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Otvorenie akademického roku 2018/2019

Akademický rok 2018/2019 bol slávnostne otvorený v
aule univerzity dňa 14. septembra 2018. Podľa tradičného
scenára za sprievodu fanfár vstúpili prorektori univerzity –
prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.,
prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., MVDr. Martin Tomko, PhD., doc.
MVDr. Oskar Nagy, PhD., predseda akademického senátu
doc. MVDr. Peter Lazár, PhD., a na záver rektorka univerzity Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. Po zaznení
štátnej hymny úvodca slávnosti prorektor J. Nagy privítal
okrem prítomných tvorivých pracovníkov, zamestnancov a
študentov aj ďalších hostí, a to štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a zároveň člena
správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach MVDr. Gabriela Csicsaia, PhD., predsedu správnej
rady Ing. Jána Királyho, Ing. Róberta Schrétera, PhD., kvestora UVLF, a prof. RNDr. Michala Toropilu, CSc., predsedu
Rady Základnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov
školstva a vedy UVLF v Košiciach. Osobitne bol privítaný

vzácny hosť, veľvyslanec s osobitným poslaním pre granty
Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a Švajčiarskeho
finančného mechanizmu Mgr. František Kašický.
Hlavným bodom programu slávnostného otvorenia
nového akademického roku je vždy príhovor rektora.
Rektorky univerzity Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.,
sa vo svojom vystúpení prihovorila prítomným hosťom a
zamestnancom univerzity, aby najprv rekapitulovala ten
uplynulý a plánovala prichádzajúci akademický rok, už 69. v
poradí.
Otvorenie nového akademického roka je vždy príležitosť
rekapitulovať ten uplynulý a naplánovať prichádzajúci. Rekapitulácia znamená nielen vymenovanie toho, čo sa urobilo,
ale predovšetkým zhodnotenie výsledkov vykonanej práce
a realizovaných plánov. Keďže vo februári 2018 začal plynúť
aj štvrtý rok funkčného obdobia rektorky a prorektorov, teda
nášho funkčného obdobia, je to aj čas, kedy sme povinní urobiť
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akýsi odpočet naplnenia cieľov, zhodnotiť
úspešnosť nášho pôsobenia, mieru odstránenia nedostatkov a
splnenia sľubov. Pred
štyrmi rokmi som ako
kandidátka na rektora
formovala
svoju
predstavu o ďalšom
fungovaní univerzity
na základe SWOT
analýzy, teda zhodnotenia silných a slabých
stránok univerzity, jej
príležitostí a ohrození.
Mojím základným cieľom bolo rozvíjať univerzitu ako modernú
vzdelávaciu inštitúciu s pevným postavením v národnom i
medzinárodnom vzdelávacom priestore. Do akej miery sa to
podarilo, môžete posúdiť aj vy sami. Ja len spomeniem objektívne fakty, na ktoré, pri akomkoľvek subjektívnom hodnotení,
nesmieme zabudnúť. Východiskové postavenie univerzity v
roku 2015 bolo veľmi komplikované. V národnom vzdelávacom
priestore sme sa medzi slovenskými vysokými školami po
komplexnej akreditácii dostali do skupiny tzv. ohrozených škôl,
ktorým hrozila strata statusu univerzity. Bolo to niečo nepredstaviteľné pre všetkých nás a výrazne to ovplyvnilo dôveru verejnosti v našu inštitúciu. Veď roky sme sa hrdili tým, že patríme k
najlepším a zrazu sme bojovali o prežitie. Vedeli sme, že tento
neúspech by mohol v budúcnosti výrazne ovplyvniť počty
študentov, zamestnancov ako aj samotnú existenciu školy. Z
hľadiska manažérskeho sme však dostali vynikajúcu analýzu
toho, čo treba riešiť, a do čoho sme sa aj okamžite pustili. Rok
na odstránenie nedostatkov sme využili, prijali sme a realizovali ozdravné opatrenia a požiadali o opätovné posúdenie.
Výsledok bol jednoznačný, v roku 2017 bolo ministrom školstva
konštatované, že naša univerzita odstránila všetky nedostatky
a je zaradená medzi univerzitné vysoké školy. Najproblematickejšou v tomto bola oblasť farmácie, kde sme mali časové
obmedzenie akreditácie a predlžovali sme ho vždy po roku,
čo vytváralo pocit nestability u učiteľov i študentov. Po rokoch
neistoty sa nám podarilo nájsť riešenie a od tohto akademického roku má spoločný študijný program farmácia akreditáciu
na celú štandardnú dĺžku štúdia.
Univerzita má svoje postavenie nielen v národnom meradle
ale je hodnotená aj v zahraničí. Ako členka Európskej asociácie veterinárnych vzdelávacích ustanovizní je povinná prejsť
procesom hodnotenia. Takéto hodnotenie zaručuje vysoký
štandard poskytovaného vzdelávania, ktoré je porovnateľné s
inými univerzitami či fakultami, a zaručuje absolventom plnú
akceptáciu diplomu, čo je nesmierne dôležité v profesii veterinárny lekár, ktoré patrí k regulovaným povolaniam. Pri prvej
návšteve evalvačného tímu EAEVE v roku 2015 boli identifikované hlavné nedostatky. Spočiatku to bolo veľmi frustrujúce,
neúspech sme prikladali aj predčasnej žiadosti o evalváciu, ale
nakoniec sme si uvedomili, že nič lepšie sa nemohlo stať ako to,
že tím expertov poukázal na deficiencie, na ktoré keď sa zameriame, máme šancu byť úspešní. Odstráneniu nedostatkov sme
venovali veľa energie i finančných prostriedkov. A tak sa nám
podarilo v roku 2016 zmeniť status univerzity non-approval v
priebehu pár mesiacov na status approved and accredited. Je to
náš historicky úspech, v rámci 96 členov EAEVE, v tom čase len
12 z nich malo takýto status. Patria k nim známe univerzity ako
je univerzita vo Viedni, Londýne, Osle, Gente, Kodani, Helsin2

kách, Nantes, Budapešti, Bologni, Utrechte, Zürichu/Berne
a Nottinghame a pred časom k nim pribudli aj Košice. Máme
byť na čo hrdí. Nielenže sme obhájili svoje miesto v medzinárodnom vzdelávacom priestore, ale posunuli sme sa na úplne
inú úroveň, ako sme boli doteraz. Naviac v tomto roku sa EAEVE
stala riadnym členom ENQA, čo ešte viac zvyšuje hodnotu tejto
medzinárodnej akreditácie.
K etablovaniu univerzity v zahraničí prispieva aj jej členstvo
v ďalších medzinárodných organizáciách. Za ostatné roky sme
sa stali členom EAFP (Európskej asociácie farmaceutických
fakúlt) a EUA (Európskej asociácie univerzít). Aktívne pôsobíme aj vo VetNEST-e a VUA. Významným úspechom je prijatie
našej univerzity v roku 2018 za pridruženého člena AAVMC, čo
rozširuje naše pôsobenie aj na americký kontinent. V najbližších dňoch podpisujeme prístupovú zmluvu do Magna Charta
Universitatum, ktorá sa nám otvorila po viac ako piatich
rokoch. V priebehu uplynulého obdobia sme podpísali zmluvy
s viacerými zahraničnými univerzitami, ktoré prinášajú ovocie
vo forme mobilít učiteľov i študentov a tvorbe spoločných
projektov.
Vnímanie univerzity doma i v zahraničí sa týmito počinmi
výrazne zmenilo a jej postavenie bolo značne posilnené.
Vďaka patrí všetkým, ktorí sa o to pričinili a nedali sa odradiť
obrovským pracovným nasadením a nepoddali sa frustrácii
z neúspechov. Nič nie je zadarmo a nič sa nestalo náhodou.
Poctivá práca a poctivý úmysel býva nakoniec vždy zavŕšený
úspechom, len treba vytrvať.
V tejto chvíli je naša univerzita vnímaná navonok veľmi
pozitívne. Aká je však situácia vo vnútri, podarilo sa aj tu
niečo zmeniť? A teraz nemyslím to, čo je okolo nás, ale to,
čo je v nás. Oživili či prebudili sme v sebe zanietenosť pre
spoločnú vec, pre našu vlastnú školu, pre naše vlastné pracovisko? Chopili sme sa príležitosti, ktoré so sebou prináša doba
a ktoré sú nám ponúkané a pre ktoré je už pripravená pôda?
Niekoľkokrát sa ukázalo, že ani veľmi nie... Boli to premárnené
príležitosti dokázať, že naša vlastná predstava o tom, akí sme
úžasní, tvoriví, pracovití neraz až k sebaobetovaniu celkom
nezodpovedá skutočnosti, že odrazu niet osobnosti, ktorá by
mohla prevziať na seba nejakú úlohu, prísť s nejakým všeobecne prospešným nápadom. Že, jednoducho povedané, ťažko
nájsť človeka jednak spĺňajúceho potrebné požiadavky, jednak
vôbec ochotného vystúpiť zo svojho komfortného prostredia,
zo svojej každodennosti a vychodených cestičiek.
Predpokladám, že v prvej chvíli bude reakcia na tieto slová
obranná, veď predsa vysoká výučbová zaťaženosť je známym
problémom. S tým sa dá len súhlasiť, ale nedá sa tým vysvetliť
či ospravedlniť všetko. Uvedomujeme si vysokú výučbovú zaťaženosť učiteľov a študentov a zaviazali sme sa preto zefektívniť
jednotlivé študijné plány. Čo bolo možné urobiť, urobené bolo.
Boli pripravené a následne schválené študijné plány pre všetky
bakalárske a magisterské študijné programy. Tie, u ktorých
zmeny nemuseli prejsť akreditačnou komisiou, budú v novom
šate realizované už v tomto akademickom roku. U tých ďalších
musíme čakať na rozhodnutie akreditačnej komisie, čo v
súčasnom nestabilnom legislatívnom prostredí je ťažké časovo
odhadnúť. V prípade všeobecného veterinárskeho lekárstva a
hygieny potravín, keďže ide o regulovanú profesiu, ktorej kurikulum bolo len teraz akreditované na medzinárodnej úrovni,
proces zmeny študijných plánov bude oveľa komplikovanejší,
lebo nezávisí len od nás.
Hlavným poslaním univerzity je vzdelávanie na najvyššej
úrovni. Preto jedným z mojich cieľov bolo posilniť kvalitu
edukačného procesu na všetkých troch stupňoch vzdelávania. Kvalitu vzdelávania v oblasti získavania praktických
www.uvlf.sk

skúsenosti sme posilnili v tomto roku otvorením Centra klinických zručností, ktoré môžu študenti voľne využívať a závidia
nám ho mnohé univerzity. Kvalitná teoretická a praktická
výučba je našou silnou stránkou a priťahuje ďalších zahraničných študentov. Veľmi úspešne pokračuje naša spolupráca s
Nórskom, úspešne sme vyriešili spoločné projekty a pokračuje
spoločný študijný program animal science.
Po obhájení statusu univerzity v komplexnej akreditácii sme
sa zaradili aj medzi sedem výskumných univerzít na Slovensku.
Sme súčasťou vedeckého parku a pokúšame sa o ďalšie
vedecko-výskumné projekty v rámci európskych výziev. Po
rokoch neúspechu sa nám podarilo v tomto roku získať projekt
Horizont 2020, čo nás v oblasti vedy a výskumu výrazne zviditeľnilo. Ďakujem celému kolektívu, ktorý sa o to zaslúžil, bodaj
by bolo viac takých tvorivých pracovníkov. Na univerzite pôsobí
po dlhom čase aj špičkový tím. Podporujeme vedecké bádanie
mladých pracovníkov prostredníctvom IGA a každoročným
vypisovaním postdoktorandských miest, kde vyberáme tých
najlepších a dávame im možnosť sa ďalej realizovať vo vedeckej
práci. Vedecko-výskumná práca sa hodnotí prostredníctvom
publikačných výstupov, kde je objektívnou skutočnosťou posun
ku kvalite, každoročne sa nám zvyšuje počet karentových
publikácii na tvorivého pracovníka a posúva sa smerom hore aj
ich impakt faktor.
Špecifikom každej veterinárnej univerzity je oblasť kliník.
Počas ostatných rokov sme investovali nemálo finančných
prostriedkov do ich prístrojového i priestorového vybavenia.
V roku 2017 sme uviedli do prevádzky Univerzitnú veterinárnu
nemocnicu, ktorej otvorenie tak oslovilo verejnosť, že sme
za túto aktivitu získali v roku 2018 titul Košičan roka. Zrekonštruovali sme priestory klinike vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat, priebežne vybavujeme prístrojmi kliniku koní
ako aj ďalšie podľa požiadaviek. Je toho ešte veľa, čo treba v
tejto oblasti zlepšiť, dokúpiť. Mnohokrát sme limitovaní nielen
finančnými prostriedkami, ale aj ľudským potenciálom.
Nakoľko situácia v oblasti operačného programu Výskum
a inovácie nebola v posledných rokoch priaznivá a opakované výzvy na dlhodobý strategický výskum boli vyhlásené až
v auguste tohto roku, zamerali sme sa na operačný program
Kvalita životného prostredia. Do dnešného dňa boli podané
celkovo štyri projekty na zníženie energetickej náročnosti
budov, a to konkrétne štyroch pavilónov 17, 25, 35 a 36 v celkovej
hodnote vyše 4 a pol milióna eur. Veľmi pozitívnou správou je,
že projekty na zníženie energetickej náročnosti pavilónu 17 za
2 milióny eur a pavilónu 25 za takmer 600 tisíc eur sú už schválené a dostali sme sa do fázy podpisovania zmlúv o nenávratných finančných príspevkoch a kontrol postupov verejného
obstarávania. Pevne verím, že s rekonštrukciou začneme už
čoskoro, a že rovnako ako pavilóny 17 a 25 budeme rekonštruovať aj pavilóny 35 a 36. Tu, samozrejme, nekončíme a už teraz
pripravujeme projekty na zníženie energetickej náročnosti
pavilónov 12, 14 a 39. Realizácia týchto projektov pomôže ďalej
výrazne zlepšovať naše pracovné prostredie.
Zmeny uplynulého obdobia sú viditeľné aj v areáli našej
univerzity. My, ktorí sme tu každý deň, to možno nevnímame až
tak výrazne a pokladáme to za samozrejmé. Viac ich vnímajú
návštevníci našej školy. Vďaka plánovanému a dobrému
hospodáreniu sme v uplynulých rokoch z vlastných zdrojov
investovali nemálo finančných prostriedkov do rôznych opráv a
rekonštrukčných prác. Opravujeme strechy, cvičebne, postupne
rekonštruujeme študentské domovy, obnovujeme vozový
park, tohto roku sme začali so stavbou nového plotu, ktorému
obnovíme jeho historický charakter. Budujeme záhradu liečivých rastlín, ktorá bude slúžiť nielen na výučbu, ale verím, že
www.uvlf.sk

sa zaradí medzi obľúbené odpočinkové zóny. Jednou z veľkých
investícií v roku 2017 bola rekonštrukcia jazdeckej haly v
jazdeckom areáli. Tohto roku sme v spolupráci s dobrovoľníckym centrom obnovili tribúny, začo ďakujem všetkým, ktorí
sa do tejto akcie zapojili. Aj keď niekedy som bola smutná, že z
viac ako 600 zamestnancov sa nenašlo viac ako pár desiatok
dobrovoľníkov, ktorým by šlo o spoločnú vec a obetovali svoj
voľný čas pre verejný záujem. Ale to sa nedá nariadiť.
Vzdelávacia inštitúcia je živý organizmus. Ak má fungovať
ako celok, musia fungovať jeho jednotlivé súčasti vo
vzájomnom prepojení. Musí byť vytvorené vhodné vnútorné
prostredie a musí sa vedieť prispôsobiť meniacemu sa vonkajšiemu prostrediu. Všetky časti celku musia byť v symbióze,
vzájomne si vytvárať podmienky na efektívne fungovanie.
Srdcom i duchom takéhoto organizmu sú ľudia – študenti a
učitelia. Nemenej významní sú nepedagogickí zamestnanci,
ktorí vytvárajú podmienky pre napĺňanie hlavného poslania
vysokej školy – pre vzdelávanie. Preto sme sa v uplynulých
rokoch snažili zlepšiť pracovné podmienky všetkým našim
zamestnancom, dať im možnosť zvyšovania kvalifikácie,
jazykových zručností, motivovať všetkých a odmeňovať tých
najlepších, ako aj podporovať mladých tvorivých pracovníkov.
V tomto roku vedenie univerzity pripravilo plán dlhodobého
rozvoja univerzity na roky 2018 – 2023. Je to kľúčový materiál,
ktorý stanovuje smer, ktorým sa naša univerzita bude v nasledujúcom období uberať. V jednotlivých oblastiach definuje naše
možnosti, určuje priority, hlavné strategické ciele a spôsoby ich
naplnenia. Bez ohľadu na to, aký kvalitný a obsažný materiál
to je, zostane iba dokumentom na papieri, pokiaľ sa nestretne s
ochotou tieto ciele napĺňať, entuziazmom a energiou nás všetkých.
Rok 2018 bol aj rokom volieb do akademického senátu. Iste
o tom viac povie vo svojom príhovore nový predseda AS. Ja
by som len chcela zdôrazniť, že ma veľmi teší vysoká volebná
účasť a angažovanosť mladých učiteľov. Všetkým novozvoleným členom senátu prajem dostatok energie a úspech v ich
nastávajúcom funkčnom období.
Niekoľkokrát som spomenula mladú generáciu. Jej úloha v
ďalšom rozvoji a smerovaní univerzity je nesmierna. Vy budete
určovať, ako bude univerzita vnímaná v budúcnosti. Neuspokojte sa preto s priemernosťou. Vzájomný rešpekt, tolerancia,
snaživosť, zanietenosť a vášeň pre život a prácu je to, čo nás
môže posúvať dopredu. Nerezignujte, keď sa Vám nedarí,
nebojte sa obetovať svoje osobné pohodlie, nehľaďte len na
svoj osobný prospech, lebo to prináša len krátkodobé uspokojenie. Nebojte sa kritiky, tá nás posilňuje a posúva ďalej, nebojte
sa zmien, ale zmeniť sa chcite aj vy, nielen svoje okolie.
Ľudský potenciál je na našej univerzite veľký. V súčasnosti
na univerzite pracuje 617 zamestnancov, z toho je 221 vysokoškolských učiteľov, 39 výskumných pracovníkov, 206 THP
a 151 pracovníkov na robotníckych pozíciách. Každý z nich je
dôležitou súčasťou celku, každý si plní svoju úlohu na zverenom
úseku a jeho práca je nenahraditeľná.
V nasledujúcej časti svojho príhovoru sa pani rektorka venovala personálnym záležitostiam, keďže v predchádzajúcom
akademickom roku 12 vysokoškolských učiteľov z rôznych
dôvodov ukončili pracovný pomer s univerzitou a 8 nových
vysokoškolských učiteľov, 9 vedecko-výskumných pracovníkov
a dvaja postdoktorandi rozšírili naše rady. Všetkým popriala
veľa pracovných a osobných úspechov. Nemohla nespomenúť
aj smutné udalosti, keďže v uplynulom roku nás opustilo päť
našich bývalých kolegov, ktorých si prítomní uctili minútou
ticha. Nasledovali čísla o počte študentov v jednotlivých študijných programoch, pričom zvlášť srdečne privítala na našej
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pôde študentov prvých ročníkov. Personálie uzavrela slovami:
S takýmto personálnym zabezpečením, dostatočným počtom
študentov a tvorivých pracovníkov máme perspektívu byť špičkovou vzdelávacou a výskumnou ustanovizňou. Zodpovední
sme za to ale všetci bez výnimky. Preto netolerujme na pracoviskách tvorivých pracovníkov, ktorí už dávno nič netvoria a
vezú sa na chrbtoch iných. Vážme si ľudí pracovitých, výnimočných a dajme šancu perspektívnym mladým ľuďom. Majme
vysoké nároky nielen na iných, ale aj na seba. Buďme hrdí na
svoju univerzitu, majme pocit spolupatričnosti, spojme sa, keď
ju niekto špiní kvôli nenaplneným osobným ambíciám. Táto
škola si to zaslúži, je jedinečná, dynamická, perspektívna a
pevne zakotvená v histórii, veď budúci rok oslávi svoje sedemdesiatiny.
Pre mňa osobne je táto univerzita neoddeliteľnou súčasťou
môjho života a takpovediac srdcovou záležitosťou. Dala mi
vzdelanie, prácu a najmä možnosť uplatnenia sa a naplnenia pracovných snov a ambícii. Mojim zvolením do funkcie
rektorky od roku 2015 ste mi dali dôveru a ja verím, že som ju
nesklamala. Snažila som zo všetkých síl a z celého srdca konať
v prospech univerzity a aj jej zamestnancov. Toto funkčné
obdobie o pár mesiacov končí, ja by som sa ako kandidátka na
rektora ale rada uchádzala o Vašu podporu aj pre to obdobie
nastávajúce so všetkou zodpovednosťou, ktorá k tejto funkcii
patrí.
Záver slávnostného príhovoru bol výzvou a povzbudením pre
všetkých, pred ktorými stoja náročné úlohy späté s poslaním,
ktoré univerzita má:
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. Práca učiteľa mení
životy, ovplyvňuje mladých ľudí, pomáha im zorientovať sa v
odbore a mnohokrát aj v životných postojoch. Pristupujte k nej
zodpovedne a s láskou. Majte na pamäti, že vzdelávanie nie je
len mechanické napĺňanie prázdnej mysle vedomosťami, ale
predovšetkým transformovanie prázdnej mysle na myseľ otvorenú, schopnú prijímať nové poznatky. Nech sa Vám v tomto
procese darí a nech máte, čo najviac adeptov s otvorenou
mysľou. Vám študentom prajem, aby sa Vám darilo kráčať po
ceste vzdelávania za pomoci skúsených učiteľov.
Vo foyer chemického pavilónu je už niekoľko rokov na stene
namaľovaný citát J. A. Komenského z jeho svetoznámeho diela
Veľká didaktika. Možno Vám z času na čas pripomenie, čo je
naším poslaním, možno je už len dekoráciou. Ale jeho posolstvo, napriek tomu, že bolo vyslovené pre viac ako tromi storočiami, je viac ako aktuálne. Odkaz velikána pedagogiky, voľne
parafrázovaný, hovorí o tom, aby sme študentov neviedli k
poznaniu len zdanlivému, ale skutočnému, nie k povrchnému,
ale dôkladnému. V dnešnej dobe to pomenúvame priamejšie.
Naše vysoké školy opúšťa množstvo absolventov s vysokoškolským titulom, nie vždy je však isté, že aj so skutočnými vedomosťami. A o charaktere sa už ani nie je moderné zmieňovať. Čo
však je v našich absolventoch naozaj hodnotného čo sa týka
poznania či charakteru, to je do istej miery aj výsledok nášho
snaženia. A malo by to byť určite aj výsledkom nášho zanietenia
pre poslanie učiteľa, aj keď to naša súčasnosť odmieta uznávať
ako nenahraditeľnú hodnotu. Prajem teda Vám všetkým,
aby ste mali zanietenie viesť študentov cestou skutočného
poznania, aby ste mali odvahu, nadšenie a silu nielen zvládnuť
všetky Vaše povinnosti, ale aj nájsť v svojej práci radosť, a tým
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jej dať vyšší zmysel.
Na záver popriala všetkým pevné zdravie a veľa úspechov
v pracovnom a osobnom živote.
Nasledoval príhovor predsedu Akademického senátu UVLF v
Košiciach doc. MVDr. Petra Lazára, PhD.:
Súčasné zloženie akademického senátu vzišlo z volieb, ktoré
sa uskutočnili v apríli tohto roku a jeho funkčné obdobie je
ohraničené od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2022. Hoci od volieb uplynulo
takmer 5 mesiacov, nedá mi neupozorniť na jeden údaj, ktorý
ma osobne nepríjemne prekvapil a zrejme ho zaregistrovali
viacerí. Kým v zamestnaneckej časti akademickej obce bola
volebná účasť tradične vysoká
(85 %), teda volieb sa nezúčastnilo len asi 15 % oprávnených voličov, v študentskej
časti volebná účasť dosiahla
iba žalostných 15 %, pričom o
6 senátorských študentských
miest (mimo miesta určeného
pre zástupcu doktorandov)
sa uchádzalo len 8 kandidátov, čo predstavuje 75 %
pravdepodobnosť
zvolenia
kandidáta. Vznik akademickej
samosprávy bol jedným z
výdobytkov študentov po novembri 1989, a preto je nezáujem a
prístup našich študentov pri voľbe svojich zástupcov zarážajúci
a zahanbujúci.
Dovoľujem si využiť toto slávnostné zhromaždenie ako príležitosť pre vyslovenie poďakovania prof. Reichelovi za vedenie
akademického senátu univerzity v uplynulom funkčnom
období a taktiež dvom dlhoročným senátorom a senátnym
funkcionárom prof. Máthemu a prof. Dankovi, ktorí definitívne
ukončili svoju činnosť v tomto samosprávnom orgáne.
Pani rektorka vo svojom príhovore už pripomenula, že v
budúcom roku naša univerzita oslávi 70. výročie založenia, čo
je vek, ktorý je u vysokoškolských pedagógov nútenou hranicou
pre odchod do starobného dôchodku. Keď pred 8 rokmi bola
tzv. Mamojkovou novelou zákona o VŠ posunutá táto veková
hranica pre vysokoškolských učiteľov zo 65 na 70 rokov,
prevažovalo v slovenskom akademickom prostredí negatívne
hodnotenie tohto rozhodnutia. Faktom ale je, že naša univerzita z toho dnes značne profituje, na čo veľmi hrdí byť nemôžeme. Pozrime sa trochu na reč čísel: teraz sme sa rozlúčili so
4 odchádzajúcimi profesormi, takže v tomto akademickom
roku naša univerzita má na plný úväzok zamestnaných 33
profesorov (resp. 32, nakoľko prof. Bíreš je uvoľnený pre výkon
funkcie v ŠVPS), ktorých priemerný vek je 63 rokov. Vek najmladších z nich je 55 rokov a len necelá 1/3 (10) zo všetkých je do
veku 60 rokov. Jedným z dôvodov tohto stavu je, že vek našich
pedagógov pri habilitačných konaniach je značne vysoký, čím
následne aj eventuálne inaugurácie sú prirodzene až vo vyššom
veku. Osobne si myslím, že príslušné orgány univerzity (vedenie,
vedecká rada) by mali zvážiť úpravu habilitačných kritérií tak,
aby sa umožnilo habilitovať sa za docenta v mladšom veku
väčšiemu počtu odborných asistentov ako dosiaľ.
Na záver poprial všetkým pevné zdravie, pracovnú pohodu
a dostatok tvorivej invencie, študentom veľa trpezlivosti,
jasnej mysle a veľa vždy potrebného šťastia.
O príhovor požiadal veľvyslanec s osobitným poslaním
pre granty Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu
a Švajčiarskeho finančného mechanizmu Mgr. František
Kašický, ktorého s našou univerzitou spájajú roky spoluwww.uvlf.sk

práce s mnohými dosiahnutými
úspechmi, pracovné i priateľské
vzťahy. Pán veľvyslanec teda
veľmi dobre poznajúc našu
univerzitu vyzdvihol vo svojom
vystúpení naše silné stránky,
našu zanietenosť pri rozširovaní medzinárodnej spolupráce
na poli vzdelávania i poli vedy,
zacielenie na zvyšovanie kvality
akceptovateľnej s uznaním aj v
zahraničí.
Rektorka prof. Mojžišová sa už po štvrtýkrát rozhodla
vyzdvihnúť pracovníkov, ktorí v roku 2017 vynikli kvalitou
svojej publikačnej činnosti. Za najvyšší počet publikácií v
karentovaných časopisoch a v časopisoch evidovaných v
databázach Web of Science
a SCOPUS udelila ocenenie
a
osobne
odovzdala
diplom
trom
pracovníkom s rovnakým počtom
publikácií, a to doc. MVDr.
Mangeshovi
Bhidemu,
PhD. (laboratórium biomedicínskej mikrobiológie a
imunológie ústavu imuno-

lógie katedry mikrobiológie a imunológie), ktorého 6 publikácií dosiahlo priemernú hodnotu impakt faktora 1,934,
prof. MVDr. Mikulášovi Levkutovi, DrSc. (ústav patologickej
anatómie katedry pastologickej anatómie a patologickej
fyziológie), ktorého 6 publikácií dosiahlo priemernú hodnotu
impakt faktora 1,313, a RNDr. Terézii Pošivákovej, PhD. (ústav
hygieny zvierat a životného prostredia katedry životného
prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky), ktorej
6 publikácií dosiahlo priemernú hodnotu impakt faktora
0,658. Za publikáciu v časopise s najvyšším impakt faktorom
– 6,5 – udelila ocenenie doc. MVDr. Lenke Luptákovej, PhD.
(ústav biológie, zoológie a rádiobiológie katedry biológie a
genetiky) a za dosiahnutie najvyššieho počtu ohlasov – 176
– udelila ocenenie prof. Ing. Štefanovi Vilčekovi, DrSc. (ústav
epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny katedry
epizootológie a parazitológie).
Na umocnenie atmosféry otvorenia nového akademického roku zaznelo hudobné vystúpenie v podaní sláčikového kvarteta Kombozet a po hymne Gaudeamus bola
slávnosť ukončená. V tento deň sa ešte ako obvykle konal
aktív učiteľov určený pre všetkých učiteľov a vedeckých
pracovníkov.
PhDr. Ľudmila Kundríková, kancelárka
Foto: Šimon Halás

Voľby kandidáta na rektora
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
na funkčné obdobie 2019 – 2023
Akademický senát Univerzity veterinárskeho lekárstva a
farmácie v Košiciach na svojom zasadnutí dňa 20. 9. 2018
stanovil na deň 26. 10. 2018 o 13. hod. termín volieb kandidáta na funkciu rektora UVLF v Košiciach na funkčné obdobie
2019 – 2023. Zároveň schválil volebnú komisiu v zložení:
prof. MVDr. Peter Turek, PhD., doc. MVDr. Katarína Beňová,
PhD., MVDr. Ľubomír Šmiga, PhD., PharmDr. Monika Fedorová, MVDr. Filip Koľvek, Marko Kakuta, Vladimír Vonhanel.
Ustanovujúce zasadnutie volebnej komisie pre voľby
kandidáta na rektora UVLF v Košiciach na funkčné obdobie
2019 – 2023 sa uskutočnilo 28. 9. 2018, kde členovia
volebnej komisie prevzali z rúk predsedu Akademického
senátu UVLF v Košiciach doc. MVDr. Petra Lazára, PhD.,
menovacie dekréty. Členovia komisie na danom zasadnutí si
zvolili predsedu (prof. MVDr. Petra Tureka, PhD.) a podpredsedu (doc. MVDr. Katarínu Beňovú, PhD.). Volebná komisia sa
ujala svojej činnosti v zmysle zákona NR SR č. 131/2002 Z. z. o
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
www.uvlf.sk

a v zmysle Štatútu Univerzity veterinárskeho lekárstva v
Košiciach – vnútorný predpis č. 1, čl. 5. Volebná komisia na
základe daných predpisov vydala usmernenie k voľbám, kde
stanovila termín na odovzdanie návrhov na kandidátov na
funkciu rektora UVLF v Košiciach od členov Akademickej
obce UVLF v Košiciach a členov Správnej rady UVLF v Košiciach do 16. 10. 2018 do 12. hod.
K danému termínu bol volebnej komisii doručený jeden
návrh kandidáta od Správnej rady UVLF v Košiciach na Dr.
h. c. prof. MVDr. Janu Mojžišovú, PhD. Menovaná svojím
podpisom súhlasila s kandidatúrou a odovzdala svoj
program na funkčné obdobie 2019 – 2023 predsedovi
volebnej komisie. Kandidatúra a program navrhovanej
kandidátky bol Akademickej obci UVLF v Košiciach zverejnený dňa 19. 10. 2018 na webovej stránke univerzity.
Dňa 22. 10. 2018 o 14. hod. vykonala volebná komisia pre
členov akademickej obce predstavenie kandidátky, ktorá v
stanovenom časovom limite predstavila program rozvoja
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univerzity na funkčné obdobie 2019 – 2023. Následne bola
k prezentovanému programu otvorená diskusia, v ktorej
vystúpili piati členovia akademickej obce.
Voľba kandidáta na rektora Univerzity veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach sa uskutočnila 26. 10. 2018
o 13. hod. Tajných volieb sa zúčastnilo všetkých 21 voličov
– členov Akademického senátu UVLF Košiciach. Už v prvom
kole volieb získal navrhovaný kandidát plný počet – 21
hlasov voličov.
Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., bola akademickým senátom zvolená za kandidáta na rektora
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na funkčné obdobie 2019 – 2023.
Po vyhlásení výsledkov, ktoré sa uskutočnilo 26. 10. 2018
o 14:15 hod. pred akademickou obcou, predseda volebnej

komisie zablahoželal kandidátke k zvoleniu, poďakoval
volebnej komisii za činnosť. Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., poďakovala senátorom za prejavenú dôveru
a ubezpečila akademickú obec o najlepších úmysloch pri
riadení univerzity v duchu prezentovaného programu na
funkčné obdobie 2019 – 2023.
Predseda volebnej komisie odovzdal predsedovi akademickému senátu zápisnicu o priebehu volieb pre ďalšie
konanie. Voľby kandidáta na rektora Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach prebehli bez problémov,
volebnej komisii neboli doručené žiadne pripomienky a
sťažnosti.
							
prof. MVDr. Peter Turek, PhD.
predseda volebnej komisie

Zasadnutia akademického senátu
Dňa 20. 9. 2018 sa uskutočnilo 2. riadne zasadnutie
Akademického senátu UVLF v Košiciach. Predseda AS doc.
Lazár na úvod zasadnutia privítal pani Oľgu Petrikovú ktorej
poďakoval v mene všetkých bývalých a súčasných členov
AS a celej akademickej obce za dlhoročnú 29-ročnú administratívnu činnosť a odovzdal jej kvetinový dar a ďakovný
list. Po úprave programu zasadnutia pokračovalo jednanie
za prítomnosti 18 členov AS (86 % účasť) podľa upraveného
programu a boli schválené nasledovné uznesenia:
– č. 2/2/IX/2018 – rozhodnutie predsedníctva AS UVLF
		 potvrdzujúce rozhodnutie rektorky UVLF v Košiciach o
		 neprijatí na štúdium v ŠP farmácia, ŠP VVL, ŠP kyno		 lógia – DF a zamietnutie odvolania neprijatých uchá		 dzačov o štúdium,
– č. 2/4/IX/2018 návrh na stanovenie počtu prijímaných
		 uchádzačov o štúdium na UVLF v Košiciach pre akade		 mický rok 2019/20 a podmienky prijatia a hodnotenie
		 prijímacej skúšky, prijímacieho konania a ďalších
		 podmienok na akademický rok 2019/20,
– č. 2/5/IX/2018 návrh na vyhlásenie termínu (26. 10.
		 2018 o 13. hod.) a miesta (Aula UVLF – P 34) volieb
		 kandidáta na rektora na funkčné obdobie 2019 – 2023
		 a zloženie členov volebnej komisie (prof. MVDr. Peter

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

		 Turek, PhD., doc. MVDr. Katarína Beňová, PhD., MVDr.
		 Ľubomír Šmiga, PhD., PharmDr. Monika Fedorová,
		 MVDr. Filip Koľvek, Marko Kakuta, Vladimír Vodhanel),
– č. 2/6/IX/2018 návrh na člena Vedeckej rady UVLF v
		 Košiciach MVDr. Silvia Štefáková, prezidentka KVL SR,
		 po odstúpení MVDr. Tibora Braunera,
– č. 2/7/IX/2018 návrh na delegáta za komoru študentov
		 AS UVLF – Štefana Matyiho – do Študentskej rady VŠ SR
		 po uplynutí funkčného obdobia Patrikovi Bilskému,
– č. 2/8/IX/2018 návrh na vyhlásenie termínu (17. 10.
		 2018) a miesta (poslucháreň P13/A) volieb delegáta
		 študentskej časti akademickej obce do Študentskej
		 rady VŠ na funkčné obdobie 2018 – 2021 a zloženie
		 volebnej komisie (predseda M. Kakuta, členovia MVDr.
		 K. Ševčík, V. Vodhanel).
Dňa 26. 10. 2018 sa uskutočnilo 3. mimoriadne zasadnutie AS UVLF v Košiciach, na ktorom jediným bodom
programu bola voľba kandidáta na rektora UVLF. Informácia
o priebehu a výsledku volieb obsahuje zápisnica volebnej
komisie.
doc. MVDr. Peter Lazár, PhD.
predseda AS UVLF
historickú listinu. Podujatie sa konalo pri príležitosti osláv
800. výročia založenia Univerzity v Salamanke, ktorých
sa s pani rektorkou zúčastnil i prorektor prof. Juraj Pistl. (
bližšie informácie v osobitnom príspevku)

• Rektorka prof, Mojžišová sa dňa 1. 9. 2018 zúčastnila na
Celoslovenských poľovníckych slávnostiach – Dni
Svätého Huberta 2018 – vo Svätom Antone, kde za
univerzitu prevzala medailu Svätého Huberta udelenú
UVLF v Košiciach za významný prínos v rozvoji poľovníctva na Slovensku.
• V dňoch 2. – 4. 9. 2018 sa zúčastnila výročnej konferencii
Visegrad University Association 2018 v maďarskom
Debrecene. ( bližšie informácie v osobitnom príspevku)
• Mimoriadnou udalosťou pre univerzitu bolo pričlenenie
sa k signatárom združenia európskych univerzít Magna
Charta Universitatum, keď dňa 18. 9. 2018 v Salamanke,
Španielsko, podpísala rektorka UVLF v Košiciach
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• Zúčastnila sa spolu s prorektormi doc. Oskarom Nagyom
a MVDr. Martinom Tomkom na 25. výročnom stretnutí
VetNEST, ktoré sa konalo v Ochride, Macedónsko, v
dňoch 20. – 23. 9. 2018. ( bližšie informácie v osobitnom
príspevku)
• V dňoch 27. – 28. 9. 2018 sa konalo v Bruseli výjazdové
zasadnutie členov Slovenskej rektorskej konferencie v
Bruseli aj za účasti rektorky UVLF prof. Mojžišovej.
• Dňa 2. 10. 2018 sa uskutočnilo slávnostné uvedenie do
prevádzky zmodernizovanej farmy nosníc spoločnosti
Hydina Holding, s.r.o. v Kežmarku. Do prevádzky bol
uvedený moderný voliérový podstielkový chov nosníc
a triedička vajec. UVLF v Košiciach reprezentovali na
slávnostnom uvedení do prevádzky rektorka univerzity
prof. Mojžišová a prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie
kvality prof. Nagy. Pásku prestrihli Prestrihnutie pásky
vykonali štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Ing.
Rudolf Urbanovič, generálny riaditeľ sekcie potravinárstva
a obchodu MPaRV SR Ing. Milan Lapšanský, rektorka
UVLF v Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová,
PhD., primátor mesta Kežmarok PhDr. Mgr. Ján Ferenčák a
riaditeľka spoločnosti Ing. Anna Hrnčiarová Turčiaková,
PhD.

www.uvlf.sk

• Pri príležitosti oficiálneho uvedenia vedecko výskumného
parku Cassovia Medi Valley z. p. o., a spustenia projektu
združenia s názvom Laboratórium laserov sa dňa 2. 10.
2018 v Košiciach zúčastnila na tlačovej konferencii, keďže
uznesením valného zhromaždenia dňa 25. 9. 2018 bola
UVLF v Košiciach schválená za riadneho člena Cassovia
Medi Valley, z. p. o.
• V rakúskom meste Graz rektorka prof. Mojžišová počas
návštevy nezávislej inštitúcie pre výskum a vývoj
JOANNEUM RESEARCH podpísala dňa 4. 10. 2018 spolu s
ďalšími rektormi košických univerzít – Univerzity
P. J. Šafárika a Technickej univerzity Memorandum of
Understanding, ktoré potvrdzuje uzavretie partnerstva
medzi UVLF v Košiciach, univerzitami v Grazi a Joanneum
Research. ( bližšie informácie v osobitnom príspevku)

• Na UVLF v Košiciach sa dňa 5. 10. 2018 konala konferencia
Kam kráčaš, veterinárna profesia na Slovensku? VET
FUTURE, ktorú organizovala univerzita spolu s KVL SR a
ŠVPS SR. Rektorka univerzity na nej vystúpila s prezentáciou a viedla diskusné fórum o veterinárnom vzdelávaní.
( bližšie informácie v osobitnom príspevku)
• Rektorka prof. Mojžišová sa zúčastnila 85. zasadnutia
Slovenskej rektorskej konferencie, 15. zasadnutia pléna
Inštitútu SRK a Slovensko-maďarského rektorského fóra v
Prešove dňa 11. – 12. 10. 2018.
• Dňa 12. 10. 2018 sa konala Hubertova jazda najprv na
Hlavnej ulici pred Štátnym divadlom a po presune kočom
pokračovala v areáli univerzity, kde sa rektorka prihovorila
účastníkom podujatia i jeho divákom. ( bližšie informácie v osobitnom príspevku)
• Zúčastnila sa na zasadnutí
Vedeckej rady Veterinární a
farmaceutické
univerzity
Brno dňa 15. 10. 2018, ktoré
bolo
spojené
slávnostnom
zhromaždením
akademickej
obce, ktoré sa konalo pri
príležitosti 100. výročia založenia VFU Brno. Na tejto slávnosti
bola rektorke UVLF v Košiciach
udelená zlatá medaila.
• Dňa 22. 10. 2018 ako kandidátka na rektora UVLF v
Košiciach na funkčné obdobie 2019 – 2023 vystúpila prof.
Mojžišová v aule s prezentáciou, v ktorej prítomným
členom volebnej komisie, akademického senátu a
akademickej obce predstavila svoje tézy a svoj program
na ďalšie štyri roky vo funkcii rektorky.
• Dňa 24. 10. 2018 viedla zasadnutie Vedeckej rady UVLF v
Košiciach. ( bližšie informácie v osobitnom príspevku)
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• Dňa 7. 9. 2018 som sa zúčastnila na 16. ročníku
Zemplínskych lekárnických dní v Humennom. Témami
podujatia boli Liekové riziká a Život v lekárni.
• Dňa 10. 9. 2018 sa uskutočnilo zasadnutie Rady
rigorózneho konania na UVLF v Košiciach v študijnom
odbore farmácia. Členovia rady posúdili témy rigoróznych
prác, školiteľov, školiteľov-konzultantov a ich zadelenie
do príslušných komisií. Návrh bol zostavený z tém, ktoré
boli zadané po prvýkrát priamo do AIS pedagogickými
a vedeckými pracovníkmi UVLF v Košiciach. Do
farmakologickej komisie bolo navrhnutých 36 tém, do
toxikologickej komisie 12 tém a do imunologickej 3 témy.
Zoznam tém po schválení rektorkou bol zverejnený na
webovom sídle UVLF v Košiciach. Predsedníčka rady
rigorózneho konania prorektorka Faixová informovala
členov rady o stave rigoróznych skúšok v študijnom odbore
farmácia v predchádzajúcich akademických rokoch.
• Dňa 17. 9. 2018 som sa zúčastnila na slávnostnom otvorení
akademického roku 2018/2019 na UPJŠ v Košiciach v Aule
lekárskej fakulty.
• Dňa 22. 9. 2018 som slávnostne otvorila študentskú
akciu Piknik pre prvákov, ktorá sa konala o 9. hod. pred
morfologickým pavilónom UVLF v Košiciach.
• Dňa 24. 9. 2018 som sa zúčastnila na svätej omši Veni
Sancte v Seminárnom kostole sv. Antona Paduánského,
ktorá sa konala pri príležitosti začiatku akademického roku
2018/2019.
• Pre nesplnenie podmienok na pokračovanie v štúdiu v
akademickom roku 2018/2019 bolo zo štúdia vylúčených
spolu 56 študentov – 31 študentov v ŠP všeobecné
veterinárske lekárstvo, štyria študenti v ŠP hygiena potravín,
päť študentov v ŠP farmácia, traja študenti v ŠP kynológia
– externá forma, sedem študentov v ŠP kynológia, traja
študenti v ŠP vzťah človek – zviera a jeho využitie v
canisterapii a hipoterapii – denná forma, jeden študent
v ŠP vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a
hipoterapii – externá forma a dvaja študenti v ŠP trh a
kvalita potravín – denná forma.
• Dňa 28. 9. 2018 som sa zúčastnila na slávnostnej vedeckej
konferencii, ktorá sa konala pri príležitosti 70. výročia
založenia LF UPJŠ v Košiciach.
• Dňa 4. 10. 2018 som sa zúčastnila na slávnostnom
zasadnutí Vedeckej rady Technickej univerzity v Košiciach
rozšírenom o Vedeckú radu Fakulty umení pri príležitosti
udelenia čestného titulu doctor honoris causa doc. Ing. arch.
akad. arch. Ivanovi Gürtlerovi, PhD.
• Dňa 16. 10. 2018 bol na zasadnutí vedenia UVLF v
Košiciach schválený materiál Usmernenie ku klasifikácii
štátnych skúšok, ktorým sa dopĺňajú ustanovenia č. 27
Študijného poriadku Univerzity veterinárskeho lekárstva a
farmácie v Košiciach zo dňa 01.07.2016 – vnútorného predpisu
č. 2.
• Dňa 19. 10. 2018 som sa zúčastnila na 1. česko-slovenskom
lekárnickom kongrese a sympóziu dejín farmácie v Trenčíne,
ktorá bola spojená s krstom knihy Dejiny slovenského
lekárnictva II. od RNDr. Antona Bartunka.
• Dňa 20. 10. 2018 som sa zúčastnila na 19. lekárnickom
kongrese v Žiline, ktorého témou bola Budúcnosť
nezávislých lekární na Slovensku – spolu to zvládneme.
• Dňa 23. 10. 2018 zasadala Rada rigorózneho konania
v študijnom odbore farmácia na UVLF v Košiciach.
Členovia rady posúdili prihlášky uchádzačov na vypísané
témy. Do farmakologickej komisie bolo doručených 36
prihlášok, z toho dve prihlášky na rovnakú tému a jedna
8

Z agendy prof. MVDr. Zity Faixovej, PhD.,
prorektorky pre výchovno-vzdelávaciu
činnosť
téma ostala neobsadená, do toxikologickej komisie bolo
doručených 11 prihlášok, jedna téma ostala neobsadená,
do imunologickej komisie boli zaslané tri prihlášky a všetky
témy boli obsadené. V súvislosti s vydávaním nového
domáceho nekarentovaného vedeckého časopisu Folia
Pharmaceutica Cassoviensia na UVLF v Košiciach, určeného
na uverejňovanie vedeckých článkov z farmaceutickej
a biomedicínskej oblasti, bolo na zasadnutí schválené
usmernenie k príprave autoreferátu z rigoróznej práce.
• Dňa 24. 10. 2018 sa uskutočnilo zasadnutie Vedeckej rady
UVLF v Košiciach, na ktorom bola predložená a prerokovaná
správa Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti na UVLF
v Košiciach na prvom, na spojenom prvom a druhom stupni a
druhom stupni vysokoškolského vzdelávania v akademickom
roku 2017/2018 v slovenskom jazyku. Zo správy vyplýva, že
na UVLF v Košiciach na prvom, spojenom prvom a druhom
a na druhom stupni vysokoškolského štúdia k 31. 10.
2017 študovalo 1465 študentov, čo je o 6,9 % menej ako
k 31. 10. 2016 (1566 študentov). Ženy predstavovali 82,7 %
celkového počtu vysokoškolských študentov. O štúdium na
UVLF v Košiciach sa uchádzalo v roku 2017 859 uchádzačov,
čo je o 6,1 % viac oproti roku 2016 (809 uchádzačov). V
roku 2017 riadne ukončilo štúdium na UVLF v Košiciach
278 študentov, čo je o 7,6 % menej ako v roku 2016 (301
študentov).
• V súlade s vnútorným predpisom č. 40 Štipendijný
poriadok Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach bolo priznané štipendium z vlastných zdrojov
študentom za agilitu, ktorá vysoko prekračuje rámec
činností spojených s bežným štúdiom študenta.
• V súlade s dokumentom Harmonogram odstraňovania
nedostatkov vyplývajúcich zo záverov medzinárodnej
evalvácie a akreditácie tímom expertov EAEVE UVLF v
Košiciach vykonáva hodnotenie kvality vzdelávania aj
prostredníctvom dotazníkov. Boli vyhodnotené dotazníky
Zhodnotenie štúdia na UVLF absolventom univerzity za
akademický rok 2017/20128 a jeho výsledky zhrnuté do
materiálu Vyhodnotenie dotazníkov Zhodnotenie štúdia na
UVLF absolventom univerzity za akademický rok 2017/20128
v slovenskom jazyku. Pre čerstvých absolventov boli
navrhnuté zmeny v dotazníku Zhodnotenie štúdia na UVLF
absolventom univerzity.
• Deň otvorených dverí 2019 (DOD 2019) sa uskutoční 23.
1. 2019 so začiatkom o 10. hod. v pavilóne P 34.
• Pokračujeme v príprave prvého čísla nového domáceho
nekarentovaného vedeckého časopisu Folia Pharmaceutica
Cassoviensia, ktorý bude vydávaný od roku 2019 UVLF
v Košiciach. Časopis bude vydávaný štvrťročne a budú
v ňom uverejňované vedecké články z farmaceutickej a
biomedicínskej oblasti, prehľadové články a kazuistiky z
lekárenskej a z klinickej praxe. Príspevky budú uverejňované
v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. Ak bude
príspevok písaný v inom ako anglickom jazyku, bude sa
vyžadovať názov práce, abstrakt a kľúčové slová v angličtine.
• V súvislosti s realizáciou spoločného študijného
programu farmácia v spolupráci s Prírodovedeckou
fakultou a Lekárskou fakultou UPJŠ v Košiciach bola za
www.uvlf.sk

garantku študijného predmetu sociálna farmácia v ŠP
farmácia vymenovaná MUDr. Zuzana Katreniaková, PhD.
z Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach s účinnosťou od 1. 11.
2018.
Na štúdium na UVLF v Košiciach v ak. roku 2018/2019
bolo podaných 859 prihlášok, čo je o 6,1 % viac ako v
ak. r. 2017/2018 (809 uchádzačov). Počet novoprijatých
uchádzačov je 605, čo je o 8,4 % viac ako v predchádzajúcom
akademickom roku (558 novoprijatých uchádzačov). Do
prvých ročníkov sa zapísalo 376 študentov, čo je o 4,1 % viac
ako v predchádzajúcom akademickom roku (361 prvákov).
Študijný program

VVL
HP
Farmácia
Kynológia DF
Kynológia EF
BKaP DF
CanHip DF
CanHip EF
TaKP DF
Spolu

Prijímanie uchádzačov na prvý stupeň vysokoškolského
štúdia sa uskutočnilo bez prijímacích pohovorov. Poradie
uchádzačov sa stanovilo na základe pridelených bodov
za priemer z maturitných skúšok a bodov za aktívnu
účasť na študentských olympiádach a SOČ z profilových
predmetov a prácu v organizáciách profesijne blízkych
zvolenému študijnému programu. Na štúdium na druhý
stupeň vysokoškolského vzdelávania sa poradie stanovilo
na základe dosiahnutého váženého priemeru za štúdium v
prvom stupni vysokoškolského štúdia.

Počet prihlásených
uchádzačov

Počet zúčastnených
uchádzačov

Počet prijatých
študentov

292
40
296
92
35
28
35
17
24
859

263
39
274

214
51
130
66
40
28
35
17
24
605

574

		

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

• Ako každoročne v mesiaci september sa konali zápisy
doktorandov. V akademickom roku 2018/2019 je na
UVLF zapísaných 116 doktorandov, z toho 77 v dennej a
39 v externej forme štúdia. Z celkového počtu
doktorandov je na externých vzdelávacích inštitúciách
SAV je 24 doktorandov. Prerušené štúdium má 23
doktorandov, z nich je 16 v dennej a 7 v externej forme
štúdia.
• V akademickom roku 2017/18 malo ukončiť doktorandské
štúdium 29 doktorandov, obhajobou dizertačnej práce
ukončilo 17. Zároveň bola tretíkrát zverejnená výzva
na obsadzovanie pracovných miest postdoktorandov
v zmysle vnútorného predpisu č. 63 Zásady obsadzovania postdoktorandských pracovných miest na UVLF
v Košiciach. Zasadnutie výberovej komisie sa konalo dňa
26. 9. 2018. Z 3 prihlásených postdoktorandov podmienky výzvy podľa VP č. 63 čl. II. bod 3 splnili všetci traja. (
bližšie informácie v osobitnom príspevku)
• V priebehu septembra bolo skontrolovaných a vyhodnotených 84 výročných hodnotení doktorandského
štúdia za ak. rok 2017/2018 z hľadiska splnenia kreditov.
V jednom prípade bolo školiteľom navrhnuté ukončenie
štúdia pre nesplnenie povinností.
• Aj tohto roku bol organizačne a technicky zabezpečený
13. ročník Seminára doktorandov venovaného pamiatke
akademika Boďu, ktorý sa konal na UVLF v dňoch 4. – 5.
9. 2018 na UVLF. Príspevky zo seminára doktorandov boli
uverejnené v recenzovanom zborníku s názvom Vedecké
www.uvlf.sk

•
•

•

•

Počet študentov
zapísaných do
1. ročníka
v ak. roku 2018/2019
152
31
79
39
22
8
14
10
21
376

práce doktorandov 2018. Evidentný je každoročný
pokles aktívne zúčastnených doktorandov z UVLF. (
bližšie informácie v osobitnom príspevku)
V priebehu oboch mesiacov bol individuálne riešený
rad žiadostí doktorandov o rôzne druhy zmien v
doktorandskom štúdiu.
V dňoch 2. – 4. 9. 2018 sa konal výročný míting
Vyšehradskej asociácie univerzít, ktorého hostiteľom bola University of Debrecen, Maďarsko. Mítingu sa zúčastnili predstavitelia z viac ako 20 členských univerzít z 10
krajín. Našu univerzitu zastupovala rektorka UVLF Dr.
h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., a prorektor prof.
MVDr. Juraj Pistl, PhD. ( bližšie informácie v osobitnom
príspevku)
V dňoch 17. – 18. 9. 2018 som sa zúčastnil výročného
mítingu Magna Charta v španielskej Salamanke. V rámci
mítingu bol slávnostne podpísaný dokument Magna
Charta Universitatum. Medzi inými za našu univerzitu
tento dokument podpísala rektorka UVLF prof. Mojžišová, čím sme sa zaradili medzi viac ako 800 signatárov z
86 krajín sveta. ( bližšie informácie v osobitnom
príspevku)
Dňa 28. 9. 2018 od 9. do 21. hod. sa uskutočnil 12.
ročník podujatia Európska noc výskumníkov (ENV). UVLF
na tejto exhibícii vedy prezentovala rekordným počtom
12 expozícií (niektoré pracoviská sa zúčastnili už po tretí
raz) s názornými a pútavými prezentáciami z pracovísk
ústavov fyziológie, farmaceutickej chémie, mikrobiológie a gnotobiológie, hygieny a technológie mäsa,
genetiky, hygieny zvierat a životného prostredia,
parazitológie, katedier farmakognózie a botaniky
a farmaceutickej technológie a Centra aplikovaného
výskumu UVLF v Košiciach. Jednou zaujímavou
expozíciou sa prezentovali aj študenti Aqua Terra
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klubu. Všetkým zúčastneným patrí veľké poďakovanie
za zvládnutie tejto rozsiahlej prezentácie univerzity na
verejnosti. ( bližšie informácie v osobitnom príspevku)
• V septembri vyšlo 3. číslo v rámci vydavateľstva DeGruyter a podľa predpokladov aj 4. číslo by malo byť vydané
načas, v stanovenom termíne a rozsahu. V prvom
polroku 2018 boli vydané 2 samostatné čísla časopisu
Folia Veterinaria, takže časopis už 3. rok vychádza
pravidelne každý štvrťrok v presne stanovenom rozsahu
a termíne vydávania. Súčasný stav poukazuje na to, že
kvalita príspevkov je na dobrej úrovni, avšak časopis
v tomto roku pociťuje problém s nedostatkom vedeckých
článkov, čo nie je dobré znamenie, ak má byť časopis
indexovaný v svetovej databáze.
• V dňoch 3. – 4. 10. 2018 som sa zúčastnil na stretnutí
zástupcov univerzít z košického regiónu s univerzitnými
a neuniverzitnými partnermi zo Štajerska, ktoré sa konalo v Grazi. Počas stretnutia bolo predstaviteľmi
zúčastnených organizácií podpísané memorandum o
porozumení a spolupráci medzi prítomnými vzdelávacími
inštitúciami z oboch krajín. ( bližšie informácie v
osobitnom príspevku)
• Dňa 9. 10. 2018 sa v zasadačke rektorátu uskutočnilo
slávnostné odovzdanie diplomov doktorandom, ktorí
úspešne ukončili štúdium v akademickom roku 2017/18
a prevzali si za prítomnosti členov vedenia UVLF diplomy
z rúk rektorky UVLF Dr. h. c. prof. MVDr. Jany Mojžišovej,
PhD. ( bližšie informácie v osobitnom príspevku)
• Na žiadosť rektora univerzity v Bila Cerkva Ukrajina prof.
Danylenka boli v dňoch 16. – 17. 10. 2018 prijatí 3
pracovníci univerzity na odborné konzultácie.
• Dňa 24. 10. 2018 sa konalo v poradí tretie zasadnutie
Vedeckej rady UVLF v Košiciach v tomto roku. ( bližšie
informácie sú v osobitnom príspevku).

• Pre odchod do dôchodku alebo z iných vynútených
príčin boli aktualizované odborové komisie pre 3.
stupeň VŠ štúdia ako aj garanti predmetov v jednotlivých študijných odboroch. Bližšie informácie sú dostupné na webovom sídle UVLF.
• V októbri bola riešená požiadavka MŠVVaŠ SR na kontrolu údajov na prípravu rozpisu dotácií zo štátneho
rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2019 –
úspešnosť domácich a zahraničných grantov.
• V priebehu obidvoch mesiacov prebiehala intenzívna
príprava projektov dlhodobého strategického výskumu.
UVLF pripravuje projekty v 3 doménach inteligentnej
špecializácie: 1) priemysel pre 21. storočie, 2) zdravie
obyvateľstva a zdravotnícke technológie, 3) zdravé
potraviny a životné prostredie. Zároveň boli v termíne
do konca októbra odovzdané predprojekty pre
zahraničných hodnotiteľov.
• V súvislosti s Dlhodobým zámerom UVLF boli menovaní
koordinátori dominantných oblastí vedy a výskumu na
UVLF v Košiciach s činnosťou od 1. 9. 2018:
a) Predklinická oblasť VaV
		 – Pracoviská prevažne neinfekčného charakteru: prof.
			 MVDr. Zuzana Ševčíková, PhD.
		 – Pracoviská infekčného charakteru: doc. MVDr.
			 Mangesh Bhide, PhD.
b) Klinická oblasť VaV: prof. MVDr. Pavol Mudroň, PhD.
c) VaV v oblasti hygieny potravín a životného prostredia:
		 prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.
d) VaV v oblasti farmácie: prof. MVDr. Jaroslav Legáth,
		 CSc.
• Vedením UVLF bolo v priebehu mesiacov september a
október schválených 62 zahraničných služobných ciest,
čo súvisí hlavne s obdobím konania vedeckých
konferencií.

Z agendy doc. MVDr. Oskara Nagya, PhD.,
prorektora pre klinickú činnosť a styk s praxou
• Na základe požiadaviek jednotlivých pracovísk univerzity
na autobusovú dopravu pre zabezpečenie vykonávania
praktických cvičení mimo areálu univerzity, na dopravu
zvierat a zvieratá požadované na realizáciu praktických
cvičení na univerzite v zimnom semestri akademického
roka 2018/2019 bol spracovaný plán výjazdov a potrieb
zvierat. Sumárny plán bol zaslaný jednotlivým
pracoviskám univerzity pre ich informovanosť a prípadnú možnosť flexibility pri vzniknutých požiadavkách na
zmeny termínov počas semestra.
• Dokončila sa realizácia prác súvisiacich s prevádzkou
centra klinických zručností podľa naplánovaného
odborného zamerania jednotlivých výučbových
priestorov a začala sa na tomto pracovisku praktická
výučba podľa požiadaviek jednotlivých pracovísk
univerzity.
• Bola poskytnutá informácia o účasti na zasadnutí komisie č. 8 grantovej agentúry VEGA vo Zvolene v dňoch 10.
a 11. 10., na ktorom sa hodnotili žiadosti o nové granty
s plánovanou realizáciou od roku 2019.
• V súvislosti s prípravou plánu vzdelávacích akcií KVL SR
na rok 2019 – Kalendárium 2019, boli pracoviská
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univerzity požiadané o zaslanie plánu realizácie
jednotlivých vzdelávacích aktivít v roku 2019. Na základe zaslaných podkladov bol následne spracovaný zoznam
plánovaných vzdelávacích podujatí univerzity v roku
2019. Tento materiál bol následne zaslaný KVL SR na
ich zahrnutie do zoznamu ročného plánu aktivít.
Dňa 26. 10. sa prorektor doc. Nagy na pozvanie KVL SR
zúčastnil v Sliači pracovného stretnutia týkajúceho sa
prípravy plánu vzdelávacích akcií na rok 2019 v spolupráci s ďalšími zainteresovanými organizáciami a profesijnými združeniami.
• Prorektor doc. Nagy sa zúčastnil otvorenia III. Kongresu
veterinárnych asociácií – Farmové zvieratá, ktorý sa
uskutočnil 28. a 29. 9. v hoteli Palace kúpele Sliač, ako
aj XVIII. plenárneho zasadnutia Združenia veterinárnych
lekárov hospodárskych zvierat.
• Na základe žiadostí ŠPP, n. o., Zemplínska Teplica, o
schválenie právnych úkonov súvisiacich s nákupom
nehnuteľného majetku boli zvolané zasadnutia Správnej
rady ŠPP, n. o., v dňoch 24. 9. a 22. 10. 2018 za účelom
prerokovania predložených žiadostí podniku.
• V súvislosti s novelou zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej
www.uvlf.sk

starostlivosti v znení neskorších predpisov boli pre
kliniku malých zvierat Univerzitnej veterinárnej
nemocnice pripravené informácie pre majiteľov
spoločenských zvierat súvisiace s novými požiadavkami
pre trvalé označovanie a registráciu spoločenských
zvierat a psov platných od 1. 9. 2018.
• Bola poskytnutá informácia o pripravovanom zasadnutí
EVERI (European Veterinarians Working in Education,
Reasearch and Industry) a FVE (Federation of Veterinarians of Europe), ktoré sa uskutoční v Ríme v dňoch 8.
až 10. 11. 2018.
• Prorektor doc. Nagy sa 26. 9. a 1. 10. 2018 zúčastnil
slávnostných otvorení akademického roka a na
zhromaždení akademických obcí spojených s
inauguráciou rektorov na katolíckej univerzite v
Ružomberku a Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
• 1. V dňoch 3. a 10. – 12. 9. 2018 sa uskutočnili zápisy
študentov všetkých ročníkov študijného programu
General Veterinary Medicine a 3. ročníka spoločného
bakalárskeho študijného programu Animal Science.
V AR 2018/2019 nastúpil na UVLF v Košiciach do
začínajúcich ročníkov štúdia nasledovný počet študentov:
1. GVM – 17 študentov, 3. post BSc. – 29 študentov a 4.
post BSc. JSP – 17 študentov. Na našej partnerskej
NORD University v Bodø sa do prvého ročníka spoločného študijného programu Animal Science zapísalo 36
študentov.
• Dňa 4. 9. 2018 sa na referáte pre zahraničné štúdium (RZŠ)
uskutočnilo stretnutie prorektora MVDr. M. Tomka, PhD.,
a pracovníčky RZŠ Ing. M. Paulíkovej s vedúcimi učiteľmi
ročníkov, ktorí v AR 2018/2019 začínajú svoju funkciu
v ZAŠ: MVDr. Michaela Špalková, PhD., pre 1. ročník GVM,
MVDr. Lenka Krešáková, PhD., pre 3. ročník post BSc., doc.
MVDr. Marcel Falis, PhD., pre 4. ročník post BSc. JSP a
MVDr. Ľ. Šmiga, PhD., pre 2. ročník JSP. Stretnutie bolo
zamerané na prípravu zápisu študentov a plán práce
VUR na AR 2018/2019.
• V spolupráci s Ústavom jazykov UVLF v Košiciach sa
dňa 5. 9. 2018 pre záujemcov o zapojenie sa do výučby
ZAŠ uskutočnila odborná skúška z anglického jazyka,
ktorá pozostáva zo 4 častí – anglická gramatika, čítanie,
počúvanie a konverzácia. Skúšky sa zúčastnilo 6 učiteľov.
• Dňa 14. 9. 2018 sa prorektor pre zahraničné štúdium
MVDr. M. Tomko, PhD., stretol so zástupcom TOMI School,
Thessaloniki, pánom Christosom Baniorasom. Stretnutie sa týkalo možností propagácie štúdia na UVLF v
Košiciach medzi študentami z Grécka a Cypru.
• V dňoch 20. – 23. 9. 2018 sa v meste Ohrid v Macedónsku
uskutočnilo výročné stretnutie zástupcov inštitúcií
poskytujúcich vyššie veterinárne vzdelávanie z krajín
bývalej Rakúsko-Uhorskej monarchie (VetNEST 2018).
Stretnutia sa za UVLF zúčastnili rektorka UVLF v Košiciach
Dr. h. c. prof. MVDr. J. Mojžišová, PhD., a prorektori doc.
MVDr. O. Nagy, PhD., a MVDr. M. Tomko, PhD.
• Dňa 22. 9. 2018 zorganizovala študentská organizácia
IVSA Slovakia pri UVLF v Košiciach v spolupráci s ostatnými študentskými klubmi akciu pre novoprijatých
študentov na UVLF v Košiciach pod názvom Uvítací piknik 2018.
• Dňa 25. 9. 2018 sa vo Verejnej knižnici Jána Bocatia v
Košiciach uskutočnilo slovensko-kenské obchodné
fórum, na ktorom RZŠ zastupovala Mgr. K. Hriczišonová.
www.uvlf.sk

• V spolupráci s KVL SR sa prehodnocovala a pripravovala na podpis Rámcová zmluva o zabezpečení výkonu
odbornej praxe/stáže študentov UVLF v Košiciach a jej
súčasti Zmluva o výkone odbornej praxe/stáže študentov.
• Na základe požiadaviek KVL SR sa pripravovalo
materiálno-technické a organizačné zabezpečenia
kongresu a workshopu Cytológia vo veterinárnej praxi,
ktoré sa uskutoční 10. až 11. 11. 2018 na UVLF v Košiciach.
• V dňoch 16. a 17. 10. 2018 sa uskutočnila návšteva
dekana Veterinárnej fakulty Národnej agrárnej univerzity v Bilej Tserkvi s 2 pracovníkmi tejto fakulty, v rámci
ktorej boli prezentované vybrané pracoviská našej
univerzity zamerané hlavne na kliniky a boli konzultované otázky ďalšej spolupráce a konzultácií pri ich príprave
na konzultatívne medzinárodné hodnotenie.

Z agendy MVDr. Martina Tomka, PhD.,
prorektora pre zahraničné štúdium
• V priebehu prvých troch týždňov semestra RZŠ pripravil
kalkulácie príjmov a výdavkov ZAŠ na zimný semester
AR 2018/2019, ktoré boli následne schválené vedením
UVLF a zaslané garantom predmetov v zahraničnom
štúdiu s informáciou o pridelených finančných
prostriedkoch na výučbu v zimnom semestri
akademického roka 2018/2019.
• Dňa 29. 9. 2018 zorganizovala študentská organizácia
IVSA Slovakia One Health International Conference,
ktorej prednášajúcimi boli odborníci z radov učiteľov
UVLF ako aj zo zahraničia.
• Z iniciatívy študenta 5. ročníka post BSc. Nahuela Perrota
sa v spolupráci s Ústavom anatómie UVLF v Košiciach
v mesiaci október začali organizovať testy Anatomy
weekly za účelom pomoci študentom z nižších ročníkov
pri štúdiu anatómie. Organizácia testov bude prebiehať
počas celého zimného semestra AR 2018/2019.
• Dňa 2. 10. 2018 prorektor pre zahraničné štúdium
MVDr. M. Tomko, PhD., zastupoval UVLF v Košiciach na
stretnutí adoptívnych rodičov pri ZOO v Košiciach.
Vedenie UVLF v Košiciach sa už viac rokov podieľa
na projekte Partnerstvo v chove podporou chovu a
starostlivosti o sovu bradatú-tmavú.
• Dňa 4. 10. 2018 sa pod záštitou asociácie ANSA pri UVLF
v Košiciach konal seminár organizácie Vets and Wildlife
na tému International projects for vet students za účasti
zahraničného hosťa a približne 80 študentov UVLF.
• Dňa 8. 10. 2018 sa uskutočnilo stretnutie prorektora pre
zahraničné štúdium MVDr. M. Tomka, PhD., so zástupcami spoločnosti BuenaVida pánmi MUDr. Kozáčekom
a MUDr. Jenčom. Spoločnosť BuenaVida prejavila záujem o možnosť propagovať štúdium na UVLF v Košiciach
medzi záujemcami v zahraničí.
• Dňa 8. 10. 2018 sa na RZŠ uskutočnilo stretnutie
zástupcov študentskej komory Akademického senátu
UVLF so zástupcami zahraničných študentov. Stretnutie
iniciovali študenti ZAŠ a jeho cieľom bolo zapojiť
zahraničných študentov do práce študentskej komory
AS a komunikácie požiadaviek študentov ich
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reprezentantmi orgánom univerzity.
• V dňoch 13. –14. 10. 2018 organizovali zahraniční študenti v pavilóne morfologických disciplín Nórsku veterinárnu konferenciu.
• Dňa 22. 10. 2018 navštívil UVLF v Košiciach nový
veľvyslanec Nórskeho kráľovstva na Slovensku pán Terje
Theodor Nervik.
• Dňa 26. 10. 2018 sa uskutočnil v priestoroch Obchodnej
akadémie imatrikulačný ples študentov. Na plese sa po
prvýkrát v histórii jeho konania zúčastnilo 38 študentov
ZAŠ.
• Dňa 3. 9. 2018 sa uskutočnilo pracovné stretnutie
zástupcov spoločnosti Syráreň Bel Slovensko, a. s.,
Michalovce na Ústave výživy, dietetiky a krmovinárstva
UVLF a následná pracovná porada s pracovníkmi ústavu
(prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality, doc.
MVDr. P. Naď, PhD., prof. MVDr. V. Vajda, PhD., MVDr. I.
Maskaľová, PhD.) v súvislosti s možnosťou zapojenia do
projektu Farming for the future.
• Prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality sa zúčastnil na inaugurácii rektorky Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD.,
konanej dňa 21. 9. 2018 v aule SPU v Nitre a na inaugurácii rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prof.
RNDr. Libora Vozára, CSc., konanej dňa 25. 9. 2018 v aule
UKF v Nitre.
• V súvislosti s novým webovým sídlom UVLF sa uskutočnilo
zasadnutie komisie pre webové sídlo (24. 9. 2018), ktoré
bolo zamerané na základné informácie o novom
webovom sídle UVLF, inštrukcie k požívaniu webového
sídla a určenie zodpovednosti za aktualizáciu webového
sídla.
• Prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality UVLF
v Košiciach sa zúčastnil na inaugurácii rektora Žilinskej
univerzity v Žiline prof. Ing. Jozefa Jandačka, PhD.,
konanej dňa 27. 9. 2018 v aule Datalan Žilinskej univerzity
v Žiline.
• UVLF v Košiciach zaslala prihlášku na XV. ročník
medzinárodnej konferencie o kvalite a spoločenskej
zodpovednosti, ktorú organizuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR s prednáškou
na tému Cesta UVLF v Košiciach ku kvalite z pohľadu
medzinárodného a národného hodnotenia.
• Vedenie UVLF v Košiciach schválilo návrh na pridelenie
finančných prostriedkov na zabezpečenie zimného
semestra akademického roka 2018/2019.
• Prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality sa
zúčastnil na slávnostnom odovzdávaní cien 34. ročníka
medzinárodného filmového festivalu Agrofilm, ktoré
sa uskutočnilo dňa 5. októbra 2018 v obchodnom centre
galéria Mlyny Nitra – Multikino Mlyny Cinemas v Nitre.

Z agendy Ing. Róberta Schrétera, PhD.,
kvestora
• V mesiaci september a október došlo k posunu v
projektoch podaných na Slovenskej energetickej a
inovačnej agentúre (SIEA). Univerzite boli schválené
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• V dňoch 25. – 26. 10. 2018 sa v Hoteli Park, Piešťany, konal pod záštitou SAIA seminár Vstup a pobyt zahraničných študentov, doktorandov a výskumníkov na
Slovensku, ktorého sa za RZŠ zúčastnila Mgr. K.
Hriczišonová.
• Dňa 27. 10. 2018 sa uskutočnilo školenie 20 nových
členov klubu sokoliarstva a rehabilitácie dravcov na tému
Biology and Behavior of Birds of Prey. Školenie
organizovali členovia klubu sokoliarstva a rehabilitácie
dravcov pod vedením študenta Daniela Clarka, 5. ročník
GVM.

Z agendy
prof. MVDr. Jozefa Nagya, PhD.,
prorektora pre rozvoj školy
a hodnotenie kvality
• Dňa 5. 10. 2018 sa uskutočnilo pracovné stretnutie
prorektora pre rozvoj školy a hodnotenie kvality s doc.
Ing. Tatianou Bojňanskou, CSc., riaditeľkou výskumného
centra Agrobiotech, v súvislosti so zapojením do výzvy
Dlhodobého strategického výskumu vo výskumnom
centre Agrobiotech v Nitre.
• Dňa 16. 10. 2018 sa uskutočnilo zasadnutie Mzdovej
komisie UVLF.
• Prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality sa
zúčastnil na konferencii XLVII. Lenfeldovy a Höklovy dny
organizovanej Fakultou veterinárnej hygieny a ekológie
VFU Brno v dňoch 16. – 18. 10.2018.
• Dňa 18. 10. 2018 sa uskutočnilo pracovné stretnutie
v súvislosti s prípravou slávnostného otvorenia záhrady
liečivých rastlín UVLF v Košiciach za účasti Dr. h. c. prof.
MVDr. Jany Mojžišovej, PhD., prof. MVDr. Jozefa Nagya,
PhD., Ing. Róberta Schrétera, PhD., doc. Ing. Jarmily
Eftimovej, CSc., Mgr. Silvie Hurtukovej a Ing. Jozefa Tótha
v zasadačke katedry farmakognózie a botaniky.
• Dňa 29. 10. 2018 sa uskutočnilo zasadnutie Komisie pre
hodnotenie kvality UVLF v zasadačke Farmaceutického
pavilónu UVLF v Košiciach, ktoré prerokovalo materiál
Plnenie návrhov pre zvýšenie kvality vyplývajúce z
Výročnej správy o kvalite UVLF v Košiciach za akademický
rok 2015/2016 a pripomienok z pracovísk a Návrhy na
odstránenie nedostatkov a zlepšenie kvality vyplývajúce z Výročnej správy o kvalite UVLF v Košiciach za
akademický rok 2016/2017, Vyhodnotenie anonymných
dotazníkových prieskumov, Analýzu odpovedí v rámci
hodnotenia zamestnanca vedúcim zamestnancom za
rok 2017, Informáciu o rozhodnutí hodnotiteľskej komisie súťaže Národná cena za kvalitu 2018 a Spätnú správu
z posúdenia na mieste podľa modelu CAF
projekty aj na zníženie energetickej náročnosti pavilónu
35 a 36. Celkovo má univerzita chválené na SIEA štyri
projekty na zníženie energetickej náročnosti pavilónu
17, 25, 35 a 36. V prípade P17 prebieha kontrola postupu verejného obstarávania. Projekty na zníženie
energetickej náročnosti pavilónu 35 a 36 sú v procese
zazmluvňovania.
• V septembri bol schválený postup verejného obstarávania na zníženie energetickej náročnosti pavilónu 25 a
www.uvlf.sk
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univerzita tak začala so stavebnými prácami na tomto
pavilóne.
V septembri začala univerzita s implementáciou modulu
UNIKAN. Modul je nástrojom na sledovanie nákladovosti
a výnosnosti študijných programov.
4. a 5. októbra zasadal v Bratislave Klub kvestorov
verejných vysokých škôl a štátnych vysokých škôl
Slovenskej republiky. Je nutné opäť skonštatovať, že
úloha týkajúca sa prípravy metodického usmernenia
pre VVŠ v oblasti účtovníctva nebola zo strany MŠVVaŠ
SR splnená.
K téme koncepcie rozvoja garantovaných energetických
služieb vo verejnej správe sa na klube kvestorov vyjadril
poradca ministra financií SR Ing. Marek Repa, ktorý
informoval o legislatívnych zmenách a novinkách v
oblasti energetických služieb. Ing. Repa rovnako
informoval, že financie na ďalšie rekonštrukcie
študentských domovov v budúcom roku budú uvoľnené, ale konkrétna suma zatiaľ nie je známa.
Klub kvestorov navštívil aj Mgr. Jozef Jurkovič, generálny
riaditeľ sekcie vysokých škôl, a zástupcovia MŠVVaŠ SR,
ktorý sa vyjadroval k problematike financovania VVŠ a k
aktuálnym informáciám k UNIKAN-u. Na klube kvestorov
sa zúčastnili za MŠVVaŠ SR aj Ing. Beáta Gondárová, doc.
Ing. Peter Viest, CSc., a Ing. Ľubomír Bača, ktorí informovali o rôznych témach v oblasti výkazníctva, rozpočtu,
počtu študentov, kapitálových výdavkoch a technických
záležitostiach systému SOFIA.
Mgr. Jaroslav Lexa, riaditeľ Inštitútu verejného
obstarávania, sa rovnako zúčastnil klubu kvestorov a
informoval o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Novela
zákona by mala byť účinná od 1. 1. 2019 a obsahuje 130
zmien.
K problematike prípravy a predkladania projektov pre
dlhodobý strategický výskum sa na klube kvestorov
vyjadril Ing. Stanislav Sipko, generálny riaditeľ Výskumnej agentúry. Okrem iného informoval o príprave
usmernenia k výzve DSV, v rámci ktorej sa termín na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
predĺži do 31. 12. 2018.
Projekt Inovácia vo vzdelávaní na UVLF v Košiciach,
v tematickej oblasti 2018.1. Podpora vysokých škôl
pri napĺňaní ich dlhodobých zámerov, je stále v procese
schvaľovania na MŠVVaŠ SR. Projekt obsahuje v aktivite 1 nadstavbu centra klinických zručností, ktorého
súčasťou je okrem doplnenia modelov aj laboratórium
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profesionálnej komunikácie a v aktivite 2 modernizáciu laboratória hygieny a technológie mlieka. Univerzita v rámci tohto projektu žiada pridelenie sumy vo výške
140 tisíc eur vrátane kapitálových finančných
prostriedkov.
V septembri a októbri boli naďalej implementované
projekty MANNA v Horizonte 2020 a LIFE+.
V októbri bola schválená následná monitorovacia správa
projektu UVLF zvyšuje kvalitu svojho vzdelávania, kód
ITMS: 26110230064.
17. 10. 2018 prebehla kontrola projektu IKT 5.1/03,
ktorý je v poslednom 5. roku následného monitorovania
– záberom kontroly boli dodávky IKT a stavebné aktivity
v P 3, P 5, AB Rozhanovce, záver kontroly – bez kontrolných
zistení.
V októbri boli zaslané na Výskumnú agentúru výskumné
stratégie k projektom dlhodobého strategického výskumu Samotuhnúce biocementy a ich kompozitné
systémy určené na regeneráciu a rekonštrukciu
osteochondrálnych a kostných defektov a Progresívne
funkčné polymérne materiály s antiparazitárnym
účinkom.
V septembri aj októbri pokračovala rekonštrukcia plotu
na Kostolianskej ulici. Napriek komplikáciám sa stavba
postupne rozbieha.
V mesiaci september bola ukončená rekonštrukcia
posluchárne v P10 a odovzdaná do užívania.
Od 1. 11. 2018 vstupuje do účinnosti novela zákona o
VŠ č. 131/2002 Z. z., ktorá obsahuje doplnenie výnosov
z darov, úpravu Fondu na podporu štúdia študentov
so špecifickými potrebami, § 92 ods. 20, ktorý hovorí,
že najmenej 20 % výnosov zo školného podľa odsekov 5
a 6 je príjmom štipendijného fondu verejnej vysokej
školy, rozšírenie záujmových činností študentov, odklad
školného – v prípade, že študent študuje študijný program dlhšie ako je jeho štandardná dĺžka štúdia z dôvodu
účasti na akademickej mobilite v rámci výmenného
programu, alebo ak mu v poslednom roku štúdia
počas štandardnej dĺžky štúdia bolo poskytované
sociálne štipendium, povinnosť uhradiť školné nevzniká
v najbližšom roku štúdia, ktorý nasleduje po prekročení
štandardnej dĺžky štúdia (táto časť novely nadobúda
účinnosť od akademického roka 2019/2020).
Univerzita vyplatila v októbrovom výplatnom termíne zo
sociálneho fondu každému zamestnancovi pracujúcemu na plný úväzok od 1. 1. 2018 50 eur na pokrytie
pitného režimu za mimoriadne teplé letné obdobie.

Zasadnutie vedeckej rady
Zasadnutie Vedeckej rady Univerzity veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach, v poradí tretie v roku 2018,
sa uskutočnilo dňa 24. októbra 2018. Zasadnutie otvorila a
viedla predsedníčka vedeckej rady rektorka UVLF Dr. h. c.
prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., ktorá privítala prítomných
členov Vedeckej rady UVLF.
Zasadnutie vedeckej rady pokračovalo podľa programu:
1. Odovzdanie dekrétu novovymenovanej členke
		 vedeckej rady MVDr. Silvii Štefákovej, prezidentke KVL
		 SR
www.uvlf.sk

2.
		
		
3.
		
		
		
4.
		
5.
		

Odovzdanie dekrétu docenta doc. MVDr. Marcelovi
Falisovi, PhD., v študijnom odbore 6.3.11. hygiena
chovu zvierat a životné prostredie
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti na Univerzite
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
v slovenskom a anglickom jazyku za akademický rok
2017/2018
Návrh na zmeny členov odborových komisií pre 3.
stupeň VŠ štúdia
Návrh na zloženie komisie pre štátnu skúšku a
obhajobu záverečných prác na prvom stupni VŠ
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		 vzdelávania v akademickom roku 2018/2019 v
		 anglickom štúdiu
6. Diskusia
7. Rôzne (návrh na začatie habilitačného konania
		 MVDr. Jána Bíleka, PhD.; návrh na školiteľov na 3.
		 stupni vysokoškolského štúdia: MVDr. Viera Karaffová,
		 PhD., v š. o. 6.3.3. veterinárna morfológia a fyziológia
		 a 4.2.15. imunológia; RNDr. Eva Barbušinová, PhD., v š.
		 o.: 6.3.7. infekčné a parazitárne choroby zvierat)
8. Uznesenia VR
9. Záver
10. Slávnostné otvorenie záhrady liečivých rastlín
Vedecká rada schválila:
1. Návrhy predložené:
		 a) v bode 4 návrh na zmeny členov odborových komisií
			 pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia s poz			 meňujúcim návrhom;
		 b) v bode 5 návrh na zloženie komisie pre štátnu
			 skúšku a obhajobu záverečných prác na prvom
			 stupni VŠ vzdelávania v akademickom roku
			 2018/2019 v anglickom štúdiu.
2. Návrhy predložené v bode Rôzne:
		 a) návrh na začatie habilitačného konania MVDr. Jána
			 Bíleka, PhD., v š. o.: 6.3.4. vnútorné choroby zvierat,
			 Klinika koní, UVLF v Košiciach;
		 b) návrh na školiteľa na 3. st. vysokoškolského
			 štúdia: MVDr. Viera Karaffová, PhD., v š. o. 6.3.3.
			 veterinárna morfológia a fyziológia a 4.2.15.
			 imunológia, Katedra patologickej anatómie a
			 patologickej fyziológie, UVLF v Košiciach;
		 c) návrh na školiteľa na 3. st. vysokoškolského
			 štúdia: RNDr. Eva Barbušinová, PhD., v š. o.:
			 6.3.7. infekčné a parazitárne choroby zvierat,
			 Katedra epizootológie a parazitológie, UVLF v
			 Košiciach;
		 d) návrh prof. Dr. MVDr. Pavla Mudroňa, PhD.,
			 DipECBHM, na prepracovanie vnútorného pred			 pisu č. 14 Zásady udeľovania čestného titulu
			 „profesor emeritus“ na UVLF v Košiciach a
			 stanovenia kritérií na jeho udeľovanie.
Vedecká rada zobrala na vedomie:
1. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti na Univerzite
		 veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
		 v slovenskom a anglickom jazyku za akademický rok
		 2017/2018.
2. Informáciu rektorky UVLF Dr. h. c. prof. MVDr. Jany
		 Mojžišovej, PhD. o termíne ďalšieho zasadnutia
		 vedeckej rady dňa 12. 12. 2018.
Diskusia bola zameraná k jednotlivým predloženým
návrhom. V rámci diskusie vystúpili: prof. J. Mojžišová, prof.
J. Pistl, prof. Š. Vilček, prof. P. Mudroň, doc. M. Bhide, prof. M.
Novák, MVDr. M. Tomko, PhD., prof. P. Reichel, prof. P. Turek,
doc. P. Korim, prof. Š. Faix, prof. I. Valocký.
V rámci diskusie k bodu č. 3 – Správa o výchovno-

14

vzdelávacej činnosti na Univerzite veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach za akademický rok 2017/2018 v
slovenskom jazyku a anglickom jazyku, ktorú predniesli
prorektorka prof. MVDr. Zita Faixová, PhD. a prorektor MVDr.
Martin Tomko, PhD., boli vyzdvihnuté nasledujúce body:
– vysoká kvalita a komplexnosť obidvoch pre		 zentovaných materiálov o výchovno-vzdelávacej
		 činnosti v ak. roku 2017/2018 ako v slovenskom, tak
		 aj v anglickom jazyku;
– udržanie stáleho záujmu o štúdium v ŠP všeobecné
		 veterinárske lekárstvo a v ŠP farmácia na univerzite,
		 ktorý je za posledné roky stabilný; o štúdium na
		 1., spojenom 1. a 2. a na 2. stupni VŠ vzdelávania bol
		 zaznamenaný nárast o 6,1 % v porovnaní s minulým
		 ak. rokom;
– pozitívny trend v štúdiu v anglickom jazyku: počet
		 zapísaných študentov na 1., spojenom 1. a 2. stupni
		 a na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania v
		 anglickom jazyku na UVLF sa v ak. roku 2017/2018 sa
		 zvýšil;
– realizácia výučby v spoločnom ŠP farmácia s UPJŠ;
– podpora študentských aktivít ako pre slovenských,
		 tak aj zahraničných študentov – odborno-záujmových
		 a vedecko-výskumnej činnosti prostredníctvom
		 61. ročníka konferencie ŠVOČ s medzinárodnou
		 účasťou, tradičné podujatia (imatrikulácia, študentská
		 kvapka krvi a i.), vydávanie študentského časopisu
		 ARDO atď.;
– prof. Mudroň navrhol doplniť v správe účasť študen		 tov na medzinárodných konferenciách;
K bodu č. 4 – Návrh na zmeny členov odborových komisií
pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia:
– návrh sa týka 12 zmien členov odborových komisií
		 v akademickom roku 2018/2019 z dôvodu odchodu
		 do dôchodku a z iných vynútených dôvodov;
– v zmysle zákona o vysokých školách minimálny
		 počet členov komisie na obhajobe je 4, preto je
		 potrebné do budúcna uvažovať aj nad znížením počtu
		 členov v jednotlivých komisiách;
– prof. J. Nagy – upozornil, že MVDr. Anton Pajerský,
		 PhD., už nepôsobí na RVPS Košice z dôvodu odchodu
		 do dôchodku, na základe toho doc. O. Nagy a doc. P.
		 Korim navrhli namiesto MVDr. Pajerského za člena
		 odborovej komisie v š. o. 6.3.9. súdne a verejné
		 veterinárske lekárstvo prof. MVDr. Jozefa Bíreša, DrSc.
K bodu č. 9: Záver
Predsedníčka vedeckej rady rektorka UVLF v Košiciach Dr. h.
c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., poďakovala prítomným
za aktívne diskusné príspevky, veľa podnetov a ukončila
zasadnutie vedeckej rady. Zároveň pozvala členov vedeckej
rady na slávnostné otvorenie záhrady liečivých rastlín a na
výstavu pod názvom Nevyužité možnosti ľudovej medicíny,
duchovné a hmotné bohatstvo horného Zemplína v
zasadacej miestnosti farmaceutického pavilónu.
prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky
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Univerzita má záhradu liečivých rastlín

Naša univerzita má za sebou realizáciu desiatok projektov,
ktoré prispeli nie len k rozvoju školy, ale aj životného
prostredia či zdravia zvierat. Ďalším z takýchto projektov
je vybudovanie záhrady liečivých rastlín, ktorá sa nachádza
v areáli univerzity za farmaceutickým pavilónom. Jej
slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 24. októbra 2018
prestrihnutím stuhy rektorkou univerzity Dr. h. c. prof. MVDr.
Janou Mojžišovou, PhD. Stuhu symbolicky držali koordinátor
projektu, prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality prof.
MVDr. Jozef Nagy, PhD., a vedúca katedry farmakognózie a
botaniky doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc., ktorá intenzívne
podporila víziu vytvorenia záhrady.
Nápad na založenie takejto záhrady sa formoval už o
niekoľko rokov skôr. V roku 2015 bol podaný projekt KEGA
č.013UVLF-4/2016 s názvom Budovanie zbierok liečivých
rastlín pre edukačné účely predmetov farmaceutická botanika,
produkcia liečivých rastlín a farmakognózia. Projektom sa
intenzívne začalo zaoberať vedenie univerzity a na jar roku
2016 sa práce začali realizovať. Výstavba záhrady začala
vypracovaním priestorového usporiadania pestovania
liečivých rastlín, oddychovej zóny a výbehov pre kone.
Po schválení návrhu sa začala rekultivácia pôdy a vysiatie
trávy pre účely pestovania liečivých rastlín pre katedru
farmakognózie a botaniky. V tejto súvislosti je potrebné
vyjadriť poďakovanie Ing. Ivanovi Seňkovi, riaditeľovi
Školského poľnohospodárskeho podniku v Zemplínskej
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Teplici, a ďalším jeho zamestnancom. Im patrí veľká vďaka
aj za pomoc pri rekultivácii priestoru za farmaceutickým
pavilónom. Po týchto prácach nastala realizácia chodníkov
(mlatový chodník s plastovým obrubníkom) a prístupovej
cesty pozdĺž budovy bývalej telocvične. Nevyhnutné
bolo zabezpečiť závlahový systém a prívod elektrickej
energie. Taktiež bolo potrebné vytýčenie aj ostatných častí
– umiestnenie oddychovej zóny (altánok) a výbehov pre
kone. Po vypracovaní projektovej dokumentácie sa začala
realizácia prvej etapy závlahy (zavlažovacie postrekovače),
podzemná závlaha bola realizovaná po terénnej úprave a
povrchová kvapková po výsadbe byliniek. Dôležitou časťou
výstavby bolo zarovnanie plôch pomocou kultivátora –
realizované takmer na všetkých častiach, vzhľadom na veľmi
suchý terén. Vo vypracovanom pláne realizácie záhrady
bolo cieľom do konca roku 2017 ukončiť úpravu pôdy pre
výsadbu liečivých rastlín a realizáciu výstavby fontány,
pričom v roku 2018 práce pokračovali vyrovnaním terénu
v jednotlivých sekciách, vyrovnaním terénu mimo plochy
univerzitnej záhrady liečivých rastlín, ukončením závlahy
pod trávnikom (80 cm) a výsadbou trávy v okrajových
častiach v jednotlivých sekciách, ale aj vypracovaním návrhu
na obstaranie a osadenie náučných tabúľ a menoviek k
liečivým rastlinám, pričom po jeho schválení sa začala
samotná výsadba liečivých rastlín, okrasných drevín a
stromov.
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V záhrade liečivých rastlín o výmere 60 000 m2, ktorá je
naprojektovaná v štýle kláštorných záhrad, bolo vysadených
vyše sto druhov rastlín, prevažne trvalky a jednoročné
liečivé rastliny, ktoré napomôžu študentom lepšie poznávať
liečivé rastliny pomocou kľúča na určovanie rastlín. Záhrada
poskytne študentom farmácie možnosť vzdelávať sa zo
spomenutých profilových predmetov. Študenti týchto
predmetov tiež môžu záhradu využiť pri vypracovávaní
diplomových a rigoróznych prác. Sekundárnym účelom
záhrady a širšieho priestoru za farmaceutickým pavilónom
je slúžiť ako oddychová zóna pre študentov i zamestnancov
UVLF či ostatných návštevníkov univerzity, takže sa ešte do
budúcnosti plánuje dotvorenie priestoru altánkom, ihriskom
a výbehom pre kone.
Záhrada bola financovaná čiastkou 10 000 € grantovou

agentúrou KEGA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu SR a zvyšné náklady v hodnote 60 000 € zaplatila
univerzita z vlastných zdrojov. V tejto súvislosti je žiadúce
poďakovať aj prof. Legáthovi z Národného referenčného
laboratória pre pesticídy a firme Mária Oravcová – Vilora,
Stará Ľubovňa, ktorí tiež finančne podporili realizáciu
záhrady. Veľká vďaka patrí aj doc. Žemličkovi za odbornú
pomoc a Ing. Jozefovi Tóthovi, ktorý zabezpečil praktickú
realizáciu projektu záhrady liečivých rastlín.
Do ďalších rokov sa tešíme, ako sa bude tento krásny
kút našej univerzity zelenať, rozrastať a okrem praktického
využitia aj vytvárať pohodu nám všetkým.
Mgr. Mária Rusnáková
Foto: Šimon Halás

UVLF v Košiciach sa stala signatárom listiny
Magna Charta Universitatum
Do dejín Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach sa zapísala ďalšia významná udalosť. Ten rok
sa naša univerzita stala signatárom celosvetovo známej
organizácie, ktorá sa zaväzuje zabezpečiť integritu
intelektuálnej a vedeckej práce v inštitúciách a spoločnosti.
Dňa 18. septembra 2018 sa UVLF v Košiciach stala oficiálne
súčasťou združenia európskych univerzít Magna Charta
Universitatum, ktoré ochraňujú akademické hodnoty.
Dekrét sa popisoval v historických priestoroch Univerzity v
Salamanke v Španielsku.
Observatórium Magna Charta každoročne organizuje
medzinárodnú konferenciu zameranú na riešenie súčasných
výziev pri presadzovaní základných hodnôt. Tento rok
malo podujatie osobitne slávnostný charakter, pretože sa
konalo pri príležitosti 30. výročia podpisu Magna Charta
Universitatum, a pri príležitosti osláv 800. výročia založenia
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Univerzity v Salamanke. Ďalším dôvodom bolo aj obnovenie
možnosti pre ďalšie univerzity deklarovať príslušnosť
k Magne Charte Universitatum. Mimoriadny význam
podujatia zdôraznila aj prítomnosť španielskeho kráľa Filip
VI. a kráľovnej Letízie, ministra školstva, prezidenta listiny
Magna Charta Universitatum a ďalších významných hostí.
Na slávnostnom ceremoniáli vystúpila v mene univerzity
ako signatárka listiny rektorka UVLF v Košiciach Dr. h. c. prof.
MVDr. Jana Mojžišová, PhD., ktorá svojím podpisom zaviazala
Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
dodržiavať akademické hodnoty tvoriace hlavné posolstvo
Charty, a teda nezávislosť akademickej slobody, dostupnosť
vzdelania a slobodu bádania a prepájanie vzdelávacej a
výskumnej aktivity.
„Ako signatárka listiny Magna Charta Universitatum som
nesmierne hrdá na členstvo Univerzity veterinárskeho lekárstva
www.uvlf.sk

a farmácie v Košiciach do veľkej rodiny svetových univerzít,
ktoré sa rozhodli spoločne ochraňovať hodnoty zakotvené
v dokumente Magna Charta Universitatum. Je nesmierne
dôležité aby boli základné princípy Charty zachované a aby
si všetci signatári uvedomovali dôležitosť šírenia poznania
a odovzdávania vedomostí mladším generáciám“, uviedla
rektorka univerzity prof. Jana Mojžišová.

„Prítomnosť španielskeho kráľovského páru na počesť 800.
výročia Univerzity v Salamanke a aktu podpísania Magny
Charty Universitatum len zdôraznil spoločenský význam
univerzít, čo nakoniec aj demonštrovalo svojim záujmom a
potleskom množstvo občanov pri slávnostnom pestrofarebnom
sprievode zástupcov desiatok európskych univerzít starobylými
ulicami mesta,“ dodal prorektor pre vedecko – výskumnú
činnosť a zahraničné styky prof. Juraj Pistl.

Listina Magna Charta Universitatum je dokument
oslavujúci univerzitné tradície, ktorý zároveň podporuje
prepojenia medzi európskymi univerzitami. Založila ju
Univerzita v Bologni a Európska konferencia rektorov pri
príležitosti 900. výročia jej založenia. 18. septembra 1988.
Viac ako 388 rektorov a sa vtedy zaviazalo dodržiavať
základné princípy Charty. Obsahuje zásady akademickej
slobody a inštitucionálnej autonómie. Vo svojich článkoch
zahŕňa hlavné hodnoty a normy, ktoré by mali univerzity
uznávať ako spoločné európske dedičstvo. Text charty je
pre signatárov štandardom pri presadzovaní rovnakých
akademických hodnôt a cieľov. Činnosť signatárov charty
je koordinovaná platformou Magna Charta Universitatum
Observatory, ktorá monitoruje univerzitnú slobodu v
jednotlivých krajinách a na každoročných konferenciách
sa venuje aktuálnym vzťahom univerzít a ich komunít na
lokálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.
V súčasnosti podpísalo dokument Magna Charta
Universitatum viac ako osemsto univerzít z osemdesiatich
šiestich krajín. K Charte od 18. septembra 2018 pribudlo
k doterajším 816 univerzitám z 86 krajín sveta 73 nových
signatárov. Medzi novými signatármi boli štyri univerzity
zo Slovenska. Okrem UVLF v Košiciach boli slovenskými
signatármi v roku 2018 aj Katolícka univerzita v Ružomberku,
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Slovenská
poľnohospodárska univerzita v Nitre.
Po oficiálnom podpísaní listiny pokračoval slávnostný akt
sprievodom cez stredoveké centrum mesta, ktorý sledovalo
niekoľko tisíc divákov. Po príchode na námestie Salamanky
ešte viac vyzdvihol veľkoleposť ceremoniálu zbor, ktorý
všetkým prítomným zaspieval hymnu Gaudeamus igitur. Po
odznení záverečných príhovoroch bolo pred 800. ročnou
univerzitou symbolicky vypustených presne 800 červených
balónov.
Mgr. Mária Rusnáková
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Návšteva veľvyslanca Nórskeho kráľovstva na našej univerzite
Dňa 22. 10. 2018 prijala rektorka univerzity Dr. h. c. prof.
MVDr. Jana Mojžišová, PhD., na návšteve veľvyslanca
Nórskeho kráľovstva Terje Theodor Nervika, ktorého sa
zúčastnil aj František Kašický, veľvyslanec s osobitným
poslaním pre granty Finančného mechanizmu Európskeho
hospodárskeho
priestoru,
Nórskeho
finančného
mechanizmu a Švajčiarskeho finančného mechanizmu,
bývalý veľvyslanec SR v Nórsku. Cieľom tejto prvej, krátkej
návštevy pána veľvyslanca bolo predstavenie sa nie dlho po
vymenovaní do funkcie, zoznámenie sa s vedením univerzity
a univerzitou samotnou, a stretnutie s nórskymi študentmi
počas výučby. Pána veľvyslanca Nervika s jeho sprievodom
a pána veľvyslanca Kašického prijala najprv v zasadacej

miestnosti rektorátu rektorka prof. Mojžišová spolu s
prorektorom pre zahraničné štúdium MVDr. Martinom
Tomkom, PhD., kde predstavila našu univerzitu, jej históriu
i súčasnosť, študijné programy so zameraním na tie, ktoré
sú určené zahraničným študentom. Potom nasledovala
prehliadka školy, najmä Univerzitnej veterinárnej nemocnice
a na záver bolo v posluchárni stretnutie s nórskymi študentmi
a krátka diskusia. Návšteva sa ukončila prísľubom ďalších
stretnutí a rozvíjania dlhodobo úzkych vzťahov medzi
univerzitou a nórskou ambasádou.
PhDr. Ľudmila Kundríková
kancelárka

Rektorka univerzity podpísala Memorandum o porozumení
Rektorka našej univerzity Dr. h. c. prof. MVDr. Jana
Mojžišová, PhD., podpísala 4. októbra 2018 v rakúskom
meste Graz Memorandum o porozumení (Memorandum
of Understanding), ktoré potvrdzuje uzavretie partnerstva
medzi UVLF v Košiciach a nezávislou inštitúciou pre výskum
a vývoj JOANNEUM RESEARCH. Týmto dokumentom sa
zmluvné strany zaviazali k vedeckej a technologickej
spôsobilosti pri vzájomnej spolupráci vo výskume a vývoji.
Memorandum obsahuje niekoľko bodov spolupráce,
ku ktorým sa zmluvné strany zaväzujú. Spolupráca by
mala predovšetkým zahŕňať spoločný výskum a vývoj v
technologických oblastiach spoločného záujmu, spoločnú
žiadosť o národné projekty a projekty financované EÚ,
výmenu výskumného a pedagogického personálu, realizáciu
projektov spoločného magisterského a doktorandského
štúdia a vývoj, získavanie a realizáciu spoločných projektov.
Hlavným cieľom partnerstva je zvýšiť konkurenčnú pozíciu
oboch strán, lepšie využívať medzinárodne dostupné
technológie a podporovať vzájomnú spoluprácu v oblasti
vedy.
JOANNEUM RESEARCH je nezávislá inštitúcia pre výskum
a vývoj a ponúka služby pre podnikanie, priemysel a verejnú
správu v oblasti aplikovaného výskumu a vývoja. Ako partner
inovácie v oblasti obchodu, priemyslu a verejnej správy sa
JOANNEUM RESEARCH zameriava na aplikovaný výskum a
vývoj kľúčových technológií budúcnosti.
18

Pre našu univerzitu znemená táto spolupráca ďalší
významný krok v oblasti vedy a výskumu, keďže sa
podpísaním memoranda stala členom ďalšej globálnej
inštitúcie s osobitným dôrazom na vysokokvalitnú výskumnú
infraštruktúru.
Okrem rektorky UVLF v Košiciach prof. Jany Mojžišovej
podpísali memorandum aj rektor Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., a rektor
Technickej univerzity v Košiciach prof. Ing. Stanislav Kmeť,
CSc. Memorandum sa podpisovalo s troma rakúskymi
zmluvnými stranami, a to FH JOANNEUM University of
Applied Sciences, ktorú zastupoval Mag. Martin Payer,
MBA, JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
reprezentovaný Univ.-Prof. DI Dr. Wolfgangom Pribylom,
MBA a Montanuniversität Leoben podpísal Univ.-Prof.
Dipl.-Ing. Dr. Nikolaus Sifferlinger.
Mgr. Mária Rusnáková
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Prof. Ciberejovi bolo udelené vysoké štátne vyznamenanie
Maďarskej republiky

Prezident Maďarskej republiky János Áder udelil dňa
3. augusta 2018 jedno z najvyšších ocenení Maďarskej
republiky – Rytiersky kríž maďarského rádu za zásluhy – prof.
Ing. Jurajovi Ciberejovi, PhD., z Ústavu pre chov a choroby
zveri a rýb UVLF v Košiciach.
V dekréte sa uvádza, že prof. Ciberej, profesor na
UVLF v Košiciach, odborník a člen Medzinárodnej
rady pre poľovníctvo a ochranu zveri (CIC), člen Rady

Slovenského
poľovníckeho
zväzu
a
predstavenstva
Loveckého ochranného spolku
svetobežníkov (LOSS) dostáva
toto vyznamenanie ako uznanie
za vedecké bádanie spoločných
slovensko-maďarských tradícií
manažmentu poľovníctva a
voľne žijúcich zvierat, za rozvoj
cezhraničných
poľovníckych
vzťahov a prácu vykonanú v
oblasti medzinárodného šírenia
histórie maďarského poľovníctva.
Prof. Juraj Ciberej si prevzal rytiersky kríž počas Národného
dňa lovu, ktorý sa konal 8. septembra 2018 v maďarskom
Putnoku od Dr. Istvana Naga, ministra poľnohospodárstva
Maďarskej republiky, za účasti Dr. Zsolta Semjéna,
podpredsedu maďarskej vlády, a Dr. László Jámbora,
prezidenta Maďarskej poľovníckej komory.
(lk)

Získané ocenenia na Dňoch Svätého Huberta 2018

Na 28. ročníku najväčších poľovníckych slávností
na Slovensku, Dni Svätého Huberta, získala Univerzita
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach ďalšie
ocenenie, a to Medailu svätého Huberta za významné zásluhy
o rozvoj poľovníctva na Slovensku. Rektorka univerzity Dr. h.
c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., prevzala 1. septembra
2018 na slávnostnom ceremoniáli kovovú medailu a diplom
z rúk prezidenta Slovenského poľovníckeho zväzu Ing.
Tibora Lebockého, PhD.
Medaila, udeľovaná osobám alebo inštitúciám, ktoré
sa podstatnou mierou pričinili o rozvoj slovenského
poľovníctva, predstavujúca ocenenie za mimoriadne
zásluhy o vznik a budovanie zväzu, rozvíjanie jeho aktivít
zameraných na ochranu, zveľaďovanie a rozvoj poľovníctva a
ochranu prírody a krajiny je ocenením práce našej univerzity
v tejto oblasti.
V rámci slávností boli udelené tiež aj rezortné
vyznamenania, ktoré odovzdala podpredsedníčka vlády
a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing.
www.uvlf.sk

Gabriela Matečná. Dlhoročný člen akademickej obce
UVLF v Košiciach, prof. MVDr. Jozef Kočiš, CSc., bol
jedným z ocenených striebornou medailou, a to za
celoživotnú prácu v oblasti poľovníctva.
Slávnosti
každoročne
organizuje Múzeum vo Sv. Antone, Slovenská
poľovnícka komora a Slovenský poľovnícky zväz v
spolupráci so štátnym podnikom LESY SR, štátnym
podnikom Vojenské lesy a majetky SR a mnohými
ďalšími spoluorganizátormi. Už dvadsať osem rokov
sa pravidelne konajú v neskorobarokovom kaštieli
vo Svätom Antone počas dvoch víkendových dní
v prvej polovici septembra. Tento rok sa slávnosti
niesli v duchu 20. ročníka Majstrovstiev Európy vo
vábení jeleňov.
Okrem hlavných bodov programu, medzi ktoré
predovšetkým
patrí
odovzdávanie
spomenutých
vyznamenaní, je súčasťou osláv tiež aj množstvo
sprievodných podujatí, akými sú súťaže v streľbe z
historických zbraní, streľba z kuší a lukov i humorné súťaže
napríklad o najdlhšiu a najkrajšiu bradu, v hádzaní flinty
do žita a pod. Populárne sú módne prehliadky, ukážky
sokoliarskeho výcviku, poľovníckej kynológie, vystúpenia
hudobných a tanečných skupín, poľovnícka zábava, ukážky
prác remeselníkov i predaj poľovníckych potrieb.
Dni svätého Huberta sa stali tradičným priestorom pre
priateľské stretnutie poľovníkov i nepoľovníkov nielen z
celého Slovenska, ale aj zo zahraničia, ktorých spája o.i.
odkaz legendy o svätom Hubertovi, ktorý znie: Zver nielen
loviť, ale hlavne chrániť a pochopiť jej význam v prírode.
Mgr. Mária Rusnáková
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Imatrikulácia 2018

V akademickom roku 2018/2019 slávnostný akt prijatia
študentov prvých ročníkov všetkých študijných programov
do akademickej obce Univerzity veterinárskeho lekárstva a
farmácie v Košiciach sa uskutočnil dňa 25. októbra 2018 v
aule pavilónu morfologických disciplín. Zúčastnilo sa ho 117
študentov v študijných programoch všeobecné veterinárske
lekárstvo, 27 študentov v študijnom programe hygiena
potravín, 68 študentov v študijnom programe farmácia,
7 študentov v študijnom programe bezpečnosť krmív a
potravín, 38 študentov v študijnom programe kynológia,
11 študenti v študijnom programe vzťah človek – zviera a
jeho využitie v canisterapii a hipoterapii a 60 zahraničných
študentov. Študenti zložením imatrikulačného sľubu
prisľúbili plniť si riadne povinnosti študenta Univerzity
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, rešpektovať
rozhodnutia akademického senátu, študovať tak, aby ich
činnosť prinášala všestranný úžitok, ctiť, ochraňovať a
šíriť dobré meno svojej alma mater. Imatrikulačný sľub v
mene študentov vykonali Alexandra Dohnal za študentov
študujúcich v anglickom jazyku v študijnom programe

General Veterina Medicine, Michaela Ležovičová za
študentov študijných programov všeobecné veterinárske
lekárstvo a hygiena potravín a Jana Morochovičová za
študentov študijných programov farmácia, kynológia,
bezpečnosť krmív a potravín a vzťah človek – zviera a jeho
využitie v canisterapii a hipoterapii.
Za prítomnosti prorektorov univerzity, zástupcov
akademického senátu, vedúcich učiteľov ročníkov a
študijných skupín si študenti prevzali nové imatrikulačné
listy z rúk prorektorky pre výchovno-vzdelávaciu činnosti
prof. MVDr. Zity Faixovej, PhD., a študenti študujúci v
anglickom jazyku z rúk prorektora pre zahraničnú činnosť
MVDr. Martina Tomku, PhD.
K študentom sa v zastúpení rektorky Dr. h. c. prof. MVDr.
Jany Mojžišovej, PhD., prihovoril prorektor prof. MVDr. Juraj
Pistl, PhD., a za Akademický senát Univerzity veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach predsedníčka komory
zamestnancov MVDr. Jana Koščová, PhD., a predseda
komory študentov Dávid Orčík, k zahraničným študentom
sa prihovoril zástupca komory študentov Matěj Beránek.
Študentom prvých ročníkov prajeme šťastie, zdravie, úspech,
pohodu z objavovania nového a tiež aby čas, ktorý prežijú
na svojej alma mater, bol jedným z najkrajších období ich
života.
Ing. Renáta Božíková
vedúca študijného oddelenia
Foto: Šimon Halás

Zlatá promócia 2018

Dňa 11. 9. 2018 sa v aule univerzity konala zlatá promócia
absolventov z roku 1968. Bol to v poradí už 14. ročník tejto
akademickej slávnosti, ktorého sa zúčastnilo 33 zlatých
absolventov v sprievode svojich najbližších. Bol to v
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minulosti prvý ročník, ktorý mal promócie rozdelené do
dvoch termínov. Dňa 30. marca 1968 si prevzalo diplom
doktora veterinárnej medicíny 57 absolventov, dňa 7. júna
1968 to bolo ďalších 34 absolventov.
www.uvlf.sk

Po päťdesiatich rokoch od prvej promócie im promótorka
prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., prorektorka pre výchovnovzdelávaciu činnosť, pred tvárami ich blízkych, členov
vedenia a vedeckej rady odovzdala diplom zlatý. Prof.
MVDr. Juraj Pistl, PhD., prorektor pre vedecko-výskumnú
činnosť a zahraničné styky, sa im z poverenia rektorky
Dr. h. c. prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD., prihovoril v
slávnostnom príhovore, v ktorom vyzdvihol ich prínos pre
rozvoj slovenskej veterinárnej medicíny počas desaťročí ich
pôsobenia na rôznych postoch výkonu ich profesie. Vyjadril
im obdiv za to, ako so cťou zvládli náročné úlohy stojace
pred nimi v neraz neľahkej dobe:
Bol to váš ročník, ktorého sa týkali viaceré zmeny, niektoré
pozitívne, niektoré menej.
Ste prvý ročník, ktorý mal slávnostnú promóciu v danom roku
rozdelenú do dvoch termínov, a to na jarné a letné promócie.
Počas rokov štúdia dochádzalo k častým zmenám vo vašom
študentskom kolektíve, keďže otvorený semester umožňoval
presúvať skúšky zo zimného semestra do letného, čo nebolo
vždy ľahké zvládnuť. Do prvého ročníka vás bolo zapísaných
127, spolu vás nakoniec promovalo 91 úspešných absolventov.
Mnohí z vás vyšli z Domu umenia v oblekoch, aby sa takmer
okamžite prezliekli do uniforiem a nastupovali na základnú
vojenskú službu. To ste už ale boli zocelení nielen náročným
štúdiom, ale i náročnými podmienkami na pamätných
dlhodobých výrobných praxiach či letných brigádach. Štúdium
náročné psychicky i fyzicky a práve pre viacerých z vás takto
vyzeral celý váš profesionálny život – enormný fyzický výkon
v neľahkých podmienkach veľkochovov, s vysokými nárokmi
na vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré nemohli ustrnúť,
zodpovednosť za zdravie zvierat i ľudí. To však neznamená,
že by vám chýbali spomienky aj na tú zábavnejšiu stránku
študentského života, veď mnohým z vás isto utkvela v pamäti
cesta prvou rannou električkou po skončení rozlúčkového
banketu v sprievode cimbalovky až do internátov na Medickej.
A o samotných internátnych peripetiách i veselom spolužití
viete tiež svoje...
Vyzbrojení poznaním, ktoré vám odovzdali vaši učitelia,
plánmi a očakávaniami mladosti ste opustili bránu vašej
alma mater a odišli v ústrety toho, čo vám pripravil osud.
Je obdivuhodné a uznaniahodné, že ste v týchto skúškach
života uspeli. Máte za sebou plodný, zmysluplný a užitočný
život, uplatnili ste sa vo veterinárnej profesii nielen doma, ale
aj v zahraničí. Za všetko, čo ste urobili, čo ste dokázali, čo ste
prekonali, vám patrí naše uznanie, naša vďaka a naša úcta.
Na záver im poprial ešte dlhé roky prežité v zdraví, šťastí,
pokoji a pohody v kruhu blízkych.
Za zlatých promoventov vystúpil s príhovorom MVDr.
Ján Slabej, ktorý poďakoval pedagógom a zamestnancom
vtedajšej veterinárskej fakulty za všetko, čo im dali, a tiež

súčasnému vedeniu univerzity na čele s pani rektorkou za
pozvanie na túto krásnu a milú príležitosť zlatej promócie ako
symbol ukončenia žitia jednej nádhernej etapy, ktorá vytvorila
predpoklady plnohodnotného života.
Naši profesori, docenti, asistenti, laboratórni pracovníci
a ostatný personál veterinárskej fakulty nám vytvárali
podmienky, aby sme mohli úspešne študovať ale i poznávať
život, zabávať sa, športovať, pestovať turistiku a spoznávať
možno svoje životné lásky na fakulte i mimo nej. Vošli
sme do tajov predmetu skúmania zvierat a cez sledovanie
mikroskopických preparátov i úsmevných situácií ich popisu
„a tota čarna dzuročka“, jadro bunky, bola aj symbol dostať
sa k jadru vtedajšieho poznania. Bol to skutočne krásny –
priam otcovský vzťah našich učiteľov k nám študentom,
bez menovania konkrétnych, pretože každému z nás bol
niekto bližší. Našli si na nás chvíľu času, hlavne po úspešných
skúškach, prejsť sa pešo od veterinárskej fakulty až po Maratón
a na znak vzájomnej úcty i chvíľu posedieť (vypiť jeden džús s
vodkou) a hovoriť o našom budúcom smerovaní, aby sme sa
nebáli prenikať do rôznorodosti povolaní ako i nebáť sa výziev
a uplatňovať ich v prospech vplyvu veterinárskej medicíny na
ostatný nielen veterinárny život praktického veterinárneho
lekára. Tak sa mnohí uplatnili vo sfére riadenia, diagnostiky
chorôb, sledovania neškodnosti potravín, kontroly výroby liečiv
a biopreparátov i vo sfére pedagógov na našej alma mater,
lekárskej fakulte a iných pozíciách.
A čo to spôsobilo? Bol to úprimný vzťah života v študijných
krúžkoch, kopa zážitkov z praktických cvičení na fakulte a
neskôr i v poľnohospodárskych podnikoch. Základ tomu
dala výrobná prax na štátnom majetku Levoča (po prvom
ročníku) a ubytovanie na Košickej 11, mnohokrát bez vody
(hygiena na kúpalisku v Levoči), turistika v Slovenskom raji i
Vysokých Tatrách. Neskôr to boli pobytové praxe v zahraničí
v spolupráci so študentami brnianskej veterinárnej fakulty
aj cez Medzinárodný spolok československých veterinárnych
medikov založený v roku 1966. Pobyt na študentskej praxi v
Sofii, časť i na Univerzite veterinárneho lekárstva v Utrechte v
Holandsku, v Moskve i na pobytoch v západnej Európe. Dávali
nám rozhľad širšieho vnímania sveta, nie len študentského.
Spomienky patrili aj tým kolegyniam a kolegom, ktorí z
akýchkoľvek príčin neprišli na zlatú promóciu, ale i na tých,
ktorí nás navždy opustili a spia svoj večný sen.
Po hudobnom vystúpení a tradičnom fotení pred Ardom
sa zlatí promoventi a všetci hostia presunuli do jedálne, aby
pokračovali v spomienkach.
PhDr. Ľudmila Kundríková
kancelárka
Foto: Šimon Halás

Návšteva univerzity zástupcami Louisiana State University
V dňoch 10. – 12. septembra 2018 navštívili UVLF v
Košiciach zástupcovia Louisiana State University, USA.
Cieľom tejto návštevy bolo ich oboznámenie sa s univerzitou,
prostredím areálu, jednotlivými klinikami a špeciálnymi
zariadeniami UVLF, ktoré zabezpečujú kvalitné vzdelanie a
prax budúcich veterinárov z celého sveta. S reprezentantmi
LSU sa stretla rektorka UVLF v Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr.
Jana Mojžišová, PhD., a ďalší zástupcovia UVLF už v apríli
počas návštevy Louisiany, súčasťou ktorej bolo i podpísanie
www.uvlf.sk

Memoranda o porozumení medzi univerzitami.
UVLF v Košiciach pre návštevníkov z LSU prichystala
program, ktorý sa začal v pondelok 10. septembra na
Hlavnej ulici v Košiciach sprievodom najkrajšími historickými
pamiatkami centra mesta. Po sprievode nasledovala
pracovná večera s členmi vedenia UVLF.
Nasledujúci deň sa začal stretnutím na Rektoráte UVLF,
po ktorom návštevníkov čakal bohatý odborný program
a návšteva jednotlivých univerzitných pracovísk. Prvým
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bolo centrum klinických zručností, vďaka ktorému si
študenti nacvičujú medicínske úkony na modelových
pacientoch predtým, než pristúpia k živým zvieratám.
Návštevníkov taktiež zaujali priestory ústavu mikrobiológie
a gnotobiológie a osária na katedre anatómie, histológie a
fyziológie s vystavenými exponátmi. Zároveň mali možnosť
zúčastniť sa slávnostnej zlatej promócie, tradičnej slávnosti
odovzdávania zlatých diplomov absolventom univerzity,
ktorí ukončili svoje štúdium pred päťdesiatimi rokmi.
Poobedie bolo venované prehliadke jednotlivých kliník v
areáli UVLF s odborným výkladom vedúcich pracovníkov
týchto zariadení. Zástupcovia LSU si pozreli priestory kliniky
koní, kliniky prežúvavcov, kliniky ošípaných a kliniky vtákov,
exotických a voľne žijúcich zvierat. Ďalším bodom programu

bola návšteva Univerzitnej veterinárnej nemocnice a
účelových zariadení v Rozhanovciach a v jazdeckom areáli,
kde študenti UVLF v Košiciach získavajú počas štúdia
praktické skúsenosti. Po prehliadke internátov a Aqua Terra
klubu, nasledovalo záverečné pracovné stretnutie spojené s
večerou, počas ktorej návštevníci vyjadrili poďakovanie za
prijatie a perfektnú organizáciu ich pobytu na univerzite.
Na základe vzájomnej spolupráce medzi univerzitami sa
návšteva zopakuje, tentokrát z radov študentov z Louisiany
State University, ktorí sú na UVLF srdečne očakávaní v apríli
2019.
Mgr. Katarína Hriczišonová
MVDr. Martin Tomko, PhD.
prorektor pre zahraničné štúdium

Univerzita má nové webové sídlo špičkovej úrovne

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
má od septembra 2018 nové webové sídlo. Vedenie univerzity
už v roku 2016 prezentovalo zámer obnovy webového
sídla univerzity, a to najmä z dôvodu výrazného rozdielu
medzi jeho slovenskou a anglickou verziou. Po niekoľkých
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mesiacoch príprav sa v roku 2017
začala rodiť prvá obnova nového
webového sídla, žiaľ viaceré
okolnosti dovolili tento zámer
zrealizovať až v roku 2018. Príprava
kódu nového webového sídla a
jeho redakčného systému zabrala
vyše štyri mesiace, pričom tento
CMS webového sídla (content
management system – systém na
správu obsahu) vychádzal z CMS
UIS, ktorý používame na zadávanie
požiadaviek, úloh a po novom aj
žiadaniek. V prípade CMS sa jedná
o systém navrhnutý a vytvorený
presne na mieru požiadaviek
UVLF. Základné obsahové obrysy
dala stránke komisia pre webové
sídlo vedená prorektorom pre
rozvoj a hodnotenie kvality
prof. MVDr. Jozefom Nagyom,
PhD.
Samotné
spracovanie
CMS systému, dizajnu, grafiky,
funkčnosti a responzivity pre
mobilné zariadenia si zobral na
starosť Ing. Róbert Schréter, PhD., kvestor univerzity ako
bývalý vedúci oddelenia informačných a komunikačných
technológií, spoločne s bývalým kolegom z oddelenia IKT
Ing. Dušanom Hudákom. V priebehu mesiacov jún, júl a
august spoločne vytvorili nové webové sídlo. Webové sídlo
www.uvlf.sk

je vysoko responzívne, je navrhnuté v súlade s modernými
trendmi a požiadavkami verejnosti, obsahuje množstvo
nového obsahu a je podstatne prehľadnejšie ako bolo
predtým. Obrovským plusom je jeho anglická verzia, ktorá
je rovnako ako celé webové sídlo generačne ďalej, ako tomu
bolo doteraz. Výraznou zmenou prešla titulná stránka, ktorá

obsahuje nielen aktuálne
oznamy a novinky z rôznych
oblastí
univerzitného
života, ale aj kalendár akcií,
fotogalériu, video, základné
kontakty či prelinkovanie
na facebook UVLF. Určite
sa mnohí zamyslíte, prečo
nie je na webovom sídle
vyhľadávanie. Už čoskoro
pribudne v menu vpravo
ikonka lupy, ktorá vám
umožní vyhľadať všetko
potrebné,
zatiaľ
však
čakáme na plnú indexáciu
stránky cez google a iné
vyhľadávače.
Súčasnosť
založená
na
technológiách
a
mimoriadne
náročná
na kvalitu a dostupnosť
informácií kladie vysoké
nároky na webové sídlo
každej inštitúcie, v prípade
verejnej vysokej školy,
ktorá sa uchádza o miesto medzi najlepšími univerzitami
na medzinárodnej úrovni a zameriava sa aj o oslovenie
zahraničných študentov ešte o to viac.
(lk)

Nový docent MVDr. Marcel Falis, PhD.
Vedecká rada UVLF v Košiciach vymenovala na svojom
zasadaní 24. 10. 2018 za docenta MVDr. Marcela Falisa,
PhD., v odbore 6.3.11. hygiena chovu zvierat a životné
prostredie. Habilitačná prednáška na tému Hodnotenie
rizika ako nástroj na zabezpečenie trvalo udržateľného a
bezpečného použitia pesticídov a obhajoba habilitačnej
práce Štúdium synergického a antagonistického pôsobenia
ionizujúceho žiarenia, vybraných kovov a pesticídov sa
konali dňa 26. 4. 2018 v posluchárni farmaceutického
pavilónu UVLF v Košiciach. Doc. MVDr. Marcel Falis, PhD.,
po ukončení Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach
v roku 1996, nastúpil ako doktorand na katedru ochrany
životného prostredia. V roku 2001 začal pracovať ako
vedecký pracovník na ústave toxikológie. V roku 2002 získal
vedeckú hodnosť PhD. v odbore 43.31.9 hygiena prostredia
a potravín. Od roku 2010 pracuje ako odborný asistent na
Ústave toxikológie UVLF v Košiciach. V rámci pedagogickej
činnosti sa doc. Falis podieľa na výučbe predmetov
toxikológia, ekotoxikológia, imunotoxikológia. Je garantom
študijných predmetov toxikológia pre študijný program
hygiena potravín, ekotoxikológia pre študijný program
všeobecné veterinárske lekárstvo, imunotoxikológia pre
študijný program farmácia. Pre 3. stupeň vysokoškolského
štúdia je garantom študijných predmetov environmentálna
toxikológia, hodnotenie rizika chemických látok pre zvieratá
a životné prostredie fyziológia, klinická toxikológia. Je
spoluautorom piatich vysokoškolských učebníc a učebných
www.uvlf.sk

textov. Na pedagogickom
procese sa podieľal aj ako
školiteľ úspešne ukončených
14
diplomových
a
bakalárskych
prác
študentov UVLF v Košiciach.
Vedecko-výskumná činnosť
doc. Falisa je zameraná
na
sledovanie
vplyvu
ionizujúceho
žiarenia,
pesticídov a ťažkých kovov
na modelový organizmus
Artémia Franciscana. V rámci výskumu v uvedenej oblasti,
bol vedúcim riešiteľského kolektívu jedného projektu
VEGA a spoluriešiteľom 6 projektov. Vedecká aktivita sa
odzrkadľuje v jeho publikačnej činnosti. Je spoluautorom
jednej monografie, autorom a spoluautorom 12 publikácií
v karentovaných časopisoch a desiatok vedeckých prác
publikovaných v odborných časopisoch a vedeckých
zborníkoch, spolu 148. V databázach WOS a Scopus má
uvedených 43 SCI citácií. Celkovo má evidovaných 96 citácií
mimo SCI, z toho 46 zahraničných a 50 domácich.
Pánovi docentovi srdečne blahoželáme a do ďalšej
vedecko-výskumnej, pedagogickej a riadiacej práce mu
prajeme pevné zdravie a veľa osobných a pracovných
úspechov.
(lk)
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Účastníci VUA mítingu 2018 v areáli Univerzity v Debrecíne. Foto: http://www.vua.uniag.sk/node/268

Hostiteľom výročného stretnutia VUA 2018, ktoré sa
konalo v dňoch 2. – 4. septembra 2018, bola University of
Debrecen, Maďarsko. Mítingu sa zúčastnili predstavitelia
z viac ako 20 VUA členských univerzít z 10 krajín. Našu
univerzitu zastupovala rektorka UVLF Dr. h. c. prof. MVDr.
Jana Mojžišová, PhD., a prorektor prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
Zasadnutie otvoril prezident VUA Dr.h.c. prof. Ing. Peter
Bielik, PhD., rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity
v Nitre, za prítomnosti rektora univerzity v Debrecíne prof.
Zoltána Szilvássyho a dekana Fakulty poľnohospodárskych
a potravinárskych vied a životného prostredia prof. Istvána
Komlósiho. Prezident VUA prof. Bielik vo svojom príhovore
pripomenul siedme výročie založenia VUA a vyjadril vďaku
všetkým členom asociácie za ich činnosť v tomto období.
Zároveň zhodnotil hlavné aktivity jednotlivých členov VUA
v roku 2018 a poukázal na význam a zameranie VUA pre
nasledujúce obdobie z pohľadu všestrannej spolupráce jej
členov vo viacerých oblastiach.
Výročnú správu a správu o hospodárení za rok 2018
predniesol Mgr. Vladislav Valach, generálny sekretár
VUA (bližšie informácie na: www.vua.uniag.sk). Účastníci
následne schválili výročnú správu VUA a plán činnosti
na rok 2019. V ďalšej časti programu sa predstavili dve
univerzity, ktoré požiadali o členstvo vo VUA a na základe
hlasovania boli prijaté, a to Národná poľnohospodárska
univerzita Bila Cerkva, Ukrajina, a Univerzita veterinárnych
a farmaceutických vied Brno, ČR. Ako každoročne, aj v
tomto roku bola na základe hlasovania udelená tiež cena
VUA AWARD OF EXCELLENCE pre najaktívnejšiu členskú
univerzitu v roku 2017. Túko cenu získala Ruská štátna
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poľnohospodárska Timiriazeova univerzita v Moskve, ktorá
organizovala minuloročný výročný míting asociácie. Na
budúcoročný výročný míting VUA bola nominovaná UVLF
v Košiciach. Prof. Pistl v príhovore oboznámil prítomných
o aktivitách UVLF v Košiciach a následne bola nominácia
členmi VUA schválená. V rámci vedeckého programu odzneli
tri prednášky pozvaných odborníkov z Maďarska a Nemecka
ohľadne nových prístupov a cieľov vo vysokoškolskom
vzdelávaní v oblasti poľnohospodárstva. Prof. Elena Horská
z SPU v Nitre predstavila časopis Visegrad Journal on
Bioeconomy and sustainable development vydávaný v Nitre
a vyzvala účastníkov na publikovanie v tomto časopise,
ktorý vychádza dvakrát ročne.
Na záver prezident VUA prof. Bielik poďakoval vedeniu
Univerzity v Debrecíne za bezchybnú organizáciu podujatia
a všetkým účastníkom mítingu za plodnú spoluprácu
a priateľskú atmosféru. Následne sa otvoril priestor na
prehliadku univerzity a oboznámenie sa s jej históriou.
Účastníci stretnutia sa mohli tiež presvedčiť o náročných
podmienkach života na maďarskej puste (Národný park
Hortobágy) a tiež oboznámiť sa s tradičným chovom koní v
tejto oblasti.
Bližšie informácie o VUA General Meeting-u 2018 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

www.uvlf.sk

VetNEST Annual Meeting 2018 v macedónskom Ohride
V

dňoch 20. – 23. septembra
2018 sa v historickom meste
Ohrid, rozprestierajúcom sa na
brehu
rovnomenného
jazera
na
juhozápade
Macedónska,
uskutočnilo
výročné
stretnutie
zástupcov veterinárnych škôl štátov
bý va l e j
Rakúsko-Uhorskej monarchie. Stretnutia sa
zúčastnili zástupcovia z Viedne, Budapešti, Brna, Vroclavy,
Záhrebu, Ľubľany, Belehradu, Tirany, Sarajeva, Skopje a
Košíc.
Stretnutie organizovala Fakulta veterinárskeho lekárstva
Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Skopje a našu univerzitu na
stretnutí zastupovali rektorka UVLF v Košiciach Dr. h. c. prof.
MVDr. Jana Mojžišová, PhD., a dvaja prorektori univerzity
doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., a MVDr. Martin Tomko, PhD.
Stretnutie malo tradične bohatý odborný program, počas
ktorého sa partnerské univerzity informovali o zmenách,
ktorými jednotlivé inštitúcie prešli v ostatnom roku,
analyzovali sa ďalšie možnosti výmen študentov a tvorivých
pracovníkov v rámci programov ERASMUS+ a CEEPUS a
pripravil sa plán spolupráce na akademický rok 2018/2019.
Samostatná časť bola venovaná organizácii tzv. letných škôl,
ktorých popularita u študentov, ale aj tvorivých pracovníkov
z roka na rok stúpa, a nahrádzajú vo výmenách strednealebo dlhodobé výmenné pobyty. Dôkazom toho je aj
otvorenie novej letnej školy zameranej na Animal Welfare,
Veterinary Ethics, Law and communication skills, ktorú
bude viesť prof. Vlatko Ilieski, DipECAWBM PhD., Msc. DVM
z Univerzity v Skopje.
Súčasťou stretnutia bolo aj schválenie nového štatútu
VetNEST-u, nakoľko pôvodný z roku 1993 už nereflektoval

súčasné potreby a podmienky fungovania organizácie.
Záver odbornej časti sa niesol v znamení voľby nového
vedenia VetNEST-u. Novou prezidentkou VetNEST-u sa na
nasledujúce dvojročné obdobie stala prof. Dr. Petra Winter,
rektorka Vetmeduni Vienna, ktorá nahradila prof. Nenada
Turka, DVM, PhD., dekana Fakulty veterinárskeho lekárstva
univerzity v Záhrebe. Za generálneho sekretára VetNEST-u
bola zvolená Ursula M. Schober z Vetmeduni Vienna.
Na záver stretnutia pripravili organizátori malú oslavu
25. výročia založenia VetNEST, ktorej zakladateľmi boli
rektori veterinárnych univerzít z Košíc, Viedne a Budapešti.
Iniciátorom myšlienky bol bývalý rektor UVLF v Košiciach
prof. MVDr. Rudolf Cabadaj, CSc.
							
MVDr. Martin Tomko, PhD.
prorektor pre zahraničné štúdium

Kam kráčaš, veterinárna profesia na Slovensku?
VET FUTURE
Hlavnou témou konferencie s názvom Kam kráčaš,
veterinárna profesia na Slovensku? VET FUTURE bola
budúcnosť veterinárnej profesie. Konferencia bola
organizovaná Komorou veterinárnych lekárov SR, našou
univerzitou a Štátnou veterinárnou a potravinovou správou
SR. Konferencia sa uskutočnila 5. októbra 2018 na pôde
UVLF v Košiciach – alma mater väčšiny zúčastnených. Svojím
príhovorom ju otvorila rektorka univerzity Dr. h. c. prof. MVDr.
Jana Mojžišová, PhD.,
ktorá vo svojom prejave
zdôraznila
dôležitosť
vývoja
veterinárnej
profesie od minulosti
až po súčasnosť a jej
neustále adaptovanie sa
súčasným podmienkam.
Po nej vystúpili ďalší
najvyšší
predstavitelia
o r g a n i z á t o r o v
konferencie VET FUTURE
reprezentujúci
zvyšné
dva piliere veterinárnej
www.uvlf.sk

profesie na Slovensku – ústredný riaditeľ ŠVPS SR prof.
MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., a prezidentka KVL SR MVDr. Silvia
Štefáková.
Ako čestný hosť bol pozvaný prezident Federation of
Veterinarians of Europe Rafael Laguens, ktorý vo svojej
prednáške predstavil celoeurópsku koncepciu VET FUTURE a
zdôraznil dôležitosť spomínaných troch pilierov veterinárnej
profesie na Slovensku v rámci európskych veterinárnych
štruktúr. Vystúpil tiež aj pozvaný prezident Komory
veterinárních lékařů ČR MVDr. Karel Daniel a štátny tajomník
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR MVDr.
Gabriel Csicsai, PhD. Celú konferenciu moderoval a viedol
viceprezident KVL SR MVDr. Ladislav Stodola. Po príhovoroch
nasledovala prehliadka Univerzitnej veterinárnej nemocnice.
Konferencia VET FUTURE pozostávala z dvoch základných
okruhov. V prvej polovici stretnutia dominovali prednášky
jednotlivých organizátorov zamerané na budúcnosť
veterinárnej profesie a nimi stanovené vízie v tejto oblasti.
Ako prvý vystúpil ústredný riaditeľ ŠVPS SR prof. Jozef Bíreš
s témou prednášky Postavenie ŠVPS SR v potravinovom
reťazci na národnej a medzinárodnej úrovni: súčasnosť a
výzvy do budúcnosti. Po ňom vystúpila rektorka UVLF v
25

Košiciach prof. Jana Mojžišová, ktorá vo svojej prezentácii
okrem iného objasnila myšlienku One Health konceptu
– súvzťažnosť medzi zdravím zvierat, ľudí a kvalitou
životného prostredia. Dôležitým bodom jej prezentácie
bola aj kompetencia prvého dňa, ktorú nadobudnú
absolventi UVLF v Košiciach: „Day one competences je
dôležitým aspektom kvalitného veterinárneho vzdelávania a
následnej profilácie absolventa UVLF v Košiciach. Ide o pojem,
ktorý integruje vedomosti, zručnosti a postoje. Kompetencia
vyžaduje získavanie technických zručností, ale zároveň zahŕňa
aj aplikáciu príslušných vedomostí v praxi. Táto kompetencia
len potvrdzuje dôležitosť samotného veterinárneho vzdelania
vo výkone veterinárnej profesie. Ak chceme, aby veterinárna
profesia napredovala, musíme jej zabezpečiť stabilný základ
už na jej počiatku, teda pri samotnom štúdiu. UVLF v Košiciach
si dôležitosť tohto aspektu plne uvedomuje, a preto sa otázkou
potencionálnych zmien vo veterinárnej profesii zaoberá už v
súčasnosti s dôrazom na rýchlu adaptáciu a flexibilitu.“ Ako
tretí vystúpil JUDr. MVDr. Ivan Riečan – predseda dozornej
komisie Komory veterinárnych lekárov SR. Jeho prezentácia
bola zameraná na efektívnu komunikáciu pre veterinárnu
profesiu a zvieratá.
Všetky tri piliere veterinárneho sektora na Slovensku sa na
konferencii VET FUTURE v otázke budúcnosti veterinárnej
profesie zhodli, že táto profesia musí uspokojovať

spoločenské požiadavky podľa existujúcej potreby. Dôležitá
je tiež koordinácia veterinárneho vzdelania s inštitúciami pre
verejné zdravie.
Druhá polovica stretnutia bola venovaná diskusnému
fóru zameranému na témy veterinárneho vzdelávania,
veterinárnej profesie a veterinárnej legislatívy. V diskusii
odzneli otázky z oblasti manažmentu, psychologického
tréningu veterinárov či transportu zvierat pri cestovaní. Na
záver konferencie bolo vyhlásené komuniké o spolupráci
a spoločných víziách veterinárnej profesie všetkých troch
organizátorských inštitúcií.
Mgr. Mária Rusnáková
Foto: Šimon Halás

Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky
V dňoch 6. a 7. septembra 2018 sa na pôde Univerzity
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach konal už
13. ročník Lazarových dní veterinárnej výživy a dietetiky.
Podujatie, na ktorom sa zúčastňujú vedeckí a pedagogickí
pracovníci univerzít, výskumných ústavov, poradenských
služieb, Štátnych veterinárnych a potravinových ústavov,
regionálnych Štátnych veterinárnych a potravinových
správ, zástupcovia poľnohospodárskych podnikov a terénni
pracovnici zaoberajúci sa krmovinárstvom, produkciou
krmovín a výživou zvierat zo Slovenska a Čiech, bolo
organizované Ústavom výživy, dietetiky a krmovinárstva
UVLF s podporou Štátnej veterinárnej a potravinovej správy,
Odboru veterinárneho lekárstva SAPV, Komory veterinárnych
lekárov SR a Inštitútu pre vzdelávanie veterinárnych lekárov
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v Košiciach. Konferencia sa uskutočnila symbolicky nielen
v roku 100. výročia vzniku spoločného štátu Čechov a
Slovákov, ale bola aj pripomenutím pamiatky gestora výživy
zvierat na našej alma mater prof. MVDr. Jána Lazara, CSc.,
jeho nedožitých 90 rokov a 25. výročia od úmrtia.
V prvom dni konferencie odznelo sedem plenárnych
prednášok a štrnásť prezentácií v sekciách. Úvodne
vystúpenie v plenárnych prednáškach bolo venované životu
a dielu prof. Lazara, nasledovalo vystúpenie rektorky UVLF
Dr. h. c. prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD., zamerané na
charakteristiku trendov profilácie veterinárneho vzdelávania
u nás a krajinách EÚ. Chovu dojníc boli venované dve
plenárne prednášky – Úloha výživy pri tvorbe produkčného
zdravia dojníc (prof. MVDr. Vladimír Vajda, PhD.) a Trendy
www.uvlf.sk

rozvoja výživy a chovu dojníc pri zvyšovaní
efektívnosti výroby mlieka (Ing. Václav Kudrna, CSc.).
Druhá časť plenárnych prednášok bola zameraná
na monogastrické zvieratá a krmoviny. Prof. Ing.
Ladislav Zeman, CSc., z MENDELU Brno sa vo svojom
vystúpení zameral na súčasný stav a nutričnú
intenzifikáciu výroby bravčového mäsa, prof. Ing. Jiří
Zelenka, CSc., taktiež z MENDELU Brno, predstavil
perspektívy chovu hydiny a blok plenárnych
prednášok bol ukončený vystúpením MVDr. Tomáša
Mitrika, PhD., zameraným na kvalitu objemových
krmív a trendy ich analytického hodnotenia. V
posterovej sekcii bolo prezentovaných 19 prác.
Nasledujúci deň sa uskutočnila sprievodná
akcia konferencie vo forme seminára Podpora
rozvoja chovu dojníc a prvovýroby mlieka v
regióne východného Slovenska pre zástupcov
poľnohospodárskych podnikov, chovateľov dojníc
a producentov mlieka. Cieľom seminára bolo informovať
chovateľov dojníc na východnom Slovensku o rozšírení
analytických vyšetrení a spôsobe interpretácie výsledkov
obsahu močoviny a ketónových látok pri hodnotení úrovne
fázovej výživy dojníc, efektívnosti transformácie živín a miery
metabolickej a ekologickej záťaže podmienenej systémom
výživy a chovu dojníc.
Jednania konferencie a seminára sa zúčastnilo 169
vedeckých a odborných pracovníkov univerzít, výskumných
ústavov, štátnych a súkromných veterinárnych lekárov,
zástupcov poradenských firiem a poľnohospodárskych
podnikov. Zo zahraničných účastníkov boli početne
zastúpené Mendelova univerzita v Brne, Česká zemědelská
univerzita v Prahe, Veterinárni a farmaceutická univerzita
v Brne a Výskumný ústav živočíšné výroby v Prahe. Zo
slovenských pracovísk okrem našej univerzity to bola
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Zastúpenie

jednotlivých organizácií predstavuje podstatnú časť
pracovísk (z bývalej federatívnej republiky), ktorých
výskumná činnosť je zamerané na výživu a kŕmenie
hospodárskych zvierat, čo v rámci diskusií počas konferencie
a taktiež pri neformálnych rozhovoroch na spoločenskom
posedení dávalo priestor na konfrontovanie a profilovanie
ďalšieho orientovania výskumnej činnosti a smerovania
výučby. V tomto ohľade bol zámer konferencie v plnej miere
naplnený. K zdarnému priebehu konferencie prispeli aj
podporovatelia – Plemenárske služby Slovenskej republiky,
š. p., Bel Slovensko, s. r. o., Schaumman Slovensko, s. r. o.,
Royal Canin Czech and Slovak Republics, s. r. o., a Univerzita
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.
doc. MVDr. Pavel Naď, PhD.
organizačný výbor konferencie

Infekčné a parazitárne choroby zvierat

Katedra epizootológie a parazitológie UVLF v Košiciach,
Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Komora
veterinárnych lekárov SR, Národný kontaktný bod pre
vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA, Parazitologický ústav
SAV, Slovenská parazitologická spoločnosť, Waves Slovakia
pri UVLF v Košiciach a Inštitút vzdelávania veterinárnych
www.uvlf.sk

lekárov v Košiciach usporiadali v dňoch 13. a 14.
septembra 2018 šiestu medzinárodnú vedeckú
konferenciu Infekčné a parazitárne choroby zvierat.
Cieľom konferencie bolo ponúknuť odbornej
a vedeckej verejnosti priestor na zdieľanie
najaktuálnejších informácií z oblasti infekčných a
parazitárnych chorôb zvierat a ľudí ako aj informovať
o najmodernejších trendoch v ich diagnostike,
terapii a zdolávaní. Úvod konferencie patril rektorke
UVLF v Košiciach, Dr. h. c. prof. MVDr. Jane Mojžišovej,
PhD., a ústrednému riaditeľovi ŠVPS SR prof. MVDr.
Jozefovi Bírešovi, DrSc., ktorí pripomenuli životné
jubileá prof. MVDr. Jozefa Kočiša, CSc., a doc. MVDr.
Róberta Ondrejku, PhD. Ocenili ich významný prínos
k rozvoju slovenskej veterinárnej parazitológie a
epizootológie.
Na konferencii odzneli plenárne prednášky: prof.
MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.: Aktuálna zdravotná situácia
u zvierat na Slovensku a v krajinách EÚ; prof. Ing. Štefan
Vilček, DrSc.: Evolučný strom pestivírusov sa rozrastá: Koľko
pestivírusov cirkuluje v prírode?; doc. MVDr. Petr Lány, Ph.D.:
Hemoragická nákaza králíků – výskyt nového typu RHDV 2
v České republice a zahraničí; Prof. Nenad Turk, DVM, PhD:
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Leptospirosis – a permanent challenge of old/
new disease; prof. MVDr. Vlasta Svobodová, CSc.:
Riziko parazitárních zoonóz psů a koček v České
republice. Medzi ďalšie aktuálne prerokovávané
témy patrili biosecurity ako základ prevencie
šírenia afrického moru ošípaných a epidemiológia
hepatitídy E ako novo sa objavujúceho ochorenia na
Slovensku. V prednáškach sa venovala pozornosť aj
toxokaróze, parazitózam rýb či angiostrongylóze u psov.
Počas dvoch dní odznelo 14 prednášok a vo forme
posterov sa prezentovalo 54 prác. Viac ako 90 účastníkov zo
Slovenska, Českej republiky, Chorvátska, Ukrajiny, Poľska a
Litvy vytvorilo prostredie vhodné na diskusiu o naliehavých
témach, ktoré rezonovali v príspevkoch. Zo vzájomných
rozhovorov vyvstalo množstvo otázok, ktorých odpoveď
bude možné nájsť vo vzájomnej spolupráci na spoločných
projektoch. Aj počas 6. ročníka konferencie sa potvrdila
potreba organizovať podobné podujatia, v rámci ktorých je
možné v priateľskej atmosfére diskutovať aj vážne problémy

výskytu infekčných a parazitárnych chorôb, ich modernú
diagnostiku a prevenciu. Hostiteľská univerzita vytvorila
pre túto významnú vedeckú akciu najvhodnejšie prostredie.
Konferencia bola organizovaná v rámci propagácie
a popularizácie vedy a riešenia projektu: Medicínsky
univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark, Košice Fáza II.) kód ITMS2014+:313011D103.
MVDr. Marián Prokeš, PhD.
člen organizačného výboru konferencie
Foto: MVDr. Ľuboš Korytár, PhD.

13. ročník seminára doktorandov venovaného
pamiatke akademika Kolomana Boďu
13. ročník seminára doktorandov venovaného
pamiatke akademika Kolomana Boďu sa konal v
dňoch 4. a 5. septembra 2018 na UVLF v Košiciach.
Seminár zahájil hlavný organizátor MVDr. Dušan
Fabian, DrSc., ktorý uviedol, že cieľom seminára
je poskytnúť doktorandom priestor na získanie
praktických skúseností v prezentácii vlastných
výsledkov v ústnej a písomnej forme, ktoré sú
dôležitou súčasťou vedeckej práce. K účastníkom
seminára sa prihovorila aj prorektorka UVLF prof.
MVDr. Z. Faixová, PhD., prorektor UPJŠ prof. RNDr.
Peter Fedoročko, CSc., a riaditeľ ÚFHZ Centra
biovied SAV prof. MVDr. Š. Faix, DrSc.
Na seminári prezentovalo pred odbornou
porotou aj kolegami výsledky svojej vedeckej
práce celkovo 22 doktorandov z ústavov SAV
(ÚFHZ, NbÚ v Košiciach) 10 príspevkov, UVLF v
Košiciach 5 príspevkov a PF a LF UPJŠ v Košiciach
7 príspevkov. Príspevky doktorandov z oblasti
mikrobiológie, parazitológie, bunkovej biológie, fyziológie,
patológie a regeneračnej medicíny hodnotila odborná
komisia zložená zo zástupcov organizátorov: RNDr. Š. Čikoš,
PhD., a RNDr. K. Čobanová, PhD. (obaja Centrum biovied,
ÚFHZ SAV), doc. MVDr. I. Kožárová, PhD., a doc. MVDr. D.
Mudroňová, PhD. (obe UVLF), doc. RNDr. B. Bojková, PhD., a
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RNDr. V. Sačková, PhD. (obe PF UPJŠ).
Komisia vybrala spomedzi účastníkov 7 najlepších prác,
ktoré odmenila poukazmi na nákup vedeckých publikácií.
Ocenení boli: RNDr. Mária Bačová a RNDr. Katarína Bimbová
(Biomedicínske centrum, NbÚ), Mgr. Filip Mochnacký a Mgr.
Ivana Timková (PF UPJŠ), Mgr. Martin Bartkovský (Ústav
www.uvlf.sk

hygieny a technológie mäsa, UVLF), MVDr. František, Csicsay
(Biomedicínske centrum, Virologický ústav SAV) a MVDr. Lívia
Handrová (Centrum biovied, ÚFHZ SAV).
Na záver seminára sa účastníkom prihovoril
spoluorganizátor seminára prorektor UVLF prof. MVDr. J.
Pistl, PhD., ktorý zagratuloval autorom ocenených prác, avšak
vyzdvihol aj úroveň ostatných prác s vierou, že na budúci rok
sa prihlási viac doktorandov z UVLF, keďže ich počet každý
rok klesá. To sa toho roku odzrkadlilo aj na počte ocenených
prác z UVLF. Nevyužitý potenciál seminára stále spočíva v
nízkej účasti školiteľov a doktorandov nižších ročníkov, pre
ktorých by seminár mal byť významným zdrojom vedomostí

a praktických zručností pri prezentácii výsledkov svojej
práce.
Príspevky zo seminára doktorandov boli uverejnené
v recenzovanom zborníku s názvom Vedecké práce
doktorandov 2018 (ISBN 978-80-97752-3-5). Recenzentmi
boli doc. MVDr. doc. MVDr. K. Beňová, PhD., a MVDr. Monika
Drážovská, PhD. Členmi organizačného a programového
výboru boli MVDr. Dušan Fabian, DrSc., z ÚFHZ SAV a prof.
MVDr. Juraj Pistl, PhD.
prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky

Zoonózy – aktuálna téma kongresu

Zoonózy sú choroby prirodzene prenášané zo zvierat na
človeka. Predstavujú významnú časť hlásených infekčných
ochorení v Slovenskej republike. V roku 2017 bolo hlásených
25 897 humánnych infekcií spôsobených sledovanými
pôvodcami, z toho 27,3 % kampylobakterióz, 24,2 %
salmonelóz a 19,4 % ochorení spôsobených rotavírusom. Vo
vzorkách pochádzajúcich od hospodárskych a voľne žijúcich
zvierat, domácich miláčikov a zoo zvierat odobratých v rámci
úradnej kontroly, preventívnych monitoringov, výskumu,
ako i od chorých a uhynutých zvierat boli zaznamenané
pozitívne nálezy Clostridium spp. 40,6 %, Dirofilaria spp.
29,9 %, Francisella tularensis 25,2 %, Babesia spp. 23,5 %,
Staphylococcus aureus 18,4 %, Borrelia burdorferi s.l 17,2
%, vírus kliešťovej encefalitídy 11,2 % a Toxoplasma gondii
10,1 %.
V dňoch 15. – 17. 10. 2018 sa uskutočnil v Banskej Bystrici,
v priestoroch hotela Dixon, VI. ročník vedeckého kongresu
zoonózy, alimentárne nákazy a nákazy z vody – spoločná
ochrana zdravia ľudí a zvierat a XXIII. Červenkove dni
preventívnej medicíny. Organizátormi podujatia boli
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR –
Národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu
s EFSA, Slovenská epidemiologická a vakcinologická
spoločnosť, Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici, Československá spoločnosť
mikrobiologická,
Fakulta
verejného
zdravotníctva,
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Univerzita
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a Úrad
verejného zdravotníctva SR. Účastníkov kongresu tvorila
www.uvlf.sk

široká odborná verejnosť z humánnej a veterinárnej
oblasti, zamestnanci štátnej správy a verejných vysokých
škôl. Hlavným cieľom kongresu bolo sústrediť na jednom
mieste expertov a vedcov z rôznych oblastí, ktorých spája
problematika zoonóz, alimentárnych nákaz a nákaz z vôd.
Spoločne diskutovať a priniesť nové poznatky o týchto
témach naprieč celým potravinovým reťazcom od krmív,
zdravia zvierat, cez spracovanie surovín, výrobu potravín,
ochorenia ľudí, laboratórnu diagnostiku, etiologické agensy,
ich cirkuláciu v životnom prostredí vrátane problematiky
rezistencie voči antibiotikám. V priebehu troch dní sa
kongresu zúčastnilo 124 pasívnych aj aktívnych účastníkov,
odznelo 37 prednášok a prezentovaných bolo 26 posterov.
Medzi najdiskutovanejšie témy patrili výskyt toxoplazmózy
v konzumnom mäse, nová stratégia ochrany pred kliešťami
(vývoj protikliešťového vlákna), nozokomiálne infekcie a
nedostatočná hygiena v nemocničných zariadeniach na
Slovensku, súčasný výskyt osýpok v SR a v krajinách EÚ –
prevencia a vakcinačné programy, a v neposlednom rade
výskyt západonílskej horúčky v Európe či salmonelové
epidémie na Slovensku. Za UVLF v Košiciach prezentovali
zaujímavé prednášky doc. MVDr. Alica Kočišová, PhD.,
o momentálnom výskyte leišmaniózy na území SR,
svoje výsledky o výskyte toxoplazmózy u poľovnej zveri
prezentoval MVDr. K. Račka, o zvyšujúcom sa riziku výskytu
vírusu hepatitídy E na Slovensku oboznámila doc. MVDr.
Anna Jacková, PhD. Protikliešťové vlákno PROLEN TICKFREE a
novú stratégiu ochrany pred kliešťami predstavil v prednáške
doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc. Posterovú sekciu za našu
univerzitu zastúpili účastníci – MVDr. E. Hatalová, MVDr. K.
Mravcová, MVDr. M. Drážovská, PhD., MVDr. J. Koščová, PhD.,
MVDr. M. Prokeš, PhD., doc. MVDr. N. Sasáková, PhD., MVDr.
A. Iglódyová, PhD., Ing. R. Karolová a doc. MVDr. D. Takáčová,
PhD., ktorí stručne zhrnuli a krátkou prezentáciou opísali
svoje výsledky z rôznych oblastí veterinárnej medicíny.
Kongres po odbornej aj organizačnej stránke predstihol
kvalitou očakávania a môžem sa pridať k tvrdeniu, že aj
organizovaním tohto podujatia sa napomohlo presvedčeniu,
že koordinovaná spolupráca a vzájomná informovanosť
odborníkov v uvedených oblastiach dáva predpoklady k
zlepšeniu prevencie výskytu zoonóz.
MVDr. Kristína Mravcová, doktorandka
Ústav parazitológie
Foto: doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
29

Na 12. ročníku Európskej noci výskumníkov
sa zúčastnila aj UVLF v Košiciach

Dňa 28. 9. 2018 sa uskutočnil 12. ročník podujatia Európska
noc výskumníkov (ENV). V priestoroch obchodného centra
Átrium Optima bolo prezentovaných vyše 80 vedeckých
stánkov košických univerzít a výskumných ústavov SAV.
V rámci nich sa UVLF v Košiciach predstavila s doteraz
rekordným počtom 12 expozícií, v ktorých boli verejnosti
prezentované rôzne expozície, populárno – náučné
prednášky či poradenstvo s odborníkmi v danej oblasti. Na
festivale vedy reprezentovalo UVLF v Košiciach jedenásť
ústavov a katedier, niektoré už druhý aj tretíkrát – ústav
fyziológie Plazy máme radi, ústav farmaceutickej chémie Náš
svet chémie, ústav hygieny a technológie mäsa Viete, čo jete?,
ústav mikrobiológie a gnotobiológie Keď baktérie pomáhajú,
ústav hygieny zvierat a životného prostredia Spoznávajme
a chráňme našu faunu a Čo nám tečie z kohútika!, ústav
parazitológie Skutočný magický svet parazitov, ústav
genetiky DNA a my, ústav aplikovanej etológie a profesijnej
etiky – vizuálna expozícia Aký je váš pes?, ústav patologickej
fyziológie Život v bachore, katedra farmakognózie a
botaniky, a katedra farmaceutickej technológie Zrod lieku
z liečivej rastliny, a Centrum aplikovaného výskumu UVLF v
Košiciach Čo by sme mali vedieť o kliešťoch. Okrem nich sa v
rámci univerzity na ENV zúčastnili aj študenti z Aqua Terra
klubu UVLF s expozíciou„Krása akvaristiky. Všetci zúčastnení
si pre verejnosť pripravili bohatý a pestrý program, ktorý
vďaka dlhodobej príprave oslovil všetky vekové kategórie
a záujmové skupiny. Návštevníci sa tiež mohli interaktívne
zapojiť na viacerých expozíciách, ako napríklad príprava
chemických pokusov či pozorovanie chromozómov
živočíchov alebo baktérií pod mikroskopom. Veľký úspech
mal parazitologický stánok, ktorý pre svojich detských
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návštevníkov pripravil súťaž – preteky švábov. Od rána do
večera bol obkolesený ľuďmi stánok Plazy máme radi, ale
aj stánok Náš svet chémie, kde naše kolegyne neúnavne
predvádzali celú škálu zaujímavých chemických reakcií.
Okrem uvedených expozícií, ktoré boli nielen zábavné, ale
aj poučné, odzneli aj 4 prednášky: Parazity nie sú strašidlá
– neverte podvodníkom a šarlatánom (doc. A. Kočišová),
Rádioaktívne látky okolo nás (MVDr. M. Špalková), Čo
má krídla, všetko letí, bez krúžka nám neuletí! – o živote
a aktivitách výskumníkov na Ornitologickom stacionári
Drienovec (MVDr. Ľ. Korytár) a Ako sa nebáť kliešťov (doc. B.
Peťko).
12. ročník ENV bol vydarenou akciou, ktorá prilákala
do obchodného centra Optima v Košiciach množstvo
návštevníkov rôznych vekových kategórií z celého
východoslovenského regiónu, keďže už ráno bolo vidieť celý
rad autobusov z bližších aj vzdialenejších okresov. Celkovo je
možné toto podujatie zhodnotiť na jednej strane ako akciu
únavnú, keďže vystavovatelia na prezenčnom stánku strávili
mnoho hodín v plnom nasadení, kedy dookola vysvetľovali,
odpovedali na otázky a prezentovali vystavené exponáty,
ale na druhej strane užitočnú, vyvolávajúcu dobrý pocit,
že mladí ľudia majú stále záujem dozvedieť sa niečo nové z
rôznych oblastí vedy.
Všetkým účastníkom UVLF patrí poďakovanie za dôstojnú
reprezentáciu našej univerzity s presvedčením, že v
budúcom roku sa na ENV zapoja aj ďalšie pracoviská, ktoré
sa určite môžu realizovať zaujímavými expozíciami.
prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky

www.uvlf.sk

LVVIII. Lenfeldovy a Höklovy dny
Fakulta veterinárnej hygieny
a ekológie, Veterinárnej a
farmaceutickej univerzity Brno
a Štátna veterinárna správa
ČR usporiadali v dňoch 17. a
18. októbra 2018 konferenciu
Hygiena
a
technologie
potravin, XLVIII. Lenfeldovy a
Höklovy dny. Medzinárodná
konferencia bola usporiadaná
pri príležitosti oficiálnych
osláv 100. výročia založenia
Vysokej školy zverolekárskej
v Brne. Lenfeldovy a Höklovy
dni
sú
medzinárodnou
konferenciou
zameranou
na zdravotnú bezpečnosť a
kvalitu potravín rastlinného
a živočíšneho pôvodu v
celom potravinovom reťazci
vrátane oblasti spoločného
stravovania.
Konferencia
bola príležitosťou pre prezentáciu aktuálnych výsledkov
výskumnej činnosti a rovnako aj poznatkov z aplikácie
týchto výsledkov a potravinového práva v praxi. Na
konferencii sa stretli odborníci z oblastí výroby, kontroly,
hodnotenia kvality a bezpečnosti potravín, ako aj pracovníci
z vedeckých vzdelávacích inštitúcií, kontrolných orgánov a
praxe. Odborná časť bola druhý deň konferencie venovaná
problematike histórie veterinárnej hygieny potravín.

Konferencie sa aktívne zúčastnili aj zástupcovia pracovníci
Katedry hygieny a technológie potravín UVLF v Košiciach. V
plenárnej časti konferencie vystúpil prof. MVDr. Peter Turek,
PhD., s prednáškou na tému Pomoc, spolupráca a partnerstvo
VFU Brno a UVLF Košice v oblasti hygieny potravín.
prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.

Absolventi doktorandského štúdia
v akademickom roku 2017/18 a postdoktorandi
Dňa 9. 10. 2018 sa v zasadačke rektorátu UVLF uskutočnilo
slávnostné odovzdanie diplomov doktorandom, ktorí
úspešne ukončili štúdium v akademickom roku 2017/18 a
prevzali si za prítomnosti členov vedenia UVLF diplomy z
rúk rektorky UVLF Dr. h. c. prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD.
Diplomy boli vydané v slovenskom a anglickom jazyku aj s
predpísanými prílohami.
V akademickom roku 2017/18 malo obhájiť dizertačné
práce 29 doktorandov, z toho 19 v dennej a 10 v externej
forme štúdia. Štúdium prerušilo 14 doktorandov (10 v
dennej a 4 externej forme štúdia), celkovo dizertačné práce
v riadnom čase obhájilo 17 doktorandov, v nadštandardnej
dobe nikto. Najviac dizertačných prác bolo obhájených zo
študijného odboru 6.3.3. veterinárna morfológia a fyziológia
(4) a 6.3.7. infekčné a parazitárne choroby zvierat (3).
Doktorandi zároveň vyplnili anonymné dotazníky, ktoré sa
týkajú kvality ich štúdia.
V tomto akademickom roku bola už tretíkrát zverejnená
výzva na obsadzovanie pracovných miest postdoktorandov
v zmysle vnútorného predpisu č. 63 – Zásady obsadzovania
www.uvlf.sk

postdoktorandských pracovných miest na UVLF v Košiciach.
Na referát pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky
boli doručené 3 žiadosti (všetky tri z UVLF), všetci uchádzači
ukončili doktorandské štúdium v riadnom čase.
Prijaté žiadosti:
1. MVDr. Adam Raček, PhD., š. o.: 4.2.16. neurovedy
2. Ing. Blažena Vargová, PhD., š. o.: 6.3.7. infekčné a
		 parazitárne choroby zvierat
3. Mgr. Lenka Potočňáková, PhD., š. o.: 4.2.16. neurovedy
Zasadnutie výberovej komisie pre pracovné miesta
postdoktorandov sa uskutočnilo dňa 26. 9. 2018. Z troch
prihlásených postdoktorandov podmienky výzvy podľa
VP č. 63 čl. II. bod 3 splnili a vysoko prekročili všetci traja
doktorandi, ktorí získali pracovnú zmluvu na 2 roky s
nástupom 1. 10. 2018. Mgr. Lenka Potočňáková, PhD., však
nakoniec na pracovné miesto nenastúpila.
prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky
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Vyhodnotenie dotazníkov

Zhodnotenie štúdia na UVLF absolventom univerzity
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
vykonáva hodnotenie kvality vzdelávania aj v súlade s
dokumentom Harmonogram odstraňovania nedostatkov
vyplývajúcich zo záverov medzinárodnej evalvácie a
akreditácie tímom expertov EAEVE prostredníctvom
dotazníkov. Anonymný dotazník „Zhodnotenie štúdia na
UVLF absolventom univerzity“ bol prerokovaný a schválený
na zasadnutí Pedagogickej komisie UVLF v Košiciach. V
akademickom roku 2017/2018 vyplnili dotazník absolventi
študujúci v slovenskom jazyku v deň úspešného vykonania
poslednej štátnej skúšky. Absolventi UVLF mali možnosť
zhodnotiť štúdium po druhý raz a odpovedali na 14 otázok:
1. Absolvovaný študijný program na UVLF
2. Vek
3. Pohlavie
4. V ktorom roku ste ukončili štúdium?
5. Ako by ste zhodnotili kvalitu nadobudnutých
		 teoretických vedomostí, ktoré ste získali počas štúdia
		 na UVLF v Košiciach (s ohľadom na uplatnenie v praxi)?

6 . Ako by ste zhodnotili kvalitu nadobudnutých
		 praktických zručností, ktoré ste získali počas štúdia na
		 UVLF v Košiciach (s ohľadom na uplatnenie v praxi)?
7. Zamestnali ste sa v odbore, ktorý ste vyštudovali na
		 UVLF v Košiciach?
8. Ak áno, v akom sektore pracujete?
9. Ak nie, využili ste vedomosti získané na UVLF v
		 Košiciach v práci v inom odbore?
10. Ak ste nezamestnaný/á, z akého dôvodu?
11. Ak ste nezamestnaný/á, ako dlho tento stav trvá?
12. Aké problémy ste najviac vnímali po ukončení štúdia
		 pri hľadaní zamestnania?
13. Išli by ste opätovne študovať študijný program, ktorý
		 ste vyštudovali na UVLF v Košiciach?
14. Ak zamestnávate čerstvých absolventov UVLF v
		 Košiciach, ako by ste hodnotili ich teoretické vedomos		 ti a praktické skúsenosti?
Výsledky dotazníkového prieskumu uvádzame v tabuľkách.

Tab. 1 Výsledky zapojenia absolventov do prieskumu

Študijný program

Počet
absolventov
v AR 2017/2018

Počet
odovzdaných
dotazníkov

%
zapojenia
do ankety

Kynológia

18

9

50,00

Vzťah človek - zviera a jeho využitie
v canisterapii a hipoterapii

14

8

57,14

Bezpečnosť krmív a potravín

17

17

100,00

Trh a kvalita potravín

24

12

50,00

Farmácia

99

90

90,91

Hygiena potravín

23

20

86,96

Všeobecné veterinárske lekárstvo

74

40

54,05

269

196

72,86

Spolu
Z výsledkov zapojenia sa absolventov do prieskumu
vyplýva, že počet absolventov, ktorí sa zapojili do prieskumu,
je vysoký a pohybuje sa od 50 % u absolventov študijného

programu kynológia a študijného programu trh a kvalita
potravín až po 100 % u absolventov študijného programu
bezpečnosť krmív a potravín (Tab. 1).

Tab. 2 Priemerný vek absolventov zapojených do prieskumu

Študijný program

Kynológia
Vzťah človek - zviera a jeho využitie
v canisterapii a hipoterapii
Bezpečnosť krmív a potravín
Trh a kvalita potravín
Farmácia
Hygiena potravín
Všeobecné veterinárske lekárstvo
Spolu
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priemerný vek respondentov

21,11
22,13
22,41
24,67
23,71
25,05
24,56
23,38
www.uvlf.sk

Priemerný vek absolventov, ktorí sa zapojili do prieskumu,
súvisí so štandardnou dĺžkou štúdia v jednotlivých
študijných programoch – priemerný vek absolventov je
nižší v bakalárskych študijných programoch (ŠP kynológia,
ŠP bezpečnosť krmív a potravín a v ŠP vzťah človek – zviera a
jeho využitie v canisterapii a hipoterapii) ako v magisterskom

študijnom programe na spojenom prvom a druhom stupni
vysokoškolského vzdelávania (ŠP farmácia) a najvyšší
priemerný vek absolventov je v doktorských študijných
programoch na spojenom prvom a druhom stupni
vysokoškolského vzdelávania (ŠP všeobecné veterinárske
lekárstvo a ŠP hygiena potravín) (Tab. 2).

Tab. 3 Ako by ste zhodnotili kvalitu nadobudnutých teoretických vedomostí, ktoré ste získali počas štúdia na UVLF v Košiciach (s ohľadom na
uplatnenie v praxi)?

Študijný program
Kynológia
Vzťah človek - zviera a jeho využitie
v canisterapii a hipoterapii
Bezpečnosť krmív a potravín
Trh a kvalita potravín
Farmácia
Hygiena potravín
Všeobecné veterinárske lekárstvo
Spolu

vynikajúce

nadpriemerné

priemerné

podpriemerné

slabé

1

5

3

0

0

2

4

3

0

0

2
0
17
1
2
25

6
6
42
5
21
89

9
6
30
12
16
79

0
0
1
2
1
4

0
0
0
0
0
0

Z analýzy odpovedí na otázku„Ako by ste zhodnotili kvalitu
nadobudnutých teoretických vedomostí, ktoré ste získali
počas štúdia na UVLF v Košiciach (s ohľadom na uplatnenie
v praxi)?“ vyplýva, že najvyšší počet respondentov považuje

nadobudnuté teoretické vedomosti za nadpriemerné,
pomerne vysoký počet ich považuje na priemerné a niektorí
ich považujú dokonca za vynikajúce (Tab. 3).

Tab. 4 Zamestnali ste sa v odbore, ktorý ste vyštudovali na UVLF v Košiciach?

Študijný program

áno

nie

Kynológia

2

7

Vzťah človek - zviera a jeho využitie
v canisterapii a hipoterapii

4

4

Bezpečnosť krmív a potravín

2

9

Trh a kvalita potravín

0

10

Farmácia

73

17

Hygiena potravín

9

10

Všeobecné veterinárske lekárstvo

29

11

119

68

Spolu
Odpovede na otázku „Zamestnali ste sa v odbore, ktorý
ste vyštudovali na UVLF v Košiciach?“ je potrebné hodnotiť
s rezervou, nakoľko prieskum bol vykonaný v deň poslednej
úspešnej štátnej skúšky a mnohí respondenti sa vyjadrili,
že ešte nekontaktovali potenciálnych zamestnávateľov. Na

strane druhej je potešiteľné, že už v tomto období mala
väčšia časť respondentov zamestnanie v odbore, ktorý
vyštudovali (Tab. 4). Nepriaznivá situácia je u absolventov
študijného programu trh a kvalita potravín.

Tab. 5 Ak áno, v akom sektore pracujete?

Študijný program
Kynológia
Vzťah človek - zviera a jeho využitie
v canisterapii a hipoterapii
Bezpečnosť krmív a potravín
Trh a kvalita potravín
Farmácia
Hygiena potravín
Všeobecné veterinárske lekárstvo
Spolu
www.uvlf.sk

súkromný
v SR
2

verejný
v SR
0

4
1
0
46
3
20
76

9
0
16
2
3
30

0

súkromný v
zahraničí
0

verejný v
zahraničí
0

iné v
zahraničí
0

0

0

0

0

0
0
0
2
0
4

0
0
5
0
3
8

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1

iné v SR
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Z analýzy odpovedí na nadväzujúcu otázku „Ak
áno, v akom sektore pracujete?“ vyplýva, že najväčší
počet absolventov v čase vypĺňania dotazníka si našiel
zamestnanie v súkromnom sektore na Slovensku (Tab. 5).

V porovnaní s výsledkami dotazníka z minulého roku je
pomerne vysoké zastúpenie súkromného sektora v SR ako
prvého zamestnávateľa čerstvých absolventov.

Tab. 6 Ak ste nezamestnaný/á, z akého dôvodu?

Študijný program

nenašiel/nenašla
som prácu v odbore,
ktorý som
vyštudoval/ vyštudovala

som
dobrovoľne nezamestnaný/
nezamestnaná

iné

Kynológia

2

2

1

Vzťah človek - zviera a jeho využitie
v canisterapii a hipoterapii

3

1

0

Bezpečnosť krmív a potravín

2

2

9

Trh a kvalita potravín

4

3

3

Hygiena potravín

7

2

0

Všeobecné veterinárske lekárstvo

2

1

5

Spolu

20

11

18

Farmácia

Najviac odpovedí na otázku „Ak ste nezamestnaný/á,
z akého dôvodu?“ bolo, že absolvent si nenašiel prácu
v odbore, ktorý som vyštudoval (Tab. 6), čo nie je veľmi

závažné s ohľadom na fakt, že od ukončenia štúdia na UVLF
uplynul krátky čas.

Tab. 7 Aké problémy ste najviac vnímali po ikončení štúdia pri hľadaní zamestnania?

nedostatok
nedostatok
pracovných
nedostatok nedostatok pracovných
nízke
neznalosť
neznalosť
miest v
Študijný program
praktických teoretických miest vo
finančné cudzieho
legislatívy
blízkosti
skúseností vedomostí vyštudovaohodnotenie jazyka
vášho
nom odbore
bydliska
Kynológia
Vzťah človek
- zviera a jeho
využitie
v canisterapii a
hipoterapii
Bezpečnosť krmív a
potravín
Trh a kvalita
potravín
Farmácia
Hygiena potravín
Všeobecné
veterinárske
lekárstvo
Spolu

0

2

0

3

1

3

0

0

1

1

0

6

2

3

1

1

0

4

0

1

2

0

0

0

0

4

0

6

5

1

2

0

0
0

20
8

0
1

0
9

33
8

27
10

0
3

0
0

4

23

2

5

9

13

2

0

5

62

3

30

60

57

7

1

Výsledky odpovedí na otázku „Aké problémy ste najviac
vnímali po ukončení štúdia pri hľadaní zamestnania?“ sú
rôzne (Tab. 7). Za najväčší problém respondenti považujú,
obdobne ako vlani, málo praktických skúseností a tiež
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iné

nedostatok pracovných miest v mieste bydliska absolventa.
Oproti minulému roku viacerí respondenti uvádzajú aj nízke
finančné ohodnotenie.

www.uvlf.sk

Tab. 8 Išli by ste opätovne študovať študijný program, ktorý ste vyštudovali na UVLF v Košiciach?

Študijný program

áno

nie

Kynológia

7

2

Vzťah človek - zviera a jeho využitie
v canisterapii a hipoterapii

7

1

Bezpečnosť krmív a potravín

13

3

Trh a kvalita potravín

10

2

Farmácia

59

25

Hygiena potravín

5

13

Všeobecné veterinárske lekárstvo

27

9

128

55

Spolu
Analýza odpovedí na otázku „Išli by ste opätovne
študovať študijný program, ktorý ste vyštudovali na UVLF v
Košiciach?“ vyznieva pre univerzitu pomerne priaznivo (Tab.
8), s výnimkou absolventov študijného programu hygiena
potravín.
Záverom môžeme zhrnúť, že do prieskumu sa zapojilo
vysoké percento absolventov univerzity. Absolventi
považujú nadobudnuté teoretické vedomosti za
nadpriemerné až priemerné. Za hlavné problémy pri hľadaní
zamestnania respondenti uvádzajú nedostatok praktických
zručností, nedostatok pracovných miest v blízkosti bydliska
a nízke finančné ohodnotenie. Väčšina absolventov v čase
vypĺňania dotazníka si našla zamestnanie v súkromnom
sektore v SR. Väčšina respondentov by opäť išla študovať

študijný program, ktorý už na UVLF v Košiciach vyštudovala.
Spätná väzba zo strany absolventov je pre nás veľmi dôležitá.
Je našou úlohou analyzovať príčiny nedostatkov, ktoré
uvádzali absolventi v dotazníkoch a tie odstrániť. V realizácii
dotazníkov nielen pre absolventov univerzity budeme aj v
budúcnosti pokračovať. Pre čerstvých absolventov niektoré
otázky dotazníka budú upravené.
Na záver sa chceme poďakovať všetkých študentom
a absolventom univerzity, ktorí sa do prieskumu zapojili
a pracovníkom univerzity, ktorí sa podieľali realizácii
prieskumu.
prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
doc. MVDr. Peter Korim, PhD.

Zápisy zahraničných študentov
na akademický rok 2018/2019
Dňa 31. 5. 2017 bolo Akademickým senátom UVLF v
Košiciach schválené smerné číslo prijímaných študentov na
akademický rok 2018/2019 v študijnom programe General
Veterinary Medicine v počte 60 študentov. Celkovo sa na AR
2018/2019 na štúdium prihlásilo 98 uchádzačov, z ktorých sa
na štúdium zapísalo 63 študentov (Tab. 1). Zápis študentov
na akademický rok 2018/2019 sa do 6. ročníka General
Veterinary Medicine konal dňa 3. 9. 2018, zápisy študentov
do 1.– 5. ročníkov GVM a do 3. ročníka JSP Animal Science
prebiehali od 10. 9. do 12. 9. 2018. Na zápis sa v stanovených

termínoch dostavili všetci študenti s výnimkou 4 študentov
ospravedlnených z vážnych rodinných alebo zdravotných
dôvodov. Náhradný termín zápisu sa konal 18. 9. 2018, pričom
študenti, ktorí zápis v riadnom termíne neabsolvovali, boli až
do dňa svojho zápisu vylúčení z vyučovacieho procesu. Spolu
sa na štúdium v akademickom roku 2018/2019 zapísalo 333
študentov (z toho 276 priamo na UVLF v Košiciach a 57 do 1.
a 2. ročníka JSP Animal Science na Nord University v Bodø
− Tab. 2). Pozitívne je, že sa celkový počet zahraničných
študentov oproti minulému AR zvýšil o 9 %.

Tab. 1 Počty prihlásených, prijatých a zapísaných študentov na akademický rok 2018/2019

Počet prihlásených
uchádzačov

Počet prijatých
študentov

Počet zapísaných
študentov na štúdium

GVM

26

19

17

post BSc.

55

44

29

post BSc. JSP

17

17

17

Spolu

98

80

63

Študijný program
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Tab. 2 Počty študentov zapísaných v jednotlivých ročníkoch na akademický rok 2018/2019

Študijný program
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
Spolu

GVM

JSP

17
15
9
15
10
11
77

36
21
34

post BSc. JSP

17

91

17

post BSc.

Spolu

29
13
44
62
148

53
36
72
45
54
73
333

Ing. Michaela Paulíková
MVDr. Martin Tomko, PhD.

Konferencia ZO UVLF v Košiciach
V dňoch 9. – 10. októbra 2018 v
rekreačnom zariadení Odborového
zväzu pracovníkov školstva a vedy na
Slovensku CROCUS v Kežmarských
Žľaboch sa uskutočnila konferencia
ZO OZ PŠaV UVLF spojená so
spoločným zasadnutím vedenia UVLF a
predsedníctva AS UVLF.
Konferenciu otvoril predseda ZO, ktorý
privítal Ing. Pavla Ondeka, predsedu
OZ PŠaV na Slovensku, a doc. Ing.
Miroslava Habána, PhD., podpredsedu
OZ PŠaV na Slovensku a predsedu
Združenia vysokých škôl a priamo
riadených organizácií na Slovensku.
Ďalej privítal kompletné vedenie UVLF
pod vedením rektorky Dr. h. c. prof.
MVDr. Jany Mojžišovej, PhD., zástupcov
predsedníctva AS UVLF pod vedením
predsedu AS doc. MVDr. Petra Lazára,
PhD., a Mgr. Jaroslava Hochmana,
riaditeľa ŠD. Zo zväzových orgánov
prof. RNDr. Blažeja Pandulu, CSc., člena Rady OZ PŠaV na
Slovensku a predsedu Rady ZO TUKE v Košiciach, RNDr.
Helenu Mičkovú, PhD., predsedníčku Koordinačnej rady ZO
UPJŠ v Košiciach.
Po schválení programu a voľbe návrhovej a mandátovej
komisie pred plénum vystúpil so správou o činnosti Rady ZO
za uplynulé obdobie predseda Rady ZO prof. RNDr. Michal
Toropila, CSc. V nej poukázal na dosiahnuté pozitívne, ale aj
negatívne výsledky. Zdôraznil, že jednou z najzákladnejších
podmienok fungovania ZO i oprávnených požiadaviek jej
členov je členská základňa, a to nielen čo sa týka počtu, ale aj
kvality. Aj napriek skutočnosti, že sa podarilo získať 16 nových
členov, na univerzite je pomerne veľký počet pracovísk,
kde nie je ani jeden odborár, a že sa málo darí získavať
nových mladých zamestnancov. Ale na strane druhej, ak ide
predovšetkým o platové podmienky – to chceme my všetci,
ale vybaviť za nás to majú odbory. Ďalej zdôraznil, že pri
organizovaní celouniverzitných podujatí nie je vždy veľká
ochota zo strany zamestnancov, ale aj mnohých volených,
resp. radových odborárov aktívne sa podieľať. Veď je viac
ako na zamyslenie, že pre neochotu pracovísk opätovne
36

nebolo možné zorganizovať volejbalový turnaj. Dotkol sa
aj chodu a fungovaniu chaty VETRINÁR, kde konštatoval, že
sa ju podarilo opäť sfunkčniť. V závere svojho vystúpenia sa
dotkol aj vzťahov medzi ZO a vedením UVLF. Hodnotil ich
viac ako korektné a nadštandardné. To potvrdila vo svojom
vystúpení aj samotná rektorka UVLF. Veď zástupcovia ZO
sú členmi všetkých tých orgánov, resp. komisií UVLF, v
ktorých byť môžu a majú plné právo predkladať oprávnené
požiadavky ZO. Pri hodnotení plnenia Kolektívnej zmluvy
v roku 2018 obidvoma zainteresovanými stranami bolo
konštatované, že jej obsah i jednotlivé články sa plnia veľmi
dôsledne a aj tvorba a čerpanie sociálneho fondu je v zmysle
prijatých zásad a príslušného zákona. Zvýraznil, že nad
rámec KZ ako benefity boli už tretí rok organizované kurzy
jazyka anglického pre THP a R pracovníkov a pre ženy UVLF
pilatest a body work.
K aktuálnym úlohám UVLF v akademickom roku 2018/2019
vystúpila rektorka UVLF. Všetci účastníci sa tak mohli o nich
dozvedieť z úst najkompetentnejšej. Nie ako je mnohokrát
u nás zvykom – pod lipami. Dotkla sa odmeňovania, spätnej
väzby na činnosť univerzity od zamestnancov, BOZP,
www.uvlf.sk

pracovných podmienok zamestnancov, stravovania, novej
výstavby či rekonštrukcii mnohých budov. Zároveň vyzvala
aj ZO nielen na podporu, ale predovšetkým aktívnu pomoc
pri riešení problémov a pri ďalšom rozvoji univerzity i jej
reprezentácii navonok.
Predseda OZ PŠaV na Slovensku i podpredseda OZ PŠaV
na Slovensku a predseda Združenia VŠ a Pro sa vo svojich
vystúpeniach dotkli základných aktivít, ktoré zväz i združenie
v ostatnom čase vyvíjali. Poukázali na niekoľkoročný vývoj
platových podmienok. Okrem toho informovali, k akým
zmenám od januára 2019 dôjde v platových tabuľkách
pedagogických i nepedagogických zamestnancov VŠ.
Zároveň ocenili činnosť našej organizácie v rámci OZ. Všetci
účastníci sa zhodli na jednom, že takéto už tradičné stretnutia
je potrebné aj naďalej organizovať. Veď len spoločným
úsilím môžeme prispieť k ďalšiemu napredovaniu i rozvoju

univerzity.
Na konferencii boli za dlhoročnú aktívnu prácu v ZO
ocenení Ďakovným listom a Zlatou podkovou Rady ZO
Ingrid Saidová, MVDr. Zuzana Maková, PhD., MVDr. Oliver
Merva a doc. MVDr. Róbert Ondrejka, PhD. Okrem toho
posledný menovaný bol za celoživotnú aktívnu prácu v
odborovej organizácii ocenený najvyšším vyznamenaním
OZ PŠaV na Slovensku – Krištáľovou plaketou.
Keďže sme boli v rekreačnom zariadení, ten kto chcel,
mohol využiť wellnes, resp. masáž. A keď je dobrá vôľa
i ochota, dokážeme si sami urobiť aj zábavu. Na druhý
deň mohli účastníci konferencie obdivovať krásy zámku
Dunajec a jeho okolia.
A čo nás okrem iného čaká v najbližšom období? Naďalej
vyvíjať úsilie o získavanie nových členov. Konferencia
uložila Rade ZO, aby pri kolektívnom vyjednávaní so
zamestnávateľom pre prípravu KZ na rok 2019 pristupovala
korektne a zodpovedne, s cieľom podpísať ju do konca
decembra 2018. Delegáti konferencie v zmysle odporúčania
ostatného zjazdu OZ PŠaV na Slovensku schválila päťročné
funkčné obdobie volených funkcionárov ZO pre nasledujúce
funkčné obdobie 2019 – 2024, schválili termín konania
volieb kandidátov za členov Rady a Revíznej komisie ZO na
28. 5. 2019, ako aj päťčlennú volebnú komisiu. V samotnom
závere rokovania konferencie jej delegáti vyjadrili plnú
podporu kandidátke Dr. h. c. prof. MVDr. Jane Mojžišovej,
PhD., na funkciu rektora UVLF v Košiciach pre nasledujúce
obdobie.
prof. RNDr. Michal Toropila, CSc.
predseda Rady ZO
Foto: Denisa Boľanovská

X. ročník výstupu veterinárnych lekárov na tatranské štíty
Kriváň 2018

Pred 9 rokmi Komora veterinárnych lekárov Slovenskej
republiky založila tradíciu vysokohorskej turistiky pre
www.uvlf.sk

veterinárnych lekárov. Prvý ročník sa
konal v roku 2009 symbolicky výstupom
na Kriváň. Tradícia pokračovala aj v
nasledujúcich rokoch a postupne sme
vystúpili na Slavkovský štít, Jahňací štít,
Barancec, Ďumbier, dvakrát na Rysy z
dôvodu nepriaznivého počasia, Kôprovský
štít a Baníkov. Nakoľko tento rok sme
organizovali už X. ročník, tak sme si
zopakovali opäť výstup na náš národný
symbol – Kriváň.
Stretnutie
niektorých
účastníkov
výstupu sa uskutočnilo už v piatok dňa 7. 9.
2018 v našom základnom tábore v horskej
chate Orešnica v Račkovej doline. Na druhý
deň bol naplánovaný zraz účastníkov na
Troch studničkách na Podbanskom. Každý
účastník dostal na pamiatku tričko, ktoré
sme zabezpečili aj vďaka sponzorom firme
Pharmacopola a Med.Art, symbolickú
tatranku na cestu ako prvú pomoc a ak si
niekto zabudol tekutiny, tak si ich mohol
doplniť hneď na parkovisku. Počasie bolo od rána priam
ukážkové na vysokohorskú turistiku počas celého dňa, až
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na záver, keď zostupovali poslední z vrcholu, začalo mierne
pršať, ale aspoň sme si skontrolovali meterológov, ktorí
toto poobedné mierne mrholenie predpovedali. Podstatné
je, že počas výstupu sa nikomu nič nestalo a všetci sme sa
vrátili zdraví, aby sme mohli pri večeri dokončiť rozhovory
z predošlého dňa. V príjemnom prostredí a priateľskom
posedení sme konštatovali, že je veľmi dôležité sa stretávať
aj pri takýchto športových akciách. Výstupmi na tatranské
štíty chceme vyjadriť fyzickú kondíciu veterinárnych lekárov,

zdravý životný štýl, vzťah k prírode, horám a Slovensku.
Verím, že aj na budúci rok nám bude počasie opäť priať
a účastníkov bude v ďalších ročníkoch stále pribúdať.
Týmto všetkých už dnes pozývam na XI. ročník výstupu
veterinárnych lekárov na tatranské štíty, ktorý sa uskutoční
prvý septembrový týždeň v roku 2019. Kam to bude, to sa
nechajte prekvapiť. Tešíme sa na stretnutie s vami, priatelia!
MVDr. Ladislav Stodola

Biofyzikálne metódy v medicíne – päť rokov existencie
povinne voliteľného predmetu

Obr. 1 a 2 Zahraniční študenti na exkurzii na sonografickom pracovisku oddele- Obr. 3 Prehliadka röntgenologického pracoviska na oddelení
nia vnútorných chorôb kliniky malých zvierat
chirurgie, ortopédie, röntgenológie a reprodukcie kliniky malých zvierat

Na konferencii 41. dni lekárskej biofyziky, ktorú tohto roku
organizovala Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, bola
v pedagogickej sekcii prezentovaná prednáška o vyučovaní
Biofyzikálnych metód v medicíne na našej univerzite.
Informácia o význame, východiskách a perspektívach tohto
predmetu bola kolegami z českých a slovenských lekárskych
fakúlt prijatá veľmi pozitívne, čo nás podnietilo zhodnotiť
päťročné obdobie jeho existencie.
V roku 2013 sa začal vyučovať povinne voliteľný predmet,
ktorý je primárne určený pre študentov VVL, avšak je otvorený
aj pre študentov iných študijných programov z rôznych
ročníkov. Jeho názov bol spočiatku biofyzikálne diagnostické
metódy, čo sme následne zmenili na všeobecnejší ekvivalent
biofyzikálne metódy v medicíne. Tento názov totiž zahŕňa
fakt, že predmet poskytuje študentom prehľad nielen o
diagnostických, ale aj o tých terapeutických metódach, ktoré
sú založené na fyzikálnych javoch a princípoch. A keďže
vznik a vývoj biofyzikálnych metód je primárne naviazaný
na humánnu medicínu, z ktorej preniká do veterinárneho
lekárstva, medicína v tomto názve sa myslí všeobecne, teda
humánna aj veterinárna. V kontexte týchto metód môžeme
vlastne hovoriť o využití fyzikálnych polí v diagnostike,
chirurgii a terapii. Sylabus predmetu je rozdelený podľa
druhu spomínaných fyzikálnych polí a zahŕňa hlavne
elektromagnetické a mechanické silové polia. Každé pole
možno v medicíne využiť na diagnostiku aj liečbu. Veľmi
dobrým príkladom je ultrazvuk, ktorý je mechanickým
vlnením a je často využívaný v diagnostike, ale má široké
spektrum využitia nielen vo fyzikálnej liečbe, ale aj napríklad
pri odstraňovaní žlčníkových a močových kameňov a sú
známe jeho ďalšie aplikácie. Podobne ako viditeľné svetlo,
ktoré sa v prípade endoskopov využíva na diagnostiku,
38

avšak v prípade použitia laserov je svetlo vynikajúcim
nástrojom v chirurgii, oftalmológii a fyzioterapii. Ionizujúce
žiarenie (rtg., gama, časticové žiarenie) je široko využívané v
diagnostických zobrazovacích metódach, na druhej strane si
dnes bez neho už nevieme predstaviť rádioterapiu.
Povinne voliteľný predmet je organizovaný tak, že najprv
je daná metóda a jej použitie vysvetlená prostredníctvom
power pointových a video prezentácií na našom ústave.
Prednášky sú doplnené demonštráciou jednoduchších
prístrojov prítomných na ústave, ako sú napríklad
infračervený termometer, manometre na meranie krvného
tlaku, Dopplerov merač prietoku krvi, pulzný oximeter,
zostava na meranie EKG, Geiger-Müllerov dozimeter a
ďalšie. Ultrazvuková zobrazovacia aparatúra, ktorá slúži ako
samostatná úloha na praktických cvičeniach z biofyziky, má
viacero možností, ktoré z časových a finančných dôvodov
nie sú na cvičeniach využité. Študenti, ktorí navštevujú PVP,
si môžu vyskúšať aj hľadanie tumorov v modeli prsníka a
taktiež pochopiť princíp tzv. Time Motion módu, ktorý sa
využíva v kardiológii. Po nadobudnutí základných vedomostí
a predstáv o študovaných metódach, študenti absolvujú
exkurzie na pracoviskách jednak v našej Univerzitnej
veterinárnej nemocnici, jednak na pracoviskách humánnej
medicíny. V našej UVN pravidelne navštevujeme oddelenie
vnútorných chorôb kliniky malých zvierat, kde nám pani
doktorka T. Weissová predvedie ultrazvukové vyšetrenie
psa (Obr. 1 a 2) s vyčerpávajúcim odborným medicínskym
výkladom. Netreba snáď ani uvádzať, že táto demonštrácia
má u študentov veľký ohlas. Na oddelení chirurgie, ortopédie,
röntgenológie a reprodukcie pani doktorka M. Figurová a
pani E. Vilimová študentom ukážu všetky detaily digitálnej
rádiografie (Obr. 3). Na klinike koní sa študenti oboznamujú s
www.uvlf.sk

Obr. 4 Študenti pri obhliadke PET zariadenia na Inštitúte nukleárnej a
molekulárnej medicíny

Obr. 5 Exkurzia v diagnostickom stredisku ProMagnet so zameraním
na jadrovú magnetickú rezonanciu (MRI)

endoskopiou a prenosnou rádiografiou. Ukážky metód, ktoré
zatiaľ v našej UVN nemáme, zabezpečujeme na Inštitúte
nukleárnej a molekulárnej medicíny (INMM) a v súkromnej
spoločnosti ProMagnet v areáli Nemocnice Louisa Pasteura.
Vďaka nadšeniu a ochote pána profesora J. Lepeja z INMM si
študenti môžu prehliadnuť sofistikované metódy nukleárnej
medicíny, ako je napríklad jednofotónová emisná počítačová
tomografia (SPECT) a pozitrónová emisná tomografia
(PET) (Obr. 4). Vyšetrenie pacienta pomocou magnetickej
rezonancie študenti vidia priamo v akcii vďaka pani doktorke
L. Frigovej – primárke diagnostického pracoviska ProMagnet

a rádiologickému technikovi pánovi Bc. Stanislavovi Kosťovi
(Obr.5). Týmto chceme vyjadriť vďaku všetkým pracovníkom,
ktorí našim študentom venujú svoj čas a erudíciu počas hore
uvedených exkurzií.
Zriadenie centra klinických zručností na našej univerzite
otvorilo ďalšie možnosti nielen pre PVP biofyzikálne metódy
v medicíne, ale aj pre samotný povinný predmet biofyzika,
v ktorom ultrazvukové a rádiologické diagnostické metódy
predstavujú povinný základ pre študijné programy VVL a HP.
doc. RNDr. Jana Staničová, PhD.

Slnečný pozdrav z Kalifornie
Jeseň prináša ovocie nielen v prírode, ale aj vo vedeckých
laboratóriách v podobe stretnutí na rôznych konferenciách.
Príprava zaberá mesiace času a očakávaní. Po pozvaní na
medzinárodnú konferenciu v Berlíne (Dagmar Heinová and
Zuzana Kostecká: Isoelectric focusing technique as a tool
for separation of bird lactate dehydrogenase isoenzymes,
3rd International Conference Exhibition on Advances in
Chromatography & HPLC Techniques) prišlo tiež pozvanie
odprednášať výsledky našej práce aj na 24. celosvetovej
konferencii chémie a systémovej biológie, Los Angeles,
Kalifornia. Vďaka podpore našej pani rektorky Dr. h. c. prof.
MVDr. Jany Mojžišovej, PhD. sa sen stal skutočnosťou, a tak
v autorstve Dagmar Heinová a Zuzana Kostecká sme mali
možnosť podeliť sa o naše skúsenosti a reálie so svetom
(Bird and mammalian lactate dehydrogenase isoenzymes).
Na konferencii špičkoví vedci prezentovali špičkové
výsledky získané v podmienkach špičkového výskumu.
Nosnou témou prezentácií bol mechanizmus účinku
rôznych látok – potenciálnych liečiv ochorení – študovaný
na atómovej úrovni, ktorý vyplýva z poznávania ich
štruktúry a funkcie. Dominovali poznatky neurovedy s
častou rezonanciou oxidačného stresu, pričom na týchto
poznatkoch sa podieľali veľké skupiny výskumníkov z
rôznych vedeckých oblastí. Tok a intenzita informácií boli
veľmi veľké, takže ich spracovávanie bolo potrebné odsunúť
na neskôr. Vhodným časom bola dlhá cesta domov, kde vo
výške 11 000 metrov a v informačnom tichu začali prichádzať
nielen myšlienky, ale hlavne otázky. Niekde je na Slovensku
chyba. Zaiste, nemôžeme súťažiť s USA, či Japonskom v
miere finančnej podpory výskumu. To určite nie. Ale môžeme
pripravovať mladých vedcov pre medzinárodnú spoluprácu,
ktorá je tak veľmi žiadaná. To však vyžaduje primeranú a
spravodlivú podporu výskumu tak, aby títo mladí vedci
www.uvlf.sk

mali dostatočné vedecké zázemie umožňujúce ich účasť na
projektoch v zahraničí. Pokiaľ vlády našej republiky nezačnú
načúvať a počúvať hlas prichádzajúci z našich univerzít či už
od ich štatutárov alebo jednotlivcov, dovtedy budeme len v
nemom úžase otvárať ústa nad tým, ako a kam veda vo svete
smeruje.
							
Dagmar Heinová
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Naši študenti opäť úspešní

Zľava: J. Špaková, M. Ratvaj, M. Jajčišinová

V dňoch 27. – 28. 9. 2018 sa na Fakulte veterinárnej
medicíny Univerzity prírodných vied vo Varšave uskutočnila
4. medzinárodná vedecká konferencia študentov
veterinárnej medicíny. Podvečer prvého rokovacieho dňa
patril uvítaniu hostí a pozvanému prednášajúcemu Craigovi
Carterovi, DVM, PhD, profesorovi a vedúcemu Department
of Veterinary Science, College of Agriculture, University
of Kentucky. Vo svojej prednáške The US National Animal
Health Laboratory Network: Managing major animal disease
outbreaks predstavil organizáciu veterinárnej laboratórnej
diagnostiky a jej súvislosť so zdolávaním nákaz na území
USA. Obohatením konferencie bola aj možnosť zúčastniť
sa prednášky Emergency Data Base – when very little
information can make a huge difference v podaní Magdaleny
Kalwas-Śliwińskej, DVM, PhD, a workshopov Cytology in
daily veterinary practice a EOTRH Syndrome: What is it?
Aetiology, diagnosis, treatment, ktoré viedli Maciej Guzera,
DVM, PhD, a Kamil Górski, DVM. Druhý deň konferencie

patril tridsiatim šiestim ústnym a posterovým prezentáciám
študentov a doktorandov z univerzít a veterinárnych fakúlt
z Poľska, Ukrajiny, Ruskej federácie a Slovenska. Rokovanie
prebiehalo v predklinickej a klinickej sekcii. V predklinickej
sekcii reprezentovali UVLF v Košiciach študentka Monika
Jajčišinová s prednáškou Jajčišinová M., Königová A.,
Kostecká Z.: Biochemical markers of liver damage in sheep
infected with Dicrocoelium dendriticum a študent Marek
Ratvaj s prácou Ratvaj M., Mudroňová D., Maruščáková I.,
Bielik B.: Effect of administration of probiotic lactobacilli
on pollen carrier on honey bee gut microbiota and
antimicrobial peptides. V klinickej sekcii vystúpila študentka
Justína Špaková s prezentáciou Špaková J., Korytár Ľ., Csank
T.: The prevalence of Tribeč virus infection (genus Orbivirus,
Great Island virus serogroup) in birds and livestock in
Slovakia. Vyhodnotenie konferencie a slávnostné vyhlásenie
víťazov prebehlo v rámci otvorenia akademického roka a
imatrikulácie študentov prvých ročníkov za prítomnosti
dekana Fakulty veterinárnej medicíny dr. hab. Marcina
Bańbura a rektora Univerzity prírodných vied vo Varšave
prof. dr. hab. Wiesława Bielawského. Všetci traja zástupcovia
6. ročníka ŠP VVL UVLF v Košiciach prezentovali výsledky
vedeckej práce na vysokej úrovni. Porota ocenila študenta
Mareka Ratvaja prvým miestom v predklinickej sekcii a
študentku Justínu Špakovú čestným uznaním za výbornú
vedeckú prácu. Za mimoriadne príkladnú kvalitnú prípravu
študentov patrí poďakovanie ich školiteľom – doc. MVDr.
Zuzane Kosteckej, PhD., doc. MVDr. Dagmar Mudroňovej,
PhD., a MVDr. Tomášovi Csankovi, PhD. Vedeniu UVLF v
Košiciach ďakujeme za podporu talentovaných študentov a
možnosť nabrať skúsenosti na medzinárodnej konferencii.
Naši študenti sa opäť úspešne pričinili o šírenie dobrého
mena univerzity a potvrdili výbornú kvalitu ich pedagogickej
a vedeckej prípravy.
MVDr. Marián Prokeš, PhD.
Foto: Marián Prokeš

Piknik. Vitajte prváci!
V sobotu 22. 9. 2018 si študentské kluby UVLF usporiadali
Piknik – uvítaciu akciu pre prvákov. S úspechom sa už po
druhýkrát konala v záhradnom areáli univerzity. Cieľom
bolo spoznať svoju školu, ktorú budú ešte dlho navštevovať.
Chceli sme im odovzdať rady a triky, ako prežiť všetko to
učenie a ukázať im, že na veterine nie je len drina. Po letných
mesiacoch príprav konečne nastal ten deň D. No keď to človek
najmenej potrebuje, vtedy sa začne všetko kaziť. Počasie si
povedalo, že práve v tento deň bude fúkať vietor a pršať, veď
prečo nie? To bolo jedno, že som sa s rosničkou v rádiu už
od piatku hádala, že sa mýli, nakoniec mala aj tak pravdu.
Horšie počasie nám narušilo našu pripravovanú hru Spoznaj
svoju školu, ktorá mala prebiehať po celom univerzitnom
areáli. Navzdory počasiu sme sa ako správni študenti museli
vynájsť a improvizovať. Našťastie nám to umožnili stany,
ktoré nám postavili páni z oddelenia prevádzky a investícií, a
tak sa hra mohla odohrať pod nimi. Nechceli sme, aby niekto
zmokol a ochorel a kvôli pikniku vynechali prváci prednášky
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a cvičenia. Keďže po náročnom rozmýšľaní človeku vyhladne,
všetci hostia mali možnosť občerstviť sa v stánkoch, kde si
členovia klubov prichystali pre nich špeciality. Super Vegeburgre, hranolky, divinový guláš, grilované mäso a hermelín
a vynikajúce sladké wafle. Komu nebolo najteplejšie, mohol
sa zohriať teplou medovinou, no nechýbala ani káva a čaj,
a tiež výčap pre tých, ktorí sa správne obliekli a netrpeli
zimou. Aby zábava neupadla, mali sme v rukáve ešte ďalšie
hry, no tentokrát už pre všetkých študentov – odvážlivcov.
Prvou disciplínou bola simulácia dojenia, to predsa musí
vedieť každý správny veterinárny lekár. Zo začiatku sa
väčšina hanbila, no keď zistili, že FX u nás nedostanú, nedali
sa odradiť. Ďalšou súťažou bolo pipetovanie. Všetci si skúsili,
ako sa pipetuje ústami, no po súťaži sme im vysvetlili, nech
to na praktických cvičeniach neskúšajú. ,,Fúrik“ bola tretia
súťaž. Tam zistili, že veterinár musí mať dostatočne silné ruky
na svoju prácu. Ako posledné si vyskúšali nosenie vajíčok
na lyžičkách, veď udržať balans je dôležité. Po súťažiach
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pokračovala voľná zábava, v pozadí s hudbou od nášho
DJ-Jara, a komu bolo málo, mohol si ešte skúsiť lukostreľbu.
Deň sa pomaly končil, a keďže v škole sme nemohli byť do
rána (aj keď to tak niekedy vyzerá), tak sa zábava presunula
na internáty.
Chcem sa poďakovať všetkým pomocníkom, bez ktorých
by sa akcia len veľmi ťažko organizovala. Veľké ďakujem

patrí aj vedeniu univerzity za podporu aktivít smerujúcich
k vzájomnej spolupatričnosti študentov a pozitívnemu
vzťahu k svojej alma mater. Verím, že sme novým kolegom
aj touto akciou pomohli sa rýchlejšie začleniť do sveta našej
univerzity.
Barbora Ongradyová, študentka 6. ročníka ŠP VVL
Foto: Šimon Halás

Futbalový turnaj troch univerzít
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
sa okrem samotného organizovania zúčastňuje aj mnohých
univerzitných aktivít. Jednou z nich je aj tradičný Futbalový
turnaj troch univerzít, ktorý bol tento rok organizovaný
UVLF v Košiciach pod záštitou rektorky univerzity Dr. h. c.
prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD., a Rady ZO OZ PŠaV UVLF.
Oproti minulým rokom sa tohtoročný turnaj uskutočnil v
priestoroch futbalového štadióna TJ Slávia TUKE v Košiciach.
Organizačný štáb, dominantne zastúpený členmi odborovej
organizácie UVLF s podporou vedenia školy, pripravil
organizačné a materiálne zabezpečenie na nadštandardnej
úrovni. Tradícia troch univerzít bola dodržaná aj tento rok.
Ráno 12. septembra 2018 sa na futbalovom štadióne po
roku stretli zamestnanci Slovenskej poľnohospodárskej
univerzity v Nitre, Technickej univerzity vo Zvolene a
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.
Po oficiálnom žrebovaní a slávnostnom príhovore otvorili
turnaj rektorka UVLF prof. Jana Mojžišová a prof. Michal
Toropila, predseda rady OZ UVLF.
Na prvom zápase si zmerali sily zamestnanci UVLF a SPU.
Tento zápas sa skončil porážkou UVLF v konečnom skóre
0:6, avšak entuziazmus zamestnancov aj napriek tomu
nevyprchal. Po tridsaťminútovej prestávke turnaj pokračoval
zápasom medzi SPU a TU. Tím SPU si aj v tomto zápase udržal
prvenstvo. V poslednom stretnutí turnaja sa stretli družstvá
UVLF a TU. Tentokrát však družstvo UVLF zabojovalo, vďaka
čomu univerzita vyhrala stretnutie 4 : 1.
Na Futbalovom turnaji troch univerzít sa už niekoľko
ročníkov pravidelne objavujú stále tie isté tváre. Jednou
zo stálic tohto podujatia a súčasne aj jeho celkovým
zakladateľom bol aj absolvent úplne 1. ročníka a súčasný
zamestnanec Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach Prof. MVDr. Ján Pleva, DrSc.:
„Skutočnosť, že dnes na turnaji troch univerzít zasadlo
okolo mňa štrnásť kolegov, ktorí dlhé roky tvorili súčasť nášho
spoločného univerzitného mančaftu, je pre mňa viac než
potešujúca. Zaspomínali sme na staré časy a všetci sme sa
zhodli, že sme boli dobrým reprezentačným tímom, v ktorom
okrem potešenia z hry panovala aj zodpovednosť. Počas
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mojich študentských čias som hrával v školskom futbalovom
tíme. Neskôr sa vďaka naplneniu počtu hráčov zápas rozšíril
aj medzi pedagógov. Podstatný obrat nastal v roku 1960.
Štátna veterinárna správa začala organizovať Celoštátne
veterinárne dni (stále v inom meste), na ktoré bola pozývaná
aj naša škola. V rámci týchto slávností boli uskutočnené rôzne
súťaže – preťahovanie lanom, streľba, volejbal, jazdenie, lov
rýb a v neposlednom rade aj futbal. To bol pre mňa podnet pre
budovanie futbalového kolektívu. V súvislosti s mojim statusom
krajského veterinárneho lekára pre košicko – prešovský región
som zorganizoval krajskú futbalovú ligu. Jednotlivé kolektívy
sa každý týždeň pravidelne stretávali podľa vyžrebovania – tak,
ako to zápas vyžadoval. To pomohlo aj nášmu futbalovému
tímu – vylepšovať ho a reprezentovať na adekvátnej úrovni.
Taktiež sa po každom zápase uskutočňovalo posedenie, na
ktorom sa jednotlivé tímy zbližovali a podnecovali pre športovú
reprezentáciu. V roku 1962 okresná veterinárna správa vo
Zvolene začala organizovať tzv. Eliášov memoriál – futbalový
turnaj, ktorý sa každoročne organizoval v Dudinciach. Okrem
Zvolena, Lučenca, Veľkého Krtíša, Rimavskej Soboty pozvali
aj náš futbalový tím. Eliášov memoriál (turnaj ako pocta pre
doktora Eliáša, ktorý zahynul pri služobnom výkone na Kube)
trval 30 rokov, pričom sa naša škola ocitla na prvom mieste až
20 – krát. Kvôli postupnému zanikaniu spomenutého turnaja
(odmlka trvala asi päť rokov), avšak nikdy nekončiacej láske
k futbalu sa na priateľskom stretnutí v roku 1985, v rámci
upresňovania spolupráce na výskumných úlohách, obnovila
myšlienka futbalových zápasov, tentokrát však konkrétnych
troch univerzít. S myšlienkou prišiel Milan Marčok, vtedajší
rektor Technickej univerzity vo Zvolene, ktorý na ihrisku
Zvolenskej slatiny zorganizoval 1. ročník tohto obnoveného
turnaja. Univerzita vo Zvolene nechala v tom čase zhotoviť aj
putovný pohár. Pri jeho preberaní na slávnostnej večeri som ako
kapitán víťazného družstva poďakoval zúčastneným tímom
a zároveň ich uistil, že tento pohár im budeme na turnajoch
ešte dlhé roky ukazovať. Veď prvé tri roky sme ho aj vyhrali,“ s
úsmevom dodáva profesor Pleva.
Po odohraní posledného zápasu nasledovalo slávnostné
vyhlásenie výsledkov turnaja v areáli UVLF v Košiciach pri
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kultovej soche koňa Arda. Z rektorkiných rúk si ocenenia
prevzali aj jednotlivci v troch kategóriách. Za najlepšieho
brankára bol vyhlásený Peter Massannyi z SPU Nitra,
najlepším strelcom sa stal Miroslav Prístavka, tiež z SPU
Nitra a ocenenie najužitočnejší hráč turnaja si odniesol Ján

Iždinský z TU Zvolen.
Ďalej rektorka univerzity udelila poháre a medaily
jednotlivým tímom, ktorých víťazné poradie bolo
vyhlasované vzostupne. Na treťom mieste skončila
TU vo Zvolene, druhú priečku obsadilo družstvo
UVLF v Košiciach a na prvom mieste sa umiestnili
hráči SPU v Nitre. Rektorka UVLF v Košiciach Jana
Mojžišová odovzdala do rúk zástupcovi družstva
SPU v Nitre putovný pohár, a keďže víťazstvo
dosiahli trikrát po sebe, podľa štatútu turnaja
ho získali natrvalo. Na záver podujatia pozval
zástupca vedenia zvolenskej univerzity všetkých
zúčastnených na nasledujúci ročník Turnaja troch
univerzít, ktorého organizácia v rámci cirkulácie
pripadla na Technickú univerzitu vo Zvolene. Všetci
zúčastnení sa však zhodli, že víťazom je každý,
kto sa na dnešnom turnaji zúčastnil, pretože jeho hlavnou
myšlienkou je vytváranie a utužovanie dobrých vzťahov
medzi univerzitami.
Mgr. Mária Rusnáková, Foto: Šimon Halás

Hubertova jazda 2018
Hubertova jazda je už niekoľko rokov tradíciou UVLF v
Košiciach v spolupráci s jazdeckým oddielom TJ Slávia UVLF
v Košiciach. Táto tradícia má priblížiť sviatok svätého Huberta
– patróna poľovníkov a jazdcov. Zároveň predstavuje
symbolický hon na líšku, ktorú stvárňuje jeden z jazdcov
označený líščou kožušinou alebo chvostom. Samotná jazda
sa uskutočňuje v košických lesoch na vopred pripravenej
trase, ktorú však pozná len líška a na ktorej je pre jazdcov
pripravených aj množstvo prekážok, aby sa im ich úloha
sťažila. Táto jazda trvá dve až tri hodiny, takže preverí sily
jazdcov aj koní.
Vedúcim jazdcom je „master“, osoba takmer posvätná,
ktorého pokyny musia všetci jazdci rešpektovať, a ktorý
celú Hubertovu jazdu riadi. Spravidla je to najstarší a
najskúsenejší jazdec. Master je tým, kto jazdu začína a aj
ukončí, keď dá jazdcom povel na začiatok honu na líšku.
Víťazom jazdy sa stane ten, komu sa podarí chytiť líšku – čo
nie je jednoduchá úloha, pretože líščiu kožušinu, ktorú jeden
z jazdcov nesie, mu musí víťaz strhnúť v plnom cvale.
Tohtoročná Hubertova jazda začala slávnostným nástupom
a dekoráciou jazdcov, ktorú 12. októbra 2018 otvorila pred
budovou Štátneho divadla Košice rektorka univerzity Dr. h. c.
prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., ktorá vo svojom príhovore
zdôraznila výnimočnosť tohto podujatia.

Hubertovej jazdy sa zúčastnilo 34 jazdcov, pričom dva
kone boli v slávnostnom záprahu koča, na ktorom na
námestie prišla rektorka univerzity. Na slávnosti vystúpili
aj čestní hostia, podpredseda Košického samosprávneho
kraja Daniel Rusnák, viceprimátor mesta Košice JUDr. Martin
Petruško a mjr. Mgr. Vincent Vaľko, veliteľ oddelenia jazdnej
polície Košice.
Súčasťou ceremoniálu bola aj slávnostná prezentácia a
dekorácia jazdcov sprevádzaná fanfárami lesných rohov.
Spolu s jazdcami sa po slávnostnom otvorení všetci
zúčastnení presunuli do areálu UVLF v Košiciach, kde sa po
prečítaní regúl a udelení súhlasu rektorky univerzity prof.
Jany Mojžišovej oficiálne začal lov na líšku.
Mgr. Mária Rusnáková
Foto: Šimon Halás
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MSR vo voltížnom jazdení 2018
Tak ako boli majstrovstvá Európy v Kaposvári
medzinárodným vrcholom, vyvrcholením domácej sezóny
boli Majstrovstvá Slovenskej republiky vo voltíži 2018. Tie
sa konali v Slovenskom raji, na rozhraní obcí Hrabušice a
Betlanovce v areáli Ranč Kam Quarter horses. Organizátorom
podujatia bol spolu s miestnym klubom Jazdecký oddiel
Galaxia Spišská Teplica.
Najlepší výsledok z nášho klubu TJ Slávia UVLF dosiahnuť,
a teda zlatú medailu v kategórii mladšie deti vybojovať, sa
podarilo Nine Sopkovej. Na kobyle Chiara pod vedením Evy
Pavľakovej získala titul majsterky SR spomedzi 34 pretekárok.
V kategórii staršie deti bola naše najväčšie želiezko v
ohni Patrícia Malegová na koni Good Luck. I keď podala
štandardný výkon, nakoniec to stačilo iba na nepopulárne
4. miesto. Bolo to pre nás mierne sklamanie, keďže na
medzinárodnom fóre Patrícia dokáže súperky, ktoré sa na
MSR umiestnili pred ňou, poraziť. Voltíž je však subjektívny
šport, a preto sa s tým nič nedá robiť.
V juniorskej kategórii si vybojovala titul Sára Šoltészová
(odchovankyňa TJ Slávia UVLF) z klubu Free Style Poprad na
koni Leo da Vinci pred Kristínou Hajduovou z VO Sundance
Nitra a ,,veterinárkou“ Michaelou Malegovou na koni Good
Luck s lonžérom Mariánom Pavľakom. Bronzová medaila
bola pre nás príjemným prekvapením, keďže Miška počas
sezóny absolvovala operáciu členka i rekonvalescenciu,
takže trénovať začala až v júni.
V najatraktívnejšej disciplíne, ktorou je súťaž skupín v
juniorskej kategórii, to vyzeralo, že na ceste k zisku zlatej
medaily nám nič nestojí. Po povinných zostavách sme jasne

viedli. Stačilo zacvičiť voľnú zostavu. Žiaľ, nestalo sa. Počas
voľnej zostavy sa inak veľmi vyrovnaná kobyla Vivian zľakla
pádu nejakého predmetu v rohu haly, uskočila, čo spôsobilo
pád celej trojice. Zuzana Orinčáková si vykĺbila lakeť a
preteky sa týmto pre ňu skončili. Tento moment nakoniec
posunul naše voltižérky na druhú priečku. Striebornú
medailu v tomto prípade považujeme za neúspech, ale taký
je šport. Prekvapenie bolo tentokrát na náš úkor, teda na
úkor favorita. Potešením pre nás je štvrté miesto družstva
Slávia UVLF - Skupina B, ktoré v rovnakej kategórii pretekalo
na koni Chiara.
Pozitívom roku 2018 je fakt, že sa nám čiastočne podarilo
omladiť konský materiál. Prísľubom do ďalších rokov je
okrem už nie najmladšej Vivian (14 rokov) aj 5 ročný valach
Nepomuk. Za posledné 2 roky nám z rôznych dôvodov odišli
tri najskúsenejšie pretekárky (venovali sme sa im 8 – 12
rokov) i nádejná budúca trénerka. Máme mladé talentované
pretekárky, ktoré ich postupne nahradia, ale chvíľu to bude
trvať. Toto je jeden z najväčších problémov nielen v našom
klube, nielen vo voltíži, ale pravdepodobne aj v celom
slovenskom športe. V Nemecku a Rakúsku odchovanci
ostávajú v svojich kluboch a venujú sa malým deťom.
Nakoľko poznám situáciu v spomínaných krajinách, nie je
to vždy len o peniazoch.
Do sezóny 2019 prajem voltížnym jazdcom TJ Slávia UVLF,
ale nielen im, iba zdravé kone a vysmiate deti, ktoré majú
radosť z pohybu a zo seba navzájom.
MVDr. Marián Pavľak

Nina Sopková, majsterka SR v kate- Michaela Malegová, bron- Členovia TJ Slávia UVLF – voltíž na MSR v Hrabušiciach
górii mladšie deti
zová medailistka MSR v Foto: Stanislav Jiroušek
Foto: Rastislav Malega
kategórii junioriek
Foto: Stanislav Jiroušek

Šport i história
To by sa ani nemohol začať školský rok, keby sa veterinári
nerozlúčili s vodáckou sezónou na Hornáde. Začiatok bol
tradične v Malej Lodine, romantická príjemná plavba na
trošku menšej vode ako sme zvyknutí, s tradičnou prestávkou
vo Veľkej Lodine, grilovačkou v Kysaku, ale s netradičným
pokračovaním túrou na Obišovský hrad. Voľným krokom,
miernym stúpaním cez obec Obišovce a ďalej lúkami na
kopec s výhľadom na Ličartovce, Lemešany, Drienov a za
nimi na Toryskú pahorkatinu. Ešte kúsok a dostali sme sa
medzi stromy, kde začalo krátke stúpanie.
www.uvlf.sk
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najstarším a zanikol v 15. storočí v dobe tzv. hradoborectva.
Už niekoľko rokov sa na hrade robia konzervačné a
obnovovacie práce.
Toľko z Wikipédie. Ostatné treba vidieť. V novembri tu
prídeme znova, ale odskočíme si aj na zvyšky Kysackého
hradu.
Text a foto: PaedDr. Anton Čižmárik

Obišovský hrad (Zámčisko, tiež Stráža) leží v nadmorskej
výške 360 metrov. Staroveké hradisko Stráža poskytovalo
útočisko už v rímskej dobe v 2. – 3. storočí. Našli sa tu vzácne
archeologické artefakty. Obišovský hrad bol postavený
v 13. storočí drienovskými pánmi z rodu Abovcov. Patrí k

Strelecké preteky Klubu poľovníckej kynológie UVLF
Dňa 13. októbra 2018 sa na strelnici v obci Nižná Hutka
konali strelecké preteky organizované Klubom poľovníckej
kynológie pri UVLF. Súťažilo sa v streleckej disciplíne skeet s
redukovaným počtom terčov. Okrem členov klubu z radov
študentov UVLF sa pretekov zúčastnili aj viacerí poľovníci
– učitelia univerzity. Organizátori rozdelili súťažiacich do
trojčlenných tímov podľa streleckých schopností tak, aby
sily jednotlivých 7 družstiev boli viac-menej vyrovnané.
Vyhodnotili sa prvé tri miesta v súťaži tímov ako aj prvé tri
miesta v súťaži jednotlivcov a tie boli odmenené medailami
a vecnými cenami. Po dramatickom finálovom rozstrele
zvíťazil študent Štefan Józan pred Matúšom Markom. Víťaz

si okrem putovného pohára Klubu poľovníckej kynológie
odniesol aj hlavnú výhru venovanú rektorkou univerzity
Dr. h. c. prof. MVDr. Janou Mojžišovou, PhD., ktorou bola
povolenka na lov daniela II. vekovej triedy vo zvernici UVLF
v Rozhanovciach. Preteky sa konali už tradične v priateľskej
atmosfére a v príjemnom prostredí strelnice, pričom pohodu
umocnilo aj skvelé slnečné počasie. Vďaka patrí najmä
organizátorom vydareného podujatia ako aj spoločnosti
Pharmacopola, ktorá sponzorsky prispela cenami pre
najlepších účastníkov.
David Orčík, predseda KPK pri UVLF

Preteky o Pohár rektorky UVLF v športovej kynológii

Členovia Kynologického klubu UVLF dňa 13. 10. 2018
zorganizovali Preteky o Pohár rektorky UVLF so zadávaním
skúšky BH-SK, SVV1, SVV2. Týchto pretekov s dlhoročnou
tradíciou sa zúčastnilo 13 tímov, ktorí pretekali podľa
platného národného skúšobného poriadku BH-SK (skúška
doprovodného psa s testom správania), SVV1, SVV2.
Rozhodcom pretekov bol MVDr. Pavol Marton, absolvent
našej univerzity a zároveň bývalý člen Kynologického
klubu UVLF. Funkciu figuranta vykonával por. Juraj Linhart
(z odboru kynológie a hipológie Policajného zboru), ktorý
bol zároveň aj kladačom pachových stôp. Organizátori

pripravili pre účastníkov
pretekov výborný guláš
a
iné
občerstvenie.
Disciplíny
poslušnosti
a obrany prebiehali na
cvičisku
kynologického
areálu Pri Hati a na
lúkach a pasienkoch pri
Kavečanoch
(pachové
práce). Celkovým víťazom
sa stal člen KK UVLF Maroš Dostál so sukou nemeckého
ovčiaka Abba, na druhom mieste sa umiestnil tím – psovod
Soňa Lehocká s nemeckým ovčiakom Axis (KK Solivar) a
tretiu priečku obsadil Ján Potoma s nemeckým ovčiakom
Europa (KK Trebišov). Všetkým oceneným gratulujeme a
veľké poďakovanie patrí okrem Univerzity veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach aj sponzorom Pharmacopole,
chovateľským potrebám Garfield a Handmade pyrography
Karola.
							
Ing. Renáta Karolová, garant klubu
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