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Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
si pripomenula 70. výročie vzniku

Slávnostným zasadnutím akademickej obce v pondelok
16. septembra 2019 si Univerzita veterinárskeho lekárstva a
farmácie v Košiciach pripomenula 70. výročie svojho vzniku.
V košickom Dome umenia sa pri tejto príležitosti stretli
predstavitelia slovenských i zahraničných univerzít, zástupcovia samosprávy, štátnej správy, kultúrneho, spoločenského a hospodárskeho života. Na slávnostnom zasadnutí
akademickej obce pozdravili jej zamestnancov, absolventov, študentov i priaznivcov viaceré osobnosti. Rektor
Veterinárnej a farmaceutickej univerzity Brno Alois Nečas,
vedúci Kancelárie prezidenta Štefan Rozkopál, veľvyslanec
s osobitným poslaním pre granty Finančného mechanizmu
Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho a Švajčiarskeho finančného mechanizmu František Kašický, štátny
tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR Gabriel Csicsai, štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmanová, viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie Pavol Sovák,
primátor mesta Košice Jaroslav Polaček, ústredný riaditeľ
štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR Jozef Bíreš,
prezidentka Komory veterinárnych lekárov SR Silvia Štefáková, vedúci Fakulty biologických vied a akvakultúry Nord
University Bodø Jarle Jorgensen a rektor Národnej poľnohospodárskej univerzity Bila Cerkva Anatolij Danylenko.
Svojou účasťou význam a miesto univerzity v slovenskom i európskom meradle podporili aj ďalší predstavitelia

Široko-ďaleko jediní. Za zdravie zvierat i krajiny

akademických inštitúcií: rektorka Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity v Nitre Klaudia
Halászová, rektor Technickej univerzity v Košiciach Stanislav Kmeť, rektor Žilinskej univerzity
v Žiline Jozef Jandačka, rektorka Vysokej školy
výtvarných umení v Bratislave Bohunka Koklesová, rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku
Jaroslav Demko, rektor Paneurópskej vysokej
školy v Bratislave Juraj Stern, prorektor pre
rozvoj Technickej univerzity vo Zvolene Josef
Drábek, prorektorka pre vzdelávanie Prešovskej univerzity v Prešove Ivana Cimermanová,
prorektorka pre vzdelávanie Univerzity Komenského v Bratislave Zuzana Kovačičová, prorektorka pre propagáciu a zahraničie Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave Ľubica Vítková,
prorektor pre vonkajšie vzťahy Trnavskej univerzity v Trnave
Šimon Marinčák, prorektor pre vonkajšie vzťahy Univerzity
sv. Cyrila a Metoda v Trnave Štefan Galbavý, prorektor pre
vonkajšie vzťahy a sociálne veci Univerzity Konštantína
Filozofa v Nitre Miroslav Tvrdoň, prorektor pre rozvoj, investičnú a projektovú činnosť Akadémie umení v Banskej
Bystrici Matúš Oľha, prorektor pre vzdelávanie Univerzity
Jána Selyeho v Komárne Tibor Kmeť, prorektor pre informatiku a rozvoj VŠ bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Peter Lošonczi, dekan Fakulty veterinárskeho lekárstva
Veterinárnej a farmaceutickej univerzity Brno Michal Crha,
dekanka Fakulty veterinárnej hygieny a ekológie VFU Brno
Bohuslava Tremlová a vedúci Fakulty veterinárnej medicíny
Univerzity Záhreb Nenad Turk.

Far and wide the only ones securing health of
land and animals

www.uvlf.sk

Rektorka UVLF Jana Mojžišová v príhovore pripomenula
historické súvislosti, ktoré stáli pri konštituovaní jedinej
vysokej školy svojho druhu u nás i jej súčasnosť. Zdôraznila,
že už sedem desaťročí spoluvytvára obraz východného
Slovenska ako regiónu s kvalitným odborným, vedeckým
a pedagogickým zázemím, no zároveň ho úzko a pevne
spája s európskym vzdelávacím a výskumným priestorom.
Má stabilné miesto v systéme nášho vysokoškolského
vzdelávania a podarilo sa jej dosiahnuť významný úspech
na európskej úrovni. V zložitom a náročnom procese ju
medzinárodne uznávané autority zaradili k dovtedy 11
veterinárskym vzdelávacím inštitúciám z celkového počtu
96 so statusom evalvovaná a akreditovaná. Byť v spoločnosti univerzít vo Viedni, Londýne, Osle, Gente, Kodani,
Helsinkách, Budapešti, Bologni, Utrechte, Zürichu/Berne a
Nottinghame je veľká česť. Meno univerzity sa dostalo na
mapu najlepších veterinárskych škôl v Európe.
„Náš dnešný život nemôžeme ani s veľkou dávkou fantázie
prirovnávať k prostrediu, v akom žila a pracovala generácia
budovateľov. Roky, keď sa veterinárna prax spájala s fyzicky
mimoriadne náročnými terénnymi podmienkami, keď si vyžadovala odvahu, vytrvalosť, nezlomnosť, sebazaprenie, fyzickú
silu, obetovanie, sú dávno preč. Dnes si už nikto nedokáže
predstaviť, že pôjde pracovať tam, kde dostane umiestenku.
Svoj život si mladí ľudia plánujú so všetkými vymoženosťami globálneho sveta. Veterinárni lekári pracujú prevažne
v klinickej praxi malých zvierat, farmaceuti ťažia z výsledkov
celosvetových výskumov, všetci majú rovnaké príležitosti a
svet otvorený v dlani prostredníctvom špičkových informačných a komunikačných technológií. Znalosti jazykov otvárajú
brány všetkým, ktorí sa vyberú aj na druhý koniec sveta. Všetko
berieme ako samozrejmosť a prirodzenosť tejto doby. O to viac
by sme si aspoň v takýchto chvíľach, ktoré nás spájajú minulosťou, mali uvedomiť, že nič nevzniklo samo od seba. Na začiatku našej univerzity bolo nadšenie konkrétnych ľudí. Aj jej
budúcnosť stojí na nadšení konkrétnych súčasníkov, pretože
bez nadšenia ani dnes nedokážeme nič. Aj dnes, rovnako ako
pred 70 rokmi obraciame v rukách každý groš, ktorý potrebujeme na výstavbu, rekonštrukcie, údržbu, na technické
vybavenie, zariadenie, materiál, na dôstojné pracovné priestory i ubytovanie študentov. Ale aj dnes, rovnako ako pred
sedemdesiatimi, či 1700 rokmi platí Cognitio ianua sapientiae – Poznanie je bránou múdrosti. Preto chceme túto bránu
otvárať a umožniť každému, kto ňou chce prejsť, aby mal na
to čo najlepšiu príležitosť,“ povedala okrem iného v slávnostnom príhovore rektorka Jana Mojžišová.
Prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality Jozef
Nagy, ktorý slávnostné zasadnutie akademickej obce
viedol, pozval potom na pódium kolegov, ktorí v uplynulom roku vynikli kvalitou svojej publikačnej činnosti. Tak
ako to bolo zvykom v uplynulých rokoch počas otvorenia
nového akademického roku, za najvyšší počet publikácií
v karentovaných časopisoch a v časopisoch evidovaných
v databázach Web of Science a SCOPUS rektorka UVLF
udelila ocenenie RNDr. Terézii Švajlenke Pošivákovej,
PhD., z ústavu hygieny zvierat a životného prostredia
katedry životného prostredia, veterinárskej legislatívy a
ekonomiky za osem publikácií. Za publikáciu v časopise s
najvyšším impakt faktorom udelila ocenenie RNDr. Lucii
Váhovskej, PhD., z ústavu biochémie katedry chémie,
biochémie a biofyziky, ktorá dvakrát publikovala v časopise
s impakt faktorom 8,678. Tretie ocenenie za dosiahnutie
najvyššieho počtu ohlasov – 149 – udelila rektorka prof.
Ing. Štefanovi Vilčekovi, DrSc., z ústavu epizootológie a
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preventívnej veterinárskej medicíny katedry epizootológie
a parazitológie.

Univerzita vydala pri
príležitosti jubilea pamätnú
medailu. Na jej lícnej strane
je logo a názov školy, na
reverze je bronzová plastika žrebca Arda od Josefa
Václava Myslbeka a latinský
text COGNITO – SCIENTIA
– SUCCESSUS, v preklade
POZNANIE – VEDA –
ÚSPECH. Na slávnostnom
zasadnutí akademickej obce odovzdala rektorka Jana
Mojžišová pamätné medaily vybraným partnerom z externého prostredia ako výraz ocenenia a uznania za plodnú
spoluprácu a významný prínos pre rozvoj vysokoškolského
vzdelávania a vedy.
Symbolickú bodku za slávnosťou dalo vystúpenie speváckeho zboru Collegium Technicum pod vedením dirigentky
Tatiany Švajkovej. Po ňom strávili vzácni hostia i členovia
akademickej obce príjemné popoludnie na recepcii vo
všetkých priestoroch košického Domu umenia.
Mgr. Zuzana Bobriková
Foto: Šimon Halás

www.uvlf.sk

Konferencia o prepojení školy, vedy a praxe reagovala
aj na aktuálne témy vo veterinárnej medicíne a farmácii

Súčasťou série podujatí k 70. výročiu založenia jedinej
vysokej školy svojho druhu u nás bola aj medzinárodná
odborná konferencia ŠKOLA – VEDA – PRAX. Na príprave
dvojdňovej konferencie (17. – 18. septembra 2019) sa spolu
s UVLF podieľala aj Štátna veterinárna a potravinová správa
SR, Komora veterinárnych lekárov SR a Slovenská lekárnická
komora. Cieľom konferencie bolo prezentovať najnovšie
poznatky, výsledky výskumov a grantových úloh, klinických štúdií a rôznych ďalších foriem výskumu, na ktorých
odborníci pracovali v uplynulých rokoch. Po prvýkrát organizovala univerzita takúto konferenciu pri jubileu pred
desiatimi rokmi. O najnovšie poznatky prejavilo pozornosť
vyše 250 účastníkov zo Slovenska i zahraničia a ďalšie desiatky študentov univerzity.
„Toto odborné podujatie bolo pre nás veľmi významné,
keďže sa konalo v týždni osláv 70. výročia vzniku univerzity.
Patríme k najstarším vysokým školám na Slovensku a to je
obrovská zodpovednosť za budúcu generáciu a záväzok byť v
popredí vedy, výskumu, vzdelávania. Pred desiatimi rokmi sme
prišli s myšlienkou prepojiť školu, vedu a prax. Vysoká škola
bez vedy a výskumu nemôže byť, ale nemá zmysel, ani keď
nie je napojená na prax. Na konferencii mali priestor študenti,
učitelia aj prednášajúci z kliník. Prax reprezentovali členovia
komôr veterinárnych lekárov i lekárnikov, veterinárnej a
potravinovej správy. Myslím, že všetci využili priestor na to,
aby sa spoznali a predovšetkým aby diskutovali, lebo to je to,
čo vytvára vedeckú, veterinárnu, farmaceutickú komunitu.
Oceňujem, že veľký priestor dostali aj mimoriadne aktuálne
témy venované problémom epizootologickým, zoohygienickým, legislatívnym, problematike vzniku, šírenia, likvidácie
a prevencie nákazlivých chorôb hospodárskych zvierat, zvlášť
africkému moru ošípaných,“ povedala rektorka Univerzity
veterinárskeho lekárstva farmácie prof. Jana Mojžišová.
„Konferencia bola určená vedeckým pracovníkom,
pedagógom, veterinárnym lekárom, pracovníkom štátnej
veterinárnej správy, farmaceutom i študentom. Najnovšie
výsledky výskumov prezentovali medzinárodne uznávaní
špecialisti. V sekcii choroby koní napríklad európska špecialistka na vnútorné choroby koní doc. Barbora Bezděková, v
sekcii chorôb spoločenských zvierat európsky špecialista na
veterinárnu neurológiu Viktor Paluš. Výsledky práce vo forme
prednášok, abstraktov i posterov prezentovali aj pedagowww.uvlf.sk

gicko-vedeckí a vedeckí pracovníci univerzity. Veterinárska i
farmaceutická odborná obec sa s poznatkami môže zoznámiť
prostredníctvom zborníka, ktorý sme z konferencie pripravili,“
povedala predsedníčka organizačného výboru konferencie
a prorektorka UVLF pre klinickú činnosť a styk s praxou prof.
Alexandra Trbolová.
Odborníci o aktuálnej problematike hovorili v šiestich sekciách: choroby spoločenských zvierat, choroby
exotických zvierat, choroby koní, choroby hospodárskych
zvierat, farmácia a v spoločnej sekcii hygiena a technológia potravín, infekčné a parazitárne choroby, hygiena
chovu zvierat a životného prostredia, verejné veterinárske
lekárstvo.
Mgr. Zuzana Bobriková
Foto: Šimon Halás
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O zložení potravín bez nezmyslov a poloprávd

Vieme čo jeme? Túto otázku nám kladú médiá tak intenzívne, že do nášho vedomia sa denne dostáva obrovské
množstvo informácií aj dezinformácií o potrave. Mnohokrát
ide len o marketingové záujmy výrobcov a dovozcov, ktoré
so skutočným zložením potraviny nemajú nič spoločné.
Čo tvorí jednotlivé potraviny podrobne vysvetľuje publikácia Zloženie potravín a potravinových surovín, ktorá
vychádza vo vydavateľstve Osveta Martin. Jej autorky sú
odborníčky z Ústavu lekárskej chémie, katedry chémie,
biochémie biofyziky Univerzity veterinárskeho lekárstva a
farmácie v Košiciach RNDr. Judit Süli, PhD., doc. Ing. Anna
Sobeková, PhD., RNDr. Zuzana Bujdošová, PhD. a RNDr.
Tatiana Hrušková, PhD.
„Našim cieľom bolo, aby sa o zložení najdôležitejších skupín
potravín dozvedeli ľudia pracujúci v oblasti kontroly potravín,
lekári, odborníci na výživu, študenti študujúci príslušné
odbory, ale aj široká verejnosť. Potraviny a stravovanie sú
enormne medializované témy. Aj keď sa vedecké poznatky o
potravinách a výžive každý deň rozširujú a prehlbujú, vo virtuálnom svete sa šíri čoraz viac nezmyslov a marketingových
poloprávd. Dokážeme proti nim bojovať iba vedomosťami,
posilnením chemických základov vedy o výžive a účinnou
osvetou. Pevne dúfame, že táto kniha bude malým príspevkom v boji na strane pravdy,“ vysvetľuje Judit Süli, ktorá štyri

roky pracovala na príprave publikácie spolu so
svojimi kolegyňami z Ústavu lekárskej chémie
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach.
„Denne počúvame o zaručene zdravých potravinách dezinformácie typu hnedý cukor je zdravší
ako biely, soľte morskou soľou, lebo je zdravšia, jedzte sóju, lebo je zdravšia. Preto sme sa
snažili napísať knihu, ktorá bude zrozumiteľná
pre odborníkov, ale aj pre pololaikov. Takých,
čo sa o zloženie potravín trochu zaujímajú a
niečo už o tom vedia. Na našom trhu podobná
kniha neexistuje,“ hovorí vedúca Ústavu lekárskej chémie a jedna z autoriek Anna Sobeková. Kniha je rozdelená do 21 kapitol podľa
jednotlivých potravinových komodít: mlieko
a mliečne výrobky; mäso a mäsové výrobky;
vajce a výrobky z vajec; ryby a vodné živočíchy;
obilniny; strukoviny; zelenina a huby; ovocie
a ovocné produkty; jedlé tuky a oleje, olejniny; sladidlá;
voda a minerálne vody; nealkoholické nápoje; víno; pivo;
destiláty – liehoviny; káva a kávoviny; čaj; kakao a čokoláda; ochucovadlá a koreniny. Na každú sa autorky pozerajú
podrobnejšie: aké obsahuje bielkoviny, cukry, lipidy...
„Potraviny a stravovanie patria do kategórie silne medializovaných tém. Mediálny tlak na konzumenta je obrovský a
aj keď sa vedecké poznatky o potravinách a výžive každým
dňom rozširujú a prehlbujú, vo virtuálnom svete sa šíri čoraz
viac nezmyslov a marketingových poloprávd. Proti nim sa dá
bojovať iba vedomosťami, posilnením chemických základov
vedy o výžive a účinnou osvetou. Pevne dúfame, že táto kniha
bude malým príspevkom v boji na strane pravdy,“ dodáva v
predslove knihy ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a
potravinovej správy SR Jozef Bíreš.
Verejná prezentácia publikácie Zloženie potravín a potravinových surovín bola súčasťou osláv 70. výročia vzniku
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.
Medzi čitateľov ju hrsťou pšenice uviedla rektorka univerzity Jana Mojžišová v stredu 18. septembra 2019.
Mgr. Zuzana Bobriková
Foto: Šimon Halás

O plazoch zo všetkých strán
Prvá komplexná konferencia zameraná na herpetológiu,
vedu zaoberajúcu sa štúdiom plazov, sa konala 27. a 28.
septembra 2019 na Univerzite veterinárneho lekárstva
a farmácie v Košiciach ako súčasť podujatí k 70. výročiu
jej založenia. Medzinárodná herpetologická konferencia
Eurovenom 2019 počas dvoch dní priniesla prednášky
špičkových odborníkov z celého sveta. Prezentované boli
výsledky vedeckého výskumu, ale i skúsenosti z praxe či
pozorovaní v divokej prírode. Príspevky boli členené na tri
hlavné okruhy – problematika jedov a jedovatých plazov,
veterinárna medicína plazov a všeobecná herpetológia.
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Vedeckými partnermi konferencie boli UVLF v Košiciach,
UK v Bratislave, UPJŠ v Košiciach, KVL SR a ŠVPS SR. O výber
a pozvanie špičkových svetových odborníkov sa postarali
členovia organizačného výboru Milan Oselský (Herpetolog.
sk), Miloš Halán (UVLF) a Ray Morgan (African Society of
Venimology).
„Naším cieľom bolo urobiť osvetu a priblížiť oblasť zoológie,
ktorá sa venuje plazom. Zároveň sme sa rozhodli odštartovať spoluprácu s medzinárodne uznávanými odborníkmi
a dať šancu študentom, ale i ďalším záujemcom, aby si
mohli vypočuť popredných expertov, ktorí sa venujú jedowww.uvlf.sk

Veterinárnej a farmaceutickej univerzity v Brne
prof. Zdeněk Knotek
je členom odborných
združení a zoskupení,
vyučuje na európskych i
svetových univerzitách.
V Košiciach prednášala aj
zakladateľka a riaditeľka
inštitútu VIPER (Venom
Immunochemistry, Pharmacology and Emergency
Response)
a
emeritná profesorka na
University of Arizona
Účastníci medzinárodnej herpetologickej konferencie EUROVENOM 2019
College of Medicine
vatým hadom, veterinárnej medicíne, ale aj biológii a chovu Leslie Boyer, ktorú dobre poznajú diváci National Geoplazov. Tieto oblasti záujmu sú väčšinou oddelené. Nám ide graphic, Discovery Channel, či špecialista na vedeckú
o to, aby sme ich spájali a pozreli sa na problematiku plazov komunikáciu v odbore plazov Ray Morgan, autor kníh a
komplexne, z viacerých odborných stránok,“ vysvetlil MVDr. série vzdelávacích videí, ktoré pomáhajú zdravotníkom v
Miloš Halán, PhD., z Katedry epizootológie a parazitológie subsaharskej Afrike. Nesmieme zabudnúť na juhoafrickú
odborníčku na mambu čiernu, zakladateľku nadácie AntiUniverzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.
Všeobecné verejné povedomie nielen na Slovensku je venomSwazi Foundation, zaoberajúcu sa odchytom jedoväčšinou namierené proti hadom a iným plazom, najmä vatých hadov a pomocou ľuďom s následkami po uhryznutí
jedovatým. Širokej verejnosti je málo známy význam hadov jedovatými hadmi Theu Litschka-Koen, či holandskú
v ekosystéme. Reguláciou populácie hlodavcov sú dôle- ekologičku a herpetologičku Sterrin Smalbrugge a
žitým článkom pri udržiavaní ekologickej rovnováhy a v českého herpetológa s vášňou pre chameleóny Petra
neposlednom rade ich obávaný jed sa dá použiť ako základ Nečasa, ktorý strávil 33 rokov ich štúdiom vo voľnej prírode
pre nové liečivá v boji proti závažným chorobám. V Koši- a v zajatí na celom svete.
Dva dni, počas ktorých sa konala konferencia EUROciach existuje dobré zázemie, ktoré organizátorov podporilo v ich myšlienke. Na univerzite sa vyučuje predmet VENOM, boli určite sviatkom pre každého, kto sa zaujíma
choroby plazov, pôsobia tu odborníci, ktorí sa problema- o plazy. Okrem toho mala konferencia aj benefičný zámer.
tike venujú. Dlhoročné aktivity prostredníctvom Združenia Celý výťažok z konferencie bol venovaný nadácii Antivepriateľov herpetofauny vyvíja známy herpetológ a spolu- nomSwazi. „Veríme, že sme aspoň trochou pomohli ku
organizátor konferencie Milan Oselský, ktorý organizuje aj záchrane alebo skvalitneniu niečieho života. Aj touto cestou
sa ako organizátori chceme poďakovať UVLF v Košiciach a
akvaristické a teraristické burzy.
„Chceli sme dať šancu študentom, odborníkom i ďalším ostatným partnerským organizáciám za pomoc a podporu
záujemcom, ktorí sa problematike venujú. Na Slovensku ani pri organizácii konferencie,“ dodal Miloš Halán.
v okolitých krajinách sa konferencia podobných rozmerov
Mgr. Zuzana Bobriková
nekoná. Existujú menšie formáty, ktoré sa venujú probleFoto: Šimon Halás a archív Miloša Halána
matike čiastkovo, workshopy venované plazom, podujatia
v rámci veterinárnej medicíny exotických zvierat,“ povedal
Miloš Halán. Na začiatku myšlienky bol zámer zorganizovať
komplexné podujatie, na ktorom problematiku plazov
preberú účastníci z viacerých uhlov pohľadu aj vďaka
účasti špičkových odborníkov z celého sveta. „Podarilo sa
nám ich dostať do Košíc hlavne vďaka osobným kontaktom
a kontaktom našich priateľov. Ide skutočne o špičku vo svete
herpetológie. Točia filmy pre najznámejšie prírodopisné
kanály, venujú sa kurzom manipulácie s plazmi, spolupracujú s organizáciami v krajinách, kde je vysoký výskyt plazov
a pomáhajú pri ochrane ich obyvateľov. Stretnúť sa priamo s
týmito ľuďmi je pre herpetológa sviatok,“ dodal.
Na herpetologickej konferencii EUROVENOM 2019
vystúpili emeritný profesor tropického lekárstva z Oxfordskej univerzity, hlavný vedecký pracovník Spojeného
kráľovstva, výskumný pracovník pôsobiaci na univerzitách
v Melbourne, Mjanmarsku, Peru a člen mnohých svetových organizácií prof. David A. Warrell; profesor herpetológie na University of Wolverhampton vo Veľkej Británii a
kurátor plazov vo West Midland Safari Park vo Veľkej Británii
Mark O‘Shea, ktorý je aj uznávaným televíznym mode- Výťažok z konferencie bol venovaný nadácii AntivenomSwazi, ktorú
rátorom, tvorcom filmov pre Discovery Channel. Vedúci založila juhoafrická odborníčku na mambu čiernu Thea LitschkaKliniky vtákov a exotických zvierat na Veterinárnej fakulte -Koen (uprostred). Na snímke je medzi organizátormi konferencie
www.uvlf.sk
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Slnečná záhradná slávnosť

Príjemné
počasie neskorého
leta sprevádzalo
záhradnú
slávnosť, na ktorú
v
utorok
17.
septembra 2019
po 15. hodine
pozvala rektorka UVLF všetkých zamestnancov i študentov
univerzity. Organizátori využili centrálny priestor areálu a
slávnosť situovali na námestie okolo sochy Arda. Stánky
postavili na susedných trávnatých plochách medzi pavilónmi, čo vytvorilo veľmi príjemnú atmosféru, v ktorej si
6

všetci vychutnali dobré jedlo i možnosť stráviť čas v spoločnosti kolegov. Svojimi gastronomickými schopnosťami sa
blysli študenti, členovia záujmových klubov, ktorí pripravili zaujímavú ponuku jedál od gulášu cez zdravú kuchyňu
až po výnimočné dezerty. Do spevu hrala a dobrú náladu
robila študentská kapela Bačova slina.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa zapojili do organizovania záhradnej slávnosti, ale predovšetkým kolektívu
oddelenia prevádzky a investícií za vynikajúco zvládnutú
prípravu i zabezpečenie výnimočného počasia.
Mgr. Zuzana Bobriková
Foto: Šimon Halás
www.uvlf.sk

Vybrané z programu rektorky
Dr. h. c. prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD.
• Na zasadnutí vedenia dňa 3. 9. 2019 prijala rektorka prof.
Mojžišová s ďalšími členmi vedenia našich dlhoročných
pedagógov, aby sa s nimi rozlúčila a pri príležitosti ich
odchodu do dôchodku im poďakovala za všetko,
čo urobili v rámci svojej pedagogickej, vedeckej či
organizačnej činnosti pre univerzitu a pre jej študentov.
Najprv v zasadacej miestnosti rektorátu prijala prof.
Vladimíra Vajdu a prof. Juraja Cibereja, neskôr doc. Pavla
Bystrického a PaedDr. Antona Čižmárika, ktorým okrem
kytice kvetov odovzdala aj pozdravné listy.

•

•

• Deň zasadnutia vedenia dňa 3. 9. bol bohatý na mimoriadne udalosti, lebo okrem prijatia kolegov
odchádzajúcich do starobného dôchodku rektorka prof.
Mojžišová spolu s členmi vedenia a ďalšími prítomnými
uvítala do života ďalšiu z monografií, ktoré univerzita
už tradične vydáva počas svojej existencie každých
desať rokov. Tentokrát išlo o čerstvo z tlačiarne dodanú
monografiu pod názvom Siedma desaťročnica Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, ktorá
v rozsahu 540 strán prináša informácie najmä z ostatného decénia života a činnosti našej univerzity.

•

•

• Rektorka prof. Mojžišová dňa 6. 9. 2019 podpísala
memorandum o spolupráci košických univerzít UPJŠ v
Košiciach, TU v Košiciach, UVLF v Košiciach a so SAV SR.
• Rektorka prof. Mojžišová pozvala našich absolventov
ročníka 1969 po päťdesiatich rokoch na zlatú promóciu,
aby si mohli prevziať ďalší diplom, tentokrát zlatý. Táto akademická slávnosť sa konala podľa tradičného
scenára v aule univerzity 10. 9. 2019.
• V septembri 2019 vyvrcholili oslavy 70. výročia založenia
univerzity ako vtedajšej Vysokej školy veterinárskej v
Košiciach viacerými podujatiami. Tým najvýznamnejším
podujatím bolo slávnostné zasadnutie akademickej
obce dňa 16. 9. 2019 v Dome umenia, kam rektorka
prof. Mojžišová pozvala okrem zamestnancov a študentov univerzity aj reprezentantov slovenských a zawww.uvlf.sk

•
•

hraničných vysokých škôl, predstaviteľov profesijne
blízkych organizácií a zástupcov samosprávy, štátnej
správy, kultúrneho, spoločenského a hospodárskeho
života. Nasledujúci deň 17. 9. rektorka univerzity otvorila dvojdňovú konferenciu pod názvom Škola – Veda –
Prax a popoludní privítala všetkých zamestnancov
školy na záhradnej slávnosti. Po skončení druhého dňa
konferencie 18. 9. sa v aule konala ďalšia akcia – počas
ktorej rektorka prof. Mojžišová uvítala do života knihu
Zloženie potravín a potravinových surovín, ktorá vyšla
vo vydavateľstve Osveta Martin a ktorej autorky sú
odborníčky z Ústavu lekárskej chémie, katedry chémie,
biochémie biofyziky UVLF v Košiciach RNDr. Judit
Süli, PhD., doc. Ing. Anna Sobeková, PhD., RNDr. Zuzana
Bujdošová, PhD. a RNDr. Tatiana Hrušková, PhD.
Rektorka prof. Mojžišová sa dňa 17. 9. 2019 zúčastnila
slávnostnej inaugurácie rektora a otvorení akademického roka 209/2020 na Prešovskej univerzite v Prešove
a dňa 18. 9. 2019 sa zúčastnila slávnostnej inaugurácie rektora, otvorení akademického roka 2019/2020
a oslavách 60. výročia založenia univerzity na UPJŠ v
Košiciach.
Počas týchto rušných dní sa
rektorka univerzity v zasadacej miestnosti rektorátu 19. 9. 2019 stretla s
MVDr. Elemírom Žoldošom zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, z rúk ktorého prevzala osvedčenie
o spôsobilosti podľa zákona
o odbornom vzdelávaní a príprave poskytovať praktické vyučovanie v systéme
duálneho vzdelávania na pracovisku praktického
vyučovania na našej univerzite, Univerzitnej veterinárnej nemocnici a klinike malých zvierat pre žiakov
študijného odboru veterinárny asistent pre ambulancie
do roku 2019.
UVLF v Košiciach bola v dňoch 19. – 20. 9. 2019 hostiteľkou výročného zasadnutia Vyšehradskej univerzitnej
asociácie VUA General meeting 2019. Zástupcov univerzít z ôsmich krajín prijala rektorka prof. Mojžišová už
večer pred dňom samotného zasadnutia.
Rôznorodosť aktuálneho diania stavia pred vysokoškolské ustanovizne viaceré výzvy, na ktoré reagovala aj naša univerzita a jej rektorka sa podieľala v
uplynulých mesiacoch na príprave vyhlásenia výskumných univerzít k čerpaniu štrukturálnych eurofondov,
na príprave spoločného stretnutia študentov košických
univerzít k Dňu študentov a 30. výročiu nežnej revolúcie i na vyjadrení podpory Fridays for Future Slovensko
vo výzve na zapojenie sa do klimatického štrajku dňa 20.
9. 2019.
Rektorka prof. Mojžišová sa v dňoch 25. – 29. 9. 2019
zúčastnila na XI. sympóziu WAVES vo Viterbo, Taliansko.
Dňa 30. 9. 2019
rektorka prof. Mojžišová podpísala v
zasadacej
miestnosti
rektorátu
zmluvu o spolupráci s MILK-AGRO, spol.
s r. o., Prešov, za7

•

•
•
•

stúpenú Ing. Ľubomírom Výbošťokom, konateľom
spoločnosti, v ktorej sa zmluvné strany zaviazali napr.
spolupracovať pri vzdelávaní našich študentov či riešení
odborných tém.
Dňa 1. 10. 2019 rektorka prof. Mojžišová bola účastná
na tlačovej konferencii, ktorá informovala o podpísaní
memoranda o spolupráci medzi Slovenskou akadémiou
vied Bratislava, Technickou univerzitou v Košiciach,
Univerzitou P. J. Šafárika v Košiciach a Univerzitou
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.
Dňa 2. 10. 2019 viedla rektorka zasadnutie Kolégia
rektorky UVLF v Košiciach s rozšírenou účasťou.
Dňa 3. 10. 2019 sa rektorka prof. Mojžišová zúčastnila
slávnostnej inaugurácie rektora Technickej univerzity v
Košiciach.
Na pozvanie primátora mesta Košice J. Polačeka sa
6. 10. 2019 rektorka prof. Mojžišová zúčastnila 96. ročníka Medzinárodného maratónu mieru.

akademického roka 2019/2020.
• V zasadacej miestnosti rektorátu 8. 10. 2019 slávnostne
odovzdala rektorka univerzity diplomy absolventom
doktorandského štúdia.
• V kanadskom Hamiltone sa rektorka prof. Mojžišová spolu s prorektorom porf. Pistlom zúčastnila v dňoch
16. – 17. 10. 2019 výročného zasadnutia Magna Charta
Universitatum.
• Ako predsedníčka Vedeckej rady UVLF v Košiciach viedla
rektorka jej zasadnutie dňa 23. 10. 2019.
• Delegáciu University of Agriculture in Krakow na čele
s rektorom Prof. Dr. Sadym prijala rektorka UVLF spolu
s prorektorkou prof. Faixovou a prorektorom MVDr.
Tomkom dňa 30. 10. 2019 najprv na rektoráte, aby hosťom následne ukázali areál školy. Univerzitnou
veterinárnou nemocnicou previedol hostí vedúci
oddelenia chirurgie MVDr. Kožár a kliniku prežúvavcov
im predstavil jej prednosta prof. Mudroň.

• Rektora prof. Mojžišová sa dňa 7. 10. 2019 na University
of Agriculture in Krakow zúčastnila
slávnostnej
inaugurácie rektora a slávnostného otvorenia 67.
• V dňoch 2. – 13. 9. 2019 sa uskutočnili zápisy študentov
všetkých študijných programov. V AR 2019/2020
nastúpilo študovať na UVLF v Košiciach do začínajúcich
ročníkov štúdia celkovo 528 študentov, z toho na
štúdium v študijnom programe všeobecné veterinárske
lekárstvo 258 študentov (z toho 90 študentov študujúcich v anglickom jazyku), hygiena potravín 28 študentov,
farmácia 110 študentov, v bakalárskych študijných
programoch nastúpilo 94 študentov a v študijnom
programe trh a kvalita potravín 6 študentov. Na našej
partnerskej NORD University v Bodø sa do prvého ročníka spoločného študijného programu náuka o živočíchoch zapísalo 32 študentov. Celkový počet študentov
študujúcich na UVLF v Košiciach v ZS AR 2019/2020 je
1727 (1390 v slovenskom jazyku a 337 v anglickom
jazyku).
• Dňa 4. 9. 2018 sa na referáte pre štúdium v anglickom
jazyku uskutočnilo stretnutie prorektora MVDr. M. Tomka, PhD., a pracovníčky referátu Ing. M. Paulíkovej s
vedúcimi učiteľmi ročníkov, ktorí v AR 2019/2020
začínajú svoju funkciu v štúdiu v anglickom jazyku:
MVDr. J. Koščová, PhD., pre 1. ročník GVM, MVDr. G.
Gregová, PhD., pre 3. ročník post BSc., MVDr. M. Maloveská, PhD., pre 4. ročník post BSc. JSP a MVDr. B. Vojtek,
PhD., pre 2. ročník JSP.
• Dňa 7. 9. 2019 zastupoval prorektor MVDr. M. Tomko,
PhD., UVLF v Košiciach na oslavách Dni Sv. Huberta, ktoré sa konali v areáli kaštieľa v Betliari. Súčasťou podujatia bol tradičný svätohubertský sprievod, svätohubertská omša a odovzdávanie rezortných vyznamenaní
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR za prácu spojenú s rozvojom poľovníctva, ochrany
8

Z agendy
MVDr. Martina Tomka, PhD.,
prorektora pre vzdelávanie

•

•

•

•

prírody a životného prostredia a odovzdávanie medaily sv. Huberta. Po prvýkrát bola súčasťou osláv aj anketa vydavateľstva mesačníka Poľovníctvo a rybárstvo,
ktoré sa v spolupráci so Slovenskou poľovníckou komorou rozhodlo oceniť výnimočné osobnosti z poľovníckej verejnosti v kategóriách: Poľovnícky čin, Osobnosť
poľovníckej kynológie, Poľovnícky prínos pre spoločnosť a Poľovný revír.
Dňa 10. 9. 2019 sa na Ústave jazykov UVLF v Košiciach
uskutočnila odborná skúška z anglického jazyka. Skúšky
sa zúčastnilo 17 učiteľov, ktorí prejavili záujem o
zapojenie sa do výučby v anglickom jazyku.
Dňa 11. 9. 2019 sa uskutočnila v poradí už pätnásta zlatá
promócia, ktorej účastníkmi boli absolventi UVLF z roku
1969. Promócie sa zúčastnilo 28 z celkového počtu 78
promovaných absolventov.
V dňoch 11. a 12. 9. 2019 sa prorektor pre vzdelávanie
MVDr. M. Tomko, PhD., stretol so zástupcami TOMI
School, Thessaloniki, pánmi Baniorasovcami a naším
bývalým absolventom MVDr. Arikom Alhalelom.
Stretnutia sa týkali ďalšieho pokračovania spolupráce
pri propagácii štúdia na UVLF v Košiciach medzi
študentmi z Grécka, Cypru a Izraela.
Dňa 12. 9. 2019 sa uskutočnilo spoločné stretnutie
garantov študijných predmetov s pracovníkmi študijného oddelenia. Náplňou stretnutia bolo podať jednotný
www.uvlf.sk

•
•

•

•

•

•

•

•

výklad vybraných kapitol vnútorného poriadku č. 2 –
Študijný poriadok a poukázať nielen na povinnosti a
práva garantov študijných predmetov, ale aj povinnosti
a práva študentov.
Dňa 16. 9. 2019 prebehlo v Dome umenia slávnostné
otvorenie akademického roku 2019/2020 ako súčasť
osláv pri príležitosti 70. výročia založenia UVLF v Košiciach.
Dňa 23. 9. 2019 sa uskutočnilo prvé stretnutie
organizačného výboru 3. medzinárodnej konferencie
Vplyv globálnych zmien na životné prostredie, zdravie
ľudí a zvierat, ktorú bude v máji 2021 organizačne
zabezpečovať UVLF v Košiciach.
V dňoch 25. – 29. 9. 2019 sa v meste Viterbo v Taliansku
uskutočnilo 11. medzinárodné sympózium o voľne
žijúcej zveri. Stretnutia sa za univerzitu zúčastnili rektorka UVLF v Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr. J. Mojžišová, PhD.,
prorektor MVDr. M. Tomko, PhD., a prednosta kliniky
vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat MVDr. L.
Molnár, PhD.
Dňa 26. 9. 2019 zorganizovali študentské kluby spolu
so študentskými organizáciami IVSA a SKŠF pri UVLF v
Košiciach akciu pre novoprijatých študentov na UVLF v
Košiciach pod názvom Uvítací piknik 2019.
Pre nesplnenie podmienok na pokračovanie v štúdiu v
AR 2019/2020 bolo zo štúdia vylúčených spolu 62
študentov – z toho 32 v ŠP VVL, 5 v ŠP GVM, 9 v ŠP HP, 2
v ŠP F, 6 v ŠP K DF, 4 v ŠP K EF a 4 v ŠP CanHip DF.
V priebehu októbra boli garanti študijných predmetov
a pracoviská informované o pridelených finančných
prostriedkoch v štúdiu v anglickom jazyku na zimný
semester AR 2019/2020.
Dňa 10. 10. 2019 sa uskutočnilo stretnutie prorektora pre vzdelávanie MVDr. M. Tomka, PhD., a zamestnancov študijného oddelenia s riaditeľom ŠD UVLF v
Košiciach Mgr. J Hochmannom a Ing. D. Jackovou.
Náplňou stretnutia bolo využitie ubytovacích kapacít
ŠD, ktoré ostali voľné z dôvodu nenastúpenia študentov
na ubytovanie.
Dňa 14. 10. 2019 sa z iniciatívy študijného oddelenia
konalo stretnutie garantov prípravného kurzu pre
uchádzačov o štúdium na UVLF v Košiciach v AR

		

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

• Ako každoročne v mesiaci september sa konali zápisy
doktorandov. V akademickom roku 2018/2019 je na
UVLF zapísaných 122 doktorandov, z toho 84 v
dennej a 38 v externej forme štúdia. Z celkového počtu doktorandov je na externých vzdelávacích inštitúciách SAV 24 doktorandov. Prerušené štúdium má 19
doktorandov, z nich je 12 v dennej a 7 v externej forme
štúdia. V minulom akademickom roku štúdium zanechalo alebo boli vylúčení 6 doktorandi, začiatkom tohto
a. r. ďalší 5 sú navrhnutí na vylúčenie pre nesplnenie
študijných povinností.
• V akademickom roku 2018/19 malo ukončiť
doktorandské štúdium 39 doktorandov, obhajobou
dizertačnej práce ukončilo 17. Zároveň bola zverejnená
výzva na obsadzovanie pracovných miest postwww.uvlf.sk

•

•

•

•

•

2020/2021. Stretnutia sa zúčastnili prof. RNDr. M. Toropila, CSc., doc. Ing. A. Sobeková, PhD., prorektor pre
vzdelávanie MVDr. M. Tomko, PhD., a Ing. R. Božíková.
Dňa 16. 10. 2019 navštívil UVLF v Košiciach nový konzul
pri veľvyslanectve Írskej republiky na Slovensku pán
Conor McDonagh. Súčasťou jeho návštevy bolo aj
stretnutie s írskymi študentami študujúcimi na UVLF v
Košiciach, ktorých tu študuje 35.
Dňa 23. 10. 2019 na zasadnutí Vedeckej rady UVLF v
Košiciach predniesol prorektor pre vzdelávanie MVDr.
M. Tomko, PhD., správu Vyhodnotenie výchovnovzdelávacej činnosti na UVLF v Košiciach na 1.,
spojenom 1. a 2. a 2. stupni vysokoškolského vzdelávania v akademickom roku 2018/2019.
Dňa 25. 10. 2019 sa uskutočnili imatrikulácie
novoprijatých študentov na UVLF v Košiciach v AR
2019/2020. Imatrikulácie sa konali v troch skupinách
a zúčastnilo sa ich spolu 389 študentov (302
novoprijatých študentov na štúdium v slovenskom jazyku a 87 v anglickom). Vo večerných hodinách sa
v priestoroch Hotela Akadémia uskutočnil tradičný
imatrikulačný ples. Ples sa tešil obrovskému záujmu
a zúčastnilo sa ho viac ako 150 prvákov slovenského aj
anglického štúdia.
Dňa 29. 10. 2019 sa na študijnom oddelení uskutočnilo pracovné stretnutie organizačného výboru Dňa
otvorených dverí, ktorý sa pre záujemcov o štúdium
na UVLF v Košiciach v AR 2020/2021 v slovenskom jazyku uskutoční 22. 1. 2020. Dni otvorených dverí
pre záujemcov o štúdium v anglickom jazyku budú
organizované tradične jedenkrát mesačne počas celého AR 2019/2020.
Dňa 30. 10. 2019 navštívila UVLF v Košiciach delegácia
z Poľnohospodárskej univerzity v Krakove na čele s
rektorom univerzity prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sadym a dekanom univerzity prof. dr hab. lek. wet. Kazimierz Tarasiuk-om., vedúcim Centra veterinárnej
medicíny. Univerzita má záujem o spoluprácu s klinikou
prežúvavcov pri realizácii klinických praxí poľských
študentov na UVLF v Košiciach.

doktorandov v zmysle vnútorného predpisu č. 63 Zásady obsadzovania postdoktorandských pracovných
miest na UVLF v Košiciach. Zasadnutie výberovej komisie sa konalo dňa 24. 9. 2019. Z 2 prihlásených
postdoktorandov však podmienky výzvy podľa VP č. 63
čl. II. bod 3 splnila len jedna z nich. ( bližšie informácie
v osobitnom príspevku)
• V priebehu septembra boli skontrolované a vyhodnotená výročné hodnotenia doktorandského štúdia za ak.
rok 2018/2019 z hľadiska splnenia kreditov. V jednom
prípade bolo školiteľom navrhnuté ukončenie štúdia
a zároveň bol podaný návrh na vylúčenie ďalších štyroch doktorandov pre nesplnenie požiadaviek štúdia.
• V priebehu októbra bol organizačne a technicky
(príprava programu, zborníka, recenzenti, komisie
atď.) zabezpečovaný 14. ročník seminára doktorandov
venovaného pamiatke akademika Boďu, ktorý sa bude konať na UVLF v dňoch 14. – 15. 11. 2019. Príspevky zo
seminára doktorandov budú uverejnené v recenzovanom zborníku s názvom Vedecké práce doktorandov
2019. Oproti minulému roku, keď sme konštatovali
9

evidentný každoročný pokles aktívne zúčastnených
		
doktorandov z UVLF, v tomto roku je situácia celkom iná,
keď za UVLF je prihlásených 19 aktívnych účastníkov!
• V priebehu oboch mesiacov bol individuálne riešený
celý rad žiadostí doktorandov o rôzne druhy zmien v
doktorandskom štúdiu.
• V dňoch 18. – 20. 9. 2019 sa konal výročný míting
Vyšehradskej asociácie univerzít (VUA), ktorého
hostiteľom bola prvýkrát v histórii tejto organizácie,
pri príležitosti 70. výročia založenia UVLF, naša univerzita. Na organizácii tohto podujatia som sa priamo
podieľal. Mítingu sa zúčastnilo 28 reprezentantov
univerzít z ôsmych krajín združených v asociácii (ČR,
Ukrajina, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Rusko, USA a SR).
Našu univerzitu zastupovala rektorka UVLF Dr. h. c. prof.
MVDr. Jana Mojžišová, PhD., prof. MVDr. Zita Faixová,
PhD., a prorektor prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD. ( bližšie
informácie v osobitnom príspevku)
• V dňoch 16. – 18. 10. 2019 som sa s rektorkou UVLF Dr. h.
c. prof. MVDr. Janou Mojžišovou, PhD., zúčastnil
výročného mítingu Magna Charta v Hamiltone, Kanada. UVLF patrí medzi viac ako 800 signatárov z 86 krajín
sveta. ( bližšie informácie v osobitnom príspevku)
• Dňa 27. 9. 2019 od 9.00 do 21.00 sa uskutočnil 13. ročník podujatia Európska noc výskumníkov (ENV). UVLF
sa na tejto exhibícii vedy prezentovala rekordným
počtom 14 expozícií (niektoré pracoviská sa zúčastnili
už po štvrtý raz). Názorné a pútavé expozície pripravili
pracoviská ústavov fyziológie, farmaceutickej chémie,
mikrobiológie a gnotobiológie, hygieny a technológie
mäsa a mlieka, hygieny zvierat a životného prostredia,
farmakológie, epizootológie a preventívnej veterinárskej
medicíny, biológie, zoológie a rádiobiológie, anatómie,
aplikovanej etológie a profesijnej etiky, katedier
farmakognózie a botaniky, farmaceutickej technológie
a katedry lekárenstva a sociálnej farmácie a v neposlednom rade Centra aplikovaného výskumu UVLF v Košiciach. Jednou zaujímavou expozíciou sa prezentovali
aj študenti Aqua Terra klubu. Pracovníci UVLF zároveň prezentovali 5 odborných prednášok. Všetkým
zúčastneným patrí veľké poďakovanie za zvládnutie
• Jazdecký oddiel TJ Slávia UVLF a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach usporiadali dňa 7. 9.
2019 jazdecké preteky o Košický pohár.
• Prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality sa 23. 9.
2019 zúčastnil na slávnostnom otvorení akademického
roka 2019/2020 a slávnostnom zasadnutí Vedeckej
rady Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, spojenom
s udelením čestného titulu Doctor honoris causa prof.
Dr. Masahirovi Yamashitovi (Univerzita v Tohoku,
Japonsko) a prof. doc. JUDr. Marekovi Šmidovi, PhD.
(Trnavská univerzita v Trnave).
• Dňa 25. 9. 2019 sa uskutočnilo pracovné stretnutie
prorektora pre rozvoj školy a hodnotenie kvality s vedúcim ÚZ Jazdecký areál UVLF MVDr. M. Pavľakom a vedúcou právneho a personálneho oddelenia JUDr. V.
Jančíkovou v súvislosti s prehodnotením zmluvných
vzťahov s majiteľmi koní ustajnených na jazdeckom
areáli.
• Prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality sa
zúčastnil na stretnutí k zmenám právnej úpravy od
akademického roka 2019/2020, ktoré sa uskutočnilo
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tejto rozsiahlej prezentácie univerzity na verejnosti,
najmä v roku 70. výročia založenia UVLF. ( bližšie
informácie v osobitnom príspevku)
Koncom septembra vyšlo 3. číslo časopisu Folia
Veterinaria v rámci vydavateľstva Sciendo (DeGruyter)
a podľa predpokladov aj 4. číslo by malo byť vydané načas, v stanovenom termíne a rozsahu. V prvom polroku
2019 boli vydané 2 samostatné čísla časopisu Folia
Veterinaria, takže časopis už 4. rok vychádza pravidelne
každý štvrťrok v presne stanovenom rozsahu a termíne
vydávania. Súčasný stav poukazuje na to, že kvalita
príspevkov je na dobrej úrovni.
Dňa 9. 10. 2018 sa v zasadačke rektorátu UVLF uskutočnilo slávnostné odovzdanie diplomov PhD. doktorandom,
ktorí úspešne ukončili štúdium v akademickom roku
2018/19 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)
Dňa 23. októbra 2019 sa konalo v poradí tretie zasadnutie Vedeckej rady UVLF v Košiciach v tomto roku. (
bližšie informácie v osobitnom príspevku)
Komisie pre vedecko-výskumnú činnosť UVLF sa
zaoberala žiadosťou na priznanie vedeckého
kvalifikačného stupňa IIa MVDr. Mariánovi Maďarovi,
PhD., v študijnom odbore mikrobiológia podľa výzvy
Komisie SAV na rok 2019. Na základe kladného stanoviska členov komisie bola žiadosť postúpená na príslušný
odbor SAV.
V októbri bola riešená požiadavka MŠVVaŠ SR na
verifikáciu údajov – úspešnosť domácich a zahraničných
grantov za rok 2018 ako podklad na prípravu rozpisu
dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám, čo bolo vzhľadom na nezrovnalosti úspešne
doriešené.
Pre odchod do dôchodku a z dôvodu novej sústavy
študijných odborov (vyhláška č. 244 Z. z.) boli
aktualizované odborové komisie pre 3. stupeň VŠ
štúdia ako aj garanti predmetov v jednotlivých študijných odboroch, čo bolo následne schválené VR UVLF.
Bližšie informácie sú dostupné na webovom sídle UVLF.

Z agendy
prof. MVDr. Jozefa Nagya, PhD.,
prorektora pre rozvoj školy
a hodnotenie kvality
dňa 27. 9. 2019 na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave pod vedením generálneho riaditeľa
sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR Mgr. Jozefa Jurkoviča.
• Vedenie UVLF v Košiciach schválilo návrh na pridelenie
finančných prostriedkov na zabezpečenie praktickej
výučby v zimnom semestri akademického roka 2019/
2020. Celková suma určená na zabezpečenie
pedagogického
procesu
v
zimnom
semestri
akademického roka 2019/2020 predstavuje 43 756,€. Na základe študijných plánov študijných programov
všeobecné veterinárske lekárstvo a kynológia študenti absolvujú klinické praxe na jednotlivých klinikách
UVLF, finančné prostriedky na ich zabezpečenie
boli vypočítané na základe počtu hodín klinických praxí
www.uvlf.sk
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a počtu študentov na jednotlivých klinikách v zimnom
semestri akademického roka 2019/2020 a celková suma
pridelených finančných prostriedkov bola 1500,- €.
Jazdecký oddiel TJ Slávia UVLF a UVLF v Košiciach
usporiadali dňa 5. 10. 2019 halové skokové preteky na ÚZ
Jazdecký areál UVLF.
Akreditačná komisia SR zverejnila zápis zo 113. zasadnutia
Akreditačnej komisie (Bratislava 18. 9. 2019), v ktorom
na základe posúdenia správ UVLF o odstránení
nedostatkov odporúča MŠVVaŠ SR zrušiť časové
obmedzenie a priznať právo pre habilitačné konanie
a vymenúvacie konanie UVLF v Košiciach do najbližšej
komplexnej akreditácie v študijných odboroch 6.3.9
súdne a verejné veterinárske lekárstvo a 6.3.10 výživa
zvierat a dietetika.
Pre Asociáciu amerických veterinárnych škôl (AAVMC)
bol na jej požiadanie vyplnený dotazník, ktorý má pomôcť vedeniu AAVMC podporiť úsilie členov o
vybudovanie budúcej veterinárnej profesie. Účelom
tohto prieskumu je identifikovať potreby rozvoja, merať
záujem o programy rozvoja vodcovstva, zdokumentovať vnímanie problémov a výziev a identifikovať
spokojnosť s prácou člena a budúce kariérne ciele.
Vedenie UVLF v Košiciach prerokovalo a schválilo na
svojom zasadnutí dňa 8. 10. 2019 správu o aktuálnom
stave systemizovaných miest a personálnom obsadení
na jednotlivých pracoviskách UVLF a vyhodnotenie
počtu odučených hodín v akademickom roku 2018/2019.
Dňa 9. 10. 2019 sa uskutočnilo zasadnutie hospodárskej komisie, na ktorom boli členovia informovaní o plnení
prioritných úloh v rámci stavebnej údržby schválených
pre rok 2019, bola prerokovaná príprava plánu priorit-

• Bol pripravený dotazník „Záujem študentov Univerzity
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach o
medzinárodné mobilitné programy“, ktorý je v súčasnosti
distribuovaný medzi študentov všetkých študijných
programov. Cieľom dotazníka je zistiť záujem študentov
o mobilitné programy a na základe výsledkov prijať
vhodné opatrenia.
• Pror. Faixová sa stretla dňa 3. 9. 2019 s prezidentom
IVSA Slovakia a garantkou MVDr. Monikou Dražovskou,
PhD., a dňa 4. 9. 2019 zorganizovala pracovné stretnutie
s prezidentom Spolku košických študentov farmácie.
• V septembri sa začala výučba v odbore veterinárna
medicína (2. ročník) a odbore farmácia (2. a 3. ročník)
v rámci Univerzity tretieho veku v akademickom roku
2019/2020.
• Prorektorka Faixová sa zúčastnila na podujatí
„Medzinárodná konferencia o liečivých rastlinách vo
výskume a v praxi“, ktorá sa konala 11. – 13. 9. 2019
v penzióne Chata Pieniny v Lesnici. Organizátormi
podujatia boli UVLF v Košiciach spolu s SPU v Nitre,
Farmaceutickou fakultou Univerzity Komenského v
Bratislave a záujmovým združením Rumanček.
• Bola uzatvorená bilaterálna dohoda medzi UVLF v
Košiciach a Faculty of Agriculture v Záhrebe v rámci
programu ERASMUS+ na obdobie 2020/2021.
• Pror. Faixová sa 1. 10. 2019 zúčastnila na slávnostnom
otvorení akademického roka 2019/ 2020 na Teologickej
fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku a svätej
omši, ktorú celebroval Mons. Bernard Bober, košický
arcibiskup – metropolita a Veľký kancelár KU v sewww.uvlf.sk
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ných úloh v rámci stavebnej údržby pre rok 2020
a informácia o investičných akciách UVLF v Košiciach na
roky 2019 a 2020.
V súlade so závermi zasadnutia hospodárskej komisie
zo dňa 9. 10. 2019 vedenie UVLF navrhlo členov komisie
na racionalizáciu dopravy študentov na praktickú výučbu mimo areálu UVLF a iných jázd. Komisia bude
pracovať v zložení: prorektor Nagy, J., prorektor Tomko,
M., prorektorka Trbolová, A., kvestor Schréter, R., Nagy,
O., Toporčák J. a Hurtuková, S.
V dňoch 15. – 17. 10. 2019 sa prorektor pre rozvoj školy
a hodnotenie kvality zúčastnil na konferencii Lenfeldovy a Höklovy dny XLVIII., ktorú usporiadala Fakulta
veterinárnej hygieny a ekológie Veterinárnej a farmaceutickej univerzity Brne a Štátna veterinárna správa
ČR.
Dňa 24. 10. 2019 sa uskutočnila Hubertova jazda
2019 za účasti podpredsedu Košického samosprávneho
kraja Daniela Rusnáka, starostu mestskej časti Košicezápad Mgr. Marcela Vrchotu a veliteľa oddelenia jazdnej polície v Košiciach odboru kynológie a hipológie
Prezídia Policajného zboru pplk. Mgr. Vincenta Vaľka.
Hubertovej jazdy sa zúčastnilo 39 koní a 3 kone v záprahu.
Dňa 28. 10. 2019 sa uskutočnilo pracovné stretnutie na
ÚZ pre chov a choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach
zameranom na obnovu trvalých trávnych porastov
v zvernici Obora. Pracovného stretnutia sa zúčastnili
prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality, vedúci
ÚZ, riaditeľ ŠPP v Zemplínskej Teplici a vedúci Ústavu
výživy, dietetiky a krmovinárstva UVLF v Košiciach.

Z agendy prof. MVDr. Zity Faixovej, PhD.,
prorektorky pre medzinárodné vzťahy
a internacionalizáciu
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minárnom kostole sv. Antona Paduánskeho a na
zhromaždení akademickej obce pri príležitosti
inaugurácie nového dekana TF KU doc. ThDr. Radoslava Lojana, PhD.
Referát pre mobility zorganizoval 3. 10. 2019 Welcome
meeting pre študentov zo zahraničia, ktorí na UVLF v
Košiciach pôsobia v rámci programu ERASMUS+ (na
výučbu 3 študenti, na stáž 6 študentov a dvaja študenti
na prípravu diplomovej práce). V rámci programu
CEEPUS nastúpia v novembri na mesačnú stáž dvaja
študenti.
Referát pre mobility zorganizoval 3. 10. 2019 informačné
stretnutie pre študentov, ktorí majú záujem o mobility
v zahraničí v rámci programu ERASMUS+ a CEEPUS. Na
stretnutí boli prítomní aj študenti, ktorí už absolvovali
mobilitu a podelili sa so svojimi skúsenosťami s pobytom v zahraničí. Ďalšie stretnutie bude v novembri 2019.
Pror. Faixová sa zúčastnila na otvorení podujatia 17.
zemplínske lekárnické dni, ktoré sa konali 4. – 5. 10.
2019 v Michalovciach. Organizátorom podujatia je SLeK.
Pror. Faixová sa zúčastnila na konferencii pri príležitosti
50. výročia založenia Farmaceutickej fakulty Univerzity
Karlovy v Hradci Králové 19. 10. 2019.
Dňa 24. 10. 2019 sa uskutočnil monitoring projektov
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Erasmus+ tromi pracovníčkami SAAIC – Národnej
agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu projektov KA103 a KA107. Kontrola bola
zameraná hlavne na súčasný stav realizácie projektu,
propagáciu programu Erasmus+ na univerzite, Katalóg
predmetov a zverejňovanie charty ECHE a EPS, kritériá
výberu účastníkov a zverejňovanie výsledkov, uznanie
mobility a jej uvedenie v dodatku k diplomu. Súčasťou monitoringu bola aj kontrola náhodne vybraných
zložiek účastníkov mobilít, rozhovory s učiteľmi,
študentmi a doktorandmi, ktorí sa zúčastnili na mobilite
aj incoming študentmi. Správa z monitoringu bude
známa za mesiac.
• Dňa 22. 10. 2019 zorganizovala predsedníčka Rady
rigorózneho konania prof. Zita Faixová zasadnutie Rady
rigorózneho konania (RRK) v študijnom odbore farmácia. Na akademický rok 2019/2020 bolo vypísaných
39 tém, z toho 30 v komisii farmakológia, 6 v komisii
toxikológia, 2 v komisii mikrobiológia a 1 téma v
komisii imunológia. Na akademický rok 2019/2020 bolo v stanovenom termíne doručených 37 prihlášok –
z toho 28 do komisie farmakológia, 2 do komisie
mikrobiológia, 6 do komisie toxikológia a 1 do komisie imunológia. Jedna téma z komisie farmakológia

Z agendy
prof. MVDr. Alexandry Trbolovej, PhD.,
prorektorky pre klinickú činnosť a styk s praxou
• Dňa 4. 9. 2019 bola v ŠPP Z. Teplica vykonaná kontrola
z dôvodu výskytu afrického moru ošípaných (AMO).
Doc. MVDr. O. Nagy, PhD., spolu s riaditeľom ŠPP v Z.
Teplici spoločne skontrolovali prijaté opatrenia v
súvislosti s AMO: boli zakúpené dezinfekčné rohože,
dezinfekčné prostriedky, riaditeľom bol vydaný príkazný list o mimoriadnej situácii v súvislosti s AMO, bol
spracovaný špeciálny režim pohybu osôb, pohybu
automobilovej dopravy cez vrátnicu. Čalovka kvôli
AMO sa uzatvorila.
• Začiatkom septembra boli na Magistrát mesta Košice,
na referát životného prostredia a energetiky, zaslané
materiály týkajúce sa návrhu zmluvných podmienok na
poskytovanie veterinárnych asanačných činností, ktoré
sú potrebné k evidencii súvisiacej s procesom verejného obstarávania.
• V polovici septembra boli spracované informácie vedúcich pracovníkov a prednostov kliník ohľadom
navrhovaných tém v rámci kalendária vzdelávacích akcií
v spolupráci s KVL SR na rok 2020. Témy boli následne
schválené vedením UVLF v Košiciach. Kalendárium sa
uskutočnilo dňa 26. 9. 2019 na Sliači. Na stretnutí sa za
UVLF v Košiciach zúčastnil doc. MVDr. O. Nagy, PhD.
• Bola spracovaná informácia o výjazdových cvičeniach.
Tento školský rok bolo zaznamenaný pokles výjazdov

Z agendy Ing. Róberta Schrétera, PhD.,
kvestora
12
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nebola obsadená a jedna téma bola zrušená z dôvodu
choroby konzultantky. 36 uchádzačov sú absolventi
UVLF v Košiciach a 1 uchádzač je absolvent Farmaceutickej fakulty UK Bratislava. Rada rigorózneho konania
posúdila všetky doručené prihlášky a pripravila návrh
zaradenia uchádzačov na vypísané témy. Členovia RRK
diskutovali o publikovaní výsledkov rigoróznych prác
vo vedeckom časopise Folia Pharmaceutica Cassoviensia a o možnosti uchádzačov, ktorí sú absolventi UVLF
v Košiciach prikladať k prihláške len fotokópie
požadovaných dokumentov dokladujúcich dosiahnuté vzdelanie, lebo uvedené informácie je možné získať z
AIS.
• Dňa 30. 10. 2019 pror. Faixová zorganizovala pracovné
stretnutie s prednostami kliník v súvislosti s prípravou
letnej školy na UVLF v Košiciach.
• V dňoch 14. – 22. 10. 2019 navštívili ústav imunológie
prof. Nadiya Boyko, DrSc., a jej doktorandka Viktoriia
Bati z Užhorodskej národnej univerzity. Cieľom návštevy bolo vyhodnotenie výsledkov pokusu zameraného
na vplyv rastlinných extraktov na bunkovú imunitu
u myší. Kontaktnou osobou za našu univerzitu je doc.
MVDr. Dagmar Mudroňová, PhD.

o 1/3, najmä z dôvodu AMO.
• Boli spracované informácie o priebehu a ukončení
konferencie konanej pri príležitosti 70. výročia
založenia UVLF, vyhodnotenie počtu účastníkov, počtu prihlásených firiem a zhodnotenie kvality konferencie z pohľadu organizátorov a účastníkov. Priebeh
konferencie považujeme zo strany organizátorov a tiež
aj zo strany účastníkov za veľmi úspešný, s veľkým
záujmom veterinárnych lekárov a farmaceutov nielen
z našej univerzity, ale aj z celého Slovenska vrátane
zahraničia.
• V dňoch 26. – 27. 9. 2019 sa prorektorka prof. MVDr.
A. Trbolová, PhD., spolu s prorektorkou prof. MVDr.
Z. Faixovou, PhD., zúčastnili na stretnutí VetNEST-u,
ktoré sa konalo na VFU v Brne. Zo strany UVLF bola
predložená správa za rok 2019 vypracovaná na základe požiadaviek prezídia VetNEST-u; zo strany našej
univerzity boli predložené návrhy na realizáciu letnej
školy na UVLF v Košiciach.
• Dňa 26. 9. 2019 bola s prof. MVDr. A. Trbolovou, PhD.,
natočená krátka reportáž o štúdiu na UVLF v Košiciach.
Vstup bol odvysielaný v rannom vysielaní RTVS.
• Dňa 18. 10. 2019 sa uskutočnilo zasadnutie komisie
pre klinickú činnosť. Zasadnutia sa zúčastnili prednostovia kliník a vedúci oddelenia. Hlavnými bodmi
programu, ktoré sa na zasadnutí riešili, boli zhodnotenie priebehu klinickej činnosti, personálne, priestorové,
prístrojové a materiálové zabezpečenie chodu kliník,
priebeh pedagogického procesu na klinikách, zabezpečenie stáží študentov na klinikách a spolupráca s
univerzitnou lekárňou.
• V septembri a októbri pokračovali stavebné práce na
znížení energetickej náročnosti pavilónu 17, 25 a 35 a
36. Pavilón 25 je pred ukončením. Na všetkých projektoch boli realizované kontroly na mieste z úrovne SIEA
bez kontrolných zistení. Projekty na zníženie energeticwww.uvlf.sk

kej náročnosti pavilónov č. 12 a 14 sú stále v administratívnom hodnotení.

• V
októbri
bola
ukončená II. etapa
rekonštrukcie oplotenia na ulici Kostolianska, tretia etapa
by mala byť ukončená do konca roku.
• V septembri aj októbri univerzita realizovala ďalšie
rekonštrukčné práce na študentských domovoch z
účelovo vyčlenených finančných prostriedkov z MF SR.
• V októbri sa začala rekonštrukcia pavilónu č. 39 z
kapitálových finančných prostriedkov určených na
sfunkčnenie pavilónu pre ústav anatómie.
• V priebehu mesiaca október boli vyhodnotené výsledky
UNIKAN za rok 2018.
• Koncom októbra univerzita dostala súhlasné vyrozumenie od MŠVVaŠ SR k upravenému návrhu štrukturálnych opatrení. V rámci predmetných opatrení sa budú
realizovať opatrenia na zvýšenie uplatnenia a pripravenosti absolventov všetkých bakalárskych študijných
programov. Mimo iných aktivít bude financovaná oprava
kotercov, vybavenie cvičiska pre výcvik psov, oprava
odchytového zariadenia vo zvernici Obora či realizácia
cvičebne pre praktickú výučbu predmetov z oblasti
gastronómie.
• V októbri sa ukončovala realizácia rozvojového projektu

č. 003UVLF-2-1/2018 Inovácia vo vzdelávaní, pričom
univerzita požiadala o predĺženie jeho realizácie v aktivite 1, ktorá má zabezpečiť dovybavenie
Centra klinických zručností o nové modely.
Modely sú obstarané, avšak ich dodávka sa
predpokladá až v apríli 2020.
• V októbri bola univerzite doručená
aktualizácia správy o zistenej nezrovnalosti
N21600230/S06 a oznámenie o stiahnutí
žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov
č. 26220220185/Z01, čo znamená, že
korekcia za výstavbu Univerzitnej veterinárskej nemocnice vo výške cez 130 tisíc
eur bola vyhodnotená ako neoprávnená.
Toto rozhodnutie vychádza z rozhodnutia
Úradu pre verejné obstarávanie, ktorý
univerzite v správnom konaní neudelil
pokutu, nakoľko nedošlo k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní, na čo univerzita
roky poukazovala. Univerzite tak predmetná korekcia už
nehrozí.
• Koncom októbra sa uskutočnilo rokovanie Klubu
kvestorov verejných vysokých škôl a štátnych vysokých
škôl. Klubu kvestorov sa zúčastnila generálna riaditeľka
a zamestnanci sekcie financovania, rozpočtu a výkazníctva, generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl a
riaditeľ inštitútu pre verejné obstarávanie. Klub sa okrem
ďalších tém zaoberal problémami v oblasti financovania a výkazníctva, valorizáciou miezd, refundáciou
nákladov na príspevky na rekreácie, pripravovanou
metodikou rozpisu dotácií na rok 2020 a novelou zákona
o verejnom obstarávaní.
• Koncom októbra boli ukončené práce financované
z rozvojového projektu MŠVVaŠ SR, v rámci ktorého
bola zriadená technologická dielňa na ústave hygieny a
technológie mlieka v pavilóne P10.

Zasadnutie vedeckej rady
Zasadnutie Vedeckej rady Univerzity veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach, tretie v roku 2019, sa
uskutočnilo dňa 23. októbra 2019. 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
nasledovného programu:
1. Inauguračná prednáška doc. MVDr. Alice Kočišovej,
		 PhD., v aule pavilónu morfologických disciplín
		 (poslucháreň 34)
2. Inauguračné pokračovanie doc. MVDr. Alice Kočišovej,
		 PhD., v študijnom odbore infekčné a parazitárne
		 choroby zvierat
www.uvlf.sk

3.
		
		
4.
		
		
5.
6.
		
		
		
		
		
		
		

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za
akademický rok 2018/2019
Návrh na zloženie komisie pre štátnu skúšku a obhajobu záverečných prác na prvom stupni VŠ
vzdelávania v a. r. 2019/2020 v anglickom štúdiu
Diskusia
Rôzne (návrh na začatie habilitačného konania MVDr.
Martina Levkuta, PhD., a MVDr. Radoslavy Vlčkovej,
PhD., š. o. veterinárna morfológia a fyziológia; návrh
na začatie habilitačného konania MVDr. Slavomíra
Horňáka, PhD., š. o. veterinárna chirurgia, ortopédia a
röntgenológia; návrh na zloženie odborových komisií
pre 3. stupeň VŠ štúdia v akademickom roku
2019/2020)
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7. Uznesenia VR
8. Záver
Vedecká rada schválila:
Návrhy predložené v:
a) v bode 2 na menovanie doc. MVDr. Alice Kočišovej,
		 PhD., za profesora v študijnom odbore infekčné a
		 parazitárne choroby zvierat;
b) v bode 4 na zloženie komisie pre štátnu skúšku a
		 obhajobu záverečných prác na prvom stupni VŠ
		 vzdelávania v a. r. 2019/20 v anglickom štúdiu;
Návrhy predložené v bode Rôzne:
a) návrh na začatie habilitačného konania MVDr. Marti		 na Levkuta, PhD. v š. o. veterinárna morfológia a
		 fyziológia;
b) návrh na začatie habilitačného konania MVDr.
		 Radoslavy Vlčkovej, PhD., v š. o. veterinárna morfoló		 gia a fyziológia;
c) návrh na začatie habilitačného konania MVDr.
		 Slavomíra Horňáka, PhD., v š. o. veterinárna chirurgia,
		 ortopédia a röntgenológia;
d) návrh na zloženie odborových komisií pre 3. stupeň
		 VŠ štúdia v akademickom roku 2019/2020.
Vedecká rada berie na vedomie:
1. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti na Univerzi		 te veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za
		 akademický rok 2018/2019, ktorú predniesol prorek		 tor prof. Jozef Nagy.
Diskusia bola zameraná k jednotlivým predloženým
návrhom. V rámci konštruktívnej diskusie vystúpili rektorka
prof. J. Mojžišová, rektor TU vo Zvolene prof. R. Kropil, prof.
P. Mudroň, prof. J. Legáth, doc. M. Bhide, prof. Š. Faix, doc. P.
Popelka, prof. J. Pistl:

– bola ocenená kvalita a vecnosť spracovania správy;
– prof. R. Kropil vyzdvihol, že UVLF je univerzitou,
		 ktorá robí výber študentov (nie len nábor) a má vyso		 ký nárast zahraničných študentov, poukázal na vyso		 ký podiel študujúcich žien oproti mužom;
– pomer študentov – výrazný obrat z dôvodu zvýšené		 ho záujmu o spoločenské zvieratá zmenil štruktúru
		 prijatých študentov, tento trend je zaznamenaný aj
		 v Európe, v študijnom programe farmácia študujú
		 väčšinou ženy;
– pozitívne bol hodnotený nárast zahraničných
		 študentov (prijatie 105 nových študentov);
materiálového
a
informačného
– problematika
		 zabezpečenia v oblasti kliniky malých zvierat, potreba
		 doplniť modernú techniku;
– prioritou je výučba, odporúča sa analýza kvality
		 vybavenia cvičební;
– pozitívne bolo hodnotené začatie 3 nových habilitácií
		 a 3 rozbehnutých inaugurácií;
– cesta na znižovanie kritérií na zvyšovanie kvalifiká		 cie zamestnancov (habilitácie/inaugurácie) nie je
		 možná, je tu aj otázka nastavenia štandardov
		 Akreditačnou agentúrou;
– zmena v sústave št. odborov – pre 3. st. VŠ sú 2 š. odb. –
		 veterinárske lekárstvo (10 študijných programov) a
		 biológia (4 študijné programy).
Rektorka a predsedníčka vedeckej rady UVLF v Košiciach
Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., poďakovala členom
vedeckej rady, členom inauguračnej komisie a oponentom
za aktívnu účasť, plodnú diskusiu a ukončila zasadnutie
vedeckej rady.
prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť
a doktorandské štúdium

Zasadnutie akademického senátu
9. riadneho zasadnutia AS UVLF konaného dňa 26. 9. 2019
sa zúčastnilo 20 členov (13 členov KZ a 7 členov KŠ).
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie AS
		 UVLF v Košiciach
3. Kontrola uznesení
4. Správa o činnosti predsedníctva AS UVLF v Košiciach za
		 uplynulé obdobie
5. Voľba člena Správnej rady UVLF v Košiciach
6. Správa zo zasadnutia Rady vysokých škôl SR
7. Rôzne
8. Záver
Predseda AS doc. Lazár otvoril 9. riadne zasadnutie AS a po
schválení programu zasadnutia boli za členov mandátovej,
návrhovej a volebnej komisie navrhnutí a zvolení: predseda
prof. Valocký a členovia MVDr. Vojtek a P. Palušová. Za
overovateľov zápisnice boli určení prof. Reichel a Š. Matyi.
K bodu 3 – doc. Lazár pri kontrole uznesení uviedol, že
k dnešnému dňu nie sú termínované žiadne uznesenia,
jednému uzneseniu (8/7/V/2019) plynie čas do 31. 12. 2019.
K bodu 4 – doc. Lazár podal správu o činnosti predsedníctva AS, ktoré sa zišlo 19. 9. 2019, a na svojom zasadnutí
pripravilo program 9. riadneho zasadnutia AS UVLF v
Košiciach. V čase letných prázdnin zasadalo 25. 7. 2019
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predsedníctvo AS v plnom zložení a prerokovalo 3 materiály.
Predseda predložil AS odstúpenie žiadostí o preskúmanie
rozhodnutia o neprijatí (Č. j. 000039/ŠO-134) zo dňa 25. 7.
2019, ktorého súčasťou boli 4 prílohy:
a) 28 žiadostí o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí na
		 štúdium v ŠP farmácia;
b) 21 žiadostí o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí na
		 štúdium v ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo;
c) 3 žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí na
		 štúdium v ŠP kynológia – denná forma;
d) poradie uchádzačov podľa bodovej úspešnosti na
		 prijímacom konaní v ŠP farmácia, všeobecné
		 veterinárske lekárstvo a kynológia – denná forma.
Členovia predsedníctva prerokovali predložené materiály
a konštatovali, že rozhodnutia o neprijatí na štúdium na
akademický rok 2019/20 neboli vydané v rozpore so zákonom
ani vnútorným predpisom č. 2 a č. 39, a preto potvrdzujú
pôvodné rozhodnutie rektorky a prijímacej komisie a žiadosti
zamietajú. Akademický senát jednomyseľne (hlasovanie
20/0/0) potvrdil pôvodné rozhodnutie rektorky a prijímacej
komisie.
Návrh na stanovenie počtu prijímaných uchádzačov
na UVLF v Košiciach, Informácie k prijímaciemu konaniu
na UVLF v Košiciach a Hodnotenie prijímacej skúšky,
prijímacieho konania a ďalších podmienok na ak. r.
www.uvlf.sk

2020/2021 predsedníctvo AS schválilo. Akademický senát
jednomyseľne (hlasovanie 20/0/0) schválil predložený
materiál.
Návrh na zloženie disciplinárnej komisie pre študentov
UVLF v Košiciach od akademického roku 2019/2020
predsedníctvo AS schválilo. Predseda oboznámil členov AS
s konkrétnym zložením disciplinárnej komisie pre študentov UVLF v Košiciach. AS jednomyseľne (hlasovanie 20/0/0)
schválil predložený materiál. Akademický senát vzal na
vedomie správu o činnosti predsedníctva.
K bodu 5 – predseda AS odovzdal slovo prorektorovi
prof. Nagyovi, ktorý predložil Návrh na člena Správnej rady
UVLF a uviedol, že Dr. h. c. JUDr. Ing. Ján Bílek, nominant
rektorky na člena správnej rady, je skúseným členom
správnej rady od 10. 3. 2003 v troch funkčných obdobiach
(v rokoch 2003 – 2007, 2007 – 2013, 2013 – 2019). Predseda
volebnej komisie usmernil členov senátu o spôsobe voľby,
po sčítaní hlasovacích lístkov konštatoval, že AS vyjadril
svoje súhlasné stanovisko (hlasovanie 20/0/0).
K bodu 6 – správu zo zasadnutia Rady vysokých škôl
Slovenskej republiky (RVŠ SR) predniesla formou prezentácie
zástupkyňa našej univerzity v RVŠ podpredsedníčka AS
UVLF MVDr. Koščová. Uviedla, že RVŠ SR zasadala 11. 6. 2019
vo Zvolene a 19. 9. 2019 v Bratislave. Programom zasadnutia
vo Zvolene bolo:
1. Informácia o stave príprav nového systému
		 akreditácie podľa zákona o zabezpečení kvality
		 vysokoškolského vzdelávania
2. Návrh dočasných kritérií na udelenie oprávnenia
		 na používanie označenia výskumná univerzita
		 • Rozhodujúci je číselný profil kvality výskumnej
			 činnosti a počet oblastí výskumu, v ktorých sa
			 uskutočnilo hodnotenie tvorivej činnosti.
		 • VŠ je oprávnená používať titul výskumná univerzita,
			 ak je číslo vyššie ako 3,46 (UVLF v Košiciach 3,45 a
			 4 hodnotené oblasti).
3. Novela zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
		 a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 13.
		 mája 2019
		 • Zo zákona o VŠ boli odstránené ustanovenia
			 obmedzujúce výkon funkcie rektora, prorektora,
			 dekana a prodekana verejnej VŠ na najviac 2 po
			 sebe nasledujúce funkčné obdobia (RVŠ vydala
			 nesúhlasné stanovisko k postupu prijatia zmien).
4. Voľba predsedu a podpredsedov RVŠ SR
Predseda: doc. RNDr. Martin Putala, PhD. (UK v Bratislave),

podpredsedníčka: PhDr. Anna Čekanová, PhD. (TU v
Košiciach) a podpredseda: Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD.
(STU v Bratislave)
Programom zasadnutia v Bratislave bolo:
Návrh RVŠ SR na zapracovanie do priorít MŠVVŠ SR na
obdobie 2020 – 2024
• v oblasti financovania z verejných zdrojov,
• optimalizácia štruktúry vysokých škôl,
• oblasť riadenia vysokých škôl.
Následne MVDr. Koščová upozornila na dve informácia z 25.
9. 2019:
Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo v
zmysle zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského
vzdelávania zverejnila schválené znenie Zásad na zápis
do zoznamu posudzovateľov, vyradenie z tohto
zoznamu a vytváranie pracovných skupín SAAVŠ spolu
s vyhodnotením pripomienok k ich návrhu na svojom
webovom sídle: https://www.saavs.sk/dokumenty/vnutorne_
predpisy/vp-zsady-na-zpis-do-zoznamu-posudzovateovfinal_5d7624aae4a54.pdf.
O začatí medzirezortného pripomienkového konania k
materiálu vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky o centrálnom registri
evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri
evidencie umeleckej činnosti. Všetky materiály k novému
návrhu sa nachádzajú na stránke: https://www.slov-lex.sk/
legislativne-procesy/SK/LP/2019/654. Link na vyhlášku v
aktuálne platnom znení sa nachádza na stránke: https://
www.minedu.sk/data/att/4568.pdf.
V diskusii vystúpil prof. Reichel s otázkou, či už sú známe
štandardy. Prorektor Nagy uviedol, že na ne čakáme do
konca októbra a vnútorný systém hodnotenia kvality
máme parciálne rozpracovaný vo viacerých vnútorných
predpisoch, bude potrebné ho spracovať do jedného.
Prof. Reichel uviedol, že kritérium výskumnej univerzity
nenapĺňame (min. 3,46) o jednu stotinu (3,45), nakoľko v
minulosti sme mali 4 oblasti výskumu a aktuálne máme len
3 oblasti výskumu, čím požadované kritérium napĺňame.
K bodu 7 – V rôznom nikto nevystúpil.
K bodu 8 – Prof. Valocký, predseda mandátovej, návrhovej
a volebnej komisie, predniesol návrh uznesení zo zasadnutia
AS UVLF v Košiciach.
Po vyčerpaní bodov programu doc. Lazár poďakoval
prítomným a zasadnutie ukončil.
doc. MVDr. Peter Lazár, PhD., predseda AS UVLF v Košiciach

Zasadalo kolégium rektorky
Zasadnutie kolégia rektorky sa 2. 10. 2019 konalo v rozšírenom zložení, zúčastnili sa na ňom aj vedúci ústavov, rektorátnych oddelení a vybraných účelových zariadení. Zasadnutie
viedla rektorka prof. Mojžišová, ktorá upozornila na potrebu
oboznámiť sa so základnými dokumentmi, najmä pracovným
a organizačným poriadkom univerzity, a povinnosť ich dodržiavať. Tiež na dôslednú kontrolu dodržiavania pracovnej doby
a jej evidenciu, ktorá musí zodpovedať skutočnej prítomnosti
na pracovisku, a sprísnenie kontroly používania omamných
a psychotropných látok. Zamestnanci majú povinnosť informovať o akomkoľvek podujatí organizovanom pre samosprávu, rôzne spolky a pod., aby univerzita vedela dokladovať
svoju prospešnosť pre verejnosť a okolie, rovnako ako treba
oznámiť vystúpenia v médiách. Prorektori informovali o hlavných oblastiach svojej činnosti. Prorektor Tomko poskytol štatistické údaje o počtoch absolventov i aktuálne študujúcich,
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úspešnosti štúdia, školnom, sociálnej podpore, predstavil vznik
klubu – Hygiena Alimentorum. Prorektorka Faixová informovala o rigoróznom konaní, univerzitnom vedeckom časopise
Folia Pharmaceutica Cassoviensia, mobilitných programoch
či povinnosti viesť evidenciu všetkých pracovných návštev zo
zahraničia. Z agendy prorektora Pistla zazneli informácie o prijímacích skúškach doktorandov, obhajobe dizertačných prác a
obsadení miest postdoktorandov. Informácie prorektora Nagya
sa týkali finančných prostriedkov na zabezpečenie výučby v
zimnom semestri vrátane klinickej praxe. Kvestor univerzity Ing.
Schréter predstavil aktuálny stav implementácie projektov na
zníženie energetickej náročnosti budov 25, 17, 35 a 36. Požiadal o dodržiavanie postupov pri obehu dokladov, faktúr a vo
verejnom obstarávaní. Zápisnicu z kolégia rektorky nájdete na
univerzitnom intranete.
(lk)
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Košické univerzity a akadémia vytvorili vedecký klaster

Vytvorenie skupiny vrcholných vedeckých a vzdelávacích
inštitúcií Slovenskej republiky, ktoré budú vzájomne spolupracovať, aby zlepšili poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a prispievali k rozvoju vedy, vzdelanosti, a kultúry
spoločnosti, je hlavným cieľom nového košického vedeckého klastra. Vytvorili ho Slovenská akadémia vied, Technická
univerzita, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie. Memorandum o spolupráci
podpísali štatutári štyroch inštitúcií - predseda SAV Pavol
Šajgalík a rektori troch univerzít Stanislav Kmeť (TUKE), Pavol
Sovák (UPJŠ) a Jana Mojžišová (UVLF) a informovali o ňom 1.
10. 2019 na pôde Technickej univerzity v Košiciach.
Podobný klaster uzavrela SAV v Bratislave s STU a UK.
„Pripadalo nám rozumné, aby sme takýto klaster mali aj v Košiciach, kde je koncentrovaná veľká časť ústavov SAV,“ vysvetlil predseda SAV Pavol Šajgalík. Ďalším dôvodom je, aby sa
cesta medzi akademickými pracoviskami a neuniverzitným
výskumom spájala práve univerzitným výskumom. Najväčšou hybnou silou aj v SAV sú totiž doktorandi týchto univerzít. Klaster má slúžiť aj našej schopnosti konkurovať. „Konkurenčný boj v európskom výskumnom priestore sa prudko
zvyšuje, nie je tajomstvom, že sa nám stále menej darí presadzovať v európskych projektoch a v projektoch Európskej rady
pre výskum (ERC). Spojenie by mohlo viesť k tomu, že dokážeme zvýšiť koncentráciu výskumníkov, otvoriť pracoviská navzájom, pretože infraštruktúra, ktorou sme vybavení z prvej vlny
štrukturálnych fondov je tu. Mala by slúžiť pre nás všetkých.“

Rektor TUKE Stanislav Kmeť potvrdil, že vznik klastra je
prirodzeným vyústením snáh, ktoré tu existujú niekoľko desaťročí. „Veľmi silné inštitúcie sveta a Európy sa spájajú, umocňujú ciele svojho snaženia. Aj našim cieľom je integrovať sily a
byť silným a konkurencieschopným hráčom na poli vedy v Európe a svete. Dnes je všetko charakterizované troma atribútmi:
internacionalizácia inštitúcií, multidisciplinarita a excelentnosť
vo všetkých činnostiach vo vede, výskume, vzdelávaní, transfere technológií. Vznik takéhoto zoskupenia môže umocniť všetky tieto naše snaženia a zvýšiť kredit našich inštitúcií v zahraničí.“
Pavol Sovák, rektor UPJŠ pripomenul, že memorandom
sa inštitúcie zaviazali spoločným koordinovaným postupom
v otázkach verejnej politiky, ktorá sa týka SAV a vysokých
škôl, zaujímať spoločné stanoviská. „Považujem to za veľmi
dôležité, lebo vysoké školstvo aj veda si vyžadujú isté systémové zmeny. Kto iný ak nie výskumné univerzity a ústavy SAV by
mali dávať signály, ako tieto zmeny v budúcnosti realizovať.“
Načrtol aj ďalšie dimenzie možnej spolupráce, keď v súlade
s vysokoškolským zákonom by subjekty vedeckého klastra
mohli dokonca vytvoriť aj právny subjekt.
Jednoznačne s tým súhlasí aj rektorka UVLF Jana Mojžišová. „Pokiaľ chceme byť konkurencieschopní v európskom
výskumnom priestore, jedinou šancou je spájať sily. Máme nadštandardné vzťahy, o čom svedčí prepojenie v mnohých projektoch. Takýto klaster ako keby už existoval prostredníctvom
rôznych spoločných projektov, laboratórií. Nie je to nič nové, len
sme to dali na papier. Chceme deklarovať, že spoločnými silami
sa budeme snažiť byť úspešní nielen v domácom priestore, ale
predovšetkým v medzinárodnom.“ Na UVLF existuje mnoho
príkladov aktívnej spolupráce. „Máme laboratórium, ktoré
nás prepája s Neuroimunologickým ústavom SAV vo výskume v oblasti neurovied, regeneračnej medicíny, rôznych implantátov, kde prepájame medicínu s technikou a základným
výskumom SAV. Veľmi dobrú spoluprácu v spoločných projektoch máme s Parazitologickým ústavom SAV, vo veľmi úzkom
prepojení s mím a Ústavom fyziológie hospodárskych zvierat
funguje Centrum aplikovaného výskumu. To sú projekty, ktoré
vznikli spontánne, vzájomným prepojením výskumníkov riešiacich podobnú oblasť. Funguje prepojenie prostredníctvom
doktorandov, navzájom si vieme vypomôcť obsadzovaním postdoktorandských miest,“ dodala rektorka.
Mgr. Zuzana Bobriková
hovorkyňa

Výročný míting Vyšehradskej univerzitnej asociácie na pôde UVLF
V rámci osláv 70. výročia založenia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa na pôde UVLF
v dňoch 19. – 20. septembra 2019 uskutočnilo výročné
zhromaždenie Vyšehradskej univerzitnej asociácie (Visegrad University Association – VUA) v Košiciach, na ktorom
sa zúčastnilo 28 reprezentantov univerzít z ôsmich krajín
združených v asociácii (ČR, Ukrajina, Chorvátsko, Maďarsko,
Poľsko, Rusko, USA a SR). Našu univerzitu zastupovala
rektorka UVLF Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.,
prorektorka prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., a prorektor prof.
MVDr. Juraj Pistl, PhD. Jednotlivých aktivít mítingu sa zúčastnili aj ďalší prorektori UVLF.
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VUA vznikla ako jedna z hlavných aktivít strategického
projektu Udržateľnosť v poľnohospodárstve krajín V4 a
spolupracujúcich regiónov (Sustainability in Agrisector of V4
Countries and Cooperating Regions) podporeného medzinárodným vyšehradským fondom z iniciatívy Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Úlohou asociácie,
ktorej prezidentom je prof. Peter Bielik, je intenzívna spolupráca všetkých členských univerzít v oblasti štúdia, výskumu
a vedy. Zámerom asociácie je prepojiť partnerské univerzity s cieľom vytvoriť kvalitné podmienky na vzdelávanie
a výskum a iniciovať užšiu spoluprácu krajín Vyšehradskej
skupiny a kooperujúcich regiónov. Asociácia má 43 riadnych
www.uvlf.sk

a 12 čestných členov – zástupcov univerzít v Európe, Ázii a
v USA. Slovenskými členmi VUA sú Technická univerzita vo
Zvolene, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a
Žilinská univerzita v Žiline. Asociácia okrem vlastných aktivít
vytvára priestor na to, aby sa medzi jej členmi budovali nové
iniciatívy. Jednou z nich je napríklad vydávanie spoločného
vedeckého časopisu Visegrad Journal on Bioeceonomy and
Sustainable Development (Vyšehradský časopis o bioekonómii a trvalo udržateľnom rozvoji) a učebníc orientovaných
na bioekonomiku a trvalo udržateľný rozvoj v krajinách V4 a
v okolitých regiónoch. Medzi ďalšie aktivity patrí organizácia
podujatí pre študentov, predovšetkým letných škôl a vedeckých konferencií zameraných na trvalo udržateľný agrosektor v krajinách V4 a v pridružených regiónoch, do ktorých
sa môžu zapojiť všetci členovia asociácie.
Výročný míting 2019 otvoril prezident VUA Dr. h. c. prof.
Ing. Peter Bielik, PhD., zo Slovenskej poľnohospodárskej
univerzity v Nitre. Vo svojom príhovore pripomenul ôsme
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 – 2019
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 – 2019 predniesol generálny sekretár
VUA Mgr. Vladislav Valach. Účastníci následne schválili
výročnú správu VUA a plán činnosti na rok 2020. V ďalšej
časti programu predstavila rektorka Univerzity Kaposvár z
Maďarska poslanie tejto univerzity za účelom získania členstva vo VUA. Na základe hlasovania sa táto univerzita stala
novým členom VUA.
Na rokovaní bola ako každoročne odovzdaná aj cena
VUA (AWARD OF EXCELLENCE) pre najaktívnejšiu členskú
univerzitu v priebehu roku 2018 – 2019, ktorú tento rok

získala Belgorod State
Agricultural University
z Ruska. Cenu prevzala
doc. Tatiana Litvinenko,
dekanka jednej z fakúlt
uvedenej univerzity.
Počas rokovania boli
zvolení traja viceprezidenti VUA, ktorými sa
stali: Dr. László Palkovics, rektor Szent István
University,
Maďarsko,
Prof. dr. hab. inż. Włodzimierz Sady, rektor
University of Agriculture in Krakow, Poľsko,
Prof. Dr. Alexander
V. Turyanskiy, rektor
Belgorod State Agricultural University, Rusko. Zvolení boli tiež štyria kandidáti
do výkonného výboru VUA: Dr. Oleksandr Bonkovsky, Bila
Tserkva National Agrarian University, Ukrajina, prof. Vladimír
Celer, prorektor, University of Veterinary and Pharmaceutical
Sciences Brno, ČR, prof. Zoran Grgić, University of Zagreb,
Chorvátsko a Dr. Ivana Tregenza, Louisiana State University,
USA.
V rámci vedeckého programu odzneli tri prednášky. Prednášajúcimi boli vedecko-pedagogickí pracovníci UVLF v
Košiciach. Prorektor UVLF Martin Tomko predstavil život
v rámci univerzitného kampusu a mimo neho, docentka
Alica Kočišová predniesla prednášku s názvom Svet sa mení,
o vplyve globálnych zmien na šírenie parazitóz a docent
Branislav Peťko z Centra pre aplikovaný výskum referoval o
interdisciplinárnom výskume vzhľadom na vplyv environmentálnych faktorov na výskyt infekčných chorôb a inováciách pri prevencii vzniku kliešťami prenosných infekcií.
Účastníci stretnutia mali na druhý deň možnosť oboznámiť
sa s históriou spišského regiónu ako návštevou Spišského
hradu, tak aj ochutnávkou kulinárskych špecialít tohto
regiónu.
Prezident VUA Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., sa na
záver poďakoval pani rektorke UVLF Dr. h. c. prof. MVDr.
Jane Mojžišovej, PhD., ako aj celému organizačnému tímu za
excelentnú prípravu mítingu. Svoje poďakovanie e-mailovou
formou vyjadrili aj ďalší účastníci stretnutia, čo svedčí o tom,
že UVLF zvládla hostiteľskú funkciu tohtoročného výročného mítingu VUA na vysokej úrovni. Bližšie informácie o
VUA General Meeting 2019 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 doktorandské štúdium
Mgr. Zuzana Bobriková, hovorkyňa UVLF v Košiciach

Absolventi doktorandského štúdia
v ak. roku 2019/19 a postdoktorandi
Dňa 8. 10. 2019 sa v zasadačke rektorátu UVLF uskutočnilo slávnostné odovzdanie diplomov doktorandom, ktorí
úspešne ukončili štúdium v akademickom roku 2018/19 a
prevzali si za prítomnosti členov vedenia UVLF diplomy z
www.uvlf.sk

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 2018/19 malo obhájiť dizertačné
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práce 39 doktorandov, z toho 22 v dennej a 17 v externej
forme štúdia. Celkovo dizertačné práce v riadnom čase
obhájilo 17 doktorandov, z toho 12 v dennej a 5 v externej
forme štúdia. Štúdium prerušilo 7 doktorandov (2 v dennej a
5 externej forme štúdia), z dennej do externej formy prešlo
6 doktorandov, štúdium zanechal 1 doktorand a vylúčení zo
štúdia pre nesplnenie študijných podmienok boli 4 doktorandi. Najviac dizertačných prác bolo obhájených zo študijného odboru 4.2.16. neurovedy (4), 6.3.11. hygiena chovu
zvierat a životné prostredie (3) a 6.3.7. infekčné a parazitárne choroby zvierat (3). Doktorandi, ktorí úspešne ukončili štúdium, zároveň vyplnili anonymné dotazníky, ktoré sa
týkajú kvality ich štúdia. Všetky dotazníky sa o doktorandskom štúdiu vyjadrili pozitívne, dotazníky sme ale nezískali
od doktorandov, ktorí buď prerušili, alebo prešli na externú
formu štúdia.
V tomto akademickom roku bola už tretíkrát zverejnená

výzva na obsadzovanie pracovných miest postdoktorandov v zmysle vnútorného predpisu č. 63 Zásady obsadzovania postdoktorandských pracovných miest na UVLF v
Košiciach. Na referát pre VVČ a ZS boli doručené 2 žiadosti
(jedna absolventka z UVLF a 1 z UPJŠ), obidve uchádzačky,
a to MVDr. Xénia Mihajlovičová, PhD., a RNDr. Annamária
Jutková, PhD., ukončili doktorandské štúdium v riadnom
čase. Zasadnutie výberovej komisie pre pracovné miesta
postdoktorandov sa uskutočnilo dňa 24. 9. 2019. Podmienky výzvy podľa VP č. 63 čl. II., bod 3 splnila len RNDr.
Annamária Jutková, PhD., ktorí získala pracovnú zmluvu na
2 roky s nástupom 1. 10. 2019 na ústave genetiky.
prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť
a doktorandské štúdium

Zlatá promócia 2019

Aj keď väčšina vzdelávacích inštitúcií vníma september
predovšetkým ako štart do nového roku, pre Univerzitu
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach to bol
dôvod pristaviť sa a zaspomínať si na minulosť počas zlatej
promócie, ktorá sa konala 11. septembra 2019 už po pätnástykrát. A tento dôvod na spomienky, radosť a hrdosť bol o
to silnejší, že tento rok je rokom osláv 70. výročia založenia
vtedajšej Vysokej školy veterinárskej v Košiciach. Jedinečná
zlatá promócia nás preniesla v čase o polstoročie dozadu, do
roku 1969. Mali sme vzácnu príležitosť privítať našich absolventov, ktorí pred päťdesiatimi rokmi, teda v čase pripomínania si 20. výročia založenia školy, prevzali vysokoškolské
diplomy a začali napĺňať svoje sny, plány, predsavzatia.
Vtedy ich bolo spolu 78 absolventov, v tento deň si ich prišlo
prevziať zlatý diplom 28.
Slávnosť, akou je zlatá promócia, prebehla v tradičnom
akademickom duchu. Za zvukov fanfár priviedol pedel
do auly pred tváre zlatých promoventov a ich rodinných
príslušníkov i ďalších hostí, najprv prorektorov univerzity –
MVDr. Martina Tomka, PhD., prof. MVDr. Juraja Pistla, PhD.,
prof. MVDr. Jozefa Nagya, PhD., prof. MVDr. Alexandru Trbolovú, PhD., a predsedu akademického senátu doc. MVDr.
Petra Lazára, PhD., a na záver rektorku Dr. h. c. prof. MVDr.
Janu Mojžišovú, PhD. Po štátnej hymne nasledovalo privítanie prítomných, predstavenie členov vedenia i prečítanie
zoznamu všetkých absolventov ročníka 1969. Najdojíma18

vejšou časťou programu
je odovzdávanie zlatých
diplomov, kedy si zlatí
promoventi po jednom
prichádzajú po zaznení
svojho mena prevziať
diplom svojou hodnotou
odrobených
desaťročí
vskutku zlatý. Pred tvárou
všetkých prítomných si
naši dávni absolventi
prevzali diplom z rúk
promótora MVDr. Martina
Tomka, PhD., uklonili sa
rektorke a ďalším členom
vedenia, ktorí v talároch s
insígniami sedeli za predsedníckym stolom, aby sa nakoniec
uklonili či s radosťou zamávali svojim dávnym spolužiakom i
členom svojej rodiny.
Dojímavé momenty boli tiež spojené s príhovorom
rektorky prof. Mojžišovej, ktorá vysoko ocenila všetku namáhavú prácu, ktorou naplnili svoj dlhý profesionálny život
po skončení štúdií: Do produktívneho života ste vstupovali
v neľahkom období. Ako študenti ste boli priamymi svedkami
silného optimizmu, ktorý po Pražskej jari sľuboval lepší život.
Obnovovala sa dôvera k vedeniu štátu, otvorene sa hovorilo
o veciach, ktoré boli predtým tabu. Začala sa otvárať cesta do
sveta. Augustové udalosti všetko zmenili a pod pásmi tankov
spojeneckých armád Varšavskej zmluvy skončili možno aj
plány mnohých z vás. Všetko bolo odrazu inak. Len ťažko si
dnešní absolventi našej univerzity vedia predstaviť atmosféru, v
ktorej ste začínali svoj skutočný, dospelý život. No aj v hlbokom
pesimizme tých dní sa objavovali okamihy, ktoré znamenali
svetlo a posilňovali vieru v zázrak. Či už to bola marcová výhra
československých hokejistov nad mužstvom Zväzu sovietskych
socialistických republík na svetovom šampionáte v Štokholme,
alebo júlová cesta amerických astronautov na Mesiac. Prvý
krok Neila Armstronga na Mesiaci si zaiste pamätáte. Bolo
to niečo, čo dávalo záruku, že latinské „per aspera ad astra“
naozaj funguje. Cez prekážky sa ku hviezdam skutočne niekto
dostal. Bol čas, aby ste sa aj vy pokúsili dosiahnuť svoje hviezdy.
Či už to bola úspešná veterinárna prax, alebo nová Škoda 100,
www.uvlf.sk

ktorú v auguste toho roku začali vyrábať v Mladej Boleslavi.
Pani rektorka vo svojom príhovore pokračovala výpočtom
toho, čím boli naplnené uplynulé desaťročia na našej univerzite, ktorá sa za päťdesiat rokov dostala na jedinečnú pozíciu
doma i vo svete. Poďakovala sa zlatým absolventom, že
prijali jej pozvanie a zúčastnili sa slávnosti a popriala im ešte
dlhé roky prežité v zdraví, šťastí, pokoji a pohode v kruhu
blízkych.
Nasledoval príhovor zástupcu zlatých promoventov,
ktorým bol MVDr. Ivan Seidl. Ten sa vo svojom vystúpení vrátil
do čias ich štúdia, vyzdvihol najpamätihodnejšie momenty
týchto čias, poďakoval za založenie tradície zlatých promócií
i za samotné pozvanie na túto akademickú slávnosť. Silným
momentom boli jeho slová vychádzajúce zo skúseností, z
poznaného a prežitého: Je tomu niečo vyše 50 rokov, keď som
mal tu česť, tak ako aj v dnešný deň, prihovoriť sa akademickej
obci Veterinárnej fakulty Košice. Jej akademickým senátom
na čele s dekanom prof. Jánom Lazarom a promótorom prof.
Karolom Fredom sme boli promovaní za doktorov veterinárnej

medicíny. Za založenie tradície zlatých promócii, ktoré vo svojej
15. repríze nám, absolventom roku 1969, dnes tieto pocity
opakovane umožňujú, ďakujem v mene nás všetkých vedeniu
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.
Dnešná slávnosť nám ale umožňuje vyjadriť aj poďakovanie
našej alma mater za úspešné zvládnutie 50 rokov profesionálneho života. Môžem totiž v plnom presvedčení a aj s určitým
vedomím poznania úrovne veterinárnych vysokých škôl v
Európe prehlásiť, že ku skutočnosti byť absolventom tejto
košickej univerzity sa každý z nás mohol tak v minulosti, ako aj
dnes s hrdosťou priznávať! Za toto sebavedomie sme povďační
všetkým našim bývalým profesorom a asistentom, ktorí nám
nielen odovzdávali svoje znalosti a skúsenosti, ale nás vychovávali aj k eticky zanietenému vzťahu k nášmu povolaniu.
Na záver slávnosti vystúpilo s hudobným programom
sláčikové kvarteto a po zaznení hymny Gaudeamus igitur
sa skončila oficiálna časť zlatej promócie. Tá neoficiálna
časť pozostávala z podpisu do univerzitnej pamätnej knihy,
spoločnej fotografie pred sochou Arda a malé spoločenské
posedenie s čašou vína v jedálni.

A práve počas voľných chvíľ v rozhovoroch a spomienkach sa odohrala malá, milá, netradičná udalosť – obdarovaná bola aj samotná univerzita! Pani rektorka dostala
od MVDr. Mariána Jauscha, jedného z prítomných zlatých
absolventov, prekrásnu kraslicu vo vnútri
so štylizovaným logom univerzity. MVDr.
Jausch z Novej Bane už dlhé roky zdobí
veľkonočné vajíčka technikou reliéfneho
voskovania, odrotovania a dekupáže, ale
aj technikou madeiry a richelieu, vzácne
vajíčka vznikajú lepím Swarovského
kamienkov. Výnimočným je jeho vynález vitrážových kraslíc,
ktorý sa dokonca stal chráneným vzorom Úradom priemyselného vlastníctva SR. Ich krása vynikne v protisvetle, kde
jemná vrstva transparentného média pretiahnutá cez vy-

brúsený otvor
vytvorí ilúziu
vitráže.
Pán
doktor
sa
inšpiroval
svetoznámym
zlatým vajcom
klenotníka
Fabergé
a
jeho úžasné
kraslice si našli
cestu už aj do
zahraničia.
Jedno vajíčko – krásne a personalizované
– máme už aj u nás.
PhDr. Ľudmila Kundríková, kancelárka, Foto: Mgr. Matej Roško

Imatrikulácia 2019

Jednou z tradícií našej alma mater je slávnostný akt prijatia
študentov prvých ročníkov všetkých študijných programov
www.uvlf.sk

do akademickej obce Univerzity veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach. Táto
slávnosť sa v akademickom
roku 2019/2020 uskutočnila
dňa 25. októbra 2019 v aule.
Zúčastnilo sa jej 135 študentov
v ŠP všeobecné veterinárske
lekárstvo, 26 študentov v
študijnom programe hygiena
potravín, 94 študentov v
študijnom programe farmácia,
7 študentov v študijnom
programe bezpečnosť krmív
a potravín, 33 študentov
v
študijnom
programe
kynológia, 21 študentov v
študijnom programe vzťah
človek – zviera a jeho využitie
v canisterapii a hipoterapii a 85 zahraničných študentov.
Novoprijatí študenti Univerzity veterinárskeho lekárstva a
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farmácie v Košiciach sľúbili zložením imatrikulačného sľubu
plniť si povinnosti študenta, riadne rešpektovať rozhodnutia
akademického senátu a študovať tak, aby ich činnosť prinášala všestranný úžitok, ctiť, ochraňovať a šíriť dobré meno
svojej alma mater. Imatrikulačný sľub v mene študentov
vykonali Adrián Kiš za študentov študijných programov
všeobecné veterinárske lekárstvo a hygiena potravín a
Lenka Horváthová za študentov študijných programov
farmácia, kynológia, bezpečnosť krmív a potravín a vzťah
človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii. Za
študentov študujúcich v anglickom jazyku tento sľub vykonala Serena Faith Kishore Amrit.
Za prítomnosti prorektorov univerzity, predsedu akademického senátu, vedúcich učiteľov ročníkov a študijných
skupín si študenti prevzali nové imatrikulačné listy z rúk
prorektora pre vzdelávanie MVDr. Martina Tomka, PhD., a

zapísali sa do imatrikulačnej knihy univerzity. K študentom
sa v zastúpení rektorky Dr. h. c. prof. MVDr. Jany Mojžišovej,
PhD., prihovoril prorektor prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD. Za
Akademický senát Univerzity veterinárskeho lekárstva a
farmácie v Košiciach predniesol príhovor jeho predseda doc.
MVDr. Peter Lazár, PhD., a predseda komory študentov Dávid
Orčík a k zahraničným študentom sa prihovoril zástupca
komory študentov Matěj Beránek.
Študentom prvých ročníkov prajeme zdravie, úspech,
šťastie, pohodu a radosť z objavovania nového a tiež aby
čas, ktorý prežijú na svojej alma mater, bol jedným z najkrajších období ich života. Nezabúdajte, že tam, kde je sen, je aj
cesta, pohnite sa dopredu a cesta sa objaví.
Zuzana Szabová, študijné oddelenie
Foto: Šimon Halás

Írsky konzul na návšteve univerzity

Dňa 16. októbra 2019 navštívil Univerzitu veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach írsky konzul Conor McDonagh. Len krátko po svojom menovaní za zástupcu vedúceho misie na Veľvyslanectve Írska v Bratislave navštívil
našu univerzitu, na ktorej v súčasnosti študuje všeobecné
veterinárske lekárstvo v anglickom jazyku početná komunita írskych študentov. Záujem študentov z tejto ostrovnej
krajiny o našu univerzitu pretrváva už dlhé roky, v tomto
akademickom roku ich počet ešte vzrástol na tridsať päť. Aj
preto sú kontakty univerzity s najvyššími diplomatickými
zástupcami Írska na Slovensku dlhoročné a intenzívne.
Prvá návšteva pána konzula sa uskutočnila v štandardnom
duchu. Najprv ho v zasadacej miestnosti rektorátu privítal
prorektor pre vzdelávanie MVDr. Martin Tomko, PhD., a
prorektorka pre klinickú činnosť a styk s praxou prof. MVDr.
Alexandra Trbolová, PhD. Prorektor Tomko v stručnosti predstavil históriu a súčasnosť našej školy, jej študijné programy,
organizačnú štruktúru, účelové zariadenia či študentské
kluby spolu s najväčšími úspechmi našej školy v posledných
rokoch, ktoré sa prejavujú v rastúcom záujme o štúdium zo
stany zahraničných študentov. Práve naša zacielenosť na
praktickú prípravu, bezprostredný a ustavičný kontakt zo
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zvieratami, aj tými hospodárskymi, je pre írskych študentov
príťažlivá. Dokumentovať sa to
dalo aj počas prehliadky areálu
a Univerzitnej veterinárnej
nemocnice, počas ktorej mal
pán konzul príležitosť vidieť
nielen jednotlivé kliniky a ich
vybavenie, ale aj samotných
zahraničných študentov pri
praktickej výučbe. Prorektorka
Trbolová previedla hosťa ambulanciami i operačným traktom
spolu s priblížením možností
našich študentov na praxi a
stáži získavať potrebné zručnosti vo výkone veterinárnej
profesie.
Na žiadosť pán konzula
McDonagha sa uskutočnilo aj
krátke stretnutie s írskymi študentmi, ktorí v tom čase boli
prítomní na vyučovaní. Bolo potešujúce dozvedieť sa, že pri
ich osobnom stretnutí zaznela z úst študentov spokojnosť so
štúdiom na našej univerzite i starostlivosťou, ktorá sa im tak
ďaleko od ich vlasti dostáva.
PhDr. Ľudmila Kundríková, kancelárka

www.uvlf.sk

Európska noc výskumníkov vo svetle osláv
70. výročia založenia UVLF v Košiciach
Významné okrúhle výročie založenia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa odzrkadlilo aj
v doposiaľ najrozsiahlejšej expozícii populárno-náučných
stánkov a prednášok na podujatí Európska noc výskumníkov
(ENV) za posledné roky. ENV je projekt finančne podporovaný rámcovým programom Európskej komisie na podporu
výskumu, vývoja a inovácií – Horizont 2020. ENV je paralelne organizovaná v 30 štátoch Európy. Hlavným organizátorom podujatia je Slovenská organizácia pre výskumné
a vývojové aktivity v spolupráci so Slovenskou akadémiou
vied a portálom EurActiv.sk a Centrom vedecko-technických
informácií SR. Podujatie sa uskutočňuje v Bratislave, Banskej
Bystrici, Žiline, Košiciach a Poprade.
Dňa 27. 9. 2019 sa ako každoročne v priestoroch obchodného centra Átrium Optima uskutočnil 13. ročník podujatia ENV, v rámci ktorého sa UVLF v Košiciach predstavila
s doterajším rekordným počtom 14 expozícií a 5 prednášok. Mottom tohtoročného festivalu vedy je Život ako
ho (ne)poznáme, preto aj jediná univerzita svojho druhu
na Slovensku priniesla ukážky vedeckých poznatkov, ktoré
úzko súvisia so životom okolo nás. Okrem UVLF zaujímavý
program pripravili aj vedci z Technickej univerzity v Košiciach,
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Univerzity Komenského
v Bratislave, Prešovskej univerzity v Prešove a výskumných
ústavov Slovenskej akadémie vied.
Na festivale vedy reprezentovalo UVLF v Košiciach trinásť
ústavov a katedier, niektoré už aj viackrát za posledné roky.
Veľký záujem najmä mladších návštevníkov pútala expozícia

www.uvlf.sk

Chémia trochu inak, pripravená pracovníkmi ústavu farmaceutickej chémie, ktorá poukázala na to, že chémia nie sú
iba teoretické definície, vzorce a výpočty. Jej neoddeliteľnou
súčasťou sú experimenty, ktoré nadchnú, zaujmú a pobavia
detí aj dospelých. Centrum aplikovaného výskumu sa
prezentovalo expozíciou Nová stratégia „krotiteľov“ kliešťov,
kde vystavovatelia predstavili prototyp funkčného vlákna
prolen tickfree s repelentným účinkom proti kliešťom.
Návštevníci si mali možnosť vyskúšať, ako správe odstraňovať prichytené kliešte. Na túto tému odzneli aj 2 prednášky, ktoré predniesol doc. B. Peťko. Expozíciou Poznaním
k ochrane zvierat okolo nás katedra epizootológie a parazitológie predstavila terénny veterinársky a zoologický výskum
voľne žijúcich druhov zvierat. Návštevníci stánku získali celý
rad informácií o tom, ako sa infekčné choroby stali novodobou výzvou pre prežívanie ohrozených druhov po celej
planéte, ako veterinárska medicína bojuje proti vymieraniu
druhov a ako aj my sami môžeme pomôcť zvieratám vo
svojom okolí. Katedra mikrobiológie a imunológie svojou
expozíciou Neviditeľní pomocníci z mikrosveta predstavila
význam výskumu prospešných baktérií a ich produktov, ale
aj význam buniek imunitného systému, ktorý nás nepretržite chráni. V stánku ústavu farmakológie Vakcinácia psov
– ochrana pred infekčnými ochoreniami sa návštevníci dozvedeli, ako vakcinácia psov zabezpečí ochranu pred infekčnými ochoreniami a že je rovnako dôležitá ako u ľudí, tiež
aký je základný princíp očkovania a prečo je potrebné či aké
sú typy vakcín. Psy sa (ne)bránia útokom bol názov expozície
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ústavu aplikovanej etológie a profesijnej etiky. Bezpečné
vzťahy medzi človekom a psom si vyžadujú pochopenie
signalizácie psov. Expozícia vizuálnou formou informovala,
ako správne interpretovať reč tela psa, pričom návštevníci
mali možnosť „vycvičiť“ si virtuálneho psa. Potraviny ako ich
(ne)poznáme – katedra hygieny a technológie potravín predstavila zloženie mliečnych, mäsových a rastlinných potravín
z pohľadu ich kvality. Účastníci si na trenažéri mohli skúsiť,
ako sa dojí kravské mlieko, získať poznatky o tom, ako sa
vyrábajú mliečne výrobky a ďalšie zaujímavosti z oblasti
výroby potravín. Pracovníci ústavu patologickej fyziológie v
expozícii Čo sa skrýva v moči? prezentovali parametre, ktoré
sa vyšetrujú v moči, ich význam, ako aj prítomnosť organických a anorganických látok v močovom sedimente zdravých
či liečených pacientov. Ústav biológie, zoológie a rádiobiológie a ústav anatómie prezentovali expozíciu Alternatívne
testy z biochémie – metódy skúmania xenobiotík (cudzorodých látok) na živé systémy na úrovni celého organizmu,
čo je v porovnaní s bunkovou alebo tkanivovou úrovňou
komplexnejšie a reálnejšie. Súčasťou toho bola aj expozícia
Vtáčie embryo ako ho nepoznáme, kde bolo možné aj pod
mikroskopom nazrieť do vývoja vtáčieho plodu. Vieme akú
vodu pijeme? – bol názov expozície ústavu hygieny zvierat
a životného prostredia, ktorá predstavila
dôležitosť vyšetrenia kvality pitnej vody a
jej úpravy pred jej použitím spotrebiteľom
aj s praktickými ukážkami vyšetrenia kvality
pitnej vody. Pracovníci toho istého ústavu
prezentovali aj expozíciu nazvanú Biodiverzita ekosystémov, ktorá predstavila úlohu a
pozitívny vplyv rozmanitosti zelene a fauny
lúčneho ekosystému v mestskom prostredí
na reguláciu klímy na lokálnej úrovni. Poukázala na význam zadržiavania vody v prírode
a na zvyšovanie atmosférickej vlhkosti. Tri
katedry – katedra farmaceutickej technológie, katedra farmakognózie a botaniky a
katedra lekárenstva a sociálnej farmácie sa
spojili pri príprave expozície Lekáreň ako ju
nepoznáme. Expozícia umožnila nahliadnuť
do tajomstva lekárenských priestorov, ktoré
sú pre pacientov neprístupné. Záujemcovia
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získali informácie o jednotlivých
typoch lekárskych predpisov,
najmenší hravou formou spoznali
spôsoby
podávania
rôznych
druhov liekov, aj aký je rozdiel
medzi pilulkou, pastilkou, tabletou
a kapsulou. Tropickí kamaráti okolo
nás – každoročne už ako jedna z
najzaujímavejších expozícií ústavu
fyziológie
ponúkla
možnosť
spoznať krásu a pôvab niektorých
tropických živočíchov, niektorí z
nich sú chovaní v domácnostiach
ako rodinní miláčikovia. Zároveň
poskytla možnosť získať odborné
rady o ich chove, rozmnožovaní,
chorobách, ale aj o prevencii
chorôb, ktoré na živočíchy číhajú.
Podvodný svet spoza skla predstavili študenti univerzity z Aqua
Terra klubu, ktorí návštevníkom
priblížili tajomstvá akvaristiky.
Návštevníci mali možnosť oboznámiť sa s rôznymi druhmi
živočíchov akváriového sveta a zároveň sa poradiť s odborníkmi o chove, rozmnožovaní, chorobách, ale aj o prevencii
chorôb vodných živočíchov. V rámci prednáškovej činnosti
predniesli pracovníci MVDr. R. Galajda, RNDr. V. Verebová,
doc. E. Petrovová a doc. B. Peťko zaujímavé populárno-vedecké prednášky.
Je možné konštatovať, že 13. ročník ENV bol vydarenou
akciou, ktorá prilákala do obchodného centra Optima v
Košiciach množstvo návštevníkov rôznych vekových kategórií z celého východoslovenského regiónu. Jedná sa síce o
akciu na jednej strane únavnú a náročnú pre vystavovateľov,
ale na druhej strane užitočnú, vyvolávajúca dobrý pocit, že
mladí ľudia majú stále záujem dozvedieť sa niečo nové z
rôznych oblastí vedy.
Všetkým účastníkom UVLF patrí poďakovanie za bohatú a
dôstojnú reprezentáciu našej univerzity, obzvlášť v roku 70.
výročia založenia UVLF v Košiciach.
prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť
a doktorandské štúdium
Mgr. Zuzana Bobriková, hovorkyňa

www.uvlf.sk

XXXI. výročná konferencia Magny Charty Universitatum

V Bologni 18. septembra 1988 za prítomnosti mnohých
predstaviteľov spoločenského života 388 rektorov podpísalo
lis-tinu Magna Charta Universitatum. Odvtedy ubehlo presne
30 rokov, kým v minulom roku sa signatárom Magny Charty
stala aj UVLF v Košiciach, keď ju podpísala rektorka UVLF Dr.
h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., na 30. výročnej konferencii v priestoroch univerzity v španielskej Salamanke, pri
príležitosti jej 800. výročia založenia.
V tomto roku sa v dňoch 16. – 17. októbra konala 31.
výročná konferencia Magna Charta Universitatum v Hamiltone, Kanada, na ktorej sme sa už zúčastnili ako signatári
Magny Charty. Hostiteľskou univerzitou bola McMaster
University v Hamiltone. Košické univerzity na výročnej konferencii zastupovala UVLF v osobe rektorky našej univerzity
Dr. h. c. prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD., a prorektora prof.
MVDr. Juraja Pistla, PhD., a UPJŠ zastúpená rektorom univerzity prof. RNDr. Pavlom Sovákom, CSc., a dvomi prorektormi.
Magna Charta každoročne organizuje medzinárodnú
konferenciu zameranú na riešenie rôznych výziev dnešného
sveta. Má mimoriadny dosah na presadzovanie základných
akademických slobôd v jednotlivých krajinách. Tohtoročná
konferencia sa niesla v znamení University freedoms and
responsibilities: responding to the challenges of the future.
Prítomných privítal David Farrar, prezident McMaster
University v Hamiltone a úvodné slovo konferencie predniesol prezident Magna Charta Observatory Sijbolt Noorda.
Program spočíval v plenárnych prednáškach venovaných
slobode slova na univerzitách a úlohám a významu univerzít
vo vzťahu k mestám a regiónom. Ďalšia časť programu
pozostávala z troch paralelných workshopov, pozostávajúcich z 3 sympózií. Tie sa týkali viacerých oblastí univerzitného
života, ako je podpora študentov univerzitami pri rozvoji ich
iniciatív, napr. v oblasti klimatickej zmeny, úlohy predstaviteľov študentských združení, sociálnej situácie študentov
v mnohých krajinách a podobne. Obzvlášť zaujalo sympózium týkajúce sa Bolonského procesu po roku 2020. Sympózium bolo zamerané na jeho rozvoj v budúcnosti a základné
hodnoty a princípy Európskeho priestoru vysokoškolského
vzdelávania (European Higher Education Area – EHEA).
www.uvlf.sk

Európsky priestor vysokoškolského vzdelávania (EHEA) je
jedinečnou medzinárodnou spoluprácou v oblasti vysokoškolského vzdelávania a výsledkom politickej vôle 48 krajín s
rôznymi politickými, kultúrnymi a akademickými tradíciami,
ktoré si postupne za posledných dvadsať rokov vybudovali
spoločný súbor záväzkov: štrukturálne reformy a spoločné
nástroje. Týchto 48 krajín súhlasí a prijíma reformy vysokoškolského vzdelávania na základe spoločných kľúčových
hodnôt ako sú sloboda prejavu, autonómia inštitúcií, nezávislých odborových zväzov študentov, akademická sloboda,
voľný pohyb študentov a zamestnancov, čo úzko súvisí s
Bolonským procesom. Týmto procesom krajiny, inštitúcie a
zainteresované strany v európskom priestore neustále prispôsobujú svoje systémy vysokoškolského vzdelávania, aby
boli kompatibilnejšie a posilňovali svoje mechanizmy zabezpečovania kvality. Hlavným cieľom všetkých týchto krajín je
zvýšiť mobilitu zamestnancov a študentov a uľahčiť zamestnanosť. Jedným z cieľov je aj urobiť Európu atraktívnu aj pre
ne-európanov.
Všetky procesy sa odohrávajú na 3 úrovniach: ministerstvá
– univerzity – študenti. Dostupnosť a kvalita vzdelávania pre
všetkých je aj jeden z cieľov udržateľného rozvoja UNESCO
do roku 2030. Na mnohé zmeny, ktoré sa odohrávajú v súčasnosti, reaguje aj nová Magna Charta 2020. Všetko sa skĺbi
a bude predmetom jednania na EHEA konferencii ministrov v Ríme v roku 2020 a jedným z bodov jednania bude
aj dialóg medzi EHEA a ne-EHEA krajinami. Výsledky konferencie v Hamiltone budú tiež posolstvom pre akademickú
sféru k EHEA konferencii ministrov v Ríme v roku 2020.
V rámci konferencie prebehla tiež slávnostná ceremónia
podpísania listiny Magna Charta Universitatum reprezentantmi necelej dvadsiatky univerzít z celého sveta. Záverečnú reč na konferencii predniesol Francesco Ubertini,
rektor najstaršej univerzity sveta – Bolonskej univerzity –
budúcoročnej hostiteľky 32. výročnej konferencie Magna
Charta Universitatum.
prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť
a doktorandské štúdium

Stará budova univerzity v Hamiltone
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Účasť zástupcov UVLF v Košiciach na výročnej konferencii
VetNEST 2019 v Brne

V dňoch 26. – 28. septembra 2019 sa konala výročná
konferencia VetNEST 2019 v Brne na Veterinárnej a farmaceutické univerzite v Brne, Česká republika.
VetNEST je sieť veterinárnych vzdelávacích ustanovizní,
ktoré založili v akademickom roku 1993/1994 rektori štyroch
veterinárnych univerzít a veterinárnych fakúlt Brna, Budapešti, Košíc a Viedne. Neskôr sa členmi stala veterinárna
fakulta v Ljubljane (Slovinsko), vo Wroclave (Poľsko) a v
Záhrebe (Chorvátsko). Spolu s veterinárnymi fakultami v
Belehrade (Srbsko) a Tirane (Albánsko) týchto deväť partnerov tvorí tzv. rozšírenú sieť VetNest. Výmenné pobyty v
tejto sieti sa organizujú v rámci programu CEEPUS (Central
European Exchange Program for University Studies). Pozorovateľmi VetNEST sú veterinárne fakulty v Sarajeve (Bosna
a Hercegovina) a v Skopje (Macedónsko). Prezidentkou
VetNEST je prof. Petra Winter, rekorka Veterinárnej univerzity
vo Viedni, a generálnou sekretárkou je Dr. Ursula Schober z
tej istej univerzity.
Na tohtoročnej konferencii sa zúčastnili rektori, dekani
alebo zástupcovia členských univerzít a fakúlt. Za UVLF v
Košiciach sa na konferencii zúčastnili prof. MVDr. Alexandra
Trbolová, PhD., prorektorka pre klinickú činnosť a styk s
praxou, a prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., prorektorka pre
medzinárodné vzťahy a internacionalizáciu. Pred konferenciou členské veterinárne fakulty a univerzity napísali
správu, v ktorej uviedli zmeny vo vedení univerzity/fakulty,
nové študijné programy a študijné predmety, prehľad o
mobilitách v rámci programov CEEPUS a ERASMUS+, stav
evalvácie a akreditácie EAEVE, vedecko-výskumnú činnosť

s členmi VetNEST, organizáciu letnej školy, prehľad vedeckých konferencií za hodnotené obdobie a zoznam plánovaných konferencií v ďalšom období. Tieto výročné správy
boli prerokované na výročnej konferencii.
Prezidentka VetNEST oboznámila prítomných o prípravách na evalváciu a akreditáciu EAEVE, ktorá sa na Veterinárnej univerzite uskutoční v novembri 2019, a o plánoch
rakúskej vlády otvoriť súkromnú veterinárnu fakultu v
Tirolsku zameranú na farmové zvieratá. Ďalšou dôležitou informáciou bol plán veterinárnej fakulty v Skopje
(Macedónsko) začať výučbu v študijnom programe veterinárne lekárstvo v anglickom jazyku od akademického roku
2020/2021. Na konferencii sa hovorilo aj o využití homeopatie vo veterinárnej medicíne a o snahách Faculty of Agriculture v Prištine (Kosovo) stať sa pozorovateľom VetNEST.
Počas konferencie sa uskutočnilo aj rozšírené stretnutie
koordinátorov CEEPUS, ktoré viedol doc. Zoran Vrbanac z
Veterinárnej fakulty v Záhrebe a hostitelia zorganizovali pre
všetkých účastníkov konferencie prehliadku univerzity.
Výročná konferencia VetNEST sa organizuje každý rok a je
dôležitým miesto na stretnutie partnerských veterinárnych
vysokých škôl a výmenu informácií o smerovaní veterinárskeho vzdelávania v súčasnom aj budúcom období. Ďalšie
stretnutie VetNEST sa uskutoční v Ljubljane v septembri
2020.
prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD.

Účasť našej univerzity na 11. medzinárodnom sympóziu divo žijúcej fauny
– WAVES 2019 v Taliansku
V dňoch od 26. do 28. 9. 2019 sa konalo už 11. medzinárodné sympózium divo žijúcej fauny, ktoré bolo organizované členskými partnermi WAVES – Wild Animals Vigilance
Euro – Mediterranean Society. Naša univerzita je zakladajúcim členom tejto spoločnosti, ktorá vznikla v období pôsobenia doc. Trávnička v diplomatických službách Slovenska v
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Španielsku. Pred štyrmi rokmi bola naša univerzita hosťujúcou krajinou tohto významného medzinárodného podujatia. V roku 2019 organizačnú záštitu prevzala Universita degli Studi della Tuscia, kde pôsobí Dr. Andrea Amici,
súčasný prezident WAVES. Našu univerzitu na podujatí
reprezentovala pani rektorka Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžiwww.uvlf.sk

šová, PhD., prorektor MVDr. Martin Tomko, PhD., prezident
WAVES Slovakia, a MVDr. Ladislav Molnár, PhD.
Tohtoročná konferencia potvrdila významnosť dvadsaťročnej histórie organizácie WAVES. Potvrdilo sa to
predovšetkým vysokou účasťou mladých odborníkov, veterinárnych lekárov, ktorí majú záujem o problematiku divo
žijúcej fauny. Tento záujem bol účastníkmi prezentovaný v
sekciách biológie, ekológie, manažmentu voľne žijúcej zveri,
ale aj ochrany zdravia ľudí v aspekte infekčných chorôb
pochádzajúcich z voľne žijúcich zvierat. V prvý deň sa účastníci konferencie mohli zoznámiť na zaujímavom stretnutí
a návšteve chráneného územia Castelporziano, ktoré je
vidieckym rezidenčným sídlom prezidenta Talianska. Rozsiahle územie severne od Ríma predstavuje typické pobrežné
pásmo stredozemnej fauny a flóry. Patrí do významných
lokalít Natura 2000. Predstavuje typický príklad ochrany
biodiverzity a riadeného manažmentu prírodných zdrojov.
Na území sa vyskytuje 6 druhov dubov, ktorých plody,
žalude, tvoria významnú zložku potravy diviačej zveri. Tá sa v
lokalite loví, ale aj dôsledne obhospodaruje. Miestny manažment nám predviedol sofistikovaný systém odchytových a
manipulačných zariadení. Nasledujúce dva dni sa účastníci
stretli na univerzite Studi della Tuscia v mestečku Viterbo.
Toto staré historické mesto bolo v
minulosti letným sídlom pápeža a
budova fakulty veterinárneho lekárstva
bola pôvodne pevnosťou a skladom
obilia. Vo vnútorných priestoroch boli
zachované nádherné historické sochy
a klenby, z ktorých bolo cítiť stáročnú
históriu. V prvý deň privítal účastníkov
sympózia rektor univerzity a účastníkom sa prihovorili členovia signatárskych univerzít a vedeckého výboru. Za
našu univerzitu sa účastníkom prihovorila pani rektorka Dr. h. c. prof. MVDr.
Jana Mojžišová, PhD., členka čestného
výboru sympózia. MVDr. M. Tomko
predsedal sekcii manažment kopytníkov – súčasný celosvetový problém.
Dvojdňový program bol členený na
niekoľko sekcií. Každá sekcia začínala
plenárnou prednáškou, na ktorú tematicky nadväzovali čiastkové prezentácie. Plenárnou prednáškou MVDr. L.
Molnára, PhD., v sekcii veterinárneho
www.uvlf.sk

výskumu a chorôb bola prednáška Veterinárne aspekty
manažmentu zveri a divo žijúcej fauny. Na konferencii bolo
prezentovaných 63 posterov, našu univerzitu reprezentovali
postery „Endoparazitózy vybraných voľne žijúcich zvierat na
východnom Slovensku“ – MVDr. A. Iglódyová, PhD., a kol.,
a „Parazitózy rýb v slovenských riekach“ – MVDr. Ľ. Šmiga,
PhD., a kol. Ako účastník konferencie môžem potvrdiť, že
je pretrvávajúci záujem odborníkov v oblasti veterinárnej
medicíny, biológie a zoológie o ochranu prírodných zdrojov
a že jedine vzájomná prepojenosť a multidisciplinárny
prístup v kontexte „jeden svet – jedno zdravie“ môže priniesť
úspech a výsledky. Bolo veľmi povzbudzujúce vidieť veľký
počet mladých kolegov, ktorí prezentovali svoje výsledky
doktorandského štúdia. Boli prevažne zamestnancami
štátnej veterinárnej správy a laboratórií, ktoré sa zaoberali
diagnostikou chorôb voľne žijúcich zvierat. Miesto ďalšieho
stretnutia ešte nebolo definitívne rozhodnuté, ale som
presvedčený, že naša univerzita má čo poskytnúť v tejto
oblasti a vytvoriť priestor prezentovania sa výskumu a práce
odborníkov v oblasti manažmentu voľne žijúcich zvierat.
MVDr. Ladislav Molnár, PhD.
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Veterinary and Pharmacy Libri 2019

Predposledný októbrový týždeň priestory univerzitnej
študovne oživila už tradičná predajná výstava odbornej literatúry Veterinary and Pharmacy Libri 2019, ktorú každoročne organizuje Ústav vedeckých informácií a knižnica.
Tohtoročná výstava sa niesla v znamení 70. výročia založenia
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a
bola slávnostne otvorená v utorok 22. 10. 2019 príhovorom
rektorky UVLF v Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr. Jany Mojžišovej,
PhD., ako aj príhovormi riaditeľky ÚVIK MVDr. Libuše Bodnárovej, prorektora pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. MVDr. Juraja Pistla, PhD., a zástupcu
vydavateľstva Slovart G.T.G, s. r. o., Ing. Jozefa Grossa.
Záujemcovia o odbornú literatúru najmä z radov tvorivých
pracovníkov univerzity mali možnosť prehliadnuť si pestré
spektrum najnovších publikácií venovaných veterinárnemu
lekárstvu a farmácii so zameraním prevažne na úzko špecializované oblasti z klinickej praxe. Zamestnanci univerzity mali
tiež možnosť vybrať si publikácie podľa svojej potreby do
čiastkových knižníc na svojich pracoviskách, ako aj možnosť
odporučiť ich na prezenčné štúdium do študovne ÚVIK, kde
budú následne zakúpené z Fondu na podporu umenia.
Podujatie obohatila aj obľúbená súťaž Vyhraj knihu, v

ktorej boli účastníci
výstavy zaradení do
losovania o 3 vybrané
knižné tituly. Súťaž
prebiehala
počas
celého
výstavného
týždňa. Žrebovanie
víťazov sa uskutočnilo 28. 10. 2019 pod
dohľadom JUDr. Viery
Jančíkovej z právneho
a personálneho oddelenia. Vylosovaní boli 3 víťazi: MVDr.
Ivana Maruščáková, doc. RNDr. Beáta Holečková, PhD., a
Renáta Ferková. Výhercom srdečne blahoželáme.
Výstava bola sprístupnená od utorka do piatku 25. 10.
2019 v čase od 8. do 18. hod. a tešila sa bohatej návštevnosti.
Na základe záujmu bolo do čiastkových knižníc pracovísk a
do študovne objednaných 42 nových publikácií.
MVDr. Libuša Bodnárová
riaditeľka ÚVIK

XLIX. Lenfeldovy a Höklovy dny

V dňoch 16. a 17. októbra 2019 usporiadali Fakulta veterinárnej hygieny a ekológie Veterinárnej a farmaceutickej
univerzity Brno a Štátna veterinárna správa ČR konferenciu
Hygiena a technologie potravin, XLIX. Lenfeldovy a Höklovy
dny. Hostí privítala a konferenciu otvorila dekanka Fakulty
veterinárnej hygieny a ekológie Veterinárnej a farmaceutickej univerzity Brno doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, PhD.
Konferencia bola zameraná na zdravotnú bezpečnosť a
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kvalitu potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu v celom
potravinovom reťazci vrátane oblasti spoločného stravovania.
Plenárne prednášky boli venované činnosti národného
kontrolného bodu EFSA v ČR a jeho spolupráci s českou
vedeckou komunitou (Götzová, J.), výsledkom kontroly
potravín v roku 2019 (Váňa, J.) a výsledkom kontrolnej
činnosti potravín z pohľadu Štátnej poľnohospodárskej
a potravinárskej inšpekcie ČR (Pokora, J.). Ďalšie prednášky sa zaoberali zmenami právnych predpisov týkajúcich sa potravín (Vošmerová, P.), porušovaniu právnych
predpisov pri predaji potravín (Novotná Kružíková, K.),
vplyvom tepelnej úpravy bravčového mäsa na hmotnostné
straty (Kameník, J.), trvanlivými mäsovými výrobkami ako
snackmi z pohľadu reformulácie potravín (Ježek, F.). Prof.
MVDr. Peter Turek, PhD., z UVLF v Košiciach sa vo svojej
prednáške venoval vzájomnej spolupráci vysokoškolských
pracovísk a mäsového priemyslu. Prednášky so zameraním
na vyšetrovanie salmonelových epidémií z pohľadu veterinárneho dozoru (Vlasáková, V.), zhodnotenie zdravotného
stavu mliečnej žľazy bahníc počas laktácie (Tvarožková, K.) a
www.uvlf.sk

spracovanie mlieka v minimliekarňach v Karlovarskom kraji
(Slepičková, M.) odzneli v závere prvého dňa konferencie.
Prednášky druhého dňa konferencie boli odborne orientované na spôsoby falšovania potravín (Čížková, H.), metódy
detekcie falšovania potravín (Rajchl, A.), porovnanie kvalitatívnej a kvantitatívnej peľovej analýzy (Pospiech, M.), reguláciu reklamy na potraviny (Hadaš, J.), antioxidačný profil
dressingu repkového oleja vyrábaného s prídavkom čaju
(Dordevic, D.) a zmeny biochemického zloženia čaju v recyklačnom procese (Platanova, N.). Program konferencie okrem
plenárnych prednášok a prednášok obohatilo viac než 50

posterových prezentácií.
Popoludňajší program druhého dňa bol už tradične zameraný na históriu veterinárnej medicíny.
Konferenciu podporila aj Katedra hygieny a technológie
potravín UVLF v Košiciach už tradične bohatou účasťou. V
roku 2020 sa uskutoční XL. ročník konferencie Lenfedovy a
Höklovy dny, ktorý bude organizovaný ako súčasť osláv 30.
výročia založenia fakulty veterinárnej hygieny a ekológie
Veterinárnej a farmaceutickej univerzity Brno.
prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.

Účasť UVLF v Košiciach na oslavách 50. výročia založenia
Farmaceutickej fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Hrálové
Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
oslavuje v roku 2019 50. výročie svojho založenia. Pri tejto
príležitosti Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy zorganizovala viacero podujatí. Oslavy vyvrcholili slávnostným
večerom 19. októbra 2019 v spoločenskom a kultúrnom
centre Perof Gallery. Na slávnosti sa zúčastnili pozvaní hostia
– bývalí aj súčasní členovia vedení fakulty, študenti, absolventi, učitelia, partneri z farmaceutických fakúlt – medzi
pozvanými nechýbali dekan Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, dekanka Farmaceutickej
fakulty Veterinárnej a farmaceutickej univerzity v Brne a za
Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa
na slávnosti zúčastnila prorektorka prof. MVDr. Zita Faixová,
PhD. Oficiálnu časť otvoril dekan farmaceutickej fakulty
prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D., ktorý uviedol históriu
vzniku fakulty a načrtol hlavné ciele fakulty v budúcnosti.
Potom sa ujal slova rektor Karlovy univerzity prof. MUDr.
Tomáš Zima, DrSc., MBA, ktorý vyzdvihol význam fakulty
v rámci Karlovy univerzity a v medzinárodnom priestore.
Poslednou časťou oficiálneho programu bolo slávnostné
odovzdávanie pamätných medailí – medzi ocenenými bol aj
prvý dekan fakulty Dr. h. c. prof. RNDr. Jaroslav Květina, DrSc.,

bývalý dekan prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., tvoriví
pracovníci fakulty, ktorí dosiahli významné úspechy vo vede
(napr. Bolzanovu cenu) a reprezentácii fakulty aj bývalí prezidenti Spolku českých študentov farmácie.
Po oficiálnej časti nasledoval koncert. Zlatým sponzorom
slávnostného večera bola spoločnosť Zentiva. Fakulta vydala
publikáciu „Sborník k 50. výročí založení Farmaceutické
fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové“. V zborníku je
uvedená 50-ročná história Farmaceutickej fakulty v Hradci
Králové, zoznam členov vedení, emeritných profesorov,
pracoviská fakulty s personálnym obsadením, vyučovanými predmetmi, oblasťami vedecko-výskumnej činnosti,
riešenými grantmi, publikačnými výstupmi a spomienkami
pamätníkov. Osobitnou kapitolou sú pozdravy a gratulácie
vysokých škôl a partnerov. Prorektorka Faixová v mene
rektorky zablahoželala a odovzdala jubilujúcej fakulte
pamätný list a pamätnú medailu.
prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
prorektorka pre medzinárodné vzťahy
a internacionalizáciu

ISAH 2019 – 19. ročník medzinárodného stretnutia zoohygienikov

Prof. MVDr. Ján Venglovský, PhD., MVDr. Gabriela Gregová, PhD.

www.uvlf.sk

V dňoch 8. až 12. 9. 2019 sa v poľskom Vroclave konal pod
záštitou primátora mesta a Ministerstva poľnohospodárstva
a rozvoja vidieka Poľska 19. medzinárodný zoohygienický
kongres ISAH. Hlavnými organizátormi kongresu ISAH
2019 bola Univerzita environmentálnych vied vo Vroclave.
Kongresu sa zúčastnili piati zamestnanci našej univerzity
– prof. MVDr. Ján Venglovský, PhD., doc. Daniela Takáčová,
PhD., doc. MVDr. Ivona Kožárová, PhD., MVDr. Gabriela
Gregová, PhD., a MVDr. Ingrid Mindžáková.
Kongres ISAH je významným vedeckým podujatím pre
odborníkov v oblasti hygieny, zdravia a dobrých životných
podmienok zvierat. Pre priemysel a vedcov je to jedinečná
príležitosť stretnúť sa a získať nové znalosti, ako aj vymeniť
si skúsenosti, možnosti na uplatnenie nových myšlienok v
praxi. Mottom tohtoročného kongresu bolo „Hygiena chovu
zvierat ako základ jedného zdravia, welfare zvierat, zlepšenia biologickej bezpečnosti, ochrany životného prostredia
a zvýšenia kvality potravín“. Počas štyroch dní boli na
programe vedecké prednášky a posterové prezentácie zahŕ27

Výkonný výbor organizácie ISAH a členovia organizačného výboru
ISAH 2019

ňajúce tieto základné vedecké témy:
– zdravie zvierat, dobré životné podmienky a správanie
		 sa zvierat,
– hygiena zvierat, prevencia chorôb, biologická bezpeč		 nosť a antibiotiko-rezistencia
– kvalita potravín a bezpečnosť potravín živočíšneho
		 pôvodu,
– zoonózy, choroby prenášané vektormi a novoobja		 vujúce sa choroby,
– včelárstvo a problémy včelárstva,
– interakcie medzi životným prostredím a živočíšnou
		 výrobou,
– výživa, krmivá a prísady,
– udržateľná živočíšna výroba a ochrana agro-biodiver		 zity,
– efektívne a alternatívne poľnohospodárstvo,
– správne techniky, riziká a prínosy v chove dobytka,
– chov hospodárskych zvierat, rýb a akvakultúry.
V pondelok 9. septembra bol kongres oficiálne otvorený hlavným organizátorom profesorom Sebastianom

Opalinským, rektorom univerzity Tadeuszom Trziszkom, a
bývalým rektorom univerzity profesorom Romanom Kolaczom (vedúcim katedry zoohygieny Vroclav). Následne
uvítal účastníkov kongresu prezident medzinárodnej organizácie ISAH profesor Jörg Hartung. Počas troch dní v rámci
plenárnych prednášok vystúpilo množstvo popredných
svetových odborníkov z rôznych oblastí hygieny chovu
zvierat a ochrany zdravia zvierat: prof. Zygmunt Pejsak, prof.
Jean-Pierre Vaillancourt, prof. Jacek Koziel, Dr. Roly Owers,
Dr. Nadav Galon, doc. Thomas Banhazi, prof. Kaspar Bienefeld, Dr. Josef Bachmeier, prof. Albert Osterhaus, Dr. Tomasz
Grudnik, Dr. Krzysztof Wojtas.
Prezident ISAH profesor Jörg Hartung otvoril 19. ročník
kongresu ISAH a predniesol svoju prednášku na tému
použitia moderných systémov, inteligentných senzorov a
robotických nástrojov v chove hospodárskych zvierat. Tieto
zoohygienické systémy a programy vytvárajú užšiu spoluprácu medzi veterinármi, poľnohospodárskymi inžiniermi,
poľnohospodármi, maloobchodníkmi, spotrebiteľmi a tiež
mimovládnymi organizáciami. Kongresu sa zúčastnilo aj 6
mladých vedcov z rozvojových krajín sveta (Afrika, Južná
Amerika, Mexiko), ktorým túto možnosť prezentovať svoje
výsledky poskytla PTF Nadácia Profesora Tielena.
V posledný deň kongresu zasadalo valné zhromaždenie
ISAH, na ktorom boli menovaní zástupcovia ISAH jednotlivých krajín sveta. Za Slovensko ako zástupca ISAH bola do
širšieho výboru menovaná MVDr. Gabriela Gregová. Profesor
Ján Venglovský bol opätovne zvolený za člena výkonného
výboru organizácie ISAH. Valné zhromaždenie ISAH taktiež
zvolilo miesto konania budúceho kongresu ISAH, ktorým sa
stalo Thajsko. V auguste 2021 sa kongres ISAH uskutoční v
Thajskom Phatthaya.
Vedecká aj spoločenská úroveň kongresu bola veľmi
vysoká a nadmieru splnila očakávania všetkých účastníkov
kongresu aj organizátorov.
MVDr. Gabriela Gregová, PhD.
Ústav hygieny zvierat a životného prostredia UVLF v Košiciach

24. sympózium z dejín farmácie v Banskej Bystrici

Prednášatelia na 24. sympóziu z dejín farmácie

Na prvý pohľad to s usporiadateľstvom tohoročného
sympózia z dejín farmácie vyzerá pomerne zvláštne. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a Klub
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dejín farmácie pri Vsl. múzeu v Košiciach sú síce už tradične
jeho hlavnými organizátormi, ale v tomto prípade k nim
pribudlo aj Poštové múzeum v Banskej Bystrici. Vysvetlenie je však prozaické. V posledných rokoch sa bádanie v
tejto oblasti i prezentácia jeho výsledkov výrazne profesionalizovali, z čoho vyplýva, že aktívnymi účastníkmi týchto
akcií sa v prevažnej miere stávajú pracovníci z filozofických
fakúlt, múzeí, archívov, knižníc a ďalších inštitúcií. Jedným z
pravidelných účastníkov našich sympózií je aj PhDr. RNDr.
Richard R. Senček, PhD., kustód banskobystrického Poštového múzea, pracoviska Slovenskej pošty. Práve on iniciatívne prevzal na seba úlohu organizačného zabezpečenia
sympózia, ktoré vďaka Slovenskej pošte a poskytnutiu jej
konferenčných priestorov dodržalo dlhoročnú tradíciu,
teda jeho hladký priebeh bez potreby úhrady účastníckych
poplatkov.
V piatok 18. októbra 2019, takmer presne rok po veľmi
úspešnom sympóziu usporiadanom na Trenčianskom hrade
k stému výročiu vzniku Československa a čs. farmácie (19.
– 20. 10. 2018), odznelo v Poštovom múzeu týchto deväť
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prednášok od šiestich autorov s množstvom obrazovej
dokumentácie a prínosnou diskusiou:
– PhDr. RNDr. Richard R. Senček, PhD. (Obč. združenie
		 Diversitatis culturae): Xenodochium v Banskej Bystrici
		 alebo stručné predstavenie farmaceutickej histórie
		 Banskej Bystrice
– PhDr. Zuzana Kollárová, PhD. (Štátny archív Prešov,
		 pracovisko Archív Poprad): Spolok spišských lekárov a
		 lekárnikov
– RNDr. Anton Bartunek, PhD. (UVLF v Košiciach): 100
		 rokov od vzniku Univerzity Komenského a jej význam
		 pre štúdium farmácie na Slovensku
– Doc. PhDr. František Šimon, PhD. (Filozofická fakulta
		 UPJŠ v Košiciach, Katedra romanistiky): Henischove
		 preklady farmaceutických diel
– PhDr. RNDr. Richard R. Senček, PhD.: Lekár a lekárnik
		 K. O. Moller
– MVDr. Miloš Jesenský, PhD. (Kysucké múzeum, Čadca):
		 Psychofarmaká v kultúre starovekých civilizácií
– RNDr. Anton Bartunek, PhD.: Študijný predmet deji-

		 ny farmácie na UVLF v Košiciach. Päťročné skúsenosti
– PhDr. Angelika Šrámková, PhD. (Lekáreň Biely lev,
		 Veľký Krtíš): 100 rokov od smrti lekárnika a maliara
		 Teodora Kostku - Csontváryho
– RNDr. Anton Bartunek, PhD.: Komentár k niektorým
		 publikovaným príspevkom s tematikou dejín farmácie
V záverečnej diskusii účastníci tohto aj po spoločenskej
stránke úspešného sympózia s uspokojením konštatovali, že
v jeho priebehu boli prezentované veľmi kvalitné výsledky
bádateľskej práce aktívnych účastníkov, ktoré obohatili naše
znalosti v oblasti farmaceutickej historiografie. Z akcie sa
pripravuje, tak ako po minulé roky, aj zborník prednášok.
S potešením môžeme avizovať, že budúcoročné jubilejné
25. sympózium z dejín farmácie sa bude znova konať na
východnom Slovensku, kde má svoje štvrťstoročné korene,
konkrétne na pracovisku Štátneho archívu v Poprade.
RNDr. Anton Bartunek, PhD.
Katedra lekárenstva a sociálnej farmácie UVLF v Košiciach

X. zjazd Slovenskej farmaceutickej spoločnosti
V dňoch 5. – 6. 9. 2019 sa zamestnanci Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach zúčastnili
na X. zjazde Slovenskej farmaceutickej spoločnosti (SFS),
ktorý bol venovaný 100. výročiu vzniku Univerzity Komenského v Bratislave (UK) a ku ktorému aj mi srdečne blahoželáme. Hlavným mottom tohto podujatia bolo: Quo vadis
scientia pharmaceutica. Otvorenie podujatia bolo sprevádzané slávnostnými príhovormi prezidenta SFS Dr. h. c.
prof. RNDr. Jozefa Čižmárika, PhD., prorektorky pre rozvoj
a kvalitu UK v Bratislave prof. MUDr. Viery Štvrtinovej, PhD.,
dekana Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave prof. PharmDr.
Pavla Mučajiho, PhD., a generálneho riaditeľa farmaceutickej spoločnosti ANGELINI PharmDr. Petra Špringera, MPH.
Taktiež na tejto významnej udalosti boli udeľované ocenenia
a vyznamenania osobnostiam, ktoré svoj život zasvätili
rozvoju farmaceutických oblastí.
Program X. zjazdu SFS bol rozdelený do 7 sekcií: Konferencia dejín farmácie, 48. konferencia syntézy a analýzy liečiv,
XLV. lekárnické dni SFS Milana Lehkého a 34. sympózium o
nových liekoch, 37. technologické dni, 21. pracovný deň
sekcie prírodných liečiv, 8. pracovná konferencia klinickej
farmácie a posterová sekcia. Konferencia bola obohatená o
výstavu výtvarných diel pána PharmDr. Miroslava Vörösa a
fotografickú tvorbu jeho syna Mgr. Petra Vörösa, lekárnikov
z Nových Zámkov. Hlavným programom pre zamestnancov
Katedry lekárenstva a sociálnej farmácie UVLF bola sekcia

XLV. lekárnických dní SFS
Milana Lehkého v spojení
s 34. sympóziom o nových
liekoch a posterová sekcia,
kde mala katedra svoje
aktívne zastúpenie a taktiež
v rámci celého X. zjazdu
SFS členku v organizačnom
výbore PharmDr. Moniku
Fedorovú, PhD. Aktívnou
účasťou z UVLF v Košiciach
sa taktiež prezentovala
katedra
farmaceutickej
technológie, katedra farmakognózie a botaniky, katedra
chémie, biochémie a biofyziky – ústav farmaceutickej
chémie, katedra mikrobiológie a imunológie – ústav
imunológie.
Celý program X. zjazdu SFS bol veľmi pútavý a odborne
na vysokej úrovni. Získali sme množstvo odborných a praktických poznatkov, ktoré využijeme v našom ďalšom profesijnom raste.
Mgr. Radoslav Suchovič

Univerzita na konferencii o liečivých rastlinách
V dňoch 11. – 13. septembra 2019 sa konala v penzióne
Chata Pieniny v Lesnici medzinárodná konferencia o liečivých rastlinách vo výskume a v praxi. Hlavným organizátorom bolo záujmové združenie RUMANČEK a firma VILORA.
Spoluorganizátormi konferencie boli Farmaceutická fakulta
Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Katedra farmakognózie a
botaniky Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v
www.uvlf.sk

Košiciach. Podujatie slávnostne otvoril hlavný organizátor
konferencie Ing. Viliam Oravec, PhD., ktorý v svojom prejave
stručne zaspomínal na doterajšie konferencie a pripomenul
už 35 rokov jej existencie. V úvodných príhovoroch vystúpili
zástupcovia spoluorganizátorov konferencie. V zastúpení
pani rektorky Dr. h. c. prof. MVDr. J. Mojžišovej, PhD., vystúpila
so svojím pozdravným prejavom pani prorektorka prof.
MVDr. Z. Faixová, PhD., UVLF Košice, taktiež prof. PharmDr.
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P. Mučaji, PhD., FaF UK Bratislava, a v zastúpení dekana doc.
Ing. P. Ondrišíka, PhD., FAPZ SPU Nitra, vystúpila pani doc.
M. Habánová, PhD. Za svoj dlhoročný prínos v oblasti pestovania a výskumu liečivých rastlín boli ocenení mnohí účastníci konferencie.
Na konferencii odznelo 19 prednášok a 22 posterových prezentácií z oblasti pestovania a zvyšovania kvality
produkcie liečivých rastlín až po nové metódy stanovenia
sekundárnych metabolitov a ich uplatnenie vo farmácii.
UVLF zastupovali pracovníci katedry farmakognózie a botaniky, ktorí z projektu APVV-15-0377 prezentovali dosiahnuté
výsledky z testovania rastlinných extraktov a ich bioaktívnych zložiek na Gram-pozitívnu baktériu Staphylococcus
aureus . Pán doc. RNDr. M. Žemlička, CSc., prednášal na
tému Doba postantibiotická prírodné inhibítory atb rezistencie a mikrobiálnej virulencie. V posterových prezentáciách sa prezentovali doc. Ing. J. Eftimová, CSc., s témou
Výber vhodných rastlín s antimikrobiálnym účinkom, RNDr.

M. Bačkorová, PhD., Antimikrobiálne účinky sekundárnych
metabolitov rastlín, a PharmDr. S. Kurhajec Moderné metódy
prípravy rastlinných extraktov. Univerzitu na konferencii
reprezentovala aj pani doc. MVDr. E. Čonková, PhD., s témou
Antimykotický účinok rastlinných produktov na kvasinky
Candida albicans.
Pre účastníkov konferencie boli pripravené sprievodné
oddychové akcie ako prehliadka Kamaldulského kláštora a
múzea Červený Kláštor, návšteva goralskej obce Sromowce
Nižnej v Poľsku a splav plťami po Dunajci z Majerov do
Lesnice. Nezabudnuteľné chvíle pripravili organizátori počas
spoločenského večera pre doc. RNDr. M. Žemličku, PhD.,
ktorého pri príležitosti jeho životného jubilea a za celoživotný prínos v oblasti farmácie pasovali za gorala. V závere
si dovolím vysloviť presvedčenie, že to bola veľmi užitočná,
priateľská konferencia a tešíme sa na ďalšie stretnutia.
doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc.

Spomienka na MVDr. Miroslava Húsku, PhD.
(22. 3. 1951 – 26. 4. 2019)
Od okamihu, kedy sme sa dozvedeli
správu, že v piatok 26. apríla 2019 po
krátkej chorobe dotĺklo jeho srdce, zo
všetkých strán našej akademickej obce i
celej veterinárnej pospolitosti a okruhu
jeho priateľov a známych prichádzala s údivom otázka, či je to pravda a
následne úprimná sústrasť. Najčastejšie
boli skloňované slová a vyjadrenia, ktoré
veľavýznamne zjednotila vo svojej vete naša kolegyňa, ktorá
nám v maile napísala, citujem: „Bude nám chýbať každodenný úprimný pozdrav a úsmev od dlhoročného kamaráta
a kolegu Mirka, ktorými nikdy nešetril a boli obohatením pri
každom stretnutí s ním.“
„Milí zlatenkí, chcem vám len povedať...“, takto vždy v
dobrej a veselej nálade, nech už bolo akokoľvek ťažko, nás
zvykol oslovovať náš kolega MIREČEK a ihneď nám bolo
na duši lepšie. Dnes som presvedčený o tom, že túto jeho
danosť a schopnosť šíriť pohodu, lásku a porozumenie,
ktoré mu sálali z celého tela, ale najmä z tváre, mu do vienka
v kolíske iste dala dobrá sudička v Humennom, kde sa 22.
marca 1951 narodil, a isto uznáte, že Miro toto posolstvo po
celý svoj život denno-denne poctivo napĺňal.
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MVDr. Miroslav Húska, PhD., po základnej škole študoval
na strednej všeobecnovzdelávacej škole na Šmeralovej –
maturitný ročník 1969, potom na Vysokej školy veterinárskej – promočný ročník 1976, ktoré absolvoval v Košiciach.
Nekonečné a asi najkrajšie boli jeho spomienky obvodného
veterinárneho lekára z okresu Spišská Nová Ves, kde nastúpil
a pracoval po absolvovaní vysokej školy a základnej vojenskej služby. Ešte počas štúdia sa oženil a s manželkou Máriou
vychovali dvoch synov – Radovana a Rastislava.
Z našich klinických pracovísk k nemu do obvodu chodievali učitelia a študenti a práve jeho odborné skúsenosti z
terénnej veterinárnej práce boli základom pre jeho prijatie
na našu vtedy VŠV v Košiciach, na katedru epizootológie,
infektológie a parazitológie, kde od roku 1989 pracoval ako
samostatný vedecko-výskumný pracovník, neskôr od roku
1993 ako vedecko- pedagogický pracovník na katedre prežúvavcov a ošípaných a od roku 2008 až do dnes na klinike
ošípaných. Vo vedecko-výskumnej oblasti sa spočiatku
venoval problematike besnoty, neskôr svoj záujem preorientoval na ekológiu a vplyv životného prostredia na zdravie
zvierat a ľudí v oblasti so zvýšeným spádom ťažkých kovov
a následným negatívnym pôsobením na živý organizmus.
Venoval sa aj výskumu a aplikácii probiotík a testovaniu
www.uvlf.sk

homeopatických prípravkov a výsledky svojej práce publikoval vo viac ako 60 vedeckých prácach. Počas viac ako
30-ročnej práce na akademickej pôde všetky svoje odborné
skúsenosti z praxe, ako aj osobné danosti plne zúročil v
prospech pracoviska a našej univerzity. Zabezpečoval
odbornú prípravu študentov v chovoch, kde pôsobil, jeho
meno bolo akoby kľúčom pre terénnu prax, kde ho dôverne
poznali, v nových chovoch poznajúc systém poľnohospodárskej praxe. Študentov si doslova podmanil zručnosťou,
trpezlivosťou a veľakrát skôr otcovským prístupom. Úspešne
pripravil mnoho diplomantov, účastníkov ŠVOČ a vždy bol
pri všetkých významných udalostiach študentov od imatrikulácie, prelomovíc, VT dní, banketov aj promócií vzdávajúc
tak hold študentským tradíciám, veľakrát ako vedúci učiteľ
ročníka, študijnej skupiny alebo ako ich asistent na cvičeniach od 3. až po 6. ročník. Postupom rokov dospel aj do
funkcie vedúceho učiteľa a organizátora Univerzity tretieho
veku, kde bol veľmi obľúbeným učiteľom.
Neodmysliteľná bola jeho celospoločenská aktivita. Už po
príchode na univerzitu ho zlákal Dr. Beníšek, PhD., do speváckeho súboru Cantica Veterinária, s ktorou slávili úspech a

pochodili všetky okolité krajiny. Bol zanieteným organizátorom v odborovom zväze. Aktívne sa podieľal na domácich
i zahraničných zájazdoch, lyžiarskych i turistických zrazoch,
Mikulášskych večierkoch, MDD až po kultúrne podujatia a
kvalitu stravovania. Miloval humor, vedel sa zabávať, múdro
a zodpovedne poradiť. Nad všetku túto oddanú spoločenskú
činnosť si osobne vážim jeho vzťah k rodine. Okrem manželky
a synov, dnes už aj vnúčat, ktoré vždy boli na prvom mieste,
pomáhal celej rodine, súrodencom a mnohým iným.
Miro náš, pán doktor Húska, PhD., lúčim sa s Tebou v mene
všetkých priateľov, spolupracovníkov, kolegov, celej veľkej
akademickej obce Univerzity veterinárskeho lekárstva a
farmácie v Košiciach i tých už neprítomných a pozdrav od
nás tých „zlatenkých“, ktorí si ťa tak predčasne k sebe privolali.
Česť tvojej pamiatke!
prof. MVDr. Peter Reichel, CSc.
a kolektív kliniky ošípaných

Úspešná prezentácia našej univerzity

V dňoch 24. – 26. 9. 2019 sa konal v Incheba Expo Bratislava XXIII. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného
a celoživotného vzdelávania Gaudeamus – Akadémia
Bratislava 2019. Na veľtrhu malo zastúpenie 350 univerzít,
vysokých škôl, fakúlt a iných vzdelávacích inštitúcií zo
Slovenskej republiky a ďalších 13 krajín Európy, USA, Kanady
či Austrálie. O informácie o vysokých školách malo záujem
viac ako 9 300 žiakov stredných škôl, prevažne zo Slovenska.
Na veľtrhu sa mohli potenciálni záujemcovia o štúdium
zúčastniť aj rôznych prednášok a vyhľadať pedagogické či
testovacie centrum na pomoc pri výbere budúceho povolania.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach bola taktiež jednou z mnohých, ktoré študentom prišli
ponúknuť všetky potrebné informácie ohľadom štúdia či
uplatnení sa absolventov po ukončení vysokoškolského
štúdia. O našu univerzitu sa žiaci aktívne zaujímali, najmä o
študijné programy (ŠP) všeobecné veterinárske lekárstvo a
farmácia. V tíme, ktorý prezentoval našu alma mater, zastupovali vysokoškolských učiteľov MVDr. Marián Prokeš, PhD., a
Mgr. Radoslav Suchovič, ktorí sprostredkovali žiakom mnohé
www.uvlf.sk

informácie o škole a skúsenosti s uplatnením po absolvovaní
štúdia. Študentskú časť akademickej obce a tímu sme reprezentovali my, študenti 3. ročníka ŠP všeobecné veterinárske
lekárstvo Andrej Ciho a Simona Čobejová. K nám sa žiaci
obracali najmä s otázkami o živote na vysokej škole, účasti
na mimoškolských aktivitách a činnosti záujmových klubov
univerzity. Všetkým sme sa snažili dostatočne zodpovedať
ich otázky a podať adekvátne informácie nie len o štúdiu,
ale aj o živote v meste Košice, ktoré sa pre nich môže stať na
nasledujúcich pár rokov druhým domovom.
Účasť na veľtrhu hodnotíme veľmi pozitívne a veríme, že
všetci sme dostatočne motivovali mladých ľudí k štúdiu,
ktoré nie je najľahšie, ale zároveň patrí medzi krásne, najmä
pre budúce povolania, ktoré sú pre život ľudí a zvierat nevyhnutné. Dúfame, že sa budeme v nasledujúcich rokoch
nášho štúdia môcť opäť zúčastniť takejto skvelej akcie, akou
bol práve Gaudeamus – Akadémia Bratislava 2019.
Andrej Ciho, Simona Čobejová
3. ročník ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo
Foto: Marián Prokeš
31

Zápisy študentov na akademický rok 2019/2020
Zápisy študentov na nový akademický rok tradične
prebiehajú v prvých dvoch septembrových týždňoch. Počet
študentov zapísaných do prvých ročníkov sa odvíja od
schváleného smerného čísla prijímaných študentov na daný
akademický rok. Na akademický rok 2019/2020 bol Akademickým senátom UVLF v Košiciach dňa 25. 6. 2018 schválený celkový počet 630 novoprijatých študentov za všetky
študijné programy a formy štúdia.
V slovenskom štúdiu prebiehali zápisy študentov v termíne
od 2. 9. do 9. 9. 2019. Náhradné termíny boli stanovené na 13.
a 23. 9. 2019. Prvé tri dni boli vyhradené pre zápisy prvákov.
V anglickom štúdiu prebiehali zápisy v termínoch 2. 9. a od
9. 9. do 11. 9. 2019. Náhradný termín zápisu pre študentov,
ktorí boli ospravedlnení zo zdravotných alebo rodinných
dôvodov, sa konal 24. 9. 2019.
Celkovo sa na štúdium v akademickom roku 2019/2020
zapísalo 528 novoprijatých študentov, z toho 406 prvákov
na štúdium v slovenskom jazyku (ŠP VVL – 168, ŠP HP
– 90, ŠP F – 110, ŠP K DF – 40, ŠP K EF – 16, ŠP BKaP DF –
14, ŠP CanHip DF – 24, ŠP TaKP DF – 6) a 122 študentov na
štúdium v anglickom jazyku (ŠP GVM – 90, ŠP NoŽ na partnerskej NU v Bodø – 32). Zápisy novoprijatých študentov
sa líšia od zápisov študentov do vyšších ročníkov svojou

náplňou, priebehom a rozsahom informácií. Novoprijatých
študentov je potrebné zoznámiť so štúdiom, životom na
univerzite a v Košiciach. Študenti sú informovaní o systéme
výučby cudzích jazykov (resp. slovenského jazyka), o výučbe
telesnej výchovy, o možnostiach ubytovania, o fungovaní
informačného systému vypožičiavania študijnej literatúry,
sú im prezentované študentské kluby a úvody do štúdia,
ktoré obsahujú informácie o Študijnom poriadku UVLF
v Košiciach, o fungovaní Akademického informačného
systému AIS a pridelenej oficiálnej študentskej emailovej
adrese, študenti sú rozdelení do študijných skupín, získajú
prehľad o rozvrhoch hodín a zúčastnia sa prehliadky areálu
našej univerzity v sprievode vedúcich učiteľov jednotlivých
ročníkov.
Do vyšších ročníkov sa celkovo zapísalo 1199 študentov,
z toho 984 študentov na štúdium v slovenskom jazyku a
215 študentov na štúdium v anglickom jazyku. Na UVLF v
Košiciach tak v akademickom roku 2019/2020 spolu študuje
1727 študentov, z toho 1390 v slovenskom a 337 v anglickom
jazyku.
Počet zapísaných študentov k 31. 10. 2019 podľa jednotlivých študijných programov a ročníkov sa nachádza nasledujúcej tabuľke:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Spolu

VVL

151

112

78

105

123

71

640

GVM

20

20

46

70

46

54

256

ŠP/ročník

HP

28

9

17

17

0

2

73

F

105

63

67

72

128

–

435

BKaP

14

9

7

–

–

–
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K DF

39

28

22

–

–

–

89

K EF

15

14

9

4

–

–

42

CanHip DF

22

8

13

–

–

–

43

CanHip EF

0

8

0

2

–

–

10

NoŽ

32

29

20

–

–

–

81

TaKP

6

22

–

–

–

–

81

Spolu

432

322

279

270

297

127

1727

Ing. Renáta Božíková, Ing. Michaela Paulíková

Uvítací piknik pre prvákov
Dňa 26. 9. 2019 sa na Univerzite veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach, v centrálnej oddychovej zóne, konal
3. ročník uvítacieho pikniku pre prvákov. Na začiatku všetkých svojím príhovorom privítal prorektor pre rozvoj školy a
hodnotenie kvality prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD. Po otvorení
akcie nasledovala registrácia prvákov a prihlasovanie tímov
do súťaže „Spoznaj našu školu“. Celkovo sa prihlásilo 7 tímov,
každý po 5 až 8 členov. Jeden tím tvorili zahraniční študenti.
Súťaž sa kvôli dažďu uskutočnila v pavilóne chemických
disciplín. Súťažiaci museli odpovedať na otázky z viacerých
oblastí. Potrebovali napríklad rozpoznať zrná hospodár32

skych plodín, určiť druh zvieraťa podľa lebky, ale aj poznať
osobnosti našej univerzity.
Napriek menej priaznivému počasiu panovala veselá
atmosféra. Čas súťaženia nám spríjemňovala študentská
hudobná skupina Bačova slina. Z repertoáru zahrali jednak
svoje pesničky ako Hruška, Borievka alebo Kukurička, ako aj
známejšie pesničky ako Dva duby alebo Na kostolnej veži.
Počas akcie pripravili dobrovoľníci zo záujmových klubov
rôzne dobroty. Výber bol naozaj bohatý, Klub IVSA Slovakia
zabezpečil prípravu hranoliek, Včelársky klub ponúkal
hamburgery, Klub Hygiena Alimentorum pripravil grilowww.uvlf.sk

vané klobásky, Spolok košických študentov farmácie miešal
drinky a osladil čas účastníkom mafinmi. Klub poľovníckej
kynológie navaril tradične vynikajúci guľáš, Aqua Terra klub
zabezpečil langoše, hot dogy a chlieb s masťou. Pestrosť
výberu dopĺňali palacinky v réžii Klubu chovateľov malých
cicavcov a exotických vtákov. Rozhodne si každý prišiel na
svoje a veru nebolo jednoduché si z toľkých dobrôt vybrať,
všetko vyzeralo dobre. Po vyhodnotení súťaže nasledoval
voľný program, ktorý nám spestril DJ svojou hudbou. Zábava
pokračovala až do 22. hodiny.
Tento rok sme sa tešili z veľkého záujmu prvákov, ktorých
bolo viac než 80. Hoci nie všetci súťažili, sme veľmi radi,
že našli odvahu a prišli. Na uvítací piknik pre prvákov boli
pozvaní aj členovia pedagogického zboru. Veľmi nás potešil
aj ich záujem a ďakujeme im za účasť a podporu akcie.

Tohtoročný uvítací piknik pre prvákov mal veľmi dobrú
spätnú väzbu, preto veríme, že v tradícii budeme pokračovať
a nasledovné ročníky budú aspoň tak vydarené, ako tento.
Môžem povedať, že táto a podobné študentské aktivity uľahčujú študentom prvých ročníkov zoznámiť sa medzi sebou,
so staršími spolužiakmi ako aj s univerzitou a nám umožňujú
realizovať sa, naberať skúsenosti a utužovať priateľstvá.
Na záver by sme chceli poďakovať v prvom rade vedeniu
univerzity za plnú podporu pri organizácii, garantom
jednotlivých klubov a všetkým ľuďom, ktorí sa na tejto akcii
podieľali.
Ivana Lančaričová, 3. ročník ŠP VVL
Klub IVSA Slovakia
Foto: Šimon Halás

Agrofilm aj u nás
V posledný septembrový deň sa v Lužiankach pri Nitre
začal 35. ročník medzinárodného filmového festivalu Agrofilm. O deň neskôr sa s vybranými filmami zo súťažnej
prehliadky filmových dokumentov s tematikou poľnohospodárstva, potravinárstva, ochrany prírodných zdrojov a života
na vidieku mohli zoznámiť aj diváci v Košiciach. Festival,
ktorý má za cieľ informovať laickú i odbornú verejnosť o
najnovších poznatkoch vedy a výskumu v oblastiach, ktoré
ovplyvňujú kvalitu života a naše zdravie, našiel jedno z pôsobísk aj na našej univerzite. Tri predpoludnia patrila aula UVLF
zaujímavým filmom, ktoré vybrali z ponuky 102 snímok z 28
krajín. UVLF sa k filmovému festivalu pridala posterovou
konferenciou, ktorá bola venovaná kvalite potravín a zdraviu
zvierat. O prípravu i realizáciu košickej účasti na Agrofilme sa
www.uvlf.sk

postaral vedúci katedry výživy, dietetiky a chovu zvierat doc.
Pavel Naď.
Hlavným organizátorom Agrofilmu je Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Nitra – Výskumný ústav
živočíšnej výroby v Lužiankach. Medzinárodná porota ohodnotila 42 súťažných filmov tohto ročníka. Tradičné diskusné
fórum bolo venované aktuálnej téme, plytvaniu potravinami.
Hlavnú cenu festivalu získal austrálsky film Grassroots, ktorý
hľadá aj pomocou vedeckých poznatkov riešenia, ako zlepšiť
stav poľnohospodárskej pôdy nielen v Austrálii. Správne
využívanie pôdy, jej obnova a ochrana má pre ľudstvo existenčný význam a musia si to uvedomiť vedci aj poľnohospodári na celom svete. Tomuto ročníku dominovala vo filmoch
včela a jej nenahraditeľná úloha pre ľudstvo. Moderný človek
33

však ohrozil včelstvo, čím ohrozil samého seba. Maďarský film
Po stopách včiel, slovenský film Krajina s vôňou medu a český
dokument Krajina pre včely získali ocenenia. Maďarský film
získal cenu ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR. Britský dokument V našich rukách priniesol v deviatich
príbehoch farmárov každodennú realitu ich boja s transformáciou systému produkcie potravín zdola nahor. Ich spôsob
farmárčenia chce vrátiť život pôde, priniesť férovú mzdu
farmárom a vrátiť chuť potravinám. Film si odniesol cenu
medzinárodnej poroty Agrofilmu. Kvasenie ako starodávny
spôsob úpravy potravín zaujímavo predstavil americký film
Kvasený, v ktorom sa divák dozvie, ako sa tento proces stále
využíva v súčasnom modernom svete. Porota ho ocenila
cenou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Vysoko
odborne a filmársky veľmi pútavo spracovali nemeckí autori
dokument Fómova hniloba a biela hniloba – dve najvýznamnejšie hubové ochorenia repky, a odniesli si cenu rektorky
SPU v Nitre. Cenu FAO získal izraelský film Trvalo udržateľný
národ. Sleduje troch ľudí, ktorí sa snažia priniesť trvalo udržateľné riešenia pre čoraz smädnejšiu krajinu. Izrael pociťuje
nedostatok vody, a tak prichádza s riešeniami, ako zmeniť
súčasný stav vo svete, kde v priemere každý desiaty človek
nemá prístup k pitnej vode.
(zb)

Konferencia ZO OZ PŠaV UVLF

V dňoch 15. – 16. októbra 2019 sa v rekreačnom zariadení Crocus v Kežmarských žľaboch uskutočnila konferencia
Základnej organizácie OZ PŠaV Univerzity veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach spojená so spoločným zasadnutím vedenia UVLF a predsedníctva AS UVLF. Konferenciu
organizovala Rada ZO pod vedením jej predsedu. Z vedenia
UVLF sa jej zúčastnili prorektori MVDr. Martin Tomko, PhD.,
prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., a prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD. Za AS UVLF doc. MVDr. Peter Lazár, PhD., MVDr.
Jana Koščová, PhD., a doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD. Z
vyšších zväzových orgánov sa jej zúčastnili podpredseda
OZ PŠaV na Slovensku a predseda Združenia vysokých škôl
a priamo riadených organizácií doc. Ing. Miroslav Habán,
PhD., prof. RNDr. Blažej Pandula, CSc., Mgr. Ján Mikluš a Ing.
Klaudia Šandorová.
Na konferencii odznela správa o činnosti odborovej organizácie, správa revíznej komisie, hodnotenie plnenia KZ v
roku 2019, informácia o stave, tvorbe a čerpaní sociálneho
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fondu na UVLF. Konferenciu v mene rektorky UVLF Dr. h. c.
prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD., pozdravil a zároveň informoval o aktuálnych úlohách pre prebiehajúci akademický
rok 2019/2020 prorektor MVDr. Martin Tomko, PhD. Predseda Združenia VŠ a PRO informoval prítomných delegátov
o aktuálnych aktivitách zväzu ako celku i združenia.
Vzhľadom na to, že Rada ZO OZ PŠaV UVLF po nových
voľbách nie je kompletná, delegáti konferencie schváli návrh
rady ZO, aby termín a čas doplňujúcich volieb za člena rady
stanovila volebná komisia, ktorá na tejto konferencii bola
zvolená – doc. MVDr. Ivona Kožárová, PhD., MVDr. Monika
Dražovská, PhD., Lenka Perháčová, Mária Gomolčáková,
Ingrid Saidová. Delegáti konferencie uložili rade ZO začať s
prípravou kolektívneho vyjednávania so zamestnávateľom
pre prípravu Kolektívnej zmluvy UVLF na rok 2020.
prof. RNDr. Michal Toropila, CSc.
Foto: Denisa Boľanovská
www.uvlf.sk

Komora veterinárnych lekárov SR informuje
Stretnutie KVL SR a KVL ČR

Pred takmer 12 rokmi sa začala písať história spoločného
zasadnutia KVL SR a KVL ČR. Tento rok sa konalo spoločné
zasadnutie Predstavenstva KVL ČR a a Prezídia KVL SR dňa 6. 9.
2019 na Orave v Zuberci. Počas dňa zasadali predstavenstvo
a prezídium samostatne a riešili svoju agendu. Po skončení
na spoločnom zasadnutí prítomných privítala prezidentka
KVL SR Silvia Štefáková a prezidentka KVL ČR Radka Vaňousová. Hlavné témy spoločného rokovania boli stanovené na
aktuálne témy, ktoré sú spoločné v obidvoch krajinách. Ako
prvá téma bola zameraná na africký mor ošípaných v ČR
a SR a úloha súkromného veterinárneho lekára pri likvidácií

tejto nebezpečnej nákazy. Druhá téma bola
nastolená na problémy pri výkone súkromných veterinárnych činností veterinárnymi
lekármi z iných štátov a podmienkami
tohto výkonu. Následne boli prerokované
aj dôležité témy ako korporátne spoločnosti vo veterinárnej oblasti a čo nás čaká
v tejto oblasti do budúcnosti, lieková politika, angažovanosť mladých kolegov na
živote komory, čipovanie zvierat, štandardy
ap. Aj keď sa stretávame s českými kolegami na rôznych akciách doma a v zahraničí, pri takýchto bilaterálnych oficiálnych rokovaniach je
vzájomná výmena skúseností inšpirujúca a nenahraditeľná.
Na spoločnom zasadnutí sa zúčastnili aj hostia, a to rektorka
UVLF v Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.,
miestny regionálny prezident na Orave MVDr. Ján Orčík,
riaditeľ RVPS v Dolnom Kubíne MVDr. Pavol Cserei.
Ako spomienku na spoločné zasadnutia sme odovzdali
českej komore putovnú zástavu s našimi logami. Veríme, že
sa naši českí kolegovia a priatelia cítili na Slovensku dobre a
tešíme sa na vzájomnú výmenu skúseností aj v budúcnosti.

Výstup veterinárnych lekárov na tatranské štíty – Roháče
Prvý
septembrový
víkend už tradične patrí
veterinárnym lekárom,
ktorí milujú naše hory,
prírodu, turistiku a chcú
si aktívne predĺžiť prázdniny. Tento rok KVL SR
zorganizovala
už XI.
ročník výstupu veterinárnych lekárov na tatranské
štíty pod Roháčmi v
Zuberci. V
predvečer
výstupu sa uskutočnilo stretnutie s členom
horskej záchrannej služby (HZS) zo Západných Tatier, ktorý
predstavil prácu HZS, ale aj upozornil účastníkov, ako sa
majú správať na horách v kritických situáciách. Upozornil
aj na zhoršujúce sa počasie a hlavne na nedávne tragédie,
ktoré sa udiali práve v týchto horách. Z tohto dôvodu bol
skorý budíček už o 6.00 a po stretnutí na Zverovke sa účast-

www.uvlf.sk

níci vybrali v troch skupinách na Ťatliakovu chatu. Cestou
všetkých síce prekvapil slabý dážď, ktorý nakoniec prestal
a na chate sa turisti rozdelili na viacero skupín, kedy jedna
sa vybrala na plánovaný výstup na Volovec (nachádza sa na
poľskej hranici 2063 m. n. m.) a ostatné skupiny pokračovali
okruhom na Roháčske Plesá. Nakoniec nikto neoľutoval,
lebo počasie sa
zlepšilo a celý
deň boli krásne
výhľady na celé
Roháče. Na turistike sa okrem
členov KVL SR
a ich rodinných
príslušníkov
zúčastnili
aj
hostia z Čiech
pod vedením
prezidentky
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KVL ČR a nechýbala aj naša pani rektorka z UVLF v Košiciach. Týmto pozývame všetkých členov KVL SR už dnes na
XII. ročník výstupu veterinárnych lekárov na tatranské štíty,
ktorý sa uskutoční prvý septembrový týždeň v roku 2020.
Kam to bude, to sa nechajte prekvapiť, ale Kráľova hoľa by

nemala chýbať v zbierke našich výstupov. Tešíme sa na stretnutie s vami, priatelia.
MVDr. Ladislav Stodola, viceprezident KVL SR

Jazdci na koňoch pozdravili Košice

Záver jazdeckej a poľovníckej sezóny prináša každý rok
slávnostnú Hubertovu jazdu. Univerzita veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach spolu s Jazdeckým oddielom TJ Slávia UVLF ju zorganizovala vo štvrtok 24. októbra
2019. Hubertova jazda je symbolickým ukončením jazdeckej
a poľovníckej sezóny. Vzdáva česť jazdcom, športovcom
a koňom, ktoré celý rok slúžia človeku, reprezentujú ho a
pomáhajú mu v jeho práci.
Hubertova jazda 2019 sa začala sprievodom mestom z
Námestia Maratónu mieru pred Štátne divadlo Košice a slávnostným dekorovaním koní. Spolu 39 jazdcov na koňoch a
dva koče so záprahmi pútali pozornosť Košičanov i návštevníkov mesta. Prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality
Jozef Nagy, podpredseda Košického samosprávneho kraja
Daniel Rusnák i veliteľ oddelenia jazdnej polície Košice
Vincent Vaľko vo svojich príhovoroch vyzdvihli spoluprácu
a vzájomnú podporu univerzity, samosprávy i policajných
zložiek, vďaka ktorej sa rozvíja jazdectvo a jazdecký šport
v Košiciach i celom kraji. Zdôraznili aj nezastupiteľnú úlohu
UVLF pri príprave odborníkov vo veterinárnej medicíne, ale
aj v hipológii, hipoterapii a pri budovaní vzťahu človeka a
zvierat.
Jazdci na koňoch potom prešli mestom po Hlavnej a
Komenského ulici do areálu UVLF, kde pri soche koňa Arda
zaznel reglement Hubertovej jazdy z úst mastera – najstaršieho a najskúsenejšieho jazdca,
ktorého pokyny
musia
všetci
jazdci rešpektovať.
Starosta mestskej
časti Západ Marcel
Vrchota, na území
ktorej sa nachádza
Jazdecký
areál
UVLF,
vyslovil
presvedčenie, že
aj v ďalšej sezóne
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v ňom nájdu priestor pre aktívny šport mnohí mladí Košičania.
Predseda Jazdeckého oddielu TJ Slávia UVLF Marián
Pavľak zhodnotil práve sa končiacu jazdeckú sezónu, v
ktorej oddiel zorganizoval jedenásť podujatí, z toho päť
skokových a jedny voltížne preteky, dve sústredenia a
dve skúšky základného výcviku. V parkúrovom skákaní
v tomto roku najlepšie reprezentovali Lýdia Petruňáková
s koňom Caspar G a Lucia Tarabová s koňom Ronceval.
Obom sa podarilo zvíťaziť v niekoľkých parkúroch stupňa
S doma i v zahraničí. Dôstojne reprezentovali Viktória
Mecková, Jana Sopková, Jana Sabolová, Samuel Paľa,
Nina Nálepková, Katka Nálepková, Alexandra Bálintová,
Alena Babjaková, Tereza Poláková. Najmladšou pretekárkou bola 9-ročná Martina Petruňáková. Vo voltížnom
jazdení sa najviac darilo Patrícii a Michaele Malegovej
a členom juniorského družstva (Patrícia Malegová, Petra
Kolcunová, Martina Jiroušková, Ema Czetoová, Veronika
Pavľaková a Ela Hajurková). Toto družstvo vo svojej kategórii zvíťazilo na dvoch medzinárodných pretekoch. Voltížni
jazdci si z Majstrovstiev Slovenska doniesli jednu zlatú, dve
strieborné medaily a dve štvrté miesta.
Master Vladimír Hura potom zavelil na odchod a jazdci
sa vybrali do košických lesov na symbolický hon na líšku.
Tú predstavuje jeden z jazdcov označený líščou kožušinou.
Víťazom jazdy sa stane ten, komu sa podarí absolvovať trať
so všetkými prekážkami a chytiť líšku – čo nie je jednoduchá
úloha, pretože líščiu kožušinu musí víťaz strhnúť v plnom
cvale.
Hubertova jazda je pomenovaná podľa sv. Huberta, ktorý
je patrónom poľovníkov, lovcov, strelcov a loveckých psov.
Podľa legendy akvitánsky princ Hubert (656 – 727) poľoval,
holdoval a užíval si život, nectil si poklady a dary prírody v
podobe voľne žijúcej zveri. Až raz, keď sa mu Boh prihovoril,
a zjavil v podobe kríža medzi parohmi jeleňa, ktorého chcel
uloviť, zmenil svoj postoj k životu. Začal viesť pokorný život,
neskôr sa naučil vážiť si zvieratá a prírodu, prijal kresťanstvo,
stal sa biskupom a venoval sa misijnej činnosti.
Mgr. Zuzana Bobriková
Foto: Šimon Halás
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Futbalový turnaj troch univerzít o putovný pohár rektora

Ani rok 2019 sa nestal výnimkou, aby sa nedodržala tradícia
organizovania futbalového turnaja troch univerzít. Tentokrát hostiteľom bola Technická univerzita vo Zvolene. A tak
12. 9. 2019 sa uskutočnil už tradičný futbalový turnaj troch
univerzít – TU vo Zvolene, SPU v Nitre a UVLF v Košiciach,
pod záštitou rektora TU vo Zvolene Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa
Kropila, PhD. Turnaj sa uskutočnil v príjemnom prostredí na
veľmi pekne upravenom ihrisku v obci Lieskovec a otvoril ho
sám rektor TU vo Zvolene výkopom v prvom zápase. Tohto
významného športového podujatia sa okrem samotných
aktérov zúčastnili aj prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., prorektor
SPU v Nitre, prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., prorektor UVLF v
Košiciach, Ing. Pavol Ondek, predseda OZ PŠaV na Slovensku,
doc. Ing. Miroslav Habán, PhD., predseda Združenia vysokých škôl a priamo riadených organizácií na Slovensku. Bolo
samozrejmosťou, že sa ho zúčastnili aj predsedovia rád ZO
– zo Zvolena, z Nitry, UVLF v Košiciach.
Na základe výsledkov jednotlivých zápasov sa víťazom
stalo družstvo usporiadateľa a putovný pohár, ktorý podľa
propozícií zabezpečila UVLF v Košiciach:
www.uvlf.sk

		 TU Zvolen – UVLF Košice 6 : 1
		 SPU Nitra – UVLF Košice 4 : 0
		 SPU Nitra – TU Zvolen 0 : 0
Tak naše družstvo skončilo na treťom mieste. Je viac ako
smutné konštatovať, že mnohí z našich radov svoju účasť
odriekli až na poslednú chvíľu a aj bez udania dôvodov. A tak
horko-ťažko sa nazbieralo 13 hráčov, z toho tri ženy. A určite
uveríte, že akékoľvek striedanie počas zápasov bolo viac ako
problematické. Ak sa pozrieme do histórie, tak reprezentovať
svoju univerzitu a dostať sa tak na súpisku bolo aj viac ako
ťažké. Pouvažujme nad touto situáciou všetci a spoločne –
ako to napraviť, veď koniec koncom sú na to vytvárané zo
strany zamestnávateľa i Rady viac ako vhodné podmienky.
Za najlepšieho hráča turnaja bol vyhlásený Marián Tokár z
SPU Nitra, za najlepšieho strelca Pavel Širka z TU vo Zvolene,
za najlepšiu hráčku Martina Augustínová a za najlepšieho
brankára Jozef Drábik z UVLF Košice. Ak to má byť o rok v
Nitre lepšie, prispejme k tomu.
prof. RNDr. Michal Toropila, CSc.
Foto: Pavel Koreň, SDT Zvolen
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Psovi treba stratenú úlohu nahradiť dostatkom pohybu a činnosti

Už 30. ročník pretekov o Pohár rektorky v športovej kynológii so zadávaním skúšky zorganizovali členovia Kynologického klubu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach. Preteky sa konali v sobotu 19. októbra 2019 v
kynologickom areáli Pri Hati. Boli určené pre psy pracovných
plemien a sprievodné psy.
Skúšalo sa podľa národného skúšobného poriadku pre psy
pracovných plemien – skúška všestranného výcviku (SVV 1)
a skúška sprievodného psa s testom správania a skúškou
znalosti majiteľa psa (BH/VT) a podľa medzinárodného
skúšobného poriadku (IGP 1). „V každej kategórii sa vyhodnocovali prvé tri miesta a popri tom aj najlepší stopár, najlepšia
poslušnosť, najlepšia obrana,“ hovorí Ing. Renáta Karolová z
Ústavu pre chov a choroby zveri a rýb UVLF, ktorá je zároveň
garantkou Kynologického klubu UVLF. Zväz športovej kynológie (ZŠK) delegoval dvoch rozhodcov, prvým bol Peter
Lengvarský a druhým absolvent študijného programu kynológia na UVLF Eugen Moré. Figurantom bol Juraj Pšenica,
ktorý je tiež študentom 4. ročníka študijného programu
kynológia v externej forme. Sponzorom pretekov bola popri
usporiadateľskej univerzite aj spoločnosť PHARMACOPOLA.
Víťazom 30. ročníka pretekov o Pohár rektorky UVLF v športovej kynológii sa stal Kamil Tomáš z Kynologického klubu
Solivar, s nemeckým ovčiakom Aurorra z Podhrabinského
raja, ktorý získal 273 bodov. Na druhom mieste skončil Pavol
Czeranko z Kynologického klubu Agilis Lučenec, nemecký
ovčiak Delphie Hanmark (272 bodov) a na treťom mieste
Ondrej Bocák z Kynologického klubu Košická Polianka,
nemecký ovčiak Tára spod Mazlova (247 bodov).
V celej histórie ľudstva mal pes rôzne úlohy ako pomocník
človeka. Dnes väčšinu týchto úloh prevzala technika. „Práve
preto má majiteľ psa povinnosť nahradiť psovi jeho stratenú
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úlohu
dostatkom
pohybu a činnosti
v spojení s intenzívnym kontaktom s
človekom. To je dôvod
na zaradenie skúšky
sprievodcovstva
a
všestrannosti pracovných psov,“ vysvetľuje
Renáta Karolová. Pes
by mal byť zamestnaný na základe jeho
povahy a schopností. K tomu patrí
okrem dostatočného
výbehu aj intenzívne zamestnanie činnosťami aj učením.
Na tento účel sú najvhodnejšie rôzne formy športu.
„Nedostatočne zamestnané psy sú nespokojné, na verejnosti môžu spôsobiť nepríjemnosti. Človek, ktorý vychováva svojho psa, alebo spolu so psom vykonáva športovú
činnosť, by mal seba aj zvereného psa podrobiť dôkladnému výcviku. Cieľom takéhoto výcviku je čo najväčšia
harmónia medzi človekom a psom. Je etickou povinnosťou
človeka psa vychovať a dostatočne vycvičiť. Metódy, ktoré
sa pri výcviku používajú, musia zohľadniť poznatky vied o
správaní sa, hlavne kynológie.“
Bakalársky študijný odbor kynológia sa na Univerzite
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vyučuje
od roku 2004/05 v dennej aj externej forme. V akademickom roku 2019/20 študuje v program kynológia celkovo
129 študentov, z toho v dennej forme 88 a v externej forme
41 poslucháčov. Majitelia plemien psov, ktoré sú určené na
prácu a sprevádzanie človeka, majú príležitosť rozvíjať ich
vlastnosti v množstve kynologických klubov. Na Slovensku
je 415 registrovaných kynologických klubov pod Zväzom
športovej kynológie (ZŠK), ktoré sa venujú športovej kynológii, obedience (druh kynologického športu) a záchranárskej kynológii.
Kynologický klub UVLF združuje členov z radov poslucháčov študijných programov všeobecné veterinárske
lekárstvo, hygiena potravín a kynológia. Činnosť klubu je
zameraná na športovú kynológiu a iné aktivity so psami.
Členovia klubu si osvojujú základné pravidlá výcviku, chovu
a starostlivosti o psov. Aktívne sa zapájali do súťaží a pripravujú svojich zverencov na skúšky z výkonu. Výcvik psov vykonávajú v kynologickom areáli UVLF Pri Hati, kde pravidelne
prebiehajú tréningy pod vedením skúsených kynológov.
Organizujú každoročne preteky o Pohár rektorky UVLF v
športovej kynológii, Mikulášske preteky klubu, s ukážkami
športovej kynológie (poslušnosť a obrana) sa zúčastňujú
na Dni otvorených dverí UVLF. Okrem akcií organizovaných
klubom sa členovia zúčastňujú aj na mnohých kynologických podujatia na Slovensku, ale aj v zahraničí. Členovia
klubu spolupracujú so Slovenskou kynologickou jednotou
(SKJ), Zväzom športovej kynológie (ZŠK) a inými kynologickými klubmi a organizáciami. Vo svojom voľnom čase sa
pravidelne zúčastňujú aj na brigádach pri údržbe a úprave
kotercového a výcvikového areálu univerzity.
Mgr. Zuzana Bobriková
www.uvlf.sk

Parkúrové preteky o Košický pohár

Záver jazdeckej sezóny na jazdeckom areáli UVLF sa niesol
v znamení dvoch parkúrových pretekov organizovaných
JO TJ Slávia UVLF v Košiciach. Dňa 7. 9. 2019 sa konal 23.
ročník Košického pohára. Toto tradičné podujatie sa koná na
hlavnom kolbisku za podpory vedenia UVLF a mesta Košice.
V súťažiach s výškou prekážok od 60 až do 120 centimetrov
diváci mohli sledovať viac ako 120 štartov. Na obľube získavajú menšie súťaže vhodné pre začínajúcich jazdcov a kone,
v ktorých je víťazom každá dvojica, ktorá prešla cieľom bez
trestných bodov. Veľmi pekný pohľad bol na spoločnú dekoráciu a čestné kolo súťaží 60 a 80 cm, kde sme sledovali až
28 dekorovaných dvojíc cválajúcich po kolbisku. Reprezentantky domáceho klubu Katarína Horáková na Farine „M“
a Katarína Soľanková na Carte d´Or sa so svojimi mladými
koňmi v tomto dave nestratili. V súťaži 100 cm bol v druhej
rozhodujúcej fáze parkúru najrýchlejší Ján Novotný na koni
Al Capone z Abrahámoviec. Súťaž ZL s výškou prekážok do
110 cm vyhrala Radka Slivková na koni Bentley z JK Poprad
Švábovce, na krk jej dýchali domáci reprezentanti Samuel
Paľa s Gold Barom a Nina Nálepková na Millade, ktorí v

konečnom hodnotení obsadili 2. a 3. miesto. Košický
pohár po hlavnej súťaži putoval do Spišskej Novej Vsi
zásluhou Vladimíry Prídavkovej a Kaluta. Domácim
fanúšikom urobili veľkú radosť Zuzana Danková s
Picardom, ktorá si vybojovala krásne 2. miesto, a
Lýdia Petruňáková s Casparom G na 4. mieste.
Ani daždivé počasie neodradilo množstvo
jazdcov od účasti na záverečných pretekoch tejto
sezóny, ktoré sa konali 5. 10. 2019 v krytej oceľovej
hale a ich počet svedčí o tom, že aj halové preteky
si získavajú svojich priaznivcov. Jazdci a ich kone si
svoje sily zmerali v 4 súťažiach. V súťaži do 85 cm
triumfovala Ema Ordzovenská na koni Liberty z
Prešova. V súťaži do 105 cm si víťazstvo vybojoval
Štefan Zeman na Ruth Star zo Spišskej Novej Vsi a 4.
a 5. miesto obsadili domáce jazdecké dvojice Samuel
Paľa s Gold Barom a Alena Babjaková na I want you.
Hlavnú súťaž s výškou prekážok 115 cm s najrýchlejším časom vyhrala Aisha Zúbková na koni Aňri,
tesne nasledovaná Samuelom Paľom s Gold Barom.
Na záver bola vyhodnotená aj celoročná súťaž o Košický
pohár, v ktorej jazdci zbierali body na piatich podujatiach
organizovaných JO TJ Slávia UVLF v Košiciach. Bronzovú
kategóriu vyhrala Alexandra Jašková na koni Warissa, len
o pár bodov víťazstvo uniklo domácej Kataríne Soľankovej
na Carte d´Or. V striebornej kategórii premožiteľa nenašiel Samuel Paľa s Gold Barom a za ním tiež domáca Nina
Nálepková s Milladou. V zlatej kategórii sa z obhajoby minuloročného víťazstva radovala opäť domáca jazdkyňa Lýdia
Petruňáková na koni Caspar G, nasledovaná na 2. a 3. mieste
Róbertom Sopkovičom z Rožňavy.
Organizačne aj športovo náročná sezóna 2019 je úspešne
za nami, ďakujeme vedeniu UVLF v Košiciach a sponzorom
za podporu, a reprezentantom nášho oddielu za krásne
výsledky, ktoré dosahovali počas celého roka a tešíme sa na
spoluprácu v roku 2020.
MVDr. Lucia Tarabová, PhD.
Foto: MVDr. Stanislav Nosáľ

Majstrovstvá SR vo voltíži a záver sezóny 2019
I v už ukončenej športovej sezóne 2019 sa nám podarilo
dosiahnuť niekoľko dobrých výsledkov, napriek tomu, že
sezónu 2019 nepovažujeme za najvydarenejšiu. Sprevádzali
nás v nej zranenia pretekárok, ochorenia a zranenia koní.
Z uvedených dôvodov sme vynechali hneď prvé medzinárodné preteky CVI Budapešť, čo sa neskôr ukázalo pre nás
rozhodujúce v bojoch o postup na MSJ v holandskom Ermele.
Náhradou za neúčasť v Budapešti boli preteky Slovenského
voltížneho pohára (SVP) v Šali 18. 5. 2019. V juniorských
skupinách sme na koni Good Luck získali 2. miesto a takisto
v kategórii skupín – deti sme si na 26-ročnom žrebcovi Zeus
vybojovali víťazstvo. Na tom istom koni pridali v kategórii
mladšie deti – jednotlivci 2. a 4. miesto Alžbetka Lažová a
Ema Lukáňová. Rovnako 2. a 4. miesto na koni Good Luck
pridali aj „staršie deti“ Patrícia Malegová a Petra Kolcunová.
Ďalším podujatím v sezóne boli medzinárodné preteky CVI
www.uvlf.sk

v Pezinku v dňoch 13. – 16. 6. 2019. Za zmienku stojí určite
výsledok Patrície Malegovej a Petry Kolcunovej na koni
Good Luck v kategórii jednotlivci – deti, a to 3. a 4. miesto.
Radosť nám urobila kvôli zraneniam narýchlo novozložená
skupina, ktorá zvíťazila v kategórii skupín 1*.
Posledné nominačné preteky na MSJ sa konali 27. – 30.
6. vo Frenštáte pod Radhoštem, kde naša univerzita mala
zastúpenie aj na poste FEI veterinárneho delegáta v osobe
MVDr. Zdenka Žerta. Skupine tentokrát na kobyle Vivian sa
opäť podarilo zvíťaziť v kategórii 1*. Simona Ťažárová takisto
na kobyle Vivian si v kategórii jednotlivcov – deti vybojovala
8. miesto a Michaela Malegová na Vivian 9. miesto v kategórii jednotlivci – juniorky, čo spolu s jej ostatnými výsledkami nakoniec nestačilo na postup na MSJ. Reprezentácia SR
vo voltíži na MSJ v holandskom Ermele sa tentokrát zaobišla
bez zástupcov TJ Slávia UVLF Košice.
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Vrcholom domácej sezóny boli MSR vo voltíži v dňoch 27. –
29. 9. 2019 v areáli Czajlik ranch Dunajský Klátov. Zástupcom
UVLF sa tam podarilo získať jednu zlatú, dve strieborné
medaily a dve štvrté miesta. Zlato si vybojovala „detská“
skupina na koni Zeus s lonžérkou Martinou Sobčákovou,
strieborné priečky obsadili Michaela Malegová na Vivian
v juniorskej kategórii jednotlivcov a juniorská skupina na
kobyle Chiara s lonžérkou Evou Pavľakovou. Štvrté priečky

sa podarilo dosiahnuť Patrícii Malegovej v kategórii jednotlivci – staršie deti na Vivian a takisto na Vivian si Patrícia
Malegová spolu s Petrou Kolcunovou v kategórii dvojíc.
Čo si prajeme pre klub na budúci rok? Zdravie pre
cvičencov, kone i trénerov, podporu od rodičov a od našej
alma mater, a entuziazmus trénerov.
MVDr. Marián Pavľak

Šport na univerzite
8. ročník jesenného behu okolo internátov
Prívlastok „jesenný“ nie je ten správny pre tohoročný beh
okolo internátov. Aj napriek tomu, že 22. októbra počasie
bolo priam letné, náš beh nevytiahol viac ako 5 zdatných
študentiek. Prváčky s piatačkou sa popasovali a konečné
poradie bolo tesné.
1. miesto Erika Belianska, KYN 1
2. miesto Natália Ondusková, FA 5
3. miesto Katka Štefaňáková, FA 1

Výlet do Vysokých Tatier
a horský vzduch vytvárali priam „gýčovú“ atmosféru.
Príjemná únava a veľká spokojnosť všetkých, ktorí
prvýkrát navštívili jedno z našich najkrajších vysokohorských plies, nás sprevádzala cestou späť. Najbližšia
ďalšia plánovaná akcia pre študentov bude turistika v
Slovenskom raji 23. 11. 2019.
PaedDr. Beáta Gajdošová
Ústav telesnej výchovy a športu UVLF v Košiciach

Tohto roku sme sa rozhodli, že zmeníme cieľ našej
turistickej akcie. Vybrali sme si Vysoké Tatry – Veľké
Hincovo pleso, posledný víkend pred sezónnou
uzáverou turistických chodníkov 26. 10. Nemohli
sme tušiť, že výber termínu (síce po imatrikulačnom
plese) bol viac ako načasovaný. Slnkom zaliate hory
bez jediného mráčika, teplota 20° C, úžasné výhľady
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