na kritériá akreditačnej komisie na začlenenie medzi univerzitné vysoké školy,
ale najmä ich adresne využívať pri odmeňovaní pracovníkov.
Preto aj dnes v programe tejto slávnosti oceníme najlepších
pracovníkov podľa kritérií, ktoré sa akreditačnou komisiou
vyhodnocujú ako podstatné, a to publikačná a citačná aktivita, a grantová úspešnosť. Rozhodli sme sa udeliť ocenenia
najlepším v kategórii profesorov, docentov, odborných asistentov a asistentov, vedeckých pracovníkov, tvorivých pracovníkov do 35 rokov a najlepšiemu pracovisku, čo nebude mať
len morálny rozmer, ale bude spojené aj s finančnou odmenou.
V budúcnosti plánujeme vytvoriť aj kategóriu nepedagogických pracovníkov, nevyhnutné ale bude stanoviť objektívne
kritériá hodnotenia aj pre túto skupinu zamestnancov, ktorí
sú pre činnosť školy nezastupiteľní. Obrovský potenciál máme
v mladej generácii tvorivých pracovníkov, kde je veľa šikovných, múdrych a perspektívnych ľudí. Mnohí dostali teraz príležitosť na postoch vedúcich pracovísk ukázať svoje schopnosti
a kreativitu. Pre ďalších, ktorí vidia svoje naplnenie vo vedecko-výskumnej práci, pripravíme možnosť uchádzať sa o finančnú
podporu svoje práce prostredníctvom internej grantovej agentúry.
Obdobie, ktoré práve prežívame, nie je ľahké. Kritickým je
čas, ktorý máme stanovený akreditačnou komisiou na odstránenie definovaných nedostatkov. Univerzita veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach je ale tradičnou univerzitou
s viac ako 65-ročnou históriou a je jedinečná v poskytovaní
veterinárskeho vzdelávania. Jednoznačne patrí medzi univerzitné vysoké školy a urobíme všetko pre to, aby to tak aj zostalo.
Nemôžeme pripustiť možnosť, že by sme v stanovenej lehote
neodstránili nedostatky, ktoré nám vytkla akreditačná komisia
za hodnotené obdobie 2008 – 2013 a neobhájili toto začlenenie do budúcnosti. Tento záväzok máme nielen voči sebe,
ale aj voči našim predchodcom, ako aj generáciám študentov
súčasným a budúcim.
Mimoriadne významnou je pre nás v najbližšom období
návšteva evalvačného tímu EAEVE, ktorá sa bude konať 26.
– 30. októbra 2015. V kombinovanom hodnotení Stage 1
a Stage 2, t. j. evalvácia a akreditácia, budú vyhodnocované
študijné programy všeobecné veterinárske lekárstvo a náuka
o živočíchoch. Žiadam vás, všetkých zamestnancov univerzity,
o maximálnu súčinnosť, informovanosť a zainteresovanosť na
tomto hodnotení. Skúsený evalvačný tím bude hodnotiť všetky
pracoviská. Ak budeme úspešní, na ďalších desať rokov potvrdíme svoje postavenie na špičke európskych veterinárnych
škôl. Chápme však toto hodnotenie, ako aj ktorékoľvek iné,
pozitívne. Mnohokrát pohľad z vonku nám ukáže v inom svetle
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to, na čo sme si už zvykli, čo už ani nevnímame ako nekvalitu.
Problémy vieme riešiť len vtedy, keď o nich vieme. Poukázanie
na ne berme ako podnet na zlepšenie, čo nás posunie dopredu
k vyššej kvalite.
Významnou udalosťou, ktorá nás čaká v nastávajúcom
akademickom roku, je ukončenie realizácie troch veľkých
investičných projektov, a to Univerzitnej nemocnice – pavilón
40, klinických ustajňovacích priestorov – pavilón 19, a morfologickej posluchárne. Spolufinancovanie týchto projektov
v jednom roku predstavuje enormné finančné zaťaženie univerzity, ale benefit, ktorý nám prinesie ich uvedenie do prevádzky,
bude stáť za to – zaradí nás medzi špičkové klinické a experimentálne pracoviská.
Veľkou výzvou, ktorá je pred nami v nastávajúcom roku, je
vytvorenie podmienok pre zapájanie sa do grantov v rámci
vedeckých programov Európskej únie najmä do riešenia výziev
v rámci programu Horizont 2020, zapájanie sa výskumných
kolektívov, hlavne centier excelentnosti, do čerpania štrukturálnych fondov EÚ. Ak chceme ďalej rozvíjať študijný program
farmácia, veľký dôraz musíme klásť na podporu výskumných
aktivít v oblasti farmaceutického výskumu, najmä s medicínskym zameraním, s využitím novej prístrojovej základne
a spoluprácou s kolektívmi už etablovanými v tejto oblasti.
Nový akademický rok nám prináša množstvo úloh a výziev.
Prináša ale aj ďalšiu generáciu študentov. Máme voči nim
záväzok a povinnosť. Pomôcť im získať kvalitné vzdelanie na
excelentnej škole, zapáliť v nich nadšenie pre profesiu, vypestovať v nich pocit spolupatričnosti k akademickej obci a pocit
zodpovednosti za veci verejné. A to dokáže len dobrý učiteľ,
ktorý je sám o tom hlboko presvedčený. Prajem vám všetkým,
aby ste mali tú odvahu, to nadšenie, tú silu nielen zvládnuť
všetky vaše povinnosti, ale aj nájsť vo svojej práci radosť, a tým
jej dať vyšší zmysel. Želám vám aj pevné zdravie a veľa úspechov v pracovnom a osobnom živote.
Nasledoval príhovor predsedu akademického senátu prof.
MVDr. Petra Reichela, CSc., ktorý v druhom roku funkčného
obdobia akademického senátu pripomenul najdôležitejšie
úlohy uplynulého roku a v tom prichádzajúcom zdôraznil
nevyhnutnosť združiť sily všetkých a doviesť úlohy do úspešného konca.
V scenári sa predsa len objavil jeden bod programu, ktorý
bol nový, a to odovzdávanie ocenení. Rektorka UVLF v Košiciach prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., sa pri príležitosti
otvorenia akademického roku 2015/2016 rozhodla udeliť
ocenenia tvorivým pracovníkom univerzity a tomu pracovisku, ktorí v predchádzajúcom roku významnou mierou
prispeli k výsledkom publikačnej, citačnej a grantovej úspešnosti univerzity.
www.uvlf.sk

Ocenenie rektorky Univerzity veterinárskeho lekárstva a
farmácie v Košiciach za rok 2014 bolo udelené:
• v kategórii profesorov prof. MVDr. Jaroslavovi Hajurkovi,
PhD. (Klinika malých zvierat),
• v kategórii docentov doc. MVDr. Mangeshovi Bhidemu,
PhD. (Laboratórium biomedicínskej mikrobiológie
a imunológie Ústavu imunológie Katedry mikrobiológie
a imunológie),
• v kategórii odborných asistentov a asistentov MVDr.
Zuzane Hurníkovej, PhD. (Ústav parazitológie Katedry
epizootológie a parazitológie),
• v kategórii vedeckých pracovníkov prof. Ing. Štefanovi
Vilčekovi, DrSc. (Ústav epizootológie a preventívnej
veterinárskej medicíny Katedra epizootológie a parazitológie),

• v kategórii tvorivých pracovníkov do 35 rokov MVDr.
Dávidovi Maženskému, PhD. (Ústav anatómie Katedry
anatómie, histológie a fyziológie),
• v kategórii najlepšie pracovisko Ústavu imunológie –
cenu za pracovisko prebrala jeho vedúca doc. MVDr.
Ľudmila Tkáčiková, PhD.
Na umocnenie atmosféry otvorenia nového akademického roku zazneli hudobné skladby v podaní sláčikového kvarteta, kde na husle hrali Natália Nagyová a Patrik
Kanuscak, na viole Simon Truszka a na violončele aj ako
sólista Ján Bogdan. Nasledovala už len hymna Gaudeamus
a za zvukov fanfár sa slávnostné zhromaždenie rozišlo.
PhDr. Ľudmila Kundríková, kancelárka
Foto: Lukáš Rudňanský

Zasadalo kolégium rektorky
Rektorka univerzity prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.,
zvolala na 7. september 2015 zasadnutie kolégia. Okrem
jeho členov boli pozvaní aj vedúci ústavov, účelových zariadení a rektorátnych pracovísk, keďže program, sústreďujúci
sa na dve dôležité skutočnosti – komplexnú akreditáciu
a medzinárodnú evalváciu a akreditáciu – si vyžadoval širšiu
informovanosť a početnejšie zastúpenie vedúcich pracovníkov.
Po privítaní prítomných a vyslovení blahoželania novovymenovaným vedúcim katedier a ústavov vystúpila rektorka
prof. Mojžišová s prezentáciou, kde rozoberala výsledky
komplexnej akreditácie, ktorá hodnotila roky 2008 – 2013.
Podľa jednotlivých študijných programov a ich garantov
zvýraznila pozitíva a negatíva, ktoré vyplývali z návrhu
hodnotiacej správy našej univerzity, ktorú nám v júli zaslala
akreditačná komisia, a zdôraznila úlohy, ktoré z toho vyplývajú v bližšej i vzdialenejšej budúcnosti. V súvislosti s medzinárodnou evalváciou a akreditáciou informovala prítomných
o zatiaľ urobených krokoch, ktorými napĺňame presne
stanovený harmonogram vyvrchoľujúci návštevou komisie
expertov Európskeho združenia inštitúcií pre veterinárske
vzdelávanie so sídlom v Bruseli (European Association of
Establishments for Veterinary Education – EAEVE). Tím
hodnotiteľov z celého sveta počas pobytu na UVLF v Košiciach v dňoch 26. – 30. 10. 2015 podľa programu navštívi
jednotlivé pracoviská a stretne sa okrem vedenia s ďalšími
vedúcimi pracovníkmi, tvorivými pracovníkmi a zamestnancami, študentmi i zástupcami profesijne blízkych organizácií.
Všetci prítomní členovia kolégia i prizvaní vedúci jednotlivých pracovísk boli poverení oboznámiť sa so všetkými
materiálmi k evalvácii a zabezpečiť informovanosť všetkých
svojich pracovníkov bez rozdielu pracovného zaradenia.
Na vystúpenie pani rektorky nadviazal prof. MVDr. Jozef
Nagy, PhD., prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality,
ktorý vo svojej prezentácii vysvetlil podstatu pôsobenia
a fungovania EAEVE, princípy evalvácie ako prvého stupňa
a akreditácie ako druhého stupňa medzinárodného hodnotenia a čo pre nás vyplýva zo Smernice EÚ 2005/36. Kolégium
informoval o zavŕšení jednej mimoriadne náročnej a dôležitej úlohe predchádzajúcej návšteve expertov, a to odoslaní
dvoch samohodnotiacich správ aj s prílohami osobitne pre
evalváciu a osobitne pre akreditáciu (Self Evaluation Report
– Stage one, Stage two). Výtlačky týchto samohodnotiacich správ jednak všetci prítomní vedúci pracovníci dostali
priamo na zasadnutí, jednak boli v elektronickej podobe
www.uvlf.sk

uverejnené na intranetovej stránke našej univerzity pre
všetkých zamestnancov v slovenskom aj anglickom jazyku.
Prorektor J. Nagy sa potom osobitne venoval najčastejším
nedostatkom, ktoré experti EAEVE sumarizovali na základe
dlhoročných skúseností získaných počas hodnotiacich
návštev na európskych veterinárskych vysokých školách,
aby upriamil pozornosť na chyby, ktorým sa treba vyhnúť.
Zastupovať univerzitu pri komunikácii s EAEVE bol poverený MVDr. Martin Tomko, PhD., prorektor pre zahraničné
štúdium, ktorý na kolégiu vystúpil s prezentáciou obsahujúcou program návštevy, ktorý je navštívenej škole
vopred daný s presným časovým harmonogramom podľa
dní a hodín prebiehajúcej návštevy. Program tiež obsahuje pracoviská, ktoré majú byť navštívené a okruh osôb,
s ktorými sa chcú reprezentanti asociácie stretnúť, z čoho
vyplynuli ďalšie úlohy pre vedúcich pracovníkov a ich pracoviská. Predstavil tiež medzinárodný tím expertov, ktorí budú
pracovať v dvoch komisiách – pre evalváciu a pre akreditáciu.
Keďže sa kolégium konalo pred začiatkom zimného
semestra akademického roku 2015/2016, čas zasadnutia
bola venovaná organizácii semestra, najmä najaktuálnejším
a najdôležitejším témam, lebo všetkým aspektom zimného
i letného semestra je určený aktív učiteľov konajúci sa
každoročne po slávnostnom otvorení akademického roka.
Prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, sa venovala najmä zápisom, témam
záverečných prác a rozvrhom hodín. O zápise zahraničných
študentov informoval prorektor pre zahraničné štúdium
MVDr. Martin Tomko, PhD. Prorektor pre klinickú činnosť
a styk s praxou doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., upozornil na
potrebu koordinovaného postupu pri organizácii výjazdov
počas klinickej výučby a tiež pri požiadavkách na biologický
materiál. Prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., podal informáciu
o zápise doktorandov, o konaní seminára doktorandov
8. a 9. septembra a o termíne odovzdania výročných hodnotení doktorandov do 31. 9. 2015.
Na záver zasadnutia kolégia, po upozornení na zmeny
vizuálu hlavičkových papierov a pečiatok, a povinnosť dodržiavať pravidlá spojené s ich používaním, ukončila rektorka
prof. Mojžišová toto rozšírené zasadnutie kolégia.
PhDr. Ľudmila Kundríková
kancelárka
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Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
na svetovej výstave EXPO 2015
propagačným bulletinom a organizáciou
workshopu. Workshop bol odborne pripravený Ústavom hygieny a technológie mäsa
UVLF v Košiciach a bol zameraný na problematiku kvality mäsových výrobkov. Cieľom
prezentácie bolo predstaviť kvalitu mäsových výrobkov na Slovensku v kontexte jej
vývoja v minulosti, prezentovania súčasného
stavu v kvalite mäsových výrobkov na trhu v
EÚ a návrh právnych predpisov upravujúcich
kvalitatívne požiadavky mäsových výrobkov
na Slovensku. Jedným z cieľov tiež bolo
otvorenie diskusie na tému prípravy harmonizovaných noriem, ktoré sú použiteľné
pre všetky členské štáty, prinajmenšom pre
vysoko kvalitné mäsové výrobky (trvanlivé
mäsové výrobky, šunky) rešpektujúc zabezpečenie konkurencieschopnosti výrobcov,
kvalitu a bezpečnosť mäsových výrobkov a
ochranu spotrebiteľa.
V období od 1. mája do 31. októbra 2015 sa konala svetová
výstava EXPO Miláno. Ústredná téma výstavy bola Uživiť
planétu, energia pre život. Téma sústreďovala pozornosť
medzinárodného spoločenstva na výmenu skúseností v
oblasti výživy a jej udržateľnosti (problém svetového hladu,
potravinová bezpečnosť a zdravá výživa, právo na jedlo,
udržateľná poľnohospodárska výroba). Hlavná téma EXPO
Miláno 2015 bola rozdelená do týchto podskupín:
1. veda a technológie pre bezpečnosť potravín, ochrana a
kvalita,
2. veda a technológie pre poľnohospodárstvo a biodiverzitu,
3. inovácie v poľnohospodársko-potravinárskom reťazci,
4. vzdelávanie v oblasti výživy,
5. potraviny pre lepší životný štýl,
6. jedlo a kultúra,
7. spolupráca a rozvoj v oblasti potravín.

prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.
prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality
Foto: Ing. Jozef Spišák

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výzvu pre možnosť prezentácie slovenských univerzít
a výskumných pracovísk v rámci svetovej výstavy. Naša
univerzita reagovala na výzvu a pripravila projektový návrh
možnej propagácie UVLF v Košiciach v súlade s hlavnou
témou výstavy. Z návrhov slovenských univerzít a vedecko-výskumných inštitúcií boli ministerstvom ako najúspešnejšie vyhodnotené a finančne podporené návrhy UVLF v
Košiciach, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
a AMAVET-u (Asociácia pre mládež, vedu a techniku). Témou
úspešného projektového návrhu Univerzity veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach bolo „Zdravé zviera –
bezpečná a kvalitná potravina“ so zameraním na zviera ako
potenciálny prameň nákaz človeka a na produkciu bezpečných a kvalitných potravín na princípe „z farmy na stôl“. Prvý
septembrový týždeň v rámci programu „Týždeň v slovenskej vede“ sa na medzinárodnej výstave EXPO 2015 Miláno
naša univerzita za účasti štátneho tajomníka Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR PhDr. Vladimíra Kováčika prezentovala digitálnou prezentáciou zameranou na
vzdelávaciu a vedecko-výskumnú činnosť a prepojenie na
prax s cieľom vyprodukovať bezpečné a kvalitné potraviny,
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Otváracia konferencia projektu s univerzitou v Bodø
„TentoprojektjespolufinancovanýzGrantovEHPazoštátnehorozpoētuSlovenskejrepubliky
prostredníctvomŠtipendijnéhoprogramuEHPSlovensko.“
“ThisprojectisfundedbytheEEAGrantsandthestatebudgetoftheSlovakRepublic
undertheEEAScholarshipProgrammeSlovakia”


Dňa 23. septembra 2015 sa uskutočnila v zasadacej miestnosti UVLF otváracia konferencia k projektu Posilnenie
spolupráce medzi UVLF v Košiciach a UiN v Bodø, číslo
projektu: SK06-IV-02-012 v rámci Štipendijného programu
EHP Slovensko. Prítomným bol prezentovaný hlavný cieľ
projektu, ktorým je zvýšenie úrovne bilaterálnej inštitucionálnej spolupráce medzi Univerzitou veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach a nórskou University of
Nordland v Bodø prostredníctvom tvorby spoločného
doktorandského študijného programu, inovatívnej vyučovacej metódy, intenzívnych kurzov pre študentov a doktorandov a recipročných mobilít, ako aj súvisiace aktivity. Boli

zadefinované úlohy, ktorých plnenie prispeje k úspešnej
realizácii projektu v období od septembra 2015 do augusta
2016. Partner v projekte – University of Nordland – uskutočnil otváraciu konferenciu osobitne dňa 22. 9. 2015 v Bodø,
kde zúčastnení boli tiež informovaní o aktivitách a cieľoch
projektu. Najbližšie spoločné pracovné stretnutie k projektu
sa uskutoční v novembri 2015 v nórskom Bodø.
Mgr. Bianka Shymanská

Zlatá promócia 2015

V poradí jedenásty ročník zlatých absolventov Univerzity
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, vtedajšej
Veterinárskej fakulty v Košiciach Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, si po prvej promócii v roku 1965 prišli
na univerzitu prevziať po päťdesiatich rokoch ďalší diplom,
tentokrát zlatý. Dňa 10. septembra 2015 si v starej anatomickej posluchárni mohli osviežiť spomienky a oživiť
kontakty so spolužiakmi, s ktorými sa nevideli viac či menej
rokov.
Slávnostný priebeh promócie umocnil spomienky na
preberanie diplomov pred päťdesiatimi rokmi a teraz, po
www.uvlf.sk

desaťročiach naplnených aktívnou prácou. V talároch s insígniami prislúchajúcimi ich úradu nastúpilo za zvukov fanfár
vedenie univerzity na čele s rektorkou prof. MVDr. Janou
Mojžišovou, PhD. Úvodcom bol prorektor prof. MVDr. Jozef
Nagy, PhD., ktorý privítal okrem ďalších prorektorov – prof.
MVDr. Zity Faixovej, PhD., prof. MVDr. Juraja Pistla, PhD.
MVDr. Martina Tomka, PhD. doc. MVDr. Oskara Nagya, PhD.,
predsedu akademického senátu prof. MVDr. Petra Reichela,
CSc., predsedu odborovej organizácie prof. RNDr. Michala
Toropilu, CSc., a členov vedeckej rady najmä zlatých absolventov a ich rodinných príslušníkov.
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Promótorkou bola prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, ktorá zlatý diplom
odovzdala 42 prítomným absolventom zo 79 promovaných
v roku 1965. Zlatí absolventi postupne prichádzali prevziať
si pred tvárami svojich blízkych diplom, niektorí dokonca
položení prstov na žezlo v rukách pedela potvrdili dávnu
prísah a uklonili sa vedeniu univerzity i všetkým prítomným.
O tom, že to mohli plným právom vykonať so cťou, bol
aj príhovor rektorky prof. Mojžišovej, ktorá ich privítala na
pôde ich alma mater a tiež vyslovila slová uznania za roky
strávené výkonom ich náročného povolania:
Asi nie je jednoduché povedať, ktorý z diplomov je vzácnejší, lebo oba si bolo treba zaslúžiť a oba vypovedajú o vašich
profesionálnych i ľudských kvalitách. Rozdiel je určite v tom,
ktorým smerom ste sa pozerali pri jeho preberaní vtedy a dnes.
Prvá promócia vás nasmerovala na cestu vašej budúcnosti,
pred vami sa črtal nový život, budovanie kariéry a zakladanie
rodiny. Zlatý diplom je hodnotením prežitého, vykonaného
i dosiahnutého. A veru je za čím sa obzerať, na čo spomínať
a určite aj s čím sa pri všetkej skromnosti chváliť. Vtedy boli pri
vašom úspechu rodičia, teraz môžu byť na vás hrdé vaše deti.
A hrdá je na vás aj vaša alma mater, lebo ste boli výborný
ročník, ktorý to nemal počas štúdia ľahké, lebo ste museli prekonávať nečakané nástrahy praxe, keďže na vás sa testoval nový
model štúdia s rozšírenou praktickou výučbou. Okrem iného to
vyzeralo aj tak, že ste museli robiť skúšky doslova v maštaliach.
V konečnom dôsledku vás to však zocelilo a zjednotilo, a táto
jednota a družnosť pretrváva medzi mnohými z vás dodnes,
či už hovoríme o priateľstvách, či manželstvách. Jednoduché
ste to nemali ani počas vášho profesionálneho života, keďže
zásadné spoločenské zmeny, ktoré nastúpili po roku 1989,
vás zasiahli uprostred kariéry a vy ste sa museli preorientovať
a prispôsobiť novým podmienkam. Zvládli ste to mimoriadne zdarne, keďže viacerí z vás sa uplatnili v privátnej sfére,
viacerí ste sa úspešne etablovali v zahraničí, kde ste šírili dobré
meno našej školy i našej krajiny. Mnohí z vás sa stali uznávanými odborníkmi vo veterinárnej praxi, viacerí ste pôsobili ako
experti v zahraničí, nie malý počet z vás počas dlhých rokov
zastával funkciu okresných či krajských veterinárnych lekárov,
vedúcich poľnohospodárskych podnikov či vysoké miesta
v štátnej veterinárnej a potravinovej správe. Ak ste sa po opustení školy chceli dozvedieť o všetkom, čo sa na nej deje, keď ste
sa zaujímali o bývalých pedagógov, o zmeny a úspechy, bolo to
jednoduché. Stačilo sa obrátiť na spolužiaka, presnejšie hneď
na piatich bývalých spolužiakov, ktorí sa začlenili do akademickej obce a dosiahli méty najvyššie, keďže sa všetci piati stali
profesormi uznávanými doma i v zahraničí, o ktorých je počuť
v odborných kruhoch ešte aj dnes, keď sú z nich emeritní profesori. Navyše ste prvý ročník, z ktorého vzišiel rektor tejto univerzity – profesor Cabadaj. Za zmienku určite stojí, že to bol on, kto
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založil tradíciu zlatých promócií, a tak máme vzácnu príležitosť
sa v tento slávnostný deň stretnúť, spomínať na ľudí, miesta,
udalosti, vrátiť sa do minulosti viac či menej vzdialenej.
Na záver pani rektorka vyslovila želanie, aby aj ďalšie roky
zlatých absolventov boli prežité v zdraví, šťastí, spokojnosti
a porozumení v kruhu rodiny a priateľov.
Ako je tradíciou, za jubilujúci ročník vystúpi s príhovorom aj zástupca absolventov, a nebolo tomu inak ani
teraz, kedy sa za rečnícky pult postavil Dr. h. c. prof. MVDr.
Rudolf Cabadaj, PhD., ktorý sa v prvom rade poďakoval
pani rektorke za súhlas uskutočniť slávnostnú promóciu
a udelenie zlatých diplomov a tiež vyslovil presvedčenie,
že sľub ktorí ako absolventi dali pri preberaní diplomu na
promócii 4. 4. 1965 splnili. Nasledoval návrat v čase dozadu,
do študentských čias:
Rád by som tomuto slávnostnému zhromaždeniu, ale i nám
pripomenul naše študentské časy, ktoré aj po 56 rokoch sú živé
a radi na ne spomíname. Prvé naše vzájomné spoznávanie
bolo na cvičeniach, prednáškach, ale predovšetkým na spoločných aktivitách celého ročníka ako zemiakových brigádach
a po 1. semestri na zimnom výcvikovom kurze na Zlatej Idke.
Nezabudnuteľný bol peší pochod v snehovej fujavici na chatu
Erika na Kojšovej holi cca 9 km. Lyže a batožinu nám ťahali voly
zapriahnuté do saní... Dodnes mám v živej pamäti ošetrovanie
omrznutých uší a jedného ženského podbradku prof. Pačenovským, vtedajším vedúcim katedry telesnej výchovy. Príjemné
spomienky máme aj na letný výcvikový kurz v kúpeľoch
Ružbachy, na nočné kúpanie v kráteri, na náš stanový tábor,
kde sme mali vlastnú poľnú kuchyňu a v nej nezabudnuteľné
služby.
Náš ročník bol výnimočný aj v tom, že sa na nás skúšal
nový model praxí. V priebehu dvoch semestrov dvakrát po tri
mesiace tzv. výrobná prax v rastlinnej výrobe počas žatevných
prác a v živočíšnej výrobe pri kŕmení a ošetrovaní hovädzieho
dobytka, ošípaných a hydiny na Štátnom majetku Levoča
a jeho hospodárstvach. Dlhodobý pobyt vo veľkých skupinách
bol dobrý na vzájomné spoznávanie sa, ale nepriniesol predpokladanú odbornosť pre našu profesiu, preto postupne táto prax
zanikla.
Tu v tejto anatomickej posluchárni a v priľahlých cvičebniach a pitevniach sme prežili množstvo hodín memorovaním
anatomických názvov jednotlivých anatomických sústav. Áno,
anatómia bola prvé veľké sito, kde aj viacero našich spolužiakov
prerušilo našu spoločnú ročníkovú púť. Od druhého ročníka
u väčšiny z nás začalo tzv. odborné smerovanie, či už cez tzv.
študentské vedecké pomocné sily, ale hlavne dlhodobou činnosťou na diplomovej práci po katedrách školy. Mesto a jeho okolie
bolo pre nás aj kultúrne, športové a spoločenské miesto, kde
bolo často ťažko odolať pokušeniu, že je príjemnejšie venovať
sa iným činnostiam ako štúdiu.
www.uvlf.sk

Prof. Cabadaj pokračoval v spomienkach na dosiahnuté
úspechy po promóciách, a vyjadril poďakovanie ich alma
mater, ktorá mala na tomto úspechu podstatný podiel, a
ktorá im dala široké medicínske vzdelanie, diplom a s ním
počas rokov usilovnej odbornej činnosti možnosť odborného i osobného vyžitia sa na rôznych úsekoch veterinárnej

medicínskej a hygienickej činnosti. Na záver poprial univerzite a celej akademickej obci úspech a prosperitu.
Po hudobnom vystúpení sláčikového kvarteta a hymne
Gaudeamus sa všetci prítomní odobrali k soche Arda urobiť
si spoločnú fotografiu, aby potom prijali pozvanie pani
rektorky na čašu vína do jedálne školy. Neskôr sa presunuli
na Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, kde pokračovali v oslavách zlatej promócie.
Zlatá promócia 2015 bola ďalšou úspešnou, veľmi milou
a dojímavou slávnosťou, ktorej organizačné zabezpečenie
vôbec nie je jednoduché a trvá aj niekoľko mesiacov. Preto
je namieste vysloviť poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali
na jej hladkom priebehu, v prvom rade pani prorektorke
Faixovej, Ing. Renáte Božíkovej, Zuzane Szabovej a Mgr.
Lenke Žuravlovovej zo študijného oddelenia, doc. Ing.
Jarmile Eftimovej, CSc., a tiež zamestnancom oddelenia
prevádzky a investícií i oddeleniu informačných a komunikačných technológií.
PhDr. Ľudmila Kundríková
kancelárka
Foto: MVDr. Ladislav Pačaj

Jubilejný 10. ročník Seminára doktorandov

Ocenení účastníci

10. ročník Seminára doktorandov, venovaného pamiatke akademika Kolomana Boďu, sa konal v dňoch 8. – 9.
septembra 2015 v posluchárni parazitologického pavilónu
UVLF v Košiciach. Na seminári prezentovalo pred odbornou
porotou aj kolegami výsledky svojho výskumu celkovo 26
doktorandov z Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV,
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach. Seminár v jednotlivých dňoch prebiehal v 2
sekciách: parazitológia a mikrobiológia A, B (8. 9. 2015) a
fyziológia a patológia A, B (9. 9. 2015). Členmi organizačného
a programového výboru boli MVDr. Dušan Fabian, DrSc., a
prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
Na otvorení seminára sa zúčastnili prof. MVDr. Štefan
Faix, DrSc., riaditeľ Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat
SAV v Košiciach, prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., prorektor
pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky UVLF
v Košiciach, a prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD., prodekan
pre vedu, výskum a rozvoj PF UPJŠ. Podujatie otvoril MVDr.
Dušan Fabian, DrSc., z ÚFHZ SAV, hlavný organizátor všetwww.uvlf.sk

kých doterajších ročníkov. Prof. Štefan Faix predstavil život
a dielo akademika Kolomana Boďu (1927 – 2005), popredného veterinárneho fyziológa na Slovensku, ktorého profesionálna kariéra bola spätá s UVLF aj s Ústavom fyziológie
hospodárskych zvierat SAV v Košiciach.
Na seminár prihlásilo svoje príspevky 30 doktorandov 2.
až 4. ročníka štúdia z troch košických ústavov Slovenskej
akadémie vied (ÚFHZ SAV, PÚ SAV a NbÚ SAV – spolu 14
príspevkov), z UVLF v Košiciach (13 príspevkov) a z Prírodovedeckej fakulty a Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach (3
príspevky). V zborníku sú tiež práce štyroch doktorandov,
ktorí sa seminára nemohli z rôznych dôvodov aktívne
zúčastniť.
Príspevky hodnotila odborná komisia v zložení: doc.
RNDr. Peter Javorský, DrSc., a RNDr. Štefan Čikoš, PhD. (ÚFHZ
SAV), prof. MVDr. Mária Goldová, PhD., a doc. MVDr. Monika
Pipová, CSc. (UVLF), RNDr. Veronika Sačková, PhD., a RNDr.
Bianka Bojková, PhD. (PF UPJŠ). Komisia vybrala spomedzi
všetkých účastníkov 10 najlepších prác, ktoré boli ocenené
poukazmi na nákup vedeckých publikácií v hodnote 30
EUR: MVDr. Barbora Bucková a Mgr. Viktória Čabanová z
Parazitologického ústavu SAV, RNDr. Žofia Janštová, MVDr.
Ivana Kubašová a MVDr. Vladimíra Oceľová z ÚFHZ SAV, Mgr.
Mária Macejová z Ústavu biologických a ekologických vied
PF UPJŠ, MVDr. Adriana Osová z UVLF (Klinika prežúvavcov),
MVDr. Zuzana Poláková z UVLF (Ústav hygieny a technológie mäsa), MVDr. Tatiana Vrbovská z UVLF (Klinika malých
zvierat) a MVDr. Eva Székiová z Neurobiologického ústavu
SAV).
Príspevky zo seminára doktorandov v celkovom počte 30
sú uverejnené v recenzovanom zborníku s názvom Vedecké
práce doktorandov 2015 (ISBN 978-80-971428-2-7).
prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky
Foto: Katarína Čižmáriková
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Pravidelné pracovné stretnutie slovenských a českých vysokých škôl
zabezpečujúcich výučbu ŠP farmácia
Stalo sa tradíciou, že každoročne pod gesciou inej vysokej
školy Slovenskej a Českej republiky, ktorá zabezpečujúcej
výučbu farmácie, je organizované trojdňové pracovné stretnutie. Tohto roku, už po druhýkrát, organizátorom tohto
spoločného pracovného stretnutia bola Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.
Stretnutie sa uskutočnilo v dňoch 10. – 12. septembra
2015 v hoteli SOREA Ľubovňa v Ľubovnianskych kúpeľoch.
Na stretnutí sa zúčastnili za našu univerzitu prof. MVDr. Jana
Mojžišová, PhD., rektorka, prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.,
prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, prof. MVDr.
Juraj Pistl, PhD., prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a
zahraničné styky, a prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc., koordinátor ŠP farmácia. Farmaceutickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave reprezentovali prof. PharmDr. Pavel Mučaji,
PhD., dekan, doc. Mgr. Martina Dubničková, PhD., prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky, a
Mgr. Jaroslav Tóth, PhD., prodekan pre rozvoj fakulty a spoluprácu s praxou (poverený zodpovednosťou za oblasť informačných technológií). Farmaceutickú fakultu Veterinární a
farmaceutické univerzity Brno reprezentovali MUDr. Tomáš
Parák, PhD., dekan, PharmDr. Jan Šaloun, PhD., prodekan
pre pedagogickú činnosť, a prof. RNDr. Jozef Csöllei, CSc.,
prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné
styky. Za Farmaceutickú fakultu v Hradci Králové, Univerzita Karlova, sa zúčastnili doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek,
Ph.D., dekan fakulty, prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.,
prodekan pre vonkajšie vzťahy fakulty a transfer technológií,
prof. RNDr. Petr Solich, CSc., prodekan pre vnútorné záležitosti, európske fondy a strategický rozvoj fakulty, a prof.
Ing. Vladimír Wsól, Ph.D., prodekan pre vedeckú činnosť,
doktorské štúdium a akademické kvalifikácie.
Spoločné jednanie v salóniku hotela Sorea Ľubovňa

otvorila rektorka prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. Hlavným
programom jednania bola prezentácia informácií o novinkách vo výučbe, resp. vo vede od posledného stretnutia
vedení vysokých škôl zabezpečujúcich výučbu farmácie,
výmena skúseností zo zabezpečovania výmenných pobytov
študentov, resp. pedagogických pracovníkov v rámci
programu Erasmus. Veľmi vážnym bodom rokovania bolo
prejednanie možnej spolupráce vo vzdelávaní na všetkých
troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania, z čoho vznikli
konkrétne, v súčasnom období už čiastočne realizované
návrhy na spoluprácu v oblasti farmaceutických vied (doktorandské štúdiá, spoločné projekty vedy a výskumu, spoluúčasť na národných projektoch KEGA, VEGA a APVV).
Na spoločnom stretnutí bola taktiež slávnostne podpísaná
rektorkou prof. MVDr. Janou Mojžišovou, PhD., a dekanom
MUDr. Tomášom Parákom, PhD., inovovaná medzinárodná
zmluva o spolupráci medzi Univerzitou veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach a Farmaceutickou fakultou
Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.
Súčasťou programu spoločného stretnutia bola i prezentácia severovýchodného Slovenska – prehliadka expozície
Nestville park (ľudové remeslá, liehovar), návšteva múzea
Červený Kláštor (lekáreň mnícha Cypriána), splav Dunajca
a pasovanie rektorky a všetkých dekanov za goralov.
Nasledujúce pravidelné pracovné stretnutie slovenských a
českých vysokých škôl zabezpečujúcich výučbu ŠP farmácia
sa bude konať v budúcom akademickom roku 2016/2017
pod gesciou Farmaceutickej fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.
prof. MVDr. Jaroslav Legáth, PhD.

Univerzita na kongrese Nová Veterinária 2015
V dňoch 24. – 25.10. 2015 sa v priestoroch Agrokomplexu
v Nitre konal 22. ročník veľtržno-odborného kongresu pre
veterinárnych lekárov a veterinárne sestry Nová Veterinária
2015.
Predkongresový deň 23. 10. 2015 bol zameraný na školenie
posudzovateľov DBK a DLK, ktorú organizovala Spoločnosť
posudzovateľov dysplázie bedrového a lakťového kĺbu. Ako
prednášajúci boli pozvaní MVDr. Marta Schmidhalter-Pekárková, Diplomate ECVDI, a Dr. Kerstin von Pückler, Diplomate
ECVDI, ktorí sprostredkovali informácie na tému Interpretácia röntgenogramov DBK a DLK .
Nová Veterinária sa realizovala prebiehala v piatich
sekciách. V sekcii drobné cicavce mal prednášky MVDr.
Vladimír Jekl ml., PhD., ECZM, na tému Interná medicína
drobných cicavcov; doc. MVDr. Barbora Bezděková, PhD.,
DECEIM, prednášala v sekcii kone o metabolických ochoreniach u koní, v sekcii hospodárskych zvierat boli dvaja prednášajúci, a to MVDr. Arpád Csaba Bajcsy DVM, PhD., ECBHM,
ktorý mal prednášky o reprodukčnom manažmente hospodárskych zvierat, a MVDr. Peter Synak s prednáškou na
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tému Efektívny zdravotný manažment v chovoch ošípaných,
inovatívne postupy. V sekcii veterinárne sestry prednášal
MVDr. Jíři Jahoda na tému Ako využiť vedomosti sestričky.
Najpočetnejšia účasť členov kongresu bola v sekcii spoločenské zvieratá, kde počas dvoch dní prednášal Stijn J. M.
Niessen, DVM, PhD., DECVIM PGCVetEd FHEA MRCVS.
V tomto roku sa Novej Veterinárie zúčastnilo 628 účastníkov a 74 vystavovateľov. Po prvýkrát sa na tomto podujatí
ako vystavovateľ zúčastnila aj UVLF v Košiciach. Mladí kolegovia z kliniky malých zvierat a kliniky vtákov, exotických
a voľne žijúcich zvierat pod garanciou prof. MVDr. Alexandry
Trbolovej, PhD., prednostky kliniky malých zvierat, prezentovali nadštandardné činnosti, úkony, diagnostické a terapeutické možnosti ponúkané oboma klinikami. Tieto boli
prezentované vo forme power pointovej prezentácie,
informačných letákov a postermi. Kolegovia veterinárni
lekári veľmi pozitívne hodnotili túto aktivitu a prezentáciu
našej univerzity. Zastavovali sa pri stánku, živo diskutovali
s mladými kolegami, zaujímali sa o život a prácu na univerzite, alebo si len chceli pospomínať na študentské časy.
www.uvlf.sk

O atraktivite nášho stánku a vysokej profesionalite reprezentantov univerzity – prof. MVDr. Alexandry Trbolovej, PhD.,
MVDr. Michala Žilinčíka, MVDr. Tatiany Vrbovskej, MVDr.
Lucie Kottferovej, MVDr. Aladára Maďariho, PhD., a MVDr.
Jany Farbákovej – svedčí nielen značný záujem o našu
prezentáciu a dobrá návštevnosť, ale aj získanie ocenenia
Najlepší vystavovateľ, ktoré nám bolo udelené na vyhodnotení kongresu v rámci banketu. Univerzita ako vystavovateľ
dosiahla 59 bodov z maximálneho počtu 63. Druhý v poradí
s počtom 29 bodov bol stánok firmy Pharmacopola. Na našu
prvú účasť na tomto podujatí výsledok viac ako dobrý!
prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD.
prednostka kliniky malých zvierat

InVeST 2015
V dňoch 14. až 16. septembra 2015 sa na Vysokej škole
veterinárskej v Hannoveri uskutočnila 4. medzinárodná
konferencia Veterinárne simulovanie vo výučbe – InVeST
2015. Konferencie sa za UVLF v Košiciach zúčastnili prorektori
prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., a doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD.
Zámerom konferencií InVeST je vo všeobecnosti podporovať
výskumníkov, vývojárov a vzdelávacie inštitúcie v simulovaní vo výučbe a využívaní metód a postupov simulovania
vo veterinárnom vzdelávaní. Tohtoročná konferencia bola
zameraná na vývoj a efektívnosť simulátorov ako aj výučbových a komunikačných zručností. Účastníci konferencie mali
možnosť vypočuť si niekoľko plenárnych prednášok zameraných na optimalizáciu integrácie na simulácii založenej
výučby do vzdelávacieho procesu, na internacionalizáciu
veterinárneho vzdelávania a implementáciu problematiky
profesionálnej komunikácie do učebných plánov. Ďalšou
časťou konferencie boli krátke prednášky prezentujúce
skúsenosti pracovníkov vzdelávacích inštitúcií v oblasti
využívania modelov a simulácií vo výučbe, ale aj poznatky
s vývojom a výrobou modelov pre túto formu výučby
intenzívne začleňovanú do vzdelávacieho procesu veterinárnych lekárov. Treťou aktivitou boli workshopy vo forme
praktických činností účastníkov konferencie podľa výberu
tém dopredu ponúknutých v rámci programu konferencie.
Bola tu možnosť vidieť, ale aj vyrábať niektoré jednoduché
modely pre simulovanie praktických diagnostických a terapeutických úkonov na rôznych druhoch zvierat a oboznámiť
sa so skúsenosťami odborníkov, ktorí v danej oblasti už
dlhšie obdobie aktívne pôsobia. Zo širokej škály tém, ktorých
sa prezentácie týkali, je potrebné spomenúť aj prácu s virtuálnym pacientom, optimalizáciu výučby v malých skupinách
študentov, tvorba 3-D modelov, e-learning, simulácie sonografických a echokardiografických vyšetrení, online výučba
veterinárnej medicíny založená na báze dôkazov a pod.
Na simulácii založená praktická výučba zahŕňajúca širokú
škálu modelov v súčasnosti dostupných v mnohých laboratóriách klinických zručností sa stáva čoraz viac akceptovanou
a realizovanou metódou výučby. Na základe aj prezentovaných skúseností prináša tento systém vzdelávania pri štúdiu
a nadobúdaní praktických zručností veľa výhod študentom
a je prospešný zároveň aj z aspektu welfare pre zvieratá. U
nich sa tak využívaním tejto formy výučby študentmi realizované úkony a činnosti vykonávajú až po nadobudnutí
potrebných skúseností a zručností na modeloch a v rámci
simulácií. Aj keď využívanie simulácií a modelov vo výučbe
nie sú nové metódy vo vzdelávaní veterinárnej profesie,
www.uvlf.sk

tieto metódy spolu s ďalšími inováciami vo výučbe začali
byť výraznejšie aplikované v ostatných rokoch čiastočne
aj vplyvom kladenia dôrazu na podporu zabezpečenia
získania potrebných zručností (kompetencií) pre absolventov štúdia bezprostredne po nástupe do praktickej veterinárnej činnosti po ukončení štúdia, tzv. day 1 skills. Tento
systém výučby a získavania zručností sa na základe niektorých na konferencii prezentovaných poznatkov postupne
stáva už aj požiadavkou akreditácií veterinárnych študijných
programov.
InVeST je skratka stanovená pre medzinárodné veterinárne simulovanie vo výučbe. Je to neformálna skupina
odborníkov, ktorá začala svoje pôsobenie v auguste 2011 po
veľmi úspešnom sympóziu konanom na Fakulte veterinárnej
medicíny a biomedicínskych vied Colorado State University
vo Fort Collins. Skupina odborníkov sa následne rozrástla
vďaka zintenzívneniu komunikácie a výmeny skúseností
v oblasti praktických zručností a simulácií a organizovali sa
ďalšie konferencie v roku 2012 a 2014. Tieto konferencie
zaznamenali výrazný nárast počtu účastníkov a zúčastnených krajín. Konferencie InVeST poskytujú medzinárodné
fórum pre otázky výučby a vytváranie možností spolupráce v rámci siete výskumníkov, vedeckých pracovníkov
a pedagógov v tejto oblasti aktivít. Poskytujú priestor aj pre
vzdelávacie inštitúcie využívajúce a podporujúce zavedenie
efektívnych metód simulovania do vzdelávacieho procesu.
Konferencia v Hannoveri bola štvrtou v poradí, termín
a miesto organizácie ďalšej konferencie zatiaľ neboli stanovené. Podrobnejšie a kompletné informácie o InVeST-e je
možné získať na webovom sídle – www.vetedsimulation.
com, kde je stále zverejnená aj ponuka na zorganizovanie
ďalšej konferencie.
doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD.
prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
prorektori UVLF v Košiciach
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Visegrad University Association – General Meeting 2015

Účastníci VUA mítingu 2015 pred rektorátom SGGW. Foto: www.vua.uniag.sk

Hostiteľom výročného stretnutia VUA 2015, ktoré sa
konalo v dňoch 28. – 30. septembra 2015 bola Szkoła Główna
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – SGGW (Warsaw
University of Life Sciences). Mítingu sa zúčastnilo 40 predstaviteľov z 20 členských univerzít VUA z 10 krajín. Našu univerzitu zastupovala rektorka prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.,
a prorektor prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD. Zasadnutie otvoril
prezident VUA prof. Peter Bielik, prítomní boli aj prorektor
pre vzdelávanie SGGW prof. Kazimierz Banasik a prodekanka
pre medzinárodné vzťahy Fakulty ekonomických vied Nina
Drejerska. Prezident Bielik vo svojom príhovore zhodnotil
aktivity VUA za rok 2015 a uviedol plány Visegrad University Association pre nasledujúce obdobie. Účastníci schválili
Výročnú správu VUA a plán činnosti na rok 2016. V roku 2015
požiadali viaceré univerzity o členstvo VUA a 4 z nich boli
prijaté do asociácie: Uman National University of Horticulture, Ukraine, University of Agribusiness and Rural Development, Bulgaria, University of Zilina, Slovakia, Louisiana State
University Agricultural Centre and Louisiana State University
College of Agriculture, USA.
V priebehu mítingu boli volení tiež viceprezidenti
a členovia výkonného výboru. Za viceprezidentov boli
zvolení: Janusz Zmija – prvý viceprezident, University of
Agriculture in Cracow, Poland, Janos Tozser, Szent Istvan
University Gödöllö, Hungary, Alexander Turyanskiy, Belgorod
State Agricultural University, Russia. Za členov výkonného
výboru boli zvolení: Tatiana Litvinenko, Belgorod State
Agricultural University, Russia, Agata Malak-Rawlikowska,
Warsaw University of Life Sciences, Poland, Henrietta Nagy,
Szent Istvan University Godollo, Hungary, Robert Pokluda,

Mendel University in Brno, Czech Republic. V tomto roku
bola na základe hlasovania udelená tiež cena VUA AWARD
OF EXCELLENCE pre najaktívnejšiu členskú univerzitu v roku
2015. Tútko cenu získala Warsaw University of Life Sciences
(SGGW). Na mítingu odzneli tiež prezentácie Prof. Johna
Russina (Vice-chancellor of Louisiana State University), Dr.
Piotra Bajda (Medzinárodný višegrádsky fond) a Agnieszky
Wojciechowskej De Cokere (vedúca oddelenia medzinárodných výskumných projektov, SGGW), v ktorých oboznámili
prítomných s podrobnými informáciami o aktuálnych grantoch, projektoch a výskumných schémach.
Na záver prezident VUA poďakoval Varšavskej univerzite
(SGGW) za perfektnú organizáciu podujatia a všetkým účastníkom mítingu za plodnú spoluprácu a priateľskú atmosféru.
Na druhý deň boli všetci účastníci mítingu VUA pozvaní na
slávnostné zahájenie akademického roku na SGGW, ktoré
odzrkadľovalo veľkosť a históriu teto univerzity. Následne
sa otvoril priestor na prehliadku univerzity a na výmenu
skúseností, v našom prípade sa jednalo hlavne o veterinárnu
fakultu, kde sme mali možnosť vidieť laboratóriá a kliniky
prístrojovo zariadené na vysokej úrovni. V popredí bola
hlavne novozrekonštruovaná klinika koní s excelentným
prístorojovým vybavením.
Bližšie informácie o VUA General Meeting-u 2015 ako aj
fotogalériu môžete nájsť na: www.vua.uniag.sk a s tým súvisiacimi ďalšími stránkami.
prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť
a zahraničné styky

Slávnostné otvorenie
Výskumného univerzitného pracoviska AgroBioTech v Nitre
V priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v
Nitre sa 15. októbra 2015 uskutočnilo slávnostné otvorenie
Výskumného centra AgroBioTech. Univerzita Konštantína
Filozofa v Nitre, Slovenská poľnohospodárska univerzita
v Nitre a Ústav genetiky a biotechnológií rastlín Slovenskej akadémie vied od roku 2013 do roku 2015 realizovali
spoločný projekt Vybudovanie výskumného centra „AgroBioTech“, ktorý bol spolufinancovaný zo štrukturálnych
fondov Európskej únie v rámci Operačného programu
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Výskum a vývoj, štátneho rozpočtu a vlastných finančných
zdrojov.
Nové výskumné univerzitné pracovisko slávnostne uviedol
do života rektor SPU Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., za
účasti ministra pôdohospodárstva Ľubomíra Janhátka, štátneho tajomníka MŠVVaŠ Vladimíra Kováčika, rektora UKF
prof. RNDr. Ľubomíra Zelenického, CSc., riaditeľa Ústavu
genetiky a biotechnológií rastlín doc. RNDr. Ján Salaja, DrSc.,
ako aj ďalších predstaviteľov politického a spoločenského
www.uvlf.sk

života, zástupcov domácich a zahraničných univerzít i praxe.
Slávnostného otvorenia výskumného univerzitného pracoviska sa zúčastnila aj rektorka Univerzity veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach prof. MVDr. Jana Mojžišová,
PhD., prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné
styky prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., a prof. MVDr. Jozef Nagy,
PhD., prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality.

V rámci otvorenia Výskumného centra AgroBioTech
sa uskutočnila prehliadka laboratórií, v popoludňajších
hodinách sa v kongresovej sále výskumného centra konal
odborný program naplnený prednáškami.
prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.
prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality

Postpromočné stretnutie

Dňa 16. 10. 2015 o 14. hod. sa v starej anatomickej posluchárni na našej alma mater uskutočnilo stretnutie absolventov promočného ročníka 1979 po 36 rockoch od ich
slávnostného ukončenia Vysokej školy veterinárskej v Košiciach. Z 82 promujúcich doktorov veterinárnej medicíny
sa stretnutia zúčastnilo 40 absolventov a traja pedagógovia, pričom ostatní absolventi sa stretnutia nezúčastnili
z rôznych dôvodov a ospravedlnili sa.
Magická atmosféra na čas „pozabudnutých priestorov
školy“, nostalgická spomienka na študentské roky i návrat
do lavíc katedry anatómie evokovali veľmi srdečné okamihy
stretnutia, objatí a nekonečnú vravu otázok a odpovedí.
Organizátori stretnutia v úvode privítali spolužiakov
a bývalých vedúcich študijných skupín: prof. MVDr. I. Škardovú, PhD., prof. MVDr. J. Kačmárika, CSc., doc. MVDr. P.
Mészaroša, PhD., tlmočili ospravedlnenie neúčasti doc.
MVDr. F. Schwarza, CSc., doc. MVDr. J. Šályho, CSc., a s úctou
v srdci i duši zaspomínali na zosnulých pedagógov doc.
MVDr. A. Jurčinu, CSc., a ročníkového vedúceho doc. MVDr. J.
Knežíka, CSc.
www.uvlf.sk

Dlhú diskusiu, najmä o zmenách za ostatných 5 rokov
(stretnutia sú pravidelné po 5 rokoch, toto už bolo 7.)
vystriedalo fotenie, obhliadka školy, obdiv novostavieb
i spomienky na staré zákutia školy a osudové príbehy s nimi
spojené.
Stretnutie od 16. hod. až do neskorých nočných, priam
ranných hodín pokračovalo v spoločenských priestoroch
IVVL v Košiciach, teda v inštitúcii, ktorá v rámci postgraduálneho vzdelávania bola takmer prechodným domovom pri
získavaní atestácií.
Lúčenie bývalých spolužiakov, dnes kolegov v aktívnej
veterinárnej službe či už na zaslúženom dôchodku, bolo
rovnako srdečné ako stretnutie pri ich príchode z rôznych
kútov Slovenska. Výzva „Ad Revidendum 2019“ zaznela ako
túžba i nekonečný čas odlúčenia. Všetci však odchádzali
s pocitom uspokojenia a nádejou do ďalších bežných dní
neúprosne plynúceho času života.
Za organizačný výbor
prof. MVDr. Peter Reichel, CSc.
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XLV. Lenfeldovy a Höklovy dny

Fakulta veterinárnej hygieny a ekológie Veterinárnej a
farmaceutickej univerzity Brno a Štátna veterinárna správa
ČR usporiadali v dňoch 14. a 15. októbra 2015 konferenciu
Hygiena a technologie potravin, XLV. Lenfeldovy a Höklovy

dny. Medzinárodná konferencia bola zameraná na problematiku bezpečnosti a kvality potravín z pohľadu aplikácie
potravinového práva v činnosti štátnych orgánov. Konferencia priniesla aktuálne výsledky z vedeckej a kontrolnej
činnosti naprieč celým spektrom potravín.
Tohtoročný jubilejný 45. ročník konferencie bol spojený
s ďalšími významnými udalosťami. Fakulta veterinárnej
hygieny a ekológie Veterinárnej a farmaceutickej univerzity
Brno si pripomenula 40. výročie zahájenia výučby odboru
veterinárne lekárstvo – hygiena potravín a 25. výročie založenia Fakulty veterinárnej hygieny a ekológie.
Rokovania sa zúčastnila aj rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach prof. MVDr. Jana
Mojžišová, PhD., ktorá v úvodnej časti pozdravila účastníkov
konferencie, zablahoželala fakulte k jubileám a vyzdvihla
význam výučby hygieny potravín a spoluprácu oboch
univerzít.
V plenárnej časti konferencie vystúpil prof. MVDr. Peter
Turek, PhD., s prednáškou na tému Zameranie výučby
veterinárnej medicíny v podmienkach SR. Konferencie sa
už tradične aktívne zúčastnili pracovníci Katedry hygieny
a technológie potravín UVLF v Košiciach.
Oslavy jubileí pokračovali slávnostným zasadnutím
Vedeckej rady Fakulty veterinárnej hygieny a ekológie VFU
Brno. Pri tejto príležitosti rektorka UVLF v Košiciach zaslala
jubilujúcej fakulte pozdravný list.
prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.
prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality

Workshop ZVLHZ v Zemplínskej Teplici

V októbri 2013 sa v Školskom poľnohospodárskom podniku
v Zemplínskej Teplici uskutočnil prvý workshop zameraný na choroby a liečbu paznechtov hovädzieho dobytka.
Tento bol za strany veterinárnych lekárov vykonávajúcich
„veľkú“ prax hodnotený veľmi pozitívne, preto Združenie
veterinárnych lekárov hospodárskych zvierat po dohode
s Klinikou prežúvavcov UVLF v Košiciach a ŠPP zopakovalo
20

akciu aj v tomto roku
v ešte rozšírenejšom
rozsahu v dňoch 9. –
10. septembra 2015.
Workshop sa začal
v prvý deň už od
rána prednáškami,
ktorých
témami
boli súčasné trendy
chirurgie a ortopédie
na farme dojníc,
riešenie komplikovaného pôrodu cisárskym rezom, riešenie
ochorenia predžalúdkov – dislokácie
slezu. V podvečer
sa
demonštrovala
diagnostika krívania
a výber pacientov na praktický výkon ošetrenia na ďalší
deň priamo v maštaliach. Celú odbornú časť workshopu
realizoval prednosta kliniky prežúvavcov prof. MVDr. Pavol
Mudroň, PhD., DipECBHM.
Aj keď boli mnohí účastníci workshopu, a bolo nás tridsať,
dosť unavení z cestovania, neraz zo značných vzdialeností,
ako aj z celodenného odborného programu, večer sme sa
www.uvlf.sk

zišli v jedálni ŠPP. Po chutnej večeri, ktorú nám pripravili
kuchárky ŠPP, sa v príjemnej atmosfére rozvinula niekoľkohodinová priateľská a kolegiálna debata, kde sme prebrali
pozitívne i negatívne poznatky z praxe jednotlivých kolegov
i neradostné perspektívy poľnohospodárstva ako celku
na Slovensku. I tak však neupadáme do depresie a máme
naďalej záujem o zdokonaľovanie sa v svojej profesii, a preto
aj takéto akcie majú svoj význam. Zhodli sme sa, že organizátori budú v nich pokračovať, ale keďže v ročnom cykle

by nebolo dosť záujemcov, budú sa konať každé
dva roky. Ukazuje sa to ako vhodná forma spolupráce UVLF a jej ŠPP, ktorý zabezpečuje praktickú
klinickú výučbu študentov. Praktická výučba je
dôležitou súčasťou vzdelávania veterinárskej
profesie a prispieva k uplatniteľnosti absolventov
univerzity v praxi. Možnosť praktickej demonštrácie diagnostických a liečebných postupov je
však aj významnou pomocou pre postgraduálne
vzdelávanie veterinárnych lekárov.
To sa plne potvrdilo v nasledujúci deň,
kedy si účastníci na predtým vybraných pacientoch prakticky „vlastnoručne“ vykonali zákroky,
ktoré im boli v teoretickej časti prezentované. Bolo
to nielen ošetrenie paznechtov, ale keďže u jednej
dojnice bola indikácia na amputáciu paznechta,
bola aj táto urobená, aj s predchádzajúcou anestéziou a všetkými potrebnými úkonmi.
Aj touto formou teda uvedeným inštitúciám vyjadrujeme poďakovanie. Na jednej
strane ochotnému a ústretovému personálu podniku ŠPP,
ktorý poskytol plnú súčinnosť, ale veľkú pochvalu si zaslúži
pán prof. Mudroň, ktorý sa nielen podieľal na organizácii
podujatia, ale s neobyčajnou ochotou, pripravenosťou,
odborným prístupom a erudovanosťou sa najviac pričinil
o vysokú úroveň podujatia a spokojnosť účastníkov.
MVDr. Dezider Góra
prezident ZVLHZ

Syntéza a analýza liečiv
Začiatkom septembra sa v Brne uskutočnila 44. medzinárodná konferencia Syntéza a analýza liečiv, ktorú
organizovala Farmaceutická fakulta Veterinárnej a farmaceutickej univerzity v Brne. Konferencia bola zameraná na
výskum liečiv, ich syntézu, analýzu, mechanizmus účinku
a interakcie. Odzneli aj príspevky, ktoré mali metodický
charakter. Konferencie sa zúčastnili vedci z Rakúska,
Ukrajiny, Poľska, Lotyšska, Chorvátska, Slovinska, Česka
a Slovenska.
Naša univerzita bola zastúpená 4 pracovníčkami
z katedry chémie, biochémie a biofyziky, ktoré sa aktívne
zúčastnili vedeckého programu. Na konferencii odznelo
14 vedeckých prednášok v štyroch sekciách a bolo prezentovaných 64 posterových prezentácií. Doc. Jana Staničová
z ústavu biofyziky predniesla prednášku na tému Potential anticancer agent hypericin and its model compound
emodin: interaction with DNA. V posterovej časti prezentovali svoje príspevky RNDr. Judit Süli, CSc., RNDr. Monika
Šuleková, PhD., RNDr. Zdenka Bedlovičová, PhD., z Katedry
chémie, biochémie a biofyziky UVLF v Košiciach, a MVDr.
Martina Chripková, PhD., spolu s MVDr. Františkom Zigom,
PhD., z Katedry farmakológie a toxikológie a Katedry
výživy, dietetiky a chovu zvierat UVLF v Košiciach.
Konferencia bola užitočným fórom o najnovších trendoch vo výskume liečiv a priniesla účastníkom mnoho
nových obohacujúcich poznatkov v tejto rýchlo sa rozvíjajúcej sa oblasti.
doc. RNDr. Jana Staničová, PhD.
www.uvlf.sk
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Sympózium o zmenách správania starnúcich psov a mačiek

Dňa 6. 10. 2015 sa konalo sympózium venované zmenám
správania starnúcich psov a mačiek „Spoznajte kognitívnu
poruchu psov a mačiek – od základného výskumu až k
diagnostike a terapií”. Sympózium sa konalo pod záštitou
rektorky Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach prof. MVDr. Jany Mojžišovej PhD., v spolupráci
s doc. MVDr. Norbertom Žilkom, DrSc., z Neuroimunologického ústavu Slovenskej akadémie vied, ktorý je autorom
celého konceptu výskumu tejto problematiky na Slovensku.
Podujatie pomohla zabezpečiť aj Komora veterinárnych
lekárov SR a pozvané partnerské firmy a organizácie. Toto
pre veterinárnu medicínu významné podujatie sa konalo
v reprezentatívnych priestoroch Auly Teologickej fakulty
Katolíckej univerzity v Košiciach, nakoľko priestory auly
UVLF v Košiciach boli v tej dobe v rekonštrukcii. O aktuálnosti diskutovanej problematiky svedčí prejavený záujem zo
strany súkromných veterinárnych lekárov, ale aj prítomnosť
nemalej skupiny študentov UVLF, ako budúcich praktických
veterinárnych lekárov, ktorí sa s týmto ochorením u malých
zvierat môžu stretnúť.
Sympózium predstavilo kognitívnu poruchu psov a mačiek v celom svojom spektre, od základnej vedeckého
bádania až po klinickú diagnostiku a terapeutickú medicínu, prinieslo to najlepšie, čo svetová veda v tejto oblasti
v súčasnej dobe ponúka. O svoje skúsenosti a vedomosti sa
prišli podeliť najväčší svetoví odborníci v danej oblasti. Dr.
Gary Landsberg BSc, DVM, DACVB, dip ECAWBM (veterinárny
behaviorista, odborník uznávaný American College of Veterinary Behaviorists a European College of Animal Welfare and
Behavioural Medicine) z kanadskej North Toronto Veterinary
Behaviour Specialty Clinic; Dr. Sagi Denenberg DVM, DACVB,
dip. ECAWBM, MACVSc (Behaviour), absolvent UVLF v Košiciach momentálne pôsobiaci na University of Bristol; Joseph
Araujo prezident kanadskej firmy InterVivo Solutions, a Dr.
Enikó Kubýiny, PhD., z Eötvös University Budapest. S príspevkom vystúpil aj MVDr. Aladár Maďari, PhD., z UVLF, ktorý
vypracoval nový jednoducho aplikovateľný diagnostický
postup umožňujúci skorú diagnostiku ochorenia a identifikoval jednotlivé štádiá ochorenia. Svoje výsledky publikoval v karentovanom časopise Applied Animal Behaviour
Science, čo zaregistrovali aj redaktori z časopisu Science
a túto informáciu zaradili medzi TOP informácie. So zaujímavým príspevkom vystúpila MVDr. Dáša Čížková, DrSc., z
Neurobiologického ústavu SAV, ktorá vyvíja nový prevratný
koncept liečby kognitívnej poruchy psov s využitím kmeňových buniek, v čom má Slovensko prvenstvo spomedzi
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Auditóriu tvorila odborná verejnosť spolu s domácimi a zahraničnými
študentami

svetových vedeckých základní. V priebehu niekoľkých hodín
poslucháči získali komplexný prehľad o ochorení, ktoré sa
pomaly stáva najčastejšie sa vyskytujúcou chorobou centrálneho nervového systému psov a mačiek netraumatického pôvodu. Dozvedeli sa o moderných preventívnych a
terapeutických metódach a získali informácie o aktuálnom
výskyte ochorenia na Slovensku. Hoci prednášky prebiehali
v anglickom jazyku, bol zabezpečený simultánny preklad.
Naším cieľom bolo nielen priblížiť problematiku kognitívnej poruchy psov a mačiek, do ktorej podal úvod zakladateľ behaviorálnej medicíny na Slovensku prof. MVDr.
Marián Kozák, PhD., ale taktiež predstaviť nový diagnostický
postup umožňujúci skorú diagnostiku ochorenia a identifikáciu jednotlivých štádií ochorenia CADES (CAnine DEmentia
Scale; Madari et al., 2015) – jednoduchý a rýchly test, ktorý s
vysokou pravdepodobnosťou zachytí skoré zmeny súvisiace
s ochorením a bude reflektovať ich postupné zhoršovanie
sa v čase. Test je určený výhradne pre veterinárnych lekárov,
pretože je súčasťou komplexného vyšetrenia psa, ktoré
odhalí možné príčiny ochorenia, ako napríklad slepotu,
hluchotu, nádorové ochorenia či hormonálne poruchy. Veterinárny lekár musí byť schopný rozpoznať, či majiteľ nemá
tendencie nadhodnocovať alebo práve naopak bagatelizovať príznaky ochorenia.
Priaznivé ohlasy na konané sympózium zo strany zúčastnených nás organizátorov veľmi potešilo a utvrdilo nás
v tom, že na Slovensku je stále záujem o získavanie nových
kvalitných poznatkov a informácií. Taktiež pozitívne ohlasy
zo strany prednášajúcich nám otvárajú dvere pre rozvinutie
ďalšej spolupráce vo forme výmeny svojich skúsenosti so
skúsenými veterinárnymi lekármi z celého sveta.
MVDr. Jana Farbáková, klinika malých zvierat
www.uvlf.sk

Spomienka na Dr. h. c. prof. MVDr. Pavla Gamčíka, DrSc.
(1925 – 1995)
Koncom mája tohto roku sme spomínali pri príležitosti
nedožitých 90. narodenín na Dr. h. c. prof. MVDr. Pavla
Gamčíka, DrSc., významného vedca, vysokoškolského
učiteľa a odborníka v oblasti fyziológie a patológie reprodukcie hospodárskych zvierat. Vedecká a odborná životná
cesta profesora Gamčíka je známa doma aj v zahraničí ako
veľmi bohatá, činorodá a úspešná v spojitosti s budovaním
a rozvojom Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach,
veterinárskej andrológie a umelej inseminácie na Slovensku.
Prof. Gamčík sa narodil 28. mája 1925 v Giraltovciach. Po
maturite na gymnáziu v Prešove vyštudoval veterinársku
medicínu na Vysokej škole veterinárnej v Brne, kde už ako
študent začal pracovať na pôrodníckej klinike pod vedením
prof. Příbyla. Začiatkom roku 1951 prešiel na novozaloženú Vysokú školu veterinársku v Košiciach. Bol poverený
vedením školy budovať pôrodnícko-gynekologickú kliniku
s využitím skúseností a odborných návykov mladého asistenta z kliniky v Brne. Od roku 1954 bol poverený prednáškami a skúšaním študijnej disciplíny gynekológia a umelá
inseminácia hospodárskych zvierat. V roku 1957 bol menovaný vedúcim katedry pôrodníctva, gynekológie a umelej
inseminácie, ktorú viedol do roku 1986. V roku 1960 po
úspešnej habilitácii bol menovaný docentom, v roku 1963
po dizertácii sa stal kandidátom vied a v roku 1967 bol
menovaný profesorom. V roku 1983 obhájil doktorskú dizertačnú prácu a získal hodnosť doktora vied (DrSc.).
Profesor
Gamčík bol významným pedagógom
a vedeckým pracovníkom, ktorý patril medzi priekopníkov
budovania modernej koncepcie reprodukcie hospodárskych zvierat, uznávaným doma i v zahraničí. O vysokej
vedecko-výskumnej erudícii a aktivite svedčí jeho 230
pôvodných experimentálnych prác a odborných publikácií.
Pod jeho vedením bolo vyriešených a úspešne obhájených
10 záverečných výskumných správ. Spomínali sme pri tom
aj na mimoriadne záslužné aktivity prof. Gamčíka pri zavádzaní umelej inseminácie hospodárskych zvierat a budovaní
laboratórneho vybavenia inseminačnej služby. Bol autorom
a spoluautorom 33 knižných publikácií, učebníc, odborných
monografií a prekladov. Pod jeho školením a vedením 16

pracovníkov
získalo
hodnosť
kandidáta
vied, 4 habilitovali na
docentov.
Vychoval
aj celý rad terénnych
špecialistov v odbore
reprodukcie
hospodárskych zvierat pre
ústavy veterinárskej a
plemenárskej služby.
Medzi významné aktivity prof. Gamčíka
patrí aj 9 celoštátnych
vedeckých konferencií
s
medzinárodnou
účasťou vrátane Příbylových dní. Od roku
1974 bol gestorom pre
spoluprácu Vysokej školy veterinárskej v Košiciach s Veterinárskou fakultou Akadémie rolničnej v Lubline, ktorá mu
v roku 1989 udelila čestný doktorát. Za jeho vynikajúce
výsledky vrátane príkladnej starostlivosti o vydávanie
učebníc, monografií a učebných textov bol nositeľom štátneho vyznamenania Za vynikajúcu prácu, ďalej získal cenu
vydavateľstva Príroda a Slovenského literárneho fondu ako
aj vyznamenaní ministerstva školstva, Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SR, Štátnych veterinárnych správ ČR
a SR.
Obraz osobnosti prof. Gamčíka dotvára úspešný výkon
významných funkcií, medzi inými funkcie prorektora VŠV či
15-ročná práca člena Ústredného výboru odborového zväzu
školstva a vedy. Bol členom Veterinárneho odboru ČSAZ
a členom výboru MO Matice slovenskej v Košiciach.
Za spolupracovníkov v oblasti veterinárskej reprodukcii
spomínali:
prof. MVDr. I. Valocký, PhD., prof. MVDr. J. Kačmárik,
PhD., prof. MVDr. J. Elečko, CSc., doc. MVDr. F. Schvarcz,
CSc., prof. MVDr. I. Maraček, DrSc.

Blahoželáme jubilantom...
... ktorí v mesiacoch september a október oslávili svoje životné jubileá.
Do ďalších rokov im želáme okrem pevného zdravia, šťastia, pokoja
a porozumenia aj splnenie pracovných i osobných prianí.
Milena Šustríková
Štefan Fedorčák
Zdena Pšáková
RNDr. Mária Jesenská
Mariana Šauličová
RNDr. Anton Bartunek

www.uvlf.sk

doc. RNDr. Angela Staníková, PhD.
doc. MVDr. Ľudovít Para, CSc.
prof. MVDr. Viera Rajtová, DrSc.
prof. MVDr. Ivan Rosival, CSc.
doc. MVDr. Jozef Marcaník, CSc.
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Jeseň v jazdeckom športe

September a október 2015 boli pre priaznivcov jazdeckého športu skutočne bohaté na podujatia vo viacerých
smeroch. Začali sme 19. ročníkom jazdeckých pretekov
o Košický pohár a aj keď počasie 5. septembra nebolo
najkrajšie, tak polooblačná obloha s pár kvapkami dažďa
koňom vyhovovala. Tento rok boli tieto tradičné jesenné
preteky zároveň aj finálovým kolom Východoslovenského
skokového pohára v kategóriách deti, mladí jazdci a juniori.
Domácich usporiadateľov z Jazdeckého oddielu Slávia UVLF
potešilo, že v tejto celosezónnej súťaži, ktorá mala v prípade
detí 13 kôl a v prípade juniorov 11 kôl, sa naši jazdci nestratili. Medzi deťmi si celkovo 6. miesto vybojoval Samko
Paľa, ktorý štartoval prvým rokom, a z juniorov vybojovali
2. miesto Katka Soľanková na Drinke a 4. miesto Barbora
Stehlíková s Caesarom van der Helle. Na záver pretekov
mali diváci možnosť vidieť napínavú súťaž MINI-MAXI, kde
sa výška prekážok zvyšovala po každom kole a víťazom sa
stal jazdec, ktorý prekonal najvyššie prekážky bez trestných
bodov. Víťazom sa tento rok stal Zdeno Kuchár z jazdeckého
klubu Slávia Spišská Nová Ves.

Už 26. septembra pokračovalo jesenné súťaženie na 4.
ročníku Jesennej ceny Košíc v drezúre. Tento rok premiérovo
s piatimi súťažami vrátane najvyššej slovenskej drezúrnej
úlohy ST. Ako potvrdili rozhodcovia prof. Halgoš a Dr. Juhász,
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tieto preteky už aj počtom štartujúcich sa radia
v rámci Slovenska medzi tie väčšie a kvalitne
obsadené. O to viac potešili umiestnenia domácich jazdcov. 1. miesto Barbory Stehlíkovej
v súťaži Z, 1. a 2. miesto pre Dušanu Vykoukalovú a Samka Paľu v súťaži drezúrnych jazdcov,
a 2. miesto v súťaži L opäť pre Barboru Stehlíkovú. V súťaži S sa na výbornom druhom mieste
umiestnila Dominika Kačengová a v najvyššej
ST obsadili domáci jazdci okrem prvého miesta
všetky. Najlepšie z domácich zajazdila Heidi M.
Skallerud s Whitney na 2. a I Want You na treťom
mieste. V tejto súťaži zvíťazila Paraskievi Spišáková, ktorá sa zároveň stala aj víťazkou celosezónnej súťaže o putovný pohár BUDO Sport,
ktorý prevzala práve od Heidi Skallerud – minuloročnej víťazky.
Už nasledujúci víkend 3. októbra sa v priestoroch jazdeckého areálu uskutočnili skúšky základného
výcviku jazdcov. Jazdci z košického kraja tak mohli predviesť,
čo sa naučili, a po zvládnutí jazdy a ústnej skúšky tak získali
certifikát a možnosť zaregistrovať si jazdeckú licenciu, ktorá
ich oprávňuje zúčastniť sa pretekov kdekoľvek na Slovensku.
Záverom sezóny je už tradične Hubertova jazda. Tento rok
sa uskutočnila 30. októbra v krásnom jesennom počasí, čo
dokázalo, že zmena termínu sa vyplatila. Sprievod koní sa
aj tento rok prešiel Hlavnou ulicou ku Štátnemu divadlu
Košice, kde sa konal nástup s dekoráciou jazdcov. Počet
zúčastnených koní 41 je rekordom a aj podľa zúčastnených
„mimo košičanov“ stúpa záujem o účasť na tomto symbolickom ukončení jazdeckej sezóny v Košiciach. Atmosféra
košickej Hlavnej ulice a následný nástup okolo Arda v areáli
univerzity je neporovnateľný s podobnými podujatiami
v iných mestách. Aj tento rok bola pre jazdcov pripravená
trasa v mestských lesoch na Bankove a záverečný lov líšky.
Najrýchlejším, a teda aj víťazom sa stal Matúš Štefko z Policajného zboru SR pôsobiaci na oddelení jazdnej polície v
Košiciach. Dá sa teda povedať, že pohár pre víťaza Hubertovej jazdy zostal doma.

Týmto sa sezóna 2015 ukončila a koňom doprajú majitelia zaslúžený oddych pred zimnou prípravou, ktorá začína
zväčša v januári. Dúfajme že sezóna 2016 bude minimálne
rovnako úspešná ako tá ukončená.
Ing. Marek Horváth
www.uvlf.sk

Duálne vzdelávanie študentov v kynologickej praxi

Zadržanie kľačiaceho páchateľa Psovod práp. Jozef Bali - Hudák
v tzv. ringo obleku služobným s bloodhoundom po vypracopsom.
vaní pachovej stopy.

Poslucháči 3. ročníka denného a externého študijného
programu kynológia, študijného programu vzťah človek
– zviera a jeho využitie v canisterapii a v hipoterapii UVLF
v Košiciach sa zúčastnili dňa 8. októbra 2015 v okresnom
riaditeľstve Policajného zboru v Michalovciach výjazdového
praktického seminára. Policajní psovodi pod vedením veliteľa oddelenia služobnej kynológie npor. Juraja Semana
prezentovali univerzitným študentom činnosti špecifické
pre policajnú kynológiu: pachovú stopu vo frekvencii,
vyhľadávanie vystrelených nábojníc, zadržanie páchateľa
v ochrannom, tzv. ringo obleku, zadržanie páchateľa aktívne
unikajúceho pred služobným psom, metódu mantrailing
a ďalšie.
Formát seminára bol interaktívny. Poslucháči bakalárskeho štúdia prejavili záujem o charakter predvedených
policajných činností. Kládli psovodom otázky spojené s
výkonom policajnej praxe, na ktoré kynologickí špecialisti fundovane odpovedali a približovali študentom výkon
klasickej policajnej kynológie, ktorý realizujú v podmienkach verejno-poriadkového a operatívno-pátracieho smeru
policajno-bezpečnostnej činnosti okresného riaditeľstva
Policajného zboru v Michalovciach. Recipročne sa policajti

zaujímali o študijný program kynológia. Riaditeľ poriadkovej polície pplk. JUDr. Anton Bereščík, ktorý tiež zavítal na
prezentáciu, dokonca prezradil, že jeho dcéra je veľká psičkárka a po maturite si plánuje podať prihlášku na Univerzitu
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.
Súčasťou výjazdového praktického zamestnania bol aj
„pokus“ s poľovným plemenom bloodhoundom Adeptom
pri sledovaní pachovej stopy svojho prvého psovoda
metódou mantrailing. Skúmala sa reakcia psa po dlhšom
časovom odlúčení od jeho pôvodného majiteľa, ktorý ho
venoval policajnému psovodovi približne pred šiestimi
mesiacmi. Zúčastnení sledovali, akým spôsobom zareaguje
Adept na pachový podnet, ktorý dobre poznal, pretože sa
mu ukladal do dlhodobej čuchovej pamäti počas predchádzajúcich troch rokov, keď bol v starostlivosti svojho prvého
psovoda. Štvorročný farbiar vypracoval stopu metódou
mantrailing s veľkým záujmom a na jej konci s radostným
označením a zvítaním sa so svojím predchádzajúcim
psovodom. Túto prácu si študenti zaznamenávali na videotechnike aj v 4K rozlíšení.
Vzhľadom k úspešnému priebehu odborného zamestnania
v okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Michalovciach,
ktoré v plnej miere reflektovalo súčasné trendy v modernom
duálnom vzdelávaní študentov, bude uvedený formát praktickej výučby zakomponovaný aj do nasledujúceho akademického roku 2016/2017. Riaditeľ okresného riaditeľstva
Policajného zboru v Michalovciach pplk. Mgr. Milan Vojník
vyslovil organizovaniu vzájomných stretnutí medzi Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a jeho
riaditeľstvom svoju plnú podporu. Podujatie okomentoval
slovami: „Som úprimne rád, že toto praktické zamestnanie
rozšírilo vzdelanostný obzor študentov univerzity. Zároveň
to považujem za skvelú možnosť na propagáciu práce Policajného zboru, osobitne služobnej kynológie. Budem rád,
keď sa takéto aktivity v budúcnosti zopakujú.“
RNDr. Vladimír Ďurišin
Foto: autor

Záverečné foto z cvičenia: druhý sprava – riaditeľ odboru poriadkovej polície OR PZ v Michalovciach pplk. JUDr. Anton Bereščík

www.uvlf.sk
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Futbalový turnaj troch univerzít

Pred začiatkom akademického roku 2015/2016 sa dňa
17. 9. 2015 konal už viac ako tradičný futbalový turnaj troch
univerzít – SPU Nitra, TU Zvolen a UVLF v Košiciach. Tentokrát to pripadlo organizovať TU vo Zvolene pod záštitou ich
rektora. Krásne počasie, malebná rekreačná dedinka Kováčova, viac ako primerané športové prostredie i športová
atmosféra. Naše družstvo malo dostatok času i priestoru
vďaka vedeniu UVLF i Rade ZO, ktorí im vytvorili maximálne
podmienky na dané podujatie sa pripraviť. Lenže prišla

hodina pravdy. Sklamali sme na celej čiare. Po krutých, ale
spravodlivých prehrách sme nakoniec zostali tretí. Zaslúžené
víťazstvo i pohár si odniesla SPU v Nitre. Ale aspoň jedna
skvelá iskierka z nášho tímu sa rozjasala – najužitočnejším
hráčom sa stal náš kapitán Ing. Stanislav Mata. A nám ostáva
len veriť, že o rok v Nitre urobíme reparát.
prof. RNDr. Michal Toropila, CSc.

Jeseň na Dunajci
Zo začiatkom októbra sa
spája rozlúčka s vodáckou
sezónou na Hornáde. Tento
rok bol však skúpy na vodu
a hladina v Hornáde prekonávala svoje minimá. A tak
sa študenti veteriny pobrali
aj so svojou rektorkou severnejšie na Pieniny. Dunajec
nesklamal.
Príjemne vysoký stav
vody + nádherné počasie
+ super parta = všetci nám
môžu závidieť, že sme tam
boli. Príďte nabudúce aj vy!!!

Pripravení...

A tí ďalší

Veliteľský raft
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Vyrastú z nich reprezentanti?

Mladí vodáci veterinári pozdravujú a pozývajú medzi seba

Možno jedna z naších nádejí Zuzka Paňková na OH 2024

Kanoistický oddiel naše TJ Slávia UVLF zorganizoval na Hornáde pred svojou lodenicou 19. a 20. 9.
2015 Košické preteky mládeže vo vodnom slalome,
na ktorých štartovalo vyše 40 lodí prevažne pretekárov žiackych kategórií z Dolného Kubína, Zvolena
a Košíc. Na domácej vode sa naši mladí pretekári
nesprávali pohostinne a vyhrali všetky kategórie.
Najúspešnejšou pretekárkou bola mladšia žiačka
Zuzka Paňková, dvojnásobná majsterka SR, keď
zvíťazila v každej kategórii, v ktorej štartovala.
Ďalšími víťazmi boli Mihok Timo, Stano Samuel
a Antolík Jakub. Aby hosťom nebolo smutno, pred
cestou domov dostali chutný guľáš a medovníkové
medaily.

Prekvapenie z veteriny
O prekvapenie počas tohoročného Medzinárodného
maratónu mieru sa postarala naša študentka 2. ročníka
študijného programu všeobecné veterinárske lekárstvo
Zuzana Durcová, ktorá zvíťazila medzi ženami na Univerzitnom behu na 12 km časom 45 minút 58 sekúnd, keď lepší
čas mali len štyria muži a druhá žena v poradí bola skoro
o 3 minúty pomalšia. Ale pre tých, ktorí ju poznajú, to až
také veľké prekvapenie nebolo. Je to totiž atlétka z Myjavy,
niekoľkonásobná juniorská majsterka Slovenska na rôznych
vzdialenostiach v hale i vonku, na dráhe i na ceste a presadzuje sa už aj medzi ženami, keď zvíťazila v septembri na
majstrovstvách SR v behu na 10 km na ceste a na otvorených majstrovstvách Maďarska na 5 km obsadila 2. miesto.
Vďaka dobrým výsledkom si ju všimli už aj reprezentační
tréneri a zaradili ju do reprezentačného družstva. A tak nie
náhodou je aj dvojnásobnou víťazkou a ozdobou našich
„behov okolo internátov“, ktoré organizuje ústav telesnej
výchovy a športu na jar a na jeseň.
PaedDr. Anton Čižmárik
ústav telesnej výchovy a športu
Zuzana Durcová s trofejou

www.uvlf.sk
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Ďakujeme, že ste nám držali palce

Blíži sa koniec roka, a ako je v tomto čase zvykom, aj my
sme sa obzreli za športovou sezónou, ktorá je pomaly za
nami.
Medzinárodným vrcholom športovej sezóny 2015 boli
jednoznačne Majstrovstvá sveta juniorov vo voltíži, ktoré
sa konali v dňoch 5. – 9. augusta 2015 v holandskom
Ermele. Naša skupina pod vedením trénerky Evy Pavľakovej v zložení Daniela Semancová, Zuzana Majsniarová,
Zuzana Orinčáková, Sára Šoltészová, Michaela Malegová,
Svetlana Kmecová a Patrícia Malegová v silnej konkurencii
obsadila 10. miesto. Preteky boli pre dievčatá psychicky
veľmi náročné. Na tak silne obsadených pretekoch štartovali voltižérky prvýkrát. Všetky zúčastnené skupiny boli
veľmi kvalitne pripravené, nielen tie, ktoré na výsledkových
listinách skončili pred nami, ale aj tie, ktoré obsadili priečky
pod nami. Na 10. mieste sa podieľalo aj nešťastné smolné
zranenie koníka Trouble Maker Z 15 minút pred finálovou
jazdou. Verdikt o ďalšom pretekaní alebo diskvalifikácii kvôli
zraneniu koňa bol plne v rukách rozhodcov. Tí nás nakoniec
nechali súťaž dokončiť, ale nízka známka za koňa sa odrazila
na celkovej známke. Dievčatá budú v juniorskej kategórii
v nezmenenom zložení štartovať aj v sezóne 2016. Uvidíme,
či sa nám podarí aj nasledujúci rok nominovať sa na vrcholný
šampionát, ktorý sa bude konať v dňoch 17. – 21. 8. 2016,
tentokrát vo Francúzku v Le Mans.
Domácim vrcholom súťažnej sezóny boli majstrovstvá Slovenska konané v Areáli zdravia – Rozalka, Pezinok,
posledný septembrový víkend (25. – 27. 9. 2015). Prete-

károm vo farbách UVLF sa darilo. V najobsadenejšej kategórii jednotlivcov – staršie deti obsadila Sára Šoltészová na
koni Oliver Kinsky, lonžér Marián Pavľak, 1. miesto a Michaela
Malegová na rovnakom koni skončila druhá. V juniorkách
Daniela Semancová, Zuzana Orinčáková a Zuzana Majsniarová skončili na druhom, treťom a štvrtom mieste takisto
na 15-ročnom valachovi Oliver Kinsky. V súťaži skupín bol
štart Trouble Makera Z po zranení na MS v Ermele otázny do
poslednej chvíle. Belgický valach plemena Zangerscheide
nakoniec štartoval, avšak dievčatá na ňom nemali možnosť
trénovať skupinovú voľnú zostavu skoro dva mesiace pred
MSR. To sa odrazilo na výsledku, keď sme veľmi tesne obsadili striebornú priečku za víťaznou skupinou z NŽ Topoľčianky. Bronz obsadila skupina B z klubu našej alma mater
na koni Alasca K pod vedením trénerky aj lonžérky Martiny
Posilnej.
V tomto roku nás čakajú ešte dve podujatia. V dňoch 27. –
29. 11. 2015 to bude celoslovenské sústredenie talentovanej
mládeže v domácom prostredí v Košiciach a v dňoch 12. –
13. 12. 2015 to bude tréningový kemp s rakúskou trénerkou
Isabel Fiala z Viedne. Bude sa venovať predovšetkým tvorbe
a nácviku novej voľnej zostavy A skupiny TJ Slávia UVLF.
Obe sústredenia sa konajú s cieľom čo najlepšie sa pripraviť
sezónu 2016. Aká bude? Uvidíme, hlavne nech sú všetci
športovci a všetky ,,veterinárske“ kone zdraví aj po celý
budúci rok.
MVDr. Marián Pavľak
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