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 Na Univerzi- 
te veterinárske- 
ho lekárstva 
a farmácie v 
Košiciach sa v 
pondelok 20. 
s e p t e m b r a 
2021 začal nový 
akademický rok. 
Jeho slávnostné 
otvorenie bo- 
lo v online for- 
me, no kým to 
podmienky do- 
volia, vyučova- 
nie sa bude 
u s k u t o č ň ov a ť 
kombinovaným 

spôsobom – využívaním prezenčnej i dištančnej formy. 
Pri príprave rozvrhu sa univerzita snažila presunúť čo 
najväčší objem praktického vzdelávania na začiatok zim- 
ného semestra. Časť prednášok sa bude v novom akade-
mickom roku uskutočňovať dištančne. Škola má už dosta- 
tok skúseností, v ktorých predmetoch je to vhodný spôsob 
vzdelávania a kde, naopak, musí byť učiteľ v priamom 
kontakte so študentmi. Praktické, klinické a laboratórne 
cvičenia sa budú robiť prezenčne v takých veľkých skupi-
nách, ako to umožní aktuálny covid automat. 
 V akademickom roku 2021/22 sa na UVLF zapísalo spolu 
2 089 študentov, z toho 1 651 na štúdium v slovenskom 
jazyku a 438 v anglickom jazyku. Celkový počet študentov 
oproti vlaňajšku vzrástol o 15 percent. Najviac mladých ľu- 
dí (1683) bude študovať na spojenom prvom a druhom 
stupni vysokoškolského štúdia v študijných programoch 
všeobecné veterinárske le- 
kárstvo (758 v slovenskom 
a 365 v anglickom jazyku), 
farmácia (425) a hygiena 
potravín (135). Na prvý stu- 
peň, teda bakalárske štú- 
dium, sa zapísalo 394 štu- 
dentov v programoch kyno-
lógia (188), vzťah človek 
– zviera a jeho využitie v 
canisterapii a hipoterapii (98), 
bezpečnosť krmív a potra- 
vín (35 študentov) a náuka 
o živočíchoch – spoločný 
študijný program s partner-
skou Nord University v Bodø 
v Nórsku (73 študentov). Na 

Na UVLF sa začal nový akademický rok 2021/22
druhom stupni vysokoškolského štúdia je v programe trh 
a kvalita potravín zapísaných 12 študentov.
 Ako v slávnostnom príhovore uviedla rektorka UVLF Ja- 
na Mojžišová, epidémia v našej spoločnosti poriadne 
premiešala hodnotové rebríčky a aj na univerzite silno 
vnímajú, ako veľmi chýba priamy kontakt s ľuďmi, disku- 
sie o problémoch zoči-voči, sila argumentácie v priamej 
debate, možnosť ohmatať si všetko vlastnými rukami, vi- 
dieť naživo to, o čom sa píše v odbornej literatúre. „Museli 
sme sa prispôsobiť a v nečakane rozsiahlej miere preniesť 
vzdelávanie do online priestoru. Nebolo to jednoduché ani 
pre študentov, ani pre pedagógov. Za posledný rok sme mu- 
seli oveľa hlbšie vstúpiť do digitálneho priestoru a začať využí- 
vať všetky jeho vymoženosti. Hoci to bolo spočiatku nároč- 
né, dokázali sme sa prispôsobiť a naučiť sa komunikovať 
online prostredníctvom aplikácií, prednášať i skúšať na diaľ- 
ku, diskutovať vo veľkých virtuálnych skupinách. Pochopili 
sme, že mnoho z týchto zručností budeme chcieť využívať aj 
ďalej, pretože nám šetria nielen čas, ale aj prostriedky. Naši 
študenti boli v tomto smere mnohokrát ďaleko pred nami vo 
využívaní informačných technológií. No boli pre nás inšpirá-
ciou, aby sme sa učili aj my od nich,“ uviedla Jana Mojžišová.
 Univerzita robí všetko pre to, aby udržala medzi študentmi 
i zamestnancami dobrý zdravotný stav. Na začiatku nového 
akademického roka vytvorila COVID SEMAFOR UVLF, podľa 
ktorého sa budú počas roka riadiť všetky činnosti. Obsahuje 
podmienky pedagogického procesu a prevádzky na univer-
zite i v študentských domovoch. Základnou prevádzkovou 
podmienkou je, že škola rešpektuje protokol OTP, t. j. očko-
vanie – testovanie – prekonanie nákazy. 
 Napriek všetkému negatívnemu, čo doba priniesla, však 
škola napreduje. Záujem o štúdium je stabilný, dokonca 
v tomto roku stúpol. V areáli vládne čulý stavebný ruch, 
pretože univerzita v rámci projektov znižovania energetickej 
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náročnosti budov rekonštruuje viacero objektov. „Chys-
táme sa zapojiť aj do ďalších v rámci aktivít chrániacich život- 
né prostredie a získať značku zelená univerzita. Rozbehli sa 
nám vedecké projekty v spolupráci s domácimi či zahranič- 
nými univerzitami. Ako jedna z mála slovenských univerzít 
máme schválený vnútorný systém kvality, pracuje naša akre- 
ditačná komisia. Pripravili sme na akreditáciu dva bakalárske 
a jeden magisterský študijný program, ktoré sú v procese hod- 
notenia. Podporujeme kariérny rast tvorivých pracovníkov. 
V uplynulom akademickom roku titul profesor získali dvaja 
učitelia a prebehli ďalšie inauguračné pokračovania, titul 
docent získalo jedenásť tvorivých pracovníkov, ktorých prie-
merný vek je pod 45 rokov,“ dodala rektorka UVLF.
 Medzi študentmi i zamestnancami stále existuje skupina 
nezaočkovaných. V tejto súvislosti rektorka zdôraznila, že 
práve veterinárni lekári veľmi dobre vedia, že najúčinnejším 
pomocníkom v udržaní dobrého stavu je očkovanie. „Kto iný 
má jasnú predstavu o zoonózach, o infekciách a nákazách, 

ktoré sprevádzajú ľudstvo celé stáročia? Preto ma veľmi zar- 
mucuje, že sa stále stretávame s odmietaním a nepochope- 
ním aj v našich radoch. S uvedomením si všetkých hodnôt, 
ktoré vytvorili naši predchodcovia, by sme mali vstupovať do 
debát, kde mnohokrát víťazia nepravdy a prekrútené fakty 
či košaté konšpirácie. My predsa veľmi dobre vieme, že bez 
dôslednej a dlhoročnej práce infektológov, epidemiológov, 
hygienikov, humánnych i veterinárnych lekárov a farmaceutov 
by sme ešte stále bojovali s chorobami, ktoré v minulosti ničili 
ľudí i zvieratá na vidieku i v mestách. Všetci spoločne by sme 
mali budovať verejné zdravie, lebo na to máme prostriedky. 
Po prvýkrát v histórii vie človek ovplyvniť priebeh epidémie. Ak 
my sami nebudeme veriť vedeckým argumentom, ťažko uveria 
nám či už naši študenti, či naši klienti,“ dodala Jana Mojžišová 
a požiadala všetkých, aby sa stali skutočnými a reálnymi 
ochrancami verejného zdravia. 

Mgr. Zuzana Bobriková, foto: autorka

Prvou tradičnou akademickou slávnosťou
bola netradičná imatrikulácia

 Svoju prvú akademickú slávnosť, i keď v netradičnom 
prostredí, zažili vo štvrtok 21. októbra 2021 študenti prvých 
ročníkov Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie 
v Košiciach. Slávnostná imatrikulácia študentov prvých 
ročníkov sa totiž pre pandemické opatrenia uskutočnila v 
exteriéri, pod historickými platanmi na priestranstve pred 
univerzitnou aulou.
 Imatrikulačné listy z rúk prorektora pre vzdelávanie MVDr. 
Martina Tomka, PhD., prevzalo 358 študentov v študijných 
programoch všeobecné veterinárske lekárstvo v sloven-
skom i anglickom jazyku, hygiena potravín, farmácia, kyno-
lógia, bezpečnosť krmív a potravín a vzťah človek – zviera 
a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii. Na slávnosti sa 
mohli zúčastniť len plne očkované osoby a počas celej imat-
rikulácie mali horné dýchacie cesty prekryté respirátormi. 

 Ako v príhovore uviedla rektorka Dr. h. c. prof. MVDr.  
Jana Mojžišová, PhD., ani ukončenie štúdia na stredných 
školách nebolo tradičné, lebo už druhý rok ovplyvňuje naše 
životy pandémia. Aj keď sa univerzita snaží začiatok akade-
mického roku realizovať čo najbližšie k normálu, opatrenia 
predsa len viditeľne zasahujú do všetkých sfér štúdia aj 
študentského života. Napriek tomu už viac ako mesiac mla- 
dí ľudia prichádzajú každodenne na pôdu školy, spozná- 
vajú svojich učiteľov i spolužiakov. Slávnostná imatrikulácia 
ich zapisuje do zoznamu študentov v duchu historických 
tradícií univerzitného školstva.  Tento slávnostný akt by mal 
prehĺbiť pocit vnútornej spriaznenosti so školou, ktorá sa 
stala ich alma mater. 
 „Zároveň tým preberáte všetky práva a povinnosti študenta 
vysokej školy. Právo požadovať vysoko odborné a podnetné 
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prostredie a povinnosť urobiť všetko, čo je vo vašich silách, 
aby ste si osvojili požadované vedomosti, zručnosti a návyky. 
Právo i povinnosť využiť roky štúdia na to, aby ste sa stali 
uznávanými odborníkmi vo svojej profesii. Môžete a mali by 
ste chcieť využiť všetko, čo vám univerzita a jej učitelia mô- 
žu poskytnúť. Spojte vedomosti a skúsenosti svojich pedagó- 
gov s vlastnou usilovnosťou, vytrvalosťou a samostatnosťou. 
Spolu so šťastím, ktoré vám všetci prajeme, tak úspešne zavŕ-
šite vysokoškolské štúdium, aj keď dnes sa vám ten čas určite 
zdá ešte príliš vzdialený,“ povedala v príhovore rektorka UVLF 
Jana Mojžišová a novým študentom zaželala, aby ich srdcia 
a mysle ostali otvorené novému poznaniu, mali chuť niečo 
dokázať a odvahu prekonať sami seba. 
 V akademickom roku 2021/22 sa zapísalo do prvých 
ročníkov spolu 560 študentov, z nich 115 na štúdium v 

anglickom jazyku. Najväčšiu skupinu tvoria mladí ľudia z 
Francúzska (39), Nórska (26), Islandu (10) a Izraelu (10). Ďalší 
sú z Írska (6), Poľska (5) a Grécka (3). Po dvoch študentoch je 
z Cypru, Indie, Kanady, Malty a Veľkej Británie a po jednom 
z Hongkongu, Portugalska, Rumunska, Slovenska, Švédska 
a Talianska. Najpočetnejším študijným programom je všeo-
becné veterinárske lekárstvo a General Veterinary Medicine, 
z bakalárskych programov dominuje kynológia.
 Študenti pri slávnostnej imatrikulácii potvrdili aj tradičný 
sľub: „My, študenti Univerzity veterinárskeho lekárstva a 
farmácie v Košiciach slávnostne sľubujeme, že svojím kona- 
ním počas štúdia neporušíme žiadne právne normy. Budeme 
si riadne plniť povinnosti študenta, rešpektovať rozhodnutia 
akademického senátu a študovať tak, aby naša činnosť priná-
šala všestranný úžitok. Budeme si ctiť, ochraňovať   a šíriť dob- 
ré meno našej alma mater a nedopustíme sa ničoho, čím by 
sme ho poškodili. Sme si vedomí, že dobré meno, vážnosť a 
autorita univerzity, na ktorej nám je umožnené študovať, zá- 
visí od konania každého z nás. Vieme, že do ukončenia štúdia 
nás čaká prekonanie mnohých prekážok. Vieme, že ako gradu-
ovaní, akademicky vzdelaní občania pred začiatkom vykoná-
vania svojho povolania budeme skladať iný sľub. Ak máme 
splniť to, k čomu sa potom zaviažeme, musíme už dnes začať 
vytvárať pre to predpoklady. Zložením tohto sľubu robíme k 
tomu prvý krok.“

Mgr. Zuzana Bobriková
     Foto: Šimon Halás



 V pondelok 4. októbra 2021 sa v Aule Univerzity veterinár-
skeho lekárstva a farmácie v Košiciach uskutočnili slávnostné 
promócie absolventov tretieho stupňa vysokoškolského 
štúdia. Rektorka Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., 
odovzdala diplomy deviatim absolventom. Spolu v uply-
nulom akademickom roku získalo titul philosophiae doctor“ 
(PhD.) 22 doktorandov. 
 Novými nositeľmi akademického titulu philosophiae 
doctor“ (PhD.) sú:
MVDr. Bohumil Bielik, PhD.,
 v študijnom programe infekčné choroby zvierat
PharmDr. Dominika Faixová, PhD.,
 imunológia
MVDr. Noema Gajdoš Kmecová, PhD.,
 hygiena chovu zvierat a životné prostredie
MVDr. Marek Hudák, PhD.,
 výživa zvierat a dietetika
MVDr. Filip Humeník, PhD.
 neurovedy
MVDr. Lívia Karahutová, PhD.,
 mikrobiológia
Ing. Renáta Karolová, PhD.,
 súdne a verejné veterinárske lekárstvo
PharmDr. Štefánia Laca Megyesi, PhD., MSc.,
 parazitárne choroby zvierat
MVDr. Kristína Mravcová, PhD.,
 parazitárne choroby zvierat
RNDr. Dominika Mravčáková, PhD.,
 veterinárna morfológia a fyziológia
Mgr. Dominika Olešová, PhD.,

Univerzita má nových nositeľov akademického titulu PhD.

 neurovedy
MVDr. Anna Packová, PhD.,
 súdne a verejné veterinárske lekárstvo
MVDr. Alexander Pavľak, PhD.,
 súdne a verejné veterinárske lekárstvo
Mgr. Katarína Peňazziová, PhD.,
 virológia
RNDr. Patrícia Petroušková, PhD.,
 neurovedy
Mgr. Soňa Pivka, PhD.,
 hygiena potravín
PharmDr. Magdaléna Polláková, PhD.,
 veterinárna morfológia a fyziológia
MVDr. Karol Račka, PhD.,
 parazitárne choroby zvierat
MVDr. Michal Seman, PhD.,
 súdne a verejné veterinárske lekárstvo
MDDr. Andrea Stašková, PhD.,
 mikrobiológia
MVDr. Júlia Šmigová, PhD.,
 parazitárne choroby zvierat
MVDr. Bc. Zuzana Vikartovská, PhD.,
 neurovedy
 „Ukončenie doktorandského štúdia je dôležitý medzník. 
Prvým je maturita, potom získanie magisterského alebo 
doktorského titulu a nakoniec ukončenie tretieho stupňa 
vysokoškolského vzdelania. Málokto si uvedomuje, že toto 
je najvyššie možné vysokoškolské vzdelanie, ktoré môžeme 
získať,“ zdôraznil prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a 
doktorandské štúdium prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD. „Všetko 
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 Zasadnutie Vedeckej rady Univerzity veterinárskeho 
lekárstva a farmácie v Košiciach, tretie v poradí v roku 2021, sa 
uskutočnilo čiastočne kombinovanou formou – prezenčne a 
online v MS Teams dňa 20. októbra 2021. Zasadnutie otvorila 
a viedla predsedníčka vedeckej rady, rektorka UVLF v Koši-
ciach Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., ktorá privítala 
prezenčne a online prítomných členov vedeckej rady. 

 Zasadnutie vedeckej rady pokračovalo podľa nasledov-
ného programu:

 1. Inauguračná prednáška doc. MVDr. Evy Petrovovej,  
  PhD., v aule 
 2. Inauguračné pokračovanie doc. MVDr. Evy Petrovovej,  
  PhD., v odbore habilitačného a inauguračného kona- 
  nia veterinárna morfológia a fyziológia v aule 
 3. Odovzdanie dekrétu novému členovi vedeckej rady
 4. Odovzdanie dekrétu docenta doc. MVDr. Tomášovi  
  Csankovi, PhD., v odbore habilitačného a inaugurač- 
  ného konania virológia
 5. Návrh na menovanie za docentku MVDr. Lenku Krešá- 
  kovú, PhD., v odbore habilitačného a inauguračného 
  konania veterinárna morfológia a fyziológia
 6. Návrh na menovanie za docentku MVDr. Katarínu 
  Vdoviakovú, PhD., v odbore habilitačného a inaugu- 
  račného konania veterinárna morfológia a fyziológia 
 7. Návrh na menovanie za docenta Bc. MVDr. Andreja 
  Marcina, CSc., v odbore habilitačného a inaugurač- 
  ného konania výživa zvierat a dietetika
 8. Výročná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti na 
  Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Koši- 
  ciach za akademický rok 2020/2021
 9. Diskusia
 10. Rôzne (návrh na začatie inauguračného konania doc. 
  MVSc. Mangesha Bhide, PhD., v odbore habilitačného 
  a inauguračného konania imunológia; návrh na zača- 
  tie habilitačného konania MVDr. Márie Kuricovej, PhD., 
  a MVDr. Jaroslava Novotného, PhD., v odbore habi- 
  litačného a inauguračného konania vnútorné choroby 
  zvierat; návrh na začatie habilitačného konania MVDr. 
  Jany Koščovej, PhD., v odbore habilitačného a inau- 
  guračného konania mikrobiológia; návrh na začatie 

  habilitačného konania MVDr. Jána Čurlíka, PhD., v 
  odbore habilitačného a inauguračného konania 
  infekčné a parazitárne choroby zvierat 
 11. Uznesenia VR
 12. Záver

Vedecká rada schválila:
 1. Návrhy predložené:
  a) v bode 2 na menovanie za profesora doc. MVDr. Evy 
   Petrovovej, PhD., v odbore habilitačného a inaugu- 
   račného konania veterinárna morfológia a fyzio- 
   lógia;
  b) v bode 5 návrh na menovanie za docentku MVDr. 
   Lenku Krešákovú, PhD., v odbore habilitačného a  
   inauguračného konania veterinárna morfológia a 
   fyziológia;
  c) v bode 6 návrh na menovanie za docentku MVDr.  
   Katarínu Vdoviakovú, PhD., v odbore habilitačného 
   a inauguračného konania veterinárna morfológia 
   a fyziológia;
  d) v bode 7 návrh na menovanie za docenta Bc. MVDr.  
   Andreja Marcina, CSc., v odbore habilitačného a 
   inauguračného konania výživa zvierat a dietetika.

 2. Návrhy predložené v bode Rôzne:
  a) návrh na začatie inauguračného konania doc. MVSc.  
   Mangesha Bhide, PhD., v odbore habilitačného a 
   inauguračného konania imunológia;
  b) návrh na začatie habilitačného konania MVDr. 
   Márie Kuricovej, PhD., v odbore habilitačného a 
   inauguračného konania vnútorné choroby zvierat;
  c) návrh na začatie habilitačného konania MVDr. Ja- 
   roslava Novotného, PhD., v odbore habilitačného a 
   inauguračného konania vnútorné choroby zvierat;
  d) návrh na začatie habilitačného konania MVDr. Jany 
   Koščovej, PhD., v odbore habilitačného a inaugu- 
   račného konania mikrobiológia;
  e) návrh na začatie habilitačného konania MVDr. Jána 
   Čurlíka, PhD., v odbore habilitačného a inaugurač- 
   ného konania infekčné a parazitárne choroby 
   zvierat.

ostatné je už váš život. Na vás bude, ako ho naplníte a čím sa 
budete zaoberať. Ale toto je základný kameň, ktorý umožňuje 
ďalšiu vedeckú a výskumné prácu, dáva vám možnosť stať sa 
v budúcnosti docentami, profesormi, pokiaľ budete mať také 
ambície a výsledky.“
 „Nech už budúcnosť prinesie čokoľvek, verím, že budete 
schopní riešiť situácie poznané aj nové že budete chcieť prehl-
bovať svoje poznanie,“ povedala v príhovore rektorka UVLF 
Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. „Nech vás viera 
vo vás samých nikdy neopúšťa, nech máte odvahu a vytrvalosť 
napĺňať svoje sny a nachádzať výzvy, ktoré sú hodné túžby a 
obetovania.“  
 Doktorandské študijné programy ako študijné programy 
tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania v slovenskom 
a v anglickom jazyku sa na UVLF realizujú v 14-tich akredi-
tovaných doktorandských študijných programoch v dennej 
a externej forme štúdia. Štandardná dĺžka štúdia v dennej 

forme je štyri roky a v externej forme päť rokov. Absol-
ventom doktorandského štúdia sa udeľuje akademický 
titul „doktor“ („philosophiae doctor“, „PhD“). Akreditované 
študijné programy pre 3. stupeň vysokoškolského vzdelá-
vania sa poskytujú v rámci schválenej Sústavy študijných 
odborov.
 V študijnom odbore veterinárske lekárstvo sú to programy 
hygiena potravín; veterinárna morfológia a fyziológia; 
vnútorné choroby zvierat; veterinárna chirurgia, ortopédia 
a röntgenológia; veterinárne pôrodníctvo a gynekológia; 
infekčné choroby zvierat a parazitárne choroby zvierat; 
súdne a verejné veterinárske lekárstvo; výživa zvierat a diete-
tika; hygiena chovu zvierat a životné prostredie. V študijnom 
odbore biológia sú to študijné programy mikrobiológia; 
virológia; imunológia; neurovedy.
        

Mgr. Zuzana Bobriková, foto: autorka

Zasadnutie vedeckej rady
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 Dňa 23. septembra 2021 sa v posluchárni P 34 (aula) 
konalo 21. riadne zasadnutia Akademického senátu UVLF v 
Košiciach vo funkčnom období 2018 – 2022. 
 Zasadnutia sa konalo po dlhšej dobe prezenčne za prítom-
nosti 15 zástupcov oboch komôr akademického senátu, 
z členov AS boli z komory zamestnancov prítomní 11, z 
komory študentov 4 členovia.
 Predseda AS doc. MVDr. Peter Lazár, PhD., otvoril zasad-
nutie akademického senátu, na ktorom privítal členov 
akademického senátu a členov vedenia univerzity. 
 Termín zasadnutia akademického senátu v prvý štvrtok 
po zahájení akademického roku vyplýval z rokovacieho 
poriadku AS UVLF, nakoľko bolo nutné potvrdiť rozhod-
nutia predsedníctva AS týkajúce sa odvolacích konaní o 
neprijatí na štúdium na UVLF v Košiciach. 21. zasadnutie sa 
riadilo programom, ktorý bol po zahájení doplnený o bod 
týkajúci sa doplňujúcej voľby za člena vedeckej rady UVLF 
a takto bol aj schválený. Za členov mandátovej, návrhovej 
a volebnej komisie boli navrhnutí a zvolení: predseda doc. 
Toporčák a členovia MVDr. Horňáková a študent O. Popovič. 
Komisia konštatovala 78 % účasť v komore zamestnancov, 
57 % účasť v komore študentov a celkovú účasť v obidvoch 
komorách AS 71 %. Tým konštatovala, že akademický senát 
je uznášaniaschopný.
 Jednanie AS sa zaoberalo agendou, ako boli odvo-
lacie konania, schválenie nového záujmového klubu pre 
študentov, zvolenie komisie pre doplňovacie voľby a termín 
ich uskutočnenia. Pre komplikácie spôsobené realizáciou 
doplňovacích volieb do študentskej komory AS UVLF v 
dôsledku situácie vyvolanej epidemiologickými opatre-
niami súvisiacimi s COVID-19, ktoré vážne ohrozovali činnosť 
akademického senátu z dôvodu nedostatočného počtu 
členov študentskej komory AS, bola predložená a schvá-
lená zmena volebného poriadku do AS UVLF. Táto umožňuje 
v študentskej časti akademickej obce realizovať voľby aj 
on-line spôsobom. 
 V doplňovacích voľbách do Vedeckej rady UVLF v Koši-
ciach bol zvolený prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD. V jednot-
livých bodoch rokovania sa okrem členov akademického 
senátu, rektorky prof. Mojžišovej, zapájali do diskusie aj 
prorektori a kvestor. Po vyčerpaní všetkých bodov rokovania 
doc. Toporčák, predseda mandátovej, návrhovej a volebnej 
komisie, predniesol návrh uznesení z 21. zasadnutia AS UVLF 
v Košiciach.

Akademický senát UVLF v Košiciach schvaľuje:

Uznesenie č. 21/1/IX/2021 
 Program zasadnutia Akademického senátu UVLF v Koši-
ciach s doplnením bodu 9 – Voľba člena Vedeckej rady UVLF 
v Košiciach 
Uznesenie č. 21/2/IX/2021 
 Mandátovú, návrhovú a volebnú komisiu v zložení: pred-
seda: doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD., členovia: MVDr. 
Ľubica Horňáková, PhD., Ondrej Popovič; overovateľov 
zápisnice: MVDr. Boris Vojtek, PhD., MVDr. Marek Ratvaj
Uznesenie č. 21/3/IX/2021 
 Rozhodnutia rektorky UVLF v Košiciach o neprijatí na 
štúdium v ŠP farmácia (39 žiadostí), ŠP všeobecné veteri-
nárske lekárstvo (33 žiadostí), ŠP kynológia – DF (4 žiadosti) 
a ŠP vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a 
hipoterapii – DF (7 žiadostí).
Uznesenie č. 21/4/IX/2021 
 Návrh na zmenu vnútorného predpisu č. 9 – Organi-
začného poriadku Univerzity veterinárskeho lekárstva a 
farmácie v Košiciach s účinnosťou od 1. 10. 2021 (doplnenie 
záujmového klubu študentov) 
Uznesenie č. 21/5/IX/2021 
 Návrh na zmenu vnútorného predpisu č. 5 – Zásady 
volieb do AS UVLF v Košiciach 
Uznesenie č. 21/6/IX/2021 
 Návrh na vyhlásenie termínu (15. 10. 2021 od 8.00 
do 16.00 on-line) doplňovacích volieb členov komory 
študentov akademického senátu vo funkčnom období 
2018 – 2022 a návrh na členov volebnej komisie (MVDr. 
Vanda Hajdučková, PhD., MVDr. Ľubomír Šmiga, PhD., RNDr. 
Lucia Váhovská, PhD., MVDr. Jakub Fuchs, Kristína Ivanková, 
6. VVL, Marcela Betušťáková, 5. HP, Igor Ontek, 5.F)

AS UVLF berie navedomie:
 Správu o činnosti predsedníctva Akademického senátu 
UVLF v Košiciach za obdobie od 20. zasadnutia AS UVLF.
 Na záver zasadnutia predseda akademického senátu 
poďakoval prítomným členom akademického senátu, pani 
rektorke a členom vedenia za aktívnu účasť a 21. riadne 
zasadnutie AS UVLF v Košiciach ukončil. 

  Peter Lazár
                              predseda AS UVLF v Košiciach

Zasadnutie akademického senátu

Vedecká rada zobrala na vedomie:
 1. Výročnú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti na 
  Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Ko- 
  šiciach za akademický rok 2020/2021.

 Diskusia bola zameraná k výročnej správe o výchovno-
-vzdelávacej činnosti. V rámci diskusie vystúpili: prof. P. 
Mudroň, MVDr. M. Tomko, prof. J. Mojžišová.

 V diskusii boli ocenené výborné výsledky vo výučbe 
študentov, ako aj časová náročnosť štátnych skúšok a 
možnosti na zmenu modelu štátnych skúšok. Zároveň však 
bolo poukázané na ťažkosti pri realizácii iného modelu, 
nakoľko v št. programe VVL štátniciam predchádza rotačné 

štúdium na jednotlivých klinikách. Systém klinických rotácií 
je zároveň nastavený podľa druhov zvierat, a to  je hlavný 
princíp akreditácie a nie je to možné zmeniť.

 Rektorka a predsedníčka Vedeckej rady UVLF v Koši-
ciach Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., poďakovala 
prítomným (zúčastneným prezenčne aj online) za aktívnu 
účasť a vykonanú prácu, a ukončila zasadnutie vedeckej 
rady.

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

štúdium
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• V súvislosti s realizáciou rozvojového projektu Príprava 
 štúdie uskutočniteľnosti integrácie výskumných univer- 
 zít mesta Košice sa rektorka UVLF Jana Mojžišová stretla 
 dňa 3. 9. 2021 s rektorom UPJŠ Pavlom Sovákom a rekto- 
 rom TUKE Stanislavom Kmeťom.
• Rektori košických univerzít sa znovu zišli dňa 9. 9. 
 2021, tentokrát na stretnutí s primátorom mesta Košice 
 a zástupcami KSK k projektu CNIC a ICKK, s poradcom 
 predsedu vlády pre inovácie a s reprezentantami z 
 rezortov MH, MŠVVaŠ, MIRRI SR, a Sekcia POO na Úrade 
 vlády.
• Rektorka prof. Mojžišová sa zúčastnila na XIV. Lazarových 
 dňoch výživy a veterinárnej dietetiky dňa 8. 9. 2021.
• Rektorka prof. Mojžišová sa spolu s prorektorkou pre 
 klinickú činnosť a styk s praxou prof. Trbolovou zúčastni- 
 la dňa 10. 9. 2021 na stretnutí s prezídiom KVL SR, 
 súčasťou ktorého bolo schválenie tzv. Kalendária 2022, 
 ktorý predstavuje plán vzdelávacích akcií organizova- 
 ných KVL SR. 
• Pri príležitosti návštevy pápeža Františka I. na Slovensku 
 v dňoch 12. – 15. 9. 2021 sa rektorka našej univerzity 
 prof. Mojžišová zúčastnila stretnutia na pozvanie s jeho 
 svätosťou dňa 13. 9. V Bratislave v Prezidentskej záhra- 
 de bol súčasťou programu pozdrav Svätého otca 
 Slovensku pri príležitosti jeho apoštolskej návštevy 
 Slovenskej republiky a príhovor prezidentky SR Zuzany 
 Čaputovej.

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

• Dňa 20. 9. 2021 rektorka slávnostne otvorila nový 
 akademický rok 2021/2022. Zhoršujúca sa epidemiolo- 
 gická situácia neumožnila túto slávnosť realizovať v aule, 
 ako sme na to boli zvyknutí, ale on-line prostredníctvom 
 MS Teems. Akademickej obci sa prihovoril aj predseda 
 akademického senátu doc. Lazár. Následne sa rovnakou 
 formou realizoval aktív učiteľov, na ktorom vystúpili 
 so svojou agendou všetci prorektori a kvestor. ( bližšie 
 informácie v osobitnom príspevku) 
• Rektorka univerzity sa zúčastnila dňa 20. 9. 2021 na 
 on-line stretnutí ECCVT (European Coordination 
 Committee on Veterinary Training).
• Výročné zhromaždenie General Assembly EAEVE sa 
 konečne v tomto roku mohlo konať prezenčne, a tak sa 
 rektorka spolu s prorektorom pre vzdelávanie M. Tom- 
 kom mohla zúčastniť tohto stretnutia v talianskom 
 Turíne, ktoré sa konalo v dňoch 29. 9. – 2. 10. 2021
• V dňoch 2. – 3. 10. 2021 sa spolu s prorektorkou prof.  
 Trbolovou rektorka prof. Mojžišová zúčastnila na 
 návšteve České zemědělské univerzity v Prahe, súčasťou 
 ktorej bola aj účasť na veterinárnom kongrese. Zástup- 
 cov našej univerzity prijali dekanka ČZU prof. Ing. 
 Langrová CSc., a prodekanka prof. Ing. Mgr. Sedmíko- 
 vá, Ph.D. Cieľom stretnutia bolo rozvinúť obojstranný 
 záujem pri formovaní spoločného študijného progra- 
 mu veterinárna sestra a jeho ekvivalentu na ČZU Praha. 
• V aule univerzity pani rektorka dňa 4. 10. 2021 
 počas slávnostného akademického obradu odovzdala 
 diplom philosophiae doctor úspešným absolventom 
 doktorandského štúdia. ( bližšie informácie v 
 osobitnom príspevku) 
• V Budapešti bola dňa 25. 9. 2021 otvorená najväčšia 
 medzinárodná výstava o poľovníctve a trvalo udržate- 
 ľnom hospodárení v krajine One With Nature. Na výsta- 
 ve, ktorá zahrňuje hospodárenie v lesoch, poľovníctvo, 
 rybárstvo, včelárstvo, ochranu prírody, biodiverzitu a 
 jej budúcnosť, reprezentuje Slovensko stánok s jednou 
 z najväčších rozlôh na výstavisku, súčasťou ktorého je 
 aj prezentácia UVLF v Košiciach. Aj to bol dôvod, prečo 
 sa tejto výstavy zúčastnili záastupcovia našej univerzity 
 vrátane študentov. V dňoch 28. 9. 2021 a 8. 10. 2021 bo- 
 la účastnou na tejto výstave aj rektorka prof. Mojžišová. 
 ( bližšie informácie v osobitnom príspevku)
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  • Dňa 9. 10. 2021 sa rektorka UVLF prof. Mojžišová zúčast- 
 nila XXXI. snemu Komory veterinárnych lekárov SR 
 v Liptovskom Mikuláši. Snemu sa zúčastnil aj minister 
 pôdohospodárstva  a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan, 
 takže pani rektorka mala príležitosť  s ním rozprávať o 
 aktuálnych problémoch našej univerzity.

Na sneme sa stretli (zľava) ústredný riaditeľ ŠVPS  Jozef Bíreš, 
prezident KVL  Ľubomír Kráľ, minister pôdohospodárstva 
Samuel Vlčan, rektorka UVLF Jana Mojžišová  

• V spolupráci s mestom Košice sa konala dňa 15. 10. 2021 
 Hubertova jazda. Rektorka UVLF Jana Mojžišová privíta- 
 la jej účastníkov nielen v areáli univerzity, ale prihovorila 
 sa jej divákom z radov obyvateľov a návštevníkov mesta 
 aj na Hlavnej ulici pred Štátnym divadlom Košice. Po 
 skončení poľovačky na líšky ocenila víťaza aj ďalších 
 účastníkov poľovačky na Jazdeckom areáli UVLF spolu 
 s primátorom mesta. ( bližšie informácie v osobitnom 
 príspevku) 
• Ako predsedníčka Vedeckej rady UVLF v Košiciach 
 zvolala a viedla dňa 20. 10. 2021 jej zasadnutie realizova- 
 né prezenčne aj on-line. ( bližšie informácie v 
 osobitnom príspevku) 
• Pani rektorka počas slávnostnej imatrikulácie, ktorá sa 
 uskutočnila dňa 21. 10. 2021 netradične pred paviló- 
 nom morfologických disciplín, prijala do akademickej 
 obce slovenských aj zahraničných študentov prvého 
 ročníka. ( bližšie informácie v osobitnom príspevku) 
• Dňa 23.10. 2021 sa rektorka prof. Mojžišová zúčastnila 
 na zasadnutí Akademického senátu UVLF. ( bližšie 
 informácie v osobitnom príspevku) 
• Rektorka prof. Mojžišová sa spolu s prorektorom 
 prof. Pistlom a prorektorkou prof. Faixovou zúčastnili 
 slávnostného zhromaždenia akademickej obce Far- 
 maceutickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, ktoré 
 sa konalo pri príležitosti osláv 30 rokov farmácie v Brne 
 dňa 26. 10. 2021.

  Farmaceutická fakulta bola súčasťou Masarykovej 
 univerzity v rokoch 1952 až 1960, kedy bola rozhodnu- 
 tím straníckych orgánov zrušená a farmaceutické 
 štúdium bolo zlúčené s už existujúcim farmaceutickým 
 štúdiom v Bratislave. Fakulta bola obnovená až v roku 
 1991, a to ako súčasť vtedajšej Vysoké školy veterinár- 
 nej, dnešnej Veterinární a farmaceutické univerzity 
 Brno. Od 1. 7. 2020 je Farmaceutická fakulta opäť súčas- 
 ťou Masarykovej univerzity.
  Návšteva členov vedenia našej univerzity začala ešte 
 o deň skôr a pokračovala aj nasledujúci deň, keďže 
 súčasťou návštevy bolo aj pravidelné stretnutie zástup- 
 cov českých a slovenských farmaceutických vysokých 
 škôl, aby si vymenili skúsenosti z oblasti vedy i vzdeláva- 
 nia. 
• Dňa 27. 10. 2021 sa na Úrade Košického samosprávne- 
 ho kraja zišlo na svojom ustanovujúcom zhromaždení  
 Predstavenstvo Inovačného centra Košického kraja, 
 na ktorom z poverenia rektorky zastupoval univerzitu 
 prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality prof. Jo- 
 zef Nagy. Predstavenstvo ICKK podľa stanov tohto 
 záujmového združenia právnických osôb zvolilo rektorku 
 UVLF prof. Mojžišovú do funkcie podpredsedníčky 
 Inovačného centra Košického kraja.
• Dňa 28. 10. 2021 sa rektorka UVLF prof. Mojžišová 
 on-line zúčastnila 103. zasadnutia Slovenskej rektorskej 
 konferencie. Podstatným bodom zasadnutia bolo 
 vyjadrenie principiálneho nesúhlasu s návrhom novely 
 zákona o vysokých školách v predloženej podobe. SRK 
 požiadala ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, 
 aby ju stiahol z medzirezortného pripomienkového 
 konania a zásadne prepracoval podľa požiadaviek 
 akademickej obce. Plánované reformy riadenia 
 vysokých škôl v rámci Plánu obnovy a odolnosti môžu 
 priniesť potrebné systémové zmeny, len ak sa vykonajú 
 zodpovedne a v úzkej spolupráci so všetkými partnermi 
 vrátane akademickej obce, ale pri dodržaní autonómie 
 vysokých škôl.
• V dňoch 28. – 29. 10. 2021 navštívili našu univerzitu 
 zástupcovia České zemědělské univerzity v Prahe pod 
 vedením pani dekanky prof. Ing. Ivy Langrovej, CSc. 
 Rektorka prof. Mojžišová viedla rokovania, cieľom kto- 
 rých bolo pokračovať v rozhovoroch o vytvorení spo- 
 ločného študijného magisterského programu nad- 
 väzujúceho na študijný program veterinárna sestra.
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Z agendy
MVDr. Martina Tomka, PhD.,
prorektora pre vzdelávanie

• V dňoch 2. – 16. 9. 2021 sa uskutočnili zápisy študentov 
 všetkých študijných programov. Všetky zápisy sa 
 uskutočnili elektronicky. Prezenčnou formou prebieha- 
 li iba zápisy novoprijatých študentov na štúdium v 
 anglickom jazyku. 
• V AR 2021/2022 nastúpilo študovať na UVLF v Košiciach 
 do začínajúcich ročníkov štúdia celkovo 651 študentov,  
 z toho na štúdium v študijnom programe: všeobecné 
 veterinárske lekárstvo 296 študentov (z toho 116 
 študentov študujúcich v anglickom jazyku), hygiena 
 potravín 48 študentov, farmácia 110 študentov, v 
 bakalárskych študijných programoch nastúpilo 147 
 študentov a v študijnom programe trh a kvalita potra- 
 vín 5 študentov. Na našej partnerskej Nord University 
 v Bodø sa do prvého ročníka spoločného študijného 
 programu náuka o živočíchoch zapísalo 45 študentov.  
 Celkový počet študentov študujúcich na UVLF v 
 Košiciach v zimnom semestri AR 2021/2022 k 31. 10.  
 2021 je 2026 študentov, z toho 1636 v slovenskom jazyku 
 a 390 v anglickom jazyku.
• Dňa 2. 9. 2021 sa pre študentov 6. ročníka ŠP VVL/GVM 
 začali klinické rotácie na klinike malých zvierat, klinike 
 koní, klinike prežúvavcov a klinike ošípaných. Oproti 
 predchádzajúcim rokom klinické rotácie začali praktic- 
 kou časťou výučby s cieľom umožniť študentom 
 absolvovať kompletnú praktickú časť výučby pred 
 prípadným uzatvorením škôl z dôvodu ďalšej vlny 
 pandémie COVID-19. 
• Na UVLF v Košiciach sa dňa 3. 9. 2021 za pomoci 
 mobilnej vakcinačnej jednotky uskutočnilo prvé kolo 
 vakcinácie záujemcov o vakcináciu proti COVID-19 z ra- 
 dov zamestnancov, študentov a ich rodinných 
 príslušníkov. Ďalšie termíny vyhradené na vakcináciu 
 a re-vakcináciu boli 1. 10. 2021 a 22. 10. 2021.
• Dňa 8. 9. 2021 sa na Katedre všeobecných kompetencií  
 UVLF v Košiciach uskutočnili skúšky z anglického jazy- 
 ka pre tvorivých pracovníkov, ktorí sa chcú zapojiť do 
 výučby ŠP General Veterinary Medicine a Animal Science. 
 Skúšky sa zúčastnilo 11 učiteľov.
• Dňa 9. 9. 2021 sa prorektor pre vzdelávanie zúčastnil  
 výročného stretnutia VetNest, ktoré sa uskutočnilo v 
 on-line priestore. 
• Na začiatku septembra 2021 zostavilo študijné oddelenie  
 rozvrhy pre zimný semester AR 2021/2022. Garanti 
 predmetov mohli svoje pripomienky zasielať elektronic- 
 ky prostredníctvom e-mailu tak, aby bolo možné 16. 9. 
 2021 zverejniť finálne verzie rozvrhov.
• Dňa 17. 9. 2021 sa prorektor pre vzdelávanie MVDr. 
 M. Tomko, PhD., stretol so zástupcami TOMI School,  
 Thessaloniki. Stretnutie sa týkalo ďalšieho pokračova- 
 nia spolupráce pri propagácii štúdia na UVLF v Košiciach 
 medzi záujemcami o štúdium z radov uchádzačov z 
 Grécka a Cypru.

• Dňa 20. 9. 2021 v rámci aktívu učiteľov prorektor pre 
 vzdelávanie predniesol zhodnotenie predchádzajúceho 
 AR 2020/2021, informácie o priebehu a výsledkoch 
 prijímacieho konania na AR 2021/2022 a tiež informá- 
 cie o uplynulých zápisoch a aktivitách, ktoré sú na AR 
 2021/2022 plánované.
• V dňoch 28. 9. 2021 a 8. 10. 2021 sa prorektor MVDr. M. 
 Tomko, PhD., zúčastnil svetovej výstavy One With Natu- 
 re 2021 v Budapešti. 
• V dňoch 29. 9. 2021 až 2. 10. 2021 sa prorektor pre 
 vzdelávanie zúčastnil výročného zasadnutia EAEVE v 
 Turíne, Taliansko. 
• Dňa 13. 10. 2021 sa na študijnom oddelení uskutočnilo 
 pracovné stretnutie prorektora pre vzdelávanie MVDr. 
 M. Tomka, PhD., prorektorky pre klinickú činnosť a styk 
 s praxou prof. MVDr. A. Trbolovej, PhD., a prednostu 
 kliniky vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat 
 MVDr. L. Molnára, PhD., ku priebehu klinických praxí v 5. 
 ročníku štúdia ŠP VVL/GVM. 
• Pre nesplnenie podmienok na pokračovanie v štúdiu v 
 AR 2021/2022 bolo zo štúdia vylúčených spolu 9 
 študentov, z toho 3 v ŠP VVL, 1 v ŠP HP, 2 v ŠP K DF, 1 
 v ŠP K ExF, 1 v ŠP CanHip DF a 1 v ŠP NoŽ. Aj v AR 2020/ 
 2021 bol počet vylúčených študentov nízky, pod čo 
 sa podpísala on-line výučba a skúšanie on-line formou 
 prostredníctvom MOODLE. 
• Dňa 20. 10. 2021 na zasadnutí Vedeckej rady UVLF v 
 Košiciach predniesol prorektor pre vzdelávanie MVDr. 
 M. Tomko, PhD., správu Vyhodnotenie vzdelávacej  
 činnosti na UVLF v Košiciach na 1., spojenom 1. a 2. a 
 2. stupni vysokoškolského vzdelávania v akademickom 
 roku 2020/2021.
• Dňa 21. 10. 2021 sa na UVLF v Košiciach uskutočnila 
 imatrikulácia novoprijatých študentov. Slávnostného 
 aktu, ktorý sa uskutočnil vo vonkajších priestoroch areá- 
 lu univerzity v slovenskom aj anglickom jazyku, sa 
 zúčastnilo 358 študentov.
• V dňoch 28. a 29. 10. 2021 sa prorektor pre vzdelávanie 
 MVDr. M. Tomko, PhD., zúčastnil spoločného pracovné- 
 ho stretnutia vedenia UVLF v Košiciach so zástupcami 
 Českej zemědělské univerzity v Prahe, ktorí navštívili 
 našu univerzitu.
• V priebehu októbra boli garanti predmetov a pracoviská 
 informované o pridelených finančných prostriedkoch v 
 štúdiu v anglickom jazyku na zimný semester AR 
 2021/2022.

 
  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 2020/2021 je na 
 UVLF zapísaných 108 doktorandov, z toho 78 v dennej 

 a 30 v externej forme štúdia. Z celkového počtu 
 doktorandov je na externých vzdelávacích inštitúciách 
 SAV 17 doktorandov. Prerušené štúdium má 18 
 doktorandov, z nich je 11 v dennej a 7 v externej for- 
 me štúdia. V minulom akademickom roku štúdium 
 zanechalo alebo bolo vylúčených 12 doktorandov 
 pre nesplnenie študijných povinností. Do 1. ročníka sa 
 zapísalo celkovo 25 doktorandov, 19 v dennej a 6 v 
 externej forme štúdia, z toho len 2 doktorandi budú 
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 pôsobiť na externej vzdelávacej inštitúcii (Parazitolo- 
 gický ústav SAV v Košiciach). 
• Začiatkom septembra bol aktualizovaný katalóg 
 predmetov na 3. stupni VŠ štúdia a zloženie komisií na 
 obhajoby dizertačných prác na a. r. 2021/22.
• V priebehu septembra boli skontrolované a vyhodnote- 
 ná výročné hodnotenia doktorandského štúdia za ak.  
 rok 2020/2021 z hľadiska splnenia kreditov. Ani v jednom  
 prípade nebolo školiteľom navrhnuté ukončenie štúdia 
 doktoranda pre neplnenie študijných povinností.
• V priebehu oboch mesiacov bol individuálne riešený 
 celý rad žiadostí doktorandov o rôzne druhy zmien v 
 doktorandskom štúdiu. 
• Na základe požiadavky MŠVVaŠ SR boli vypracované 
 podklady potrebné na prípravu rozpisu dotácií zo  
 štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 
 2022 na základe úspešnosti domácich a zahraničných 
 grantov v roku 2020.
• V priebehu septembra sa intenzívne pokračovalo v 
 príprave integračného projektu CassProt týkajúceho 
 sa integrácie košických univerzít v Cassovia New Indust- 
 ry Cluster (CNIC; Košický klaster nového priemyslu), 
 ktorý bol podaný v požadovanom termíne. Projekt 
 je zameraný na rozbehnutie činnosti CNIC a prípravu 
 architektonických štúdií pre všetky nové stavby a 
 rekonštrukcie, ktoré sú plánované aj na našej univerzite.
• Dňa 23. 9. 2021 sa na UPJŠ konala ustanovujúca schô- 
 dza valného zhromaždenia CNIC, na ktorej som bol 
 zvolený za člena predstavenstva CNIC.
• V septembri sa pracoviská univerzity pravidelne 
 zúčastňovali už niekoľko rokov podujatia Európska noc 
 výskumníkov (ENV). V roku pred pandémiou COVID-19 
 to bolo 14 zaujímavých expozícií. Žiaľ, ani v tomto ro- 
 ku, vzhľadom na pandemickú situáciu COVID-19 sa 
 toto veľmi populárne podujatie nemohlo uskutočniť 
 v pôvodnom formáte, a tak boli zrealizované len  
 2 prezentácie „Svet mikroorganizmov“ z katedry 
 mikrobiológie a imunológie a „Tajomstvá veterinárnej 
 medicíny“ (prezentácia na Gymnáziu J. A. Raymana v 
 Prešove) z katedry farmakológie a toxikológie. 
• Na základe požiadavky Rady vysokých škôl pre vedu, 
 techniku a umenie boli na ocenenia za vedu a techniku 
 za rok 2021 na základe vedeckých výsledkov nominova- 
 ní: osobnosť vedy a techniky: doc. Luptáková; celoživot- 
 né zásluhy v oblasti vedy a techniky: prof. Danko; 
 osobnosť vedy a techniky do 35 rokov: MVDr. Semjon; 
 popularizátor vedy: doc. Peťko; vedecko-technický tím 
 roka: vedecký tím CEKRM. 
• Pre podanie žiadosti projektu v programe Horizont 
 Európa od roku 2022 je základnou podmienkou 
 inštitúcie deklarovať plán rodovej rovnosti. V súvislosti 
 s touto požiadavkou bola zorganizovaná séria 
 workshopov o rodovej rovnosti, ktoré sa uskutočnili v 
 dňoch 5. 10., 8. 10., 13. 10. a 15. 10. 2021, ktorých som sa 
 zúčastnil. ( 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 na- 
 čas, v stanovenom termíne a rozsahu. V prvom polroku 
 2021 boli vydané 2 samostatné čísla časopisu Folia 
 Veterinaria, takže časopis už 6. rok vychádza pravidelne  
 každý štvrťrok v presne stanovenom rozsahu a termíne 
 vydávania. Súčasný stav poukazuje na to, že kvalita 
 príspevkov má stále zvyšujúcu úroveň.

• UVLF ako spoluorganizátorka podujatia pre mladých 
 vedeckých pracovníkov Falling Wals Lab mala aj v tomto 
 roku svojho zástupcu. Na slovenskom finále Falling 
 Wals Lab sa zúčastnil doktorand 2. ročníka MVDr. Ma- 
 rek Ratvay z katedry mikrobiológie a imunológie, ktorý 
 obsadil 3. miesto za projekt inovatívneho probiotické- 
 ho krmiva rýb „Breaking the wall of antimicrobial 
 resistance“.
• Začiatkom októbra sa za dodržania protiepidemických 
 nariadení konali kombinovaným spôsobom, prezenčne 
 (v Aule UVLF) a online habilitačné prednášky a obhajoby 
 habilitačných prác: dňa 7. 10. 2021 o 10.00 hod. sa 
 uskutočnila habilitačná prednáška a obhajoba 
 habilitačnej práce MVDr. l. Krešákovej. PhD., a 14.00 
 hod. MVDr. K. Vdoviakovej, PhD., v odbore habilitačného 
 a inauguračného konania veterinárna morfológia a 
 fyziológia. Následne dňa 14. 10. 2021 o 13.00 sa v aule 
 obdobným spôsobom uskutočnila habilitačná prednáš- 
 ka a obhajoba habilitačnej práce Bc. MVDr. A. Marcina,  
 CSc., v odbore habilitačného a inauguračného konania 
 výživa zvierat a dietetika. Priebeh habilitačných konaní 
 bol zverejnený online a jednotlivé dokumenty z 
 habilitačných konaní sú zverejnené na webovom sídle 
 UVLF.
• Dňa 12. 10. 2021 som sa na bratislavskom hrade zúčastnil 
 v zastúpení pani rektorky UVLF na slávnostnom podpise 
 Deklarácie o posilnení kultúry vedeckej integrity na 
 Slovensku, ktorú prijali jednotlivé univerzity na Slovens- 
 ku. ( bližšie informácie v osobitnom príspevku)
• V priebehu októbra bol organizačne a technicky 
 (príprava programu, zborníka, recenzenti, komisie 
 atď.) zabezpečovaný 16. ročník Seminára doktorandov 
 venovaného pamiatke akademika Boďu, ktorý sa bude 
 konať online formou v dňoch 11. – 12. novembra 2021. 
 Príspevky zo seminára doktorandov budú uverejnené 
 v recenzovanom zborníku s názvom Vedecké práce 
 doktorandov 2021, recenzenti: MVDr. Jana Koščová, PhD., 
 a doc. MVDr. Radoslava Vlčková, PhD. Za členov komisie 
 zo zástupcov UVLF boli navrhnuté doc. MVDr. Gabriela 
 Štrkolcová, PhD., a doc. MVDr. Lenka Luptáková, PhD. 
 Podobne ako v minulom roku, aj v tomto roku je situá- 
 cia dobrá, keď z UVLF je prihlásených 18 aktívnych 
 účastníkov (9 z UVLF a 9 z externých vzdelávacích 
 inštitúcií) z celkovo 36 prihlásených doktorandov.
• Dňa 4. 10. 2021 sa v aule univerzity uskutočnilo, za 
 dodržania protiepidemických opatrení, slávnostné 
 odovzdanie diplomov PhD. doktorandom, ktorí úspeš- 
 ne ukončili štúdium v akademickom roku 2020/21. 
 Úspešní absolventi 3. stupňa VŠ štúdia si prevzali diplo- 
 my z rúk rektorky UVLF Dr. h. c. prof. MVDr. Jany 
 Mojžišovej, PhD., za prítomnosti prorektora pre vedu, 
 výskum a doktorandské štúdium prof. MVDr. Juraja Pist- 
 la, PhD., ako aj ďalších členov vedenia UVLF. 
• Dňa 20. 10. 2021 sa konalo kombinovaným spôsobom, 
 prezenčne (v Aule UVLF) a online, za dodržania 
 protiepidemických opatrení, v poradí tretie zasadnutie 
 Vedeckej rady UVLF v Košiciach v tomto roku. ( bližšie 
 informácie v osobitnom príspevku)
• V súvislosti s požiadavkou CVTI SR na nomináciu osôb 
 odborných pracovníkov pre účel vytvorenia lokálnych 
 centier transferu technológií a problematiku duševné- 
 ho vlastníctva na univerzite boli za UVLF navrhnutí doc. 
 MVDr. Dagmar Mudroňová, PhD., a doc. MVDr. Branislav 
 Peťko, DrSc.
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• V dňoch 25. – 27. 10. som sa s pani rektorkou UVLF 
 Dr. h. c. prof. MVDr. Janou Mojžišovou, PhD., a pro- 
 rektorkou prof. MVDr. Zitou Faixovou, PhD., zúčastnil 
 stretnutia zástupcov vedenia českých a slovenských 
 fakúlt so študijným programom farmácia na 
 Farmaceutickej fakulte MU v Brne. Témou stretnutia 
 ako každoročne bola výmena informácií v oblasti  

 pedagogickej a vedeckej činnosti. 
• Dňa 28. 10. 2021 sa na UPJŠ konalo zasadnutie 
 predstavenstva CNIC, ktoré sa týkalo prezentácie logo 
 manuálu CNIC a celej rady informácií o prebiehajúcich 
 rokovaniach s vládou SR a ďalšími organizáciami pre 
 úspešné rozbehnutie činnosti CNIC.

 
  
 
 

Z agendy
prof. MVDr. Jozefa Nagya, PhD.,

prorektora pre rozvoj školy
a hodnotenie kvality

• Prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality 
 sa zúčastnil na slávnostnom stretnutí pri príležitosti 
 30. výročia vzniku služobnej hipológie na Slovensku 
 organizovanom odborom kynológie a hipológie Prezí- 
 dia Policajného zboru SR, ktoré sa uskutočnilo dňa 4. 9. 
 2021 v Národnom žrebčíne Topoľčianky, š. p., a na osla- 
 vách 100. výročia založenia Národného žrebčína 
 Topoľčianky, ktoré sa uskutočnili dňa 4. 9. 2021 na 
 dostihovej dráhe v Topoľčiankach. Pri príležitosti 30.  
 výročia vzniku služobnej hipológie udelil riaditeľ odbo- 
 ru kynológie a hipológie PZ SR plaketu riaditeľa odboru 
 III. stupňa MVDr. Vladimírovi Hurovi, PhD., a pamätnú 
 plaketu Dr. h. c. prof. MVDr. Jane Mojžišovej, PhD., a prof. 
 MVDr. Jozefovi Nagyovi, PhD., ako poďakovanie za 
 aktívnu spoluprácu.
• Dňa 9. 9. 2021 sa uskutočnilo valné zhromaždenie 
 Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, 
 potravinárske a veterinárske vedy pri SAV, ktoré sa 
 konalo v kongresovej sále Agroinštitútu v Nitre. Slovens- 
 ká spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, po- 
 travinárske a veterinárske vedy pri SAV udelila pamät- 
 nú medailu Juraja Fándlyho Dr. h. c. prof. MVDr. Jane 
 Mojžišovej, PhD., a prof. MVDr. Jozefovi Nagyovi, PhD.
• Dňa 7. 9. 2021 sa uskutočnilo pracovné stretnutie 
 zamerané na možnosti využitia granulovanej podstielky 
 na ÚZ Jazdecký areál UVLF a jej vplyv na zoohygienické 
 podmienky a zdravotný stav koní. Pracovného stretnu- 
 tia sa zúčastnil Ing. Marián Vinicay a za UVLF prorektor 
 pre rozvoj školy a hodnotenie kvality, doc. MVDr. P. Ko- 
 rim, CSc., a doc. MVDr. N. Sasáková, PhD. 
• Prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality sa 
 zúčastnil na futbalovom turnaji troch univerzít, ktorý 
 sa uskutočnil dňa 9. 9. 2021 na futbalovom štadióne v 
 Nitre – Janíkovciach.
• UPJŠ v Košiciach zorganizovala on-line workshop 
 zameraný na podporu vnútorných systémov kvality v 
 AIS2, ktorý sa uskutočnil dňa 1. 10. 2021. V rámci 
 workshopu bolo prezentované využitie AIS2 pre regis- 
 ter študijných programov, monitorovací panel študijné- 

 ho programu a univerzálne formulárové dokumenty 
 (hodnotiaca správa študijného programu, opis študijné- 
 ho programu).
• Vedenie UVLF v Košiciach vyhodnotilo plnenie a 
 aktualizáciu Dlhodobého zámeru Univerzity vete- 
 rinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na obdobie 
 2018 – 2023.
• Boli pridelené finančné prostriedky na zabezpečenie 
 praktickej výučby v zimnom semestri akademického 
 roka 2021/2022. Oznámenie o pridelených finančných 
 prostriedkoch na zabezpečenie praktickej výučby v 
 zimnom semestri akademického roka 2020/2021 bolo 
 zaslané vedúcim organizačných jednotiek a vedúcej 
 oddelenia ekonomiky.
• Boli spracované vyjadrenia UVLF k hodnotiacim 
 správam pracovných skupín výkonnej rady SAAVŠ ku 
 žiadostiam o udelenie akreditácie študijných progra- 
 mov pre prvý stupeň vysokoškolského štúdia rodinný 
 farmár, veterinárna sestra a pohoda a ochrana zvierat. 
 Vyjadrenia k hodnotiacim správam k študijným 
 programom rodinný farmár v dennej a externej for- 
 me v uskutočňovaných v slovenskom jazyku boli  
 spracované a zaslané SAAVŠ dňa 9. 10. 2021, 
 vyjadrenia k študijným programom pre druhý stupeň 
 pohoda a ochrana zvierat v dennej a externej forme 
 uskutočňovaných v slovenskom jazyku dňa 14.10. 
 2021 a pre prvý stupeň veterinárna sestra v dennej a 
 externej forme uskutočňovaných v slovenskom jazyku 
 a v dennej forme štúdia uskutočňovaných v anglickom 
 jazyku dňa 19. 10. 2021.
• Dňa 7. 10. sa uskutočnilo pracovné stretnutie so 
 zástupcami spoločnosti Humac, s. r. o., zameranom na 
 spoluprácu s UVLF.

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

a internacionalizáciu

• Dňa 9. 9. 2021 on-line formou sa uskutočnila Výročná 
 konferencia VetNEST a stretnutie koordinátorov CEEPUS 
 III VetNEST. 
• Prorektorka Faixová sa zúčastnila na podujatí 18. 
 Zemplínske lekárnické dni, ktoré sa uskutočnili 18. 9. 
 2021.
• V dňoch 26. – 28. 9. 2021 sa pror. Faixová zúčastnila na 
 medzinárodnej vedeckej konferencii Cultural heritage 
 of small homelands, ktorá sa uskutočnila v Krakove,  
 v Poľsku. Na konferencii boli prezentované výsledky 
 medzinárodného projektu, na ktorom spolupracovali 
 zástupcovia z Poľnohospodárskej univerzity v Krakove, 
 Veterinárnej univerzity Brno, Slovenskej poľno- 
 hospodárskej univerzity v Nitre a UVLF v Košiciach. 
 Projekt bol zameraný na hľadanie a ochranu špecifických 
 druhov zvierat, rastlín, celých ekosystémov a kultúrnych 

 tradícií v partnerských krajinách a bol financovaný Polish 
 National Agency for Academic Exchange – International 
 Academic Partnership.
• Dňa 8. 10. 2021 sa uskutočnilo on-line stretnutie s 
 koordinátorkou ŠP Veterinary nursing Danou Bougrine 
 a koordinátorom programu Erasmus Jose Antonio De  
 Poolmoran z Nord University v Bodø, v Nórsku. Hlav- 
 ným predmetom stretnutia bola organizácia klinických 
 stáží pre študentov tohto študijného programu na UVLF 
 v Košiciach. Na stretnutí sa zúčastnila aj prorektorka 
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 Trbolová.
• V dňoch 16. – 17. 10. 2021 sa pror. Faixová zúčastnila 
 v Nikózii na študentskom veľtrhu Cyprus International 
 Education and Career exhibition, na ktorom bolo 
 propagované štúdium na UVLF pre zahraničných 
 študentov.
• Univerzita sa prihlásila za člena medzinárodnej or- 
 ganizácie združujúcej inštitúcie, ktoré organizujú detské 
 univerzity pod názvom European Children´s Universities 
 Network.
• Študenti IVSA 6. 10. 2021 zorganizovali aktivitu Čistiaci 
 deň UVLF 2021, v rámci ktorej zbierali odpad a trhali 

 burinu v areáli univerzity.
• Dňa 28. 10. zasadala rada rigorózneho konania. Posúdi- 
 la a odsúhlasila témy v jednotlivých komisiách nasle- 
 dovne: komisia farmakológia: 26 tém, komisia toxiko- 
 lógia: 10 tém, komisia imunológia 2 témy a komisia 
 mikrobiológia 1 téma. Dve témy v komisii farmakológia 
 ostali neobsadené. Komisia diskutovala o spôsobe 
 odovzdávania diplomov absolventom rigorózneho 
 konania a publikovaní príspevkov vo vedeckom časopise 
 Folia Pharmaceutica Cassoviensia.
• Výučba na Univerzite tretieho veku v akademickom roku 
 2021/2022 bola zrušená z dôvodu pandémie COVID – 19.

• Začiatkom mesiaca september sa prorektorka prof. 
 MVDr. A. Trbolová, PhD., zúčastnila otvorenia Centra 
 simulátorovej a virtuálnej medicíny na LF UPJŠ v 
 Košiciach. V tomto tréningovom centre majú mož- 
 nosť získavať klinické a diagnostické zručnosti nielen 
 študenti medicíny, ale aj lekári v rôznych špecializáciách. 
• Dňa 10. 9. 2021 sa v Žiarskej doline uskutočnilo spoloč- 
 né zasadnutie KVL SR a zástupcov vedia UVLF v Košiciach 
 v zastúpení pani rektorky prof. Mojžišovej a pani 
 prorektorky prof. Trbolovej. Na spoločnom stretnutí bo- 
 li predložené návrhy vzdelávacích akcií na rok 2022 v 
 rámci „Kalendária 2022“. V budúcom roku sa univerzit- 
 ní pracovníci aktívne budú podieľať na 18 vzdelávacích 
 podujatiach pre členov KVL SR.
• V priebehu mesiaca september sa uskutočnilo pravidel- 
 né pracovné stretnutie s MVDr. Š. Ondom z ŠPP Z. Teplica 
 za účelom kontroly odpisov hospodárskych zvierat z 
 CERHZ a tiež za účelom kontroly pri odosielaní 
 štvrťročných poľnohospodárskych výkazov.
• Pred začatím zimného semestra AR 2021/22 bola všet- 
 kým vedúcim pracovníkom zaslaná a následne 
 spracovaná požiadavka na zabezpečenie výjazdových 
 cvičení a zvierat potrebných pre pedagogický proces.
• Dňa 28. 9. 2021 sa na KMZ uskutočnila odborná  
 prednáška na tému Veterinárna stomatológia v praxi 
 – nové trendy, spojená s prezentáciou najnovšieho 
 RTG prístroja v dentálnej medicíne. Prednášajúcim 
 bol John Breen z Írska, Dublinu, ktorý je špecialistom 
 pre RTG iM3 technológie. Prednášku zastrešovala 
 spoločnosť Pharmacopola Slovensko. 
• V dňoch 2. – 3. 10. 2021 sa v Prahe na ČZU uskutočnilo 
 spoločné stretnutie rektorky UVLF prof. Mojžišovej 
 prorektorky prof. Trbolovej so zástupcami ČZU: dekan- 
 kou prof. Ing. Ivou Langrovou, CSc., a prodekankou 
 prof. Ing. Mgr. M. Sedmíkovou, Ph.D. Rokovania sa 
 týkali spoločnej spolupráce v rámci pripravovaného 
 ŠP veterinárna sestra a ekvivalentu uvedeného štúdia 
 na ČZU Praha. 
• Prorektorka prof. MVDr. A. Trbolová, PhD., v Prahe jednala 
 aj s doc. MVDr. M. Vlašínom, Ph.D, dipl. ECVS, ohľadom 
 poskytnutia intershipovej praxe pre mladých doktoran- 
 dov a veterinárnych lekárov z UVN na špecializovanom 
 klinickom pracovisku vo Veľkej Británii. 
• Dňa 8. 10. 2021 sa prorektorka prof. Trbolová a prorektor- 

 ka prof. Faixová zúčastnili spoločného on-line pracov- 
 ného stretnutia so zástupcami z NORD University Bodø. 
 Témou stretnutia bolo prerokovanie možností ab- 
 solvovania klinických praxí študentov študijného 
 programu Veterinary nursing na UVLF v Košiciach na 
 KMZ. Praxe študentov z NORD University Bodø by sa 
 mali uskutočniť v LS AR 2021/22 v mesiacoch apríl – júl.
• V dňoch 28. – 29. 10. 2021 sa na UVLF v Košiciach 
 uskutočnilo recipročné spoločné stretnutie členov 
 vedenia UVLF so zástupcami ČZU v Prahe, pani dekan- 
 kou prof. Ing. Ivou Langrovou, CSc., prodekankou prof. 
 Ing. Mgr. M. Sedmíkovou, Ph.D., prof. MVDr. D. Mod- 
 rým, Ph.D., a prof. MVDr. M. Svobodom, CSc. Témou 
 stretnutia bolo vytvorenie spoločného študijného 
 magisterského programu nadväzujúceho na ŠP ve- 
 terinárna sestra. 
• Činnosť kliník prebiehala aj v mesiacoch september a 
 október bez obmedzení s prísnou kontrolou v OTP 
 režime. Na KMZ počas mesiacov september a október 
 bolo ošetrených 2590 nových pacientov, pričom 
 každý z týchto pacientov bol minimálne raz na kontrole. 
 Počet hospitalizácii výrazne vzrástol oproti uplynulým 
 letným mesiacom, o to na 256, čo je viac ako 65 %. Po- 
 čas pohotovostných služieb bolo ošetrených 260 
 pacientov. 
  Služby na klinike exotických a voľne žijúcich zvie- 
 rat prebiehali podľa určených ordinačných hodín, služ- 
 bukonajúci lekári sa striedali v dvojdňových intervaloch. 
 Za obdobie september a október došlo k poklesu 
 ošetrených a hospitalizovaných pacientov: ošetrení pa- 
 cienti – 148 a počet hospitalizovaných pacientov bol 
 39. V rámci klinickej činnosti sa vykonávali aj laboratór- 
 ne vyšetrenia: cytologické a koprologické vyšetrenia 
 trusu a kožné zoškraby (46), hematologické vyšetrenie 
 (15). 
  Na klinike koní bolo ošetrených ambulantne a 
 chirurgicky 64 pacientov. Hospitalizovaných pacientov 
 bolo 26 a 18 koní bolo ošetrených v pohotovostnej 
 službe. Klinika koní absolvovala v rámci výučby študen- 
 tov 6. ročníka výjazdy do ŠPP v Z. Teplici. Klinika 
 prežúvavcov v priebehu mesiacov september a október 
 prijala a následne hospitalizovala 37 pacientov: 5 dojníc, 
 5 býkov, 1 teľa do 3 mesiacov, 25 malých prežúvavcov 
 (12 oviec, 13 kôz) – z toho 11 kusov pre potreby katedry 
 morfologických disciplín a jednu muflónicu. Ambulant- 
 ne boli ošetrené 2 kusy dojníc. V tomto období bola 
 zabezpečovaná aj starostlivosť o pedagogické zvieratá 
 (6 kusov hovädzieho dobytka a 9 malých prežúvavcov) 
 a pokusné zvieratá (regeneračná medicína – ovce). 
 Mobilná klinika poskytovala služby zahŕňajúce pro- 

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

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

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

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

prorektorky pre klinickú činnosť a styk s praxou

Z agendy Ing. Róberta Schrétera, PhD.,
kvestora

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

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

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

• Realizovali sa aj ďalšie rekonštrukčné práce na 
 študentských domovoch z účelovo vyčlenených 
 finančných prostriedkov z MF SR. Univerzita sa podarilo 
 získať aj zvyšných 200 tisíc eur, čím boli univerzite 
 pridelené všetky účelovo vyčlenené finančné prostriedky 
 z MF SR.
• V decembri bola realizovaná aj úprava bežnej dotácie 
 rozdelením bežnej dotácie na dofinancovanie vzdeláva- 
 cej činnosti verejných vysokých škôl podľa per- 
 centuálneho podielu na výkone vo vzdelávaní.
• V decembri bola zverejnená metodika rozpisu dotácií 
 zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 
 2020. V porovnaní s rokom 2019 nastávajú pre rok 2020 
 v metodike rozpisu finančných prostriedkov menej 
 významné zmeny. (7) Metodika a rozpis vychádzajú 
 z vládneho návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 
 2020, pričom výdavky štátneho rozpočtu v rámci  
 programu 077 – Vysokoškolské vzdelávanie a veda, 
 sociálna podpora študentov vysokých škôl sú na 
 rok 2020 v sume 611 544 226 €. Na transfer vysokým 
 školám ministerstvo rozpočtuje sumu 602 965 667 €. 
 Za navýšením finančných prostriedkov oproti roku 2019 
 je najmä valorizácia platov. (8) Vplyv dopadov valorizácie 
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 blematiku ortopédie a reprodukcie prežúvavcov na ŠPP 
 a v chove Čierne nad Topľou a spolu bolo ošetrených 169 
 dojníc. Od začiatku septembra prebiehala podľa plá- 
 nov aj bloková výučba kliniky prežúvavcov na ŠPP (VVL 
 aj ZAŠ) s problematikou zameranou na gynekológiu, 
 ortopédiu, vnútorné choroby, ochorenia teliat a ma- 
 nažment stáda, kde boli ošetrované zvieratá v chove. 
 Súčasne od začiatku semestra prebiehajú bezproblémo- 
 vo na klinike prežúvavcov aj klinické praxe a stáže – 
 6. ročník VVL, 5. ročník VVL a 3 študentky cez výmenný 
 program Erasmus z Poľska.
  Klinika ošípaných vzhľadom na pretrvávajúcu epi- 
 zootologickú situáciu v súvislosti s AMO naďalej  
 neprijíma nových pacientov na ambulantné ošetrenie 
 ani na hospitalizáciu na klinike a z tých istých dôvodu 
 nebola využitá ani možnosť mobilnej kliniky a výjazdov 
 do chovov.

  Katedra epizootológie, parazitológie a ochrany spo- 
 ločenského zdravia, ktorá sa podieľa na klinickej činnosti 
 zameranej na infekčných pacientov v priebehu mesiacov 
 september a október ošetrila spolu 17 pacientov, z 
 toho 11 pacientov potrebovalo hospitalizáciu. KEPOSZ 
 vykonala v období september 206 v mesiaci október 
 264 koprologických vyšetrení.
  V univerzitnej lekárni za obdobie 1. 9. – 30. 9. 2021 
 vystavili 1922 bločkov, čo je v prepočte 91,52 na deň. 
 V období od 1. 10. – 31. 10. 2021 vystavili 1834 bločkov, 
 čo je priemerne 91,7 denne. 
  V Centre klinických zručností prebiehala výučba kaž- 
 dý deň okrem pondelka, ktorý je určený na prednášky. 
 Pre študentov bola do Moodlu vložená prezentácia CKZ 
 s možnosťami tréningových zručností.

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

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

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

prorektorky pre klinickú činnosť a styk s praxou

Z agendy Ing. Róberta Schrétera, PhD.,
kvestora

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

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

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

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

• V mesiacoch september a október pokračovali stavebné 
 práce na projekte na zníženie energetickej náročnosti 
 pavilónu č. 12 a stavebné práce na projekte na zníženie 
 energetickej náročnosti pavilónu č. 14. Pavilón č. 14 
 je tesne pre ukončením, pavilón č. 12 čaká na dodatok 
 k zámene výplní otvorov, čo spôsobilo čiastočné zdrža- 
 nie prác.

• V septembri bola MŠVVaŠ SR zaslaná žiadosť o 
 dofinancovanie rekonštrukcie internátov a o kapitálové 
 finančné prostriedky na rekonštrukciu severnej fasády 
 pavilónu 8-9.
• 23. a 24. septembra sa v Trenčíne uskutočnilo zasadnutie 
 Klubu kvestorov verejných vysokých škôl a štátnych 
 vysokých škôl Slovenskej republiky. Klub kvestorov sa 
 zaoberal aktuálnymi informáciami a pokynmi v oblasti 
 výkazníctva, rozpočtu a financovania VVŠ. Metodika 
 rozpisu dotácie na rok 2022 na zasadnutí klubu kvesto- 
 rov predstavená nebola mimo skutočnosti, že dôjde k 
 viazaniu finančných prostriedkov na rok 2022 vo výške 
 27 194 424 €, čo znamená ďalší pokles vo financovaní 
 verejných vysokých škôl. Klub kvestorov sa tiež zaoberal 

 oblasťou rozvojových projektov, aktuálnymi informácia- 
 mi a zmenami v IS SOFIA, Microsoft Campus and School – 
 Enrollment for Education Solutions (EES) a ďalšími 
 témami.
• V októbri bola vykonaná kontrola na mieste v projekte 
 „Skvalitnenie vzdelávacieho procesu na UVLF, stavebný- 
 mi úpravami, digitalizáciou knižničného fondu a 
 vybudovaním IKT učebne biomedicínskej analytiky“, 
 ktorého realizácia bola ukončená v máji 2016. Išlo o 
 kontrolu v rámci poslednej schvaľovanej 5. následnej 
 monitorovacej správy. Kontrola bola ukončená bez 
 kontrolných zistení.
• Rovnako v októbri bola vykonaná kontrola na mieste v 
 projekte „Zvýšenie kvality vzdelávania na UVLF v Koši- 
 ciach rekonštrukciou výukových priestorov, dobudova- 
 ním infraštruktúry a IKT“, predmetom ktorého bola 
 výstavba pavilónu č. 19 a dodávky zariadení a vybavení 
 a IKT riešení v P 19. Išlo o kontrolu v rámci poslednej 
 schvaľovanej 5. následnej monitorovacej správy. Kontro- 
 la bola ukončená bez kontrolných zistení.
• Koncom októbra bol podaný nový projekt na zníženie 
 energetickej náročnosti pavilónu č. 39. Ide o siedmy 
 podaný projekt v rámci znižovania energetickej 
 náročnosti. V príprave sú ešte projekty na zníženie 
 energetickej náročnosti pavilónu č. 4 a pavilónu č. 6.
• Projekt “Zlepšenie environmentálnych aspektov na UVLF 
 v Košiciach” v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o 
 NFP nebol schválený, rovnako nebol schválený ani 
 projekt „Raising Climate Awareness through Educa- 
 tion and Action“ (výzva ClimaInfo, ACC05, Granty EHP a 
 Nórska).
• V októbri bola predĺžená doba realizácie rozvojového 
 projektu Príprava štúdie uskutočniteľnosti integrácie 
 výskumných univerzít mesta Košice do 31. 12. 2022.
• Univerzita koncom októbra opätovne požiadala MŠVVaŠ 
 SR o krytie zvýšených nákladov v súvislosti s pandé- 
 miou.
• V októbri bola zaslaná žiadosť MŠVVaŠ SR o pridelenie 
 špecifík na rok 2022. Výška rozpočtu na rok 2022 pre 
 UVLF zatiaľ nie je známa.
• V októbri boli uzavreté dodatky k dotačnej zmluve na 
 rok 2021, ktorými sa prideľujú finančné prostriedky na 
 príspevok zamestnancom na zvýšené náklady v súvislos- 
 ti s pandémiou a posúva sa termín realizácie rozvojové- 
 ho projektu ,,Štúdia uskutočniteľnosti integrácie 
 výskumných univerzít mesta Košice“.
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Zelená  univerzita

 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa pripojila k celosvetovému trendu starostlivosti a zodpo- 
vednosti za našu planétu.  Mnohé „zelené aktivity“ na univerzite dlhoročne realizovali ako zamestnanci, tak aj študenti. 
Boli to viac či menej pravidelné a dobrovoľné aktivity nadšencov a pre planétu zapálených ľudí.  Súčasnosť si vyžadu- 
je premeniť zapálenosť na trvalý a udržateľný postoj a prístup. Preto sa UVLF rozhodla stať ZELENOU UNIVERZITOU. 
Pravidelne budeme nielen na stránkach toho časopisu informovať o všetko „zelenom“, čo sa na univerzite deje.

 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Koši-
ciach sa zapojila do celosvetovej kampane proti zmene 
klímy a podpísala iniciatívu Race to Zero for Universities & 
Colleges. Spolu s ďalšími 1050 univerzitami a inštitúciami 
zo 86 štátov, v ktorých študuje  10 miliónov študentov, sa 
svojím podpisom zaviazala, že podporí trojbodový prog- 
ram: mobilizáciu väčšieho množstva zdrojov pre výskum 
zameraný na klimatické zmeny, záväzok dosiahnuť uhlí-
kovú neutralitu do roku 2030 alebo najneskôr do roku 2050 
a rozvoj v poskytovaní vzdelávania v oblasti životného 
prostredia a udržateľnosti v  učebných osnovách, študent-
ských ale aj komunitných programoch. 
 Cieľom tejto kampane bolo podporiť klimatický samit 
OSN COP26 (Conference of the Parties), ktorý sa konal od 
31. 10. do 12. 11.2021 v škótskom Glasgowe a zúčastnilo sa 
na ňom viac ako 20 000 politikov, diplomatov a aktivistov. 
Očakáva sa , že konferencia OSN o zmenách klímy by mohla 
podľa odborníkov rozhodnúť o tom, či sa podarí planétu 
ochrániť pred katastrofálnymi dôsledkami globálneho 
otepľovania. Planéta sa od začiatku priemyselnej revolúcie 

Race to Zero for Universities & Colleges
oteplila asi o 1 stupeň Celzia. Podľa prepočtov organizácie 
Climate Action Tracker z roku 2014 by sa pri vtedajšom tem- 
pe planéta ohriala do konca storočia o štyri stupne Celzia. 
Vedci vyzývajú na okamžité kroky v záujme dodržania cieľov 
parížskej klimatickej dohody, ktorá pripúšťa globálne otep-
lenie o najviac 1,5 stupňa Celzia do konca storočia. Podľa 
klimatológov by bolo pre udržanie globálneho otepľovania 
v bezpečných medziach potrebné, aby  emisie stlačili do po-
lovice storočia prakticky na nulu všetci veľkí znečisťovatelia, 
čo však krajiny zo skupiny G20, ktorá združuje 20 najväčších 
ekonomík sveta a sú zodpovedné za viac ako tri štvrtiny všet-
kých emisií skleníkových plynov, sa na spoločnom postupe 
zatiaľ nedohodli. Problémom sú aj otázky ekologizácie auto-
mobilového priemyslu, odstúpenie od používania fosílnych 
palív, boj s odlesňovaním a emisiami metánu alebo finančné 
príspevky rozvojovým krajinám.

prof. MVDr. Zita Faixová, PhD. 
prorektorka pre medzinárodné vzťahy  a internacionalizáciu

 V nadväznosti na podpísanie iniciatívy Race to Zero for 
Universities & Colleges vznikla na UVLF pracovná skupina 
Zelená univerzita. Jej úlohou je analýza súčasného stavu 
ochrany a tvorby životného prostredia na univerzite a 
príprava plánu aktivít aj v súlade s iniciatívou Race to Zero, 
ktorá určuje, že  12 mesiacov od podpisu musí každý signatár 
vypracovať plán aktivít v súlade s touto iniciatívou. Členmi 
pracovnej skupiny sú okrem zamestnancov  univerzity aj 
študenti  a odborníci z externého prostredia.
 Jednou z prvých výstupov pracovnej skupiny je dotazník, 
ktorý mapuje vnímanie ekologických aktivít. Jeho cieľom 
je podpora environmentálnej zodpovednosti jednotlivca 

Na univerzite vznikla pracovná skupina Zelená univerzita
a univerzity. Dotazník je anonymný a bude prístupný pre 
všetkých zamestnancov aj študentov univerzity. Pracovná 
skupina má svoje logo, ktorého autorom je doc. MVDr. 
Marián Prokeš, PhD. 
 Všetky informácie o aktivitách Zelenej univerzity budú 
zverejňované na webovom sídle univerzity.

prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
                                                      predsedníčka pracovnej skupiny 

Zelená univerzita 

Ďakujeme tým, ktorí sa pridali: Uni cleanup day 2021
 Svetový čistiaci deň má stále viac priaznivcov. Hnevá vás, 
že v prírode vidíte odpad a čierne skládky? Nemôžete sa 
pozerať na neporiadok vo svojom okolí? Zakopávate o plas-
tové fľaše, obaly a ďalší neporiadok, ktorý ľudia hodia na zem 
a nie do koša? Každý sa môže pridaj a ukázať, ako sa dá starať 
o svoju krajinu.
 Myšlienka projektu „Upracme Slovensko –  Svetový čistiaci 
deň 2021“ oslovila členov a garantku záujmového klubu 
IVSA natoľko, že sa rozhodli zapojiť sa do tejto aktivity. V 
stredu 6. októbra 2021 popoludní sa aj napriek nepriazni-
vému počasiu zúčastnili na skvelej akcie Uni cleanup day 
2021, ktorej cieľom bolo skrášliť a očistiť areál našej univer-
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zity. „Nemalý záujem nás veľmi potešil, keďže sa nám z areálu 
univerzity podarilo vyzbierať niekoľko vriec odpadkov, pokosiť 
a upraviť trávnik v okolí ustajňovacích priestorov a kliník a 
nezabudli sme ani vyčistiť dlažbu v okolí Univerzitnej veteri-
nárnej nemocnice,“ povedala študentka 6. ročníka študij-
ného programu všeobecné veterinárske lekárstvo a členka 
medzinárodného združenia veterinárnych študentov IVSA 
Slovakia Lenka Kokuľová.
 Keďže UVLF sa zapojila do projektu Zelená univerzita, 
separácia odpadu a využitie pokosenej trávy na kompost 
bolo v rámci ekologického spracovania samozrejmosťou. 

„Hoci nám počasie umožnilo pracovať len asi dve hodiny, 
s vykonanou prácou sme boli spokojní a po celom dni aj 
primerane unavení. Povzbudením po práci pre nás bola 
zaslúžená odmena v podobe pizze a teplého čaju. S dobrou 
náladou sme takto radi prispeli k čistote na Univerzite veteri-
nárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a už teraz sa tešíme 
na ďalšie podobné akcie. Veríme, že záujem študentov sa bude 
aj naďalej uberať takýmto pozitívnym, ekologickým a dobro-
voľníckym smerom!“ dodala Lenka Kokuľová.
      

(zb)

Noví docenti
 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach má troch nových docentov. Dňa 20. októbra 2021  Vedecká 
rada UVLF v Košiciach vymenovala za  docentku MVDr. Lenku Krešákovú, PhD., v odbore habilitačného a inauguračného 
konania veterinárna morfológia a fyziológia, a MVDr. Katarínu Vdoviakovú, PhD., v odbore habilitačného a inaugurač-
ného konania veterinárna morfológia a fyziológia, a za docenta Bc. MVDr. Andreja Marcina, CSc., v odbore habilitačného 
a inauguračného konania výživa zvierat a dietetika.

Srdečne blahoželáme!

Doc. MVDr. Lenka Krešáková, PhD.
 Vedecká rada schválila 
na svojom zasadnutí dňa 
20. októbra 2021 návrh 
na vymenovanie MVDr. 
Lenky Krešákovej, PhD., za 
docentku v odbore habili-
tačného a inauguračného 
konania veterinárna morfo-
lógia a fyziológia. Habili-
tačná prednáška na tému 
Vplyv kompozitných bio- 
materiálov na regeneráciu 
chrupkového a kostného 
tkaniva u oviec a obhajoba 

habilitačnej práce Inovatívne biomateriály – nová perspek-
tíva v regenerácii chrupkového a kostného tkaniva sa usku-
točnili dňa 7. októbra 2021 v Aule Univerzity veterinárskeho 
lekárstva a farmácie v Košiciach.
 Doc. MVDr. Lenka Krešáková, PhD., získala vysokoškolské 
vzdelanie v roku 2003 v odbore hygiena potravín. V roku 
2010 nastúpila na interné doktorandské štúdium na katedru 
anatómie, histológie a fyziológie, ústav anatómie. Po obha-
jobe dizertačnej práce na tému Variácie venózneho systému 
u potkana a králika v roku 2014 získala akademický titul 
PhD. v študijnom odbore 6.3.3. veterinárna morfológia a 
fyziológia. Od roku 2014 po súčasnosť pracuje ako odborná 
asistentka na katedre anatómie, histológie a fyziológie, od 
r. 2020 katedra morfologických disciplín. Po absolvovaní 
výberového konania pre obsadzovanie funkcií vedúcich 
zamestnancov UVLF v Košiciach od septembra 2019 do 
augusta 2020 pôsobila na pozícii vedúcej ústavu anatómie 
na katedre anatómie, histológie a fyziológie.
 V rámci pedagogickej činnosti sa podieľa na výučbe 
anatómie v slovenskom aj anglickom jazyku. V súčasnosti 
je garantkou povinných predmetov anatómia I v študijnom 
programe všeobecné veterinárske lekárstvo, anatómia 
I v študijnom programe hygiena potravín, Anatomy I v 

študijnom programe 3post BSc General Veterinary Medicine 
a Anatomy I v študijnom programe General Veterinary Medi-
cine, v rokoch 2018 – 2021 bola garantkou povinného pred-
metu anatómia v študijnom programe vzťah človek – zviera 
a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii. Je zástupcom 
garanta študijných predmetov anatómia II v študijnom 
programe všeobecné veterinárske lekárstvo, Anatomy v 
študijnom programe 4 post BSc General Veterinary Medicine 
a Anatomy II v študijnom programe 3 post BSc General Vete-
rinary Medicine. 
 Doc. Krešáková je spoluautorkou 2 vedeckých monografií, 
2 skrípt a vedúcou autorského kolektívu 1 skrípt. Aktuálne 
participuje na príprave knižných publikácií Anatómia hospo-
dárskych zvierat a Nomina Anatomica Veterinaria. Ako školi-
teľka a školiteľka-konzultantka sa podieľala na vedení 8 
diplomových a bakalárskych prác v slovenskom aj anglickom 
jazyku. V nadväznosti na odbornú činnosť je členkou Sloven-
skej anatomickej spoločnosti.
 Doc. Krešáková participovala na plnení 14 grantových 
úloh. Je zodpovednou riešiteľkou 2 KEGA grantov, spolurie-
šiteľkou Stimulu, 3 APVV grantov, 5 VEGA a 3 KEGA grantov. 
V rámci vedeckej a odbornej aktivity je doc. Krešáková 
autorkou a spoluautorkou 163 vedeckých a odborných prác, 
príspevkov a abstraktov v odborných a vedeckých časopi-
soch, zahraničných a domácich zborníkoch, z toho 18 publi-
kácií v karentovaných časopisoch. Výsledky jej vedeckej a 
publikačnej činnosti boli citované spolu 73-krát, v databá-
zach WOS a SCOPUS 67-krát.
 Vo vedecko-výskumnej činnosti sa doc. Krešáková venuje 
vysoko aktuálnej problematike v oblasti regeneračnej me- 
dicíny, ktorá sleduje jeden z hlavných biomedicínskych 
trendov aplikácie inovatívnych a funkčných biomateriálov 
v regenerácii chrupkového, kostného tkaniva a kože. 
Zaoberá sa in vivo testovaním inovovaných, biokompati- 
bilných, resorbovateľných biomateriálov, v acelulárnej for- 
me a bez diferenciačných agensov, pripravených na Ústave 
materiálového výskum SAV v Košiciach. Originálne pripra-
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vené biomateriály spĺňajú funkčné požiadavky kladené na 
biomateriály používané na regeneráciu tvrdých tkanív a 
kože sledujúc súčasné svetové štandardy v oblasti vývoja 
nových terapií a predstavujú efektívne riešenie s translačným 

potenciálom pre klinické použitie v humánnej ortopedickej 
praxi. Aktívna spolupráca s Nemocnicou AGEL, Košice Šaca, 
so špičkovými ortopédmi zabezpečuje reálny výstup do 
humánnej medicíny.

Doc. MVDr. Katarína Vdoviaková, PhD.
 Vedecká rada UVLF v Koši-
ciach schválila na svojom 
zasadnutí dňa 20. 10. 2021 
návrh na vymenovanie 
MVDr. Kataríny Vdoviakovej, 
PhD., za docentku v odbore 
habilitačného a inaugurač-
ného konania veterinárna 
morfológia a fyziológia. 
Habilitačná prednáška 
na tému Súčasné trendy v 
terapii tvrdých tkanív a ich 
inovácie a obhajoba habi-
litačnej práce Kompozitné 

biocementy v terapii tvrdých tkanív sa konali dňa 7. októbra 
2021 v Aule UVLF v Košiciach.
 Doc. MVDr. Katarína Vdoviaková, PhD., svoje vysoko-
školské štúdium v odbore všeobecné veterinárske lekárstvo 
ukončila na UVL v Košiciach v roku 2005. Do pedagogického 
procesu sa zapojila od svojho nástupu na Ústav anatómie 
UVL v Košiciach v septembri 2005 ako interný doktorand. Od 
septembra 2006 pôsobila na ústave anatómie ako asistent v 
externej forme doktorandského štúdia, ktoré úspešne ukon-
čila v júni 2010 získaním titulu PhD. V období od júna 2010 
do súčasnosti pôsobí na Katedre morfologických disciplín 
UVLF v Košiciach na pozícií odborného asistenta. Jej peda-
gogická prax predstavuje 16 rokov kontinuálnej výučby.
 Na pedagogickom procese sa podieľa v jazyku slovenskom 
na spojenom 1. a 2. stupni vysokoškolského štúdia v študij-
ných programoch: všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena 
potravín a farmácia. Na 1. stupni vysokoškolského štúdia jej 
pedagogická činnosť zahŕňa bakalárske študijné programy: 
bezpečnosť krmív a potravín a kynológia. V jazyku anglickom 
vedie prednášky a cvičenia na 1. a 2. stupni vysokoškolského 
štúdia v študijnom programe General veterinary medicine a 
na 2. stupni vysokoškolského štúdia post BSc General veteri-
nary medicine a post BSc General veterinary medicine for JSP. 
V súčasnosti je garantkou študijného predmetu anatómia II 
v študijných programoch všeobecné veterinárske lekárstvo 
a hygiena potravín. V zahraničnom štúdiu sa podieľa na 
garancii Anatomy II pre študijný program General veteri-
nary medicine a post BSc General veterinary medicine. Bola 
garantkou povinného predmetu základy anatómie a fyzio-
lógie potravinových zvierat pre študijný program bezpečnosť 
krmív a potravín a spolugarantkou anatómia I pre študijný 
program všeobecné veterinárske lekárstvo a základy morfo-
lógie pre študijný program kynológia. 
 Počas celého obdobia svojho pôsobenia sa aktívne zapája 
do prípravy a tvorby študijnej literatúry. Je spoluautorkou 
vedeckej monografie Mačka: Anatómia – choroby – výživa 
– správanie vydanej v renovovanom vydavateľstve Príroda. 
Ako vedúca autorského kolektívu aj spoluautorka parti-
cipovala na publikovaní 2 vysokoškolských učebníc a 5 
skrípt. V súčasnosti sa podieľa na príprave novej Anatómie 
hospodárskych zvierat a Nomina anatomica veterinaria. Tiež 

je recenzentkou knižnej publikácie Anatomický slovník a 
vysokoškolskej učebnice Základy anatómie pre kynológov, 
Pohybový systém. Od začiatku svojho pôsobenia na ústave 
anatómie sa podieľa na príprave študijného materiálu a 
trvalých preparátov (korozívne preparáty, plastináty, suché 
preparáty) pre praktickú výučbu vo všetkých študijných 
programoch. V súvislosti s jej pedagogickým zameraním je 
členkou Slovenskej anatomickej spoločnosti.
 Je zodpovednou riešiteľkou aj spoluriešiteľkou viacerých 
KEGA grantov. Vďaka projektom pod jej vedením sa imple-
mentovali nové, inovatívne metódy a najnovšie multimedi-
álne technológie do pedagogického procesu v študijnom 
programe všeobecné veterinárske lekárstvo a hygiena 
potravín a zariadila sa cvičebňa pre študijný program 
farmácia modelmi ľudského tela. 
 Pod jej vedením ako školiteľky a školiteľky-konzultantky 
bolo úspešne obhájených 6 diplomových prác, z toho 1 v 
anglickom jazyku a 1 bakalárska práca. Aktívne sa podieľa 
na skúšaní v študijných predmetoch anatómia I a anatómia 
II pre študijný program všeobecné veterinárske lekárstvo a 
hygiena potravín, Anatomy II pre študijný program General 
veterinary medicine a skúšaní tretích opravných termínov 
(TOT).
 Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti je doc. Vdoviaková 
členkou vedeckého tímu, ktorý sa dlhodobo zaoberá proble-
matikou regeneračnej medicíny v oblasti tvrdých tkanív a 
kože. Vďaka štrukturálnemu projektu Pokročilé implantáty s 
naočkovanými kmeňovými bunkami na regeneráciu a rekon-
štrukciu tvrdých tkanív v období rokov 2009 – 2012 náš 
kolektív v spolupráci s ústavom materiálového výskumu, 
SAV a klinikou stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie 
UPJŠ v Košiciach sledoval in vivo testovanie biomateriálov 
na animálom modeli svine domácej v tvrdých tkanivách 
sánky a čeľuste (aplikácia materiálu, hodnotenie vzoriek, 
sumarizácia výsledkov). Po získaní druhého štrukturálneho 
projektu Centrum excelentnosti biomedicínskych technológií 
rokoch 2010 – 2015 sme kontinuálne pokračovali v expe-
rimentálnom sledovaní inovatívnych biomateriálov aj na 
ďalšom animálnom modeli ovce. V súčasnosti sa doc. Vdovi-
aková venuje experimentálnemu testovaniu biomateriálov 
na báze kalcium fosfátov a ich účinku na novotvorbu kĺbovej 
chrupky a kostného tkaniva po vytvorení osteochondrál-
neho defektu v kolennom kĺbe a kostných lézií v lebke u 
svíň. Rovnako sleduje účinky bioimplantátov na regeneráciu 
kože po predchádzajúcom poškodení u králikov. V súvislosti 
s riešenou problematikou a zameraním výskumného tímu 
je doc. Vdoviaková v súčasnosti spoluriešiteľkou viacerých 
vedeckých projektov APPV, Stimulu a VEGA grantov. 
 Vo svojej vedeckej a publikačnej činnosti je doc. Vdovi-
aková autorkou a spoluautorkou 19 CC publikácií, viace-
rých vedeckých prác, množstva publikovaných príspevkov 
a abstraktov v domácich aj zahraničných odborných a 
vedeckých časopisoch a zborníkoch, spolu 161. Výsledky jej 
vedeckej a publikačnej činnosti boli citované 96 SCI ohlasmi 
a 59 mimo SCI.
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Doc. Bc. MVDr. Andrej Marcin, CSc. 

 Vedecká rada UVLF v 
Košiciach vymenovala na 
svojom zasadnutí dňa 20. 
októbra 2021 za docenta 
Bc. MVDr. Andreja Marcina, 
CSc., v odbore habilitač-
ného a inauguračného ko- 
nania výživa zvierat a diete-
tika. Habilitačná prednáš- 
ka na tému Esenciálne 
oleje vo výžive ošípaných 
a hydiny – ich hlavné akti-
vity a spôsoby biologického 

účinku a obhajoba habilitačnej práce Účinok esenciálnych 
olejov na fyziológiu črevného traktu a rastové parametre ošípa-
ných a hydiny sa uskutočnili dňa 14. októbra 2021 v Aule 
UVLF v Košiciach. 
 Štúdium na Vysokej škole veterinárskej v Košiciach, odbor 
všeobecné veterinárske lekárstvo, absolvoval v priebehu 
rokov 1981 – 1986. Počas štúdia pracoval ako pomocná 
vedecká sila na Ústave fyziológie hospodárskych zvierat 
SAV v oblasti fyziológie bachora a metabolizmu monokul- 
túr bachorových protozoí. 
 V roku 1986 (do 1992) nastúpil na tento ústav do základ-
ného výskumu a pod vedením Ing. Františka Gyulayia, CSc., 
sa zaoberal vývojom prvej metódy kryokonzervácie bacho-
rového prvoka Entodinium simplex (publ. Cryo-Letters, 
1989). Pracoval tiež na problematike inhibítorov proteáz a 
proteolýzy v bachorovom prostredí a spolupracoval s RNDr. 
Svetlanou Kišidayovou, PhD., na kryokonzervácii monokul-
túry E. caudatum.
 Od roku 1992 (do 1998) pokračoval v práci na Ústave 
experimentálnej veterinárnej medicíny v Košiciach na 
oddelení hygieny potravín ako výskumný a neskôr vedecký 
pracovník. Jeho hlavnou aktivitou bol vývoj sendvičových 
imunoenzymatických techník (Dot-blot, Dot-EIA) určených 
na detekciu sójových a pšeničných proteínov v tepelne 
opracovaných mäsových výrobkoch. Techniky boli po mo- 
difikácii použité na kvantifikáciu proteolytickej aktivity 
kryokonzervovaných protozoí Entodinium caudatum. V 
decembri 1995 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu na 
tému Kryokonzervácia bachorových protozoí Entodinium 
simplex a E. caudatum v odbore 43-01-9 morfológia a fyzio-
lógia. V roku 1996 absolvoval 10-týždňový študijný pobyt 
(DAAD) na Univerzite Christiana Albrechta v Kiele v SRN na 
Ústave pre výživu zvierat a látkovú výmenu. Experimentálne 
študoval ovplyvnenie bachorového trávenia u defaunova-
ných volov po inokulácii monokultúry bachorového prvoka 
Entodinium caudatum. Počas pobytu odprednášal na semi-
nároch pre študentov „Trávenie proteínov v bachore prež-
úvavcov“ a „Bachorové protozoá a trávenie v bachore“.
 Od roku 1998 (do 2010) pracoval na Výskumnom ústave 
agroekológie v Michalovciach na pozícii vedeckého pracov-
níka. Bol riešiteľom vo vedeckých projektoch zameraných na 
oblasť proteínovej výživy výkrmových ošípaných a zodpo-
vedným riešiteľom pri štúdiu využitia probiotík a esenciál-
nych olejov u ošípaných, teliat a hydiny, ako aj silážovania 
ďatelinovín. V rámci poradenskej činnosti pre chovateľov 
vykonával parazitologické depistáže vo veľkochovoch 
ošípaných a vypracovával projekty pre chovy kráv bez 

trhovej produkcie mlieka v okresoch Michalovce a Trebišov. 
V decembri 2001 mu bol priznaný stupeň II a – samostatný 
vedecký pracovník (podľa paragrafu 6 vyhlášky ČSAV č. 
551977 Zb.) komisiou SAV pre posudzovanie vedeckej kvali-
fikácie pracovníkov. 
 Od 1. novembra 2010 nastúpil na Univerzitu veterinár-
skeho lekárstva a farmácie v Košiciach, a to na Katedre výživy, 
dietetiky a chovu zvierat. V rámci 11-ročnej kontinuálnej 
pedagogickej činnosti sa podieľal na výučbe prostredníc-
tvom praktických cvičení alebo prednášok v nasledovných 
študijných programoch v predmetoch v slovenskom, jazyku: 
a/ všeobecné veterinárske lekárstvo – krmovinárstvo, krmo-
viny a jedovaté rastliny, b/ hygiena potravín (HP) – krmovi-
nárstvo, c/ bezpečnosť krmív a potravín (BKaP) – pestovanie 
a spracovanie rastlinných komodít (garant 2013 – 2017), 
konzervovanie krmív, technológia spracovania a bezpeč-
nostné systémy pri výrobe krmív (garant od 2016), d/ BKaP 
– pestovanie a konzervovanie krmovín a krmív (garant od 
2018) a nutričné a dietetické hodnotenie krmív, e/ kynológia 
– technológia príprav priemyselných krmív a diét pre psov 
(garant 2018 – 2019) a neskôr po zmene priemyselné krmivá 
a diéty pre psov (garant od 2019).
 V období od roku 2011 do súčasnosti vykonával peda-
gogickú činnosť v anglickom jazyku v študijnom programe 
General Veterinary Medicine v predmetoch Plant Husbandry 
and Feeds (garant 2011 – 2012) a neskôr Feed Plant Biology 
and Toxic Plants (garant od 2013). V rámci pedagogickej 
činnosti bol školiteľom 13 bakalárskych prác. 
 V roku 2014 absolvoval 2-týždňový študijný pobyt 
ERASMUS STA na Rýnskej univerzite Fridricha Wilhelma v 
Bonne, na Ústave pre vedy o zvieratách (Rheinische Fried-
rich-Wilhelms Universität Bonn, Ústav pre vedy o zviera-
tách, Bonn), kde popri získavaní vedomostí o vyučovacom 
procese v príbuznej problematike realizoval prednášky na 
troch seminároch: Esenciálne oleje zo šalvie a pamajorána 
ako fytogénne kŕmne aditíva v diétach broilerových kurčiat, 
Ochrana GIT cicajúcich a odstavených ošípaných proti invázii 
enteropatogénov s probiotikami, Antimikrobiálna aktivita 
niektorých aromatických olejov a ich účinok na produkciu u 
ošípaných.
 Bol aktívny v projektoch UVLF v oblasti výživy zvierat ako 
zodpovedný riešiteľ: KEGA (1), člen riešiteľského kolektívu: 
KEGA (1) a VEGA (3), riešiteľ subetapy: APVV-20-041605 (1). 
Na Ústave experimentálnej veterinárnej medicíny v Koši-
ciach pracoval v projektoch financovaných MP SR ako člen 
riešiteľského kolektívu (4). Na Výskumnom ústave agroeko-
lógie v Michalovciach sa podieľal na projektoch v projektoch 
financovaných MP SR ako zodpovedný riešiteľ (6), riešiteľ 
etapy (4). Tiež posudzoval projekty KEGA (2) a VEGA (4). 
 Jeho publikačná činnosť zahŕňa vedecké monografie (2), 
publikácie v CC časopisoch (12) a odborných a vedeckých 
časopisoch (35), vedecké práce (103) a abstrakty publiko-
vané v zborníkoch (14), ako aj vysokoškolské učebnice v 
domácich vydavateľstvách (3) a skriptá a učebné texty (4). 
Celkový počet registrovaných citácií bol 98. Vo WOS a Scopus 
bolo v zahraničných / domácich publikáciách (60/1), ako aj 
v zahraničných/domácich publikáciách neregistrovaných v 
citačných indexoch (32/5).

(lk)
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 Univerzita veterinárskeho le- 
kárstva a farmácie v Košiciach 
sa rozlúčila s ďalšou výraznou 
osobnosťou, ktorá významným 
spôsobom ovplyvnila jej históriu. S 
hlbokým žiaľom sme prijali smutnú 
správu, že 28. októbra 2021 vo veku 
80 rokov tento svet navždy opustil 
prof. MVDr. Imrich Maraček, 
DrSc. Posledná rozlúčka bola 
2. novembra 2021 na Verejnom 
cintoríne v Košiciach. 

 Emeritný profesor Maraček bol neuveriteľne aktívny do 
vysokého veku. Pravidelne sme ho stretávali na univer-
zite s aktovkou naplnenou nápadmi, plánmi, úlohami... Bol 
studnicou poznania a stretnutia s ním boli bohato napl-
nené informáciami aj spomienkami. V poslednom období 

 So zármutkom sme prijali 
správu, že vo veku 96 rokov 
v nedeľu 12. septembra 
2021 naposledy vydýchol 
doc. MVDr. Jozef Balun, 
CSc., jeden z nestorov 
veterinárnej chirurgie na 
Slovensku. Posledná rozl-
účka sa uskutočnila 16. 
septembra 2021 v kostole 
sv. Gorazda a spoločníkov v 
Košiciach, kde mu prišli dať 
posledné zbohom aj jeho 
kolegovia z Univerzity vete-

rinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. 
 Doc. MVDr. Jozef Balun, CSc., patril k budovateľskej ge- 
nerácii Vysokej školy veterinárskej v Košiciach, na ktorú 
hneď po skončení štúdia na Vysokej škole veterinárnej v 
Brne v roku 1951 nastúpil ako odborný asistent na vtedaj- 
šiu katedru chirurgie, ortopédie a röntgenológie. Zaradil 
sa tak k ďalším osobnostiam zakladateľskej generácie vie- 
denskej a brnianskej školy, ktorí stáli pri zakladaní ústa- 
vov a kliník, vedných odborov a pri výučbe prvých študentov. 
Celý svoj profesionálny život venoval veterinárnej medicí- 
ne. Po odchode z Vysokej školy veterinárskej v Košiciach 
ako riaditeľ Veterinárnej nemocnice v Spišskej Novej Vsi, či 
neskôr v Ústrednej veterinárnej nemocnici v Košiciach. 
S menom docenta Baluna je spojený rozvoj veterinárnej 
chirurgie na Slovensku a svojou erudovanosťou získal 
uznanie aj v zahraničí. Ako výskumný pracovník a excelent- 
ný chirurg bol neoceniteľný pre terénnu prax veľkých 
zvierat, osobitne koní. Jeho spolupracovníci vždy oceňo-
vali pracovitosť, vytrvalosť, vynikajúce organizačné schop-
nosti, ale i skromnosť docenta Baluna. Životné skúsenosti 
ho obdarili vyrovnanosťou a životnou múdrosťou, neuve-
riteľným zápalom pre súčasnosť, obdivuhodnou pamäťou, 
ale aj zmyslom pre humor a energiou, ktorú mu mohli závi-
dieť aj o polovicu mladší. 

Odišiel nestor veterinárnej chirurgie docent Jozef Balun

 V marci 2015, keď mu pri príležitosti 90. narodenín rektorka 
UVLF Jana Mojžišová odovzdala zlatú pamätnú medailu 
univerzity, Jozef Balun spomínal na svoje začiatky v Koši-
ciach, a to štýlom mimoriadne pútavým, hladko plynúcim, 
so štipkou nadhľadu i vtipu. Pritom jeho život nebol vždy 
ľahký a radostný. Rok 1969 zhatil jeho pedagogickú kariéru, 
zakázali mu učiť a bol presunutý do výskumu. Rehabilito-
vaný bol až po roku 1989, kedy mu bolo umožnené dokončiť 
si habilitáciu. V ostatných rokoch sa venoval záhradke a 
histórii. Bol zakladateľom tradície stretnutí seniorov na Inšti-
túte vzdelávania veterinárnych lekárov, podrobne sledoval 
dianie na škole a tešilo ho, keď počul, že škole sa darí a môže 
byť na ňu hrdý. 
 Pán docent Balun ostane navždy zapísaný nielen v pamäti 
tých, ktorí ho poznali, ale určite aj v histórii Univerzity veteri-
nárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. 
Česť jeho pamiatke! 
        
 (lk)

Odišiel prof. Maraček
sme ho stretávať prestali, ale do zabudnutia neupadol a 
ani neupadne. Jeho vedecká, pedagogická, organizačná a 
riadiaca práca je taká pestrá a bohatá, že to ani nie je možné. 
A ak k tomu pridáme jeho vášeň k filatelii, bude sa jeho 
meno vždy znovu objavovať aj v ďalekej budúcnosti našej 
univerzity.
 Prof. Imrich Maraček sa narodil 4. 2. 1941 v Leviciach, kde 
v roku 1958 aj zmaturoval. V rokoch 1958 – 1964 študoval 
na Veterinárskej fakulte VŠP v Košiciach, kde už ako študent 
na katedre porovnávacej fyziológie prezentoval svoje 
výsledky na študentských vedeckých konferenciách. V ro- 
ku 1963 bol spoluautorom práce publikovanej v Čsl. fyzio-
lógii. Vysokoškolské štúdium ukončil s vyznamenaním. 
Do práce nastúpil na OVZ v Leviciach. Po vojenskej 
prezenčnej službe bol od roku 1965 interným ašpirantom 
na Katedre porovnávacej fyziológie VF VŠP v Košiciach. V 
roku 1969 získal hodnosť kandidáta veterinárnych vied 
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a v tom istom roku sa stal tajomníkom katedry. Od roku 1974 
po preradení na výskumnú činnosť pracoval ako samostat- 
ný vedecko-technický pracovník špecialista. Po prechode 
na Ústav experimentálnej veterinárnej medicíny v Koši- 
ciach v roku 1979 pôsobil ako zástupca vedúceho odde-
lenia reprodukcie hospodárskych zvierat a od roku 1981 
ako vedecký sekretár ústavu. Prednášal vybrané kapitoly 
študentom v odbore veterinárne pôrodníctvo a gyneko-
lógia a bol menovaný za člena štátnej rigoróznej komisie pre 
skúšky z tohto odboru. Pôsobil v Inštitúte výchovy a vzde-
lávania veterinárnych lekárov. V r. 1990 bol vymenovaný za 
docenta v odbore veterinárne pôrodníctvo a gynekológia, 
v r. 1992 mu bola udelená hodnosť doktora veterinárnych 
vied a v r. 1998 bol menovaný profesorom pre vedný odbor 
veterinárne pôrodníctvo a gynekológia. Svojou vedecko-
-výskumnou činnosťou sa zapísal do budovania vedného 
odboru fyziológia a patológia reprodukcie nielen na 
Slovensku, ale aj v medzinárodnom meradle. Jeho práce 
riešia aktuálne teoretické i praktické problémy rozmnožo-
vania zvierat, najmä zavádzanie a využívanie biotechnických 
a biotechnologických metód riadenej reprodukcie zvierat. 
Po delimitácii VÚVM (2002) do štruktúry vtedajšej UVL v 
Košiciach bol poverený vedením ústavu fyziológie, kde od r. 
2006 pôsobil ako emeritný profesor.
 O jednoznačnom uznaní organizačných schopností pá- 
na profesora svedčí vymenovanie za riaditeľa VÚVM v Koši-
ciach, členstvo v SAPV a jej predsedníctve, členstvo vo 
viacerých vedeckých i redakčných radách na Slovensku aj v 
Čechách, bol členom Rady vlády SR pre vedu a techniku, v 
r. 1999 bol zvolený za zahraničného člena Ruskej akadémie 
poľnohospodárskych vied v Moskve. Publikoval sám alebo 
v spoluautorstve 477 (z nich 91 ISI databáze) vedeckých, 
odborných a pedagogických publikácií doma i v zahra-
ničí, v ktorých 237-krát je prvým autorom. Za svoju dlho-
ročnú vedecko-výskumnú, odbornú a pedagogickú prácu 
získal viaceré vyznamenania, čestné a pochvalné uznania a 
medaily vedecko-pedagogických inštitúcií v rámci SR, ČR a 
MR. 
 Posledným veľkým ocenením jeho práce bolo v roku 2016 
udelenie Ceny mesta Košice. Laureátom ceny sa prof. MVDr. 
Imrich Maraček, DrSc., emeritný profesor UVLF v Košiciach, 
filatelista, stal pri príležitosti životného jubilea 75 rokov, za 
svoju viac ako štyridsaťročnú propagáciu filatelie obyva-
teľom a návštevníkom mesta Košice. Práve tieto jeho aktivity 
viedli vedenie UVLF v Košiciach k podaniu návrhu na toto 
ocenenie. 

 Prof. Maraček bol vedúcim vzorného krúžku mladých fila- 
telistov V-337, s ktorým dosahoval veľmi dobré výsledky 
nielen v domácich podmienkach, ale aj v zahraničí a vzorne 
reprezentoval košickú mládežnícku filateliu. Vykonával 
funkciu podpredsedu východoslovenského KV ZSF, tajom-
níka a viac rokov aj predsedu Krajskej komisie mládeže, 
člena Komisie mládeže ZSF a ďalšie funkcie pri organizova- 
ní filatelistických podujatí. Bol dlhoročným podpredse- 
dom KF 54-01 v Košiciach a jedným z pravidelných orga-
nizátorov košických filatelistických podujatí, medzi ktoré 
patria výstavy poštových známok a filatelistických materi-
álov či semináre pri príležitosti Dní mesta Košice. Rovnako 
pravidelne bol jedným z organizátorov regionálnych osláv 
Dňa slovenskej poštovej známky v Košiciach, pri príleži-
tosti ktorých sa pravidelne vydáva zborník Košice vo fila-
telii. Medzi jeho zberateľské záujmy patrili poštové známky, 
celiny a celistvosti Slovenska, Čiech a Maďarska. Venoval sa 
hlavne námetovej filatelii so zameraním na biotechnoló- 
gie, medicínu a farmáciu. 
 Za života pána profesora Maračeka sa na našej univerzite 
žiadna oslava výročia jej založenia nezaobišla bez prispenia 
Klubu filatelistov 54-01 Košice, ktorého bol podpredsedom 
a gestorom skutočne mnohých a pestrých podujatí, ktoré 
ďaleko presiahli univerzitný priestor, ale ktoré boli určené 
aj obyvateľom a návštevníkom mesta Košice, čo najväčšou 
mierou platí pre rok 2009, kedy univerzita oslávila 60. výročie 
založenia, či o päť rokov neskôr. 

Prof. Maraček počas otvorenia filatelistickej výstavy v Slovenskom 
technickom múzeu  pri príležitosti 60. výročia založenia školy  (vpravo 
riaditeľ STM  Ing. Eugen Labanič)

 Čitatelia Spravodajcu UVLF v Košiciach boli o všetkých 
aktivitách, ktoré realizoval prof. Maraček, pravidelne infor-
movaní, keďže mu nikdy nepadlo zaťažko napísať príspe- 
vok, napr. tak ako v roku 2011, keď spolu so svojím blízkym 
spolupracovníkom, predsedom  Klubu filatelistov 54-01 v 
Košiciach MVDr. Alexandrom Bárdom, CSc., publikovali v 
našom časopise rozsiahly príspevok o filatelii  pod názvom 
Osobnosti  s  významným  podielom  a  zásluhami  na  rozvoji 
veterinárskej  medicíny. 
Česť jeho pamiatke! 

PhDr. Ľudmila Kundríková, foto: archív UVLF
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Storočnica profesora Bartíka so spomienkou
na zapáleného experimentátora

 Storočnica jedného zo zakladateľov československej 
biochémie a toxikológie prof. MVDr. Michala Bartíka, DrSc. 
(1921 – 2008) bola príležitosťou na usporiadanie spomien-
kového seminára, ktorý sa uskutočnil 29. septembra 2021 
v posluchárni Katedry chémie, biochémie a biofyziky Uni- 
verzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. 
Univerzita ho pripravila v spolupráci so Slovenskou spoloč-
nosťou pre biochémiu a molekulárnu biológiu.
 Ako v úvode seminára uviedla vedúca katedry chémie, 
biochémie a biofyziky doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD., 
jubileum bolo dôvodom vyzdvihnúť mnohé vynikajúce 
vedecké a pedagogické výsledky profesora Michala Bar- 
tíka. Založil a vybudoval katedru, ktorá sa stala špičkovým 
pracoviskom v biochemickom výskume v rámci celej 
republiky a jeho dobré meno sa šírilo i za jej hranicami. 
Svojou vedecko-výskumnou a pedagogickou činnosťou 
dokázal rozvinúť širokú školu a vychovať dvadsiatich svojich 
nástupcov a pokračovateľov. Za vynikajúce a novátorské 
výsledky práce získal mnohé ocenenia. Bol aj vynikajúcim 
pedagógom, dokázal prebudiť u svojich študentov nadše- 
nie pre poznanie. „Toto výročie je príležitosťou intenzívnej- 
šie spomínať na človeka múdreho, rozhľadeného, zanietené- 
ho, pracovitého, veselého a optimistického. Pre mňa osobne 
je to navyše príjemná chvíľa návratu v spomienkach do štu- 
dentských čias, keď som na predmete biochémia mala to šťas- 
tie spoznať pána profesora, ktorý svojou mimoriadnou zapá- 
lenosťou prebudil vo mne lásku k biochémii, keď mi ukázal 
krásu a harmóniu prepojenia všetkých procesov v živých orga-
nizmoch,“ dodala v úvodnom príhovore rektorka UVLF Dr. h. 
c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. 

 „Jeho veľkou prednosťou bola 
schopnosť skĺbiť, integrovať a utili-
zovať poznatky lekárskej chémie 
50-tych rokov minulého storočia v 
rýchle sa rozvíjajúcej biochémii, ale 
tiež aj molekulárnej biológii, toxiko-
lógii a klinickej biochémii. Bol obda-
rený mimoriadnou schopnosťou 
vidieť a spozorovať veci, ktoré iní ne- 
videli a ktoré posúvali vedomosti vo 
veterinárnej biochémii a toxikológii,“ 
dodáva prof. Ing. Ján Blahovec, 

CSc. Život a postoje Michala Bartíka boli ovplyvnené tým, 
čo sám prežil. V dôsledku zavretia vysokých škôl v bývalom 
Československu na počiatku druhej svetovej vojny nemohol 
pokračovať v štúdiu na Fakulte veterinárnej medicíny v Brne. 
Tak sa ocitol na Veterinárnej univerzite vo Viedni.
 S úctou a rešpektom spomínal niektorých profesorov, s 
ktorými prišiel do kontaktu na viedenskej škole. Oceňoval 
nielen odborné znalosti a vedomosti svojich pedagógov, ale 
aj ich morálne a pracovné zásady pri plnení si pedagogic-
kých a bádateľských povinností v ťažkých vojnových podm-
ienkach. Všimol si aj vlažnú politickú angažovanosť tých 
najlepších a ich kozmopolitné zmýšľanie, čo bolo v tej dobe 
z hľadiska existencie veľmi nebezpečné, pretože to bolo v 
ostrom protiklade s oficiálnou ideológiou vtedajšieho fašis- 
tického režimu. „Možno aj preto v neskoršom období budo-
vania chemických disciplín na Vysokej škole veterinárskej v 
Košiciach kvalitnú vedeckú a pedagogickú prácu svojich po- 
driadených uprednostňoval pred ich politickou angažovanos- 
ťou. Takéto postoje mu potom často prinášali ťažkosti a 
problémy s časťou personálu a tiež časťou vtedajšieho akade-
mického vedenia školy,“ dodáva emeritný profesor Ján 
Blahovec a obracia pozornosť aj na ďalšiu stránku osobnosti 
Michala Bartíka – budovanie kolektívneho ducha na praco-
visku. V šesťdesiatych rokoch bol ešte pracovný týždeň dlhší 
ako teraz a pracovalo sa do poludnia aj každú sobotu. Na 
jeho podnet a s tichým súhlasom vedenia školy však v tieto 
soboty organizoval spoločné výjazdy na školskú chatu, kde 
s kolegami trávili čas v priateľských debatách a pri rôznych 
športových aktivitách a čerpali sily do nového týždňa. 
 „Miloval experimentálnu prácu, bol zvedavý na jej výsledky 
a často experimenty aj sám uskutočňoval. Nikdy experimen-
tálnu prácu neorganizoval chaoticky a povrchne. Nepravdivé 
alebo nedostatočne experimentom podložené výsledky prísne 
odhaľoval a odsudzoval. V tomto ohľade mal pevné morálne 
zásady a bol zarytým odporcom akéhokoľvek druhu plagiá- 
torstva. Pre mnohých bol aj morálnou autoritou, ktorá sa 
nedala ohnúť. Neskláňal hlavu a odmietal ustupovať požia-
davkám silných, ktoré neboli v súlade s jeho morálnym zalo-
žením. Bol osobnosťou nielen z vedeckého hľadiska, ale aj z 
hľadiska ľudského, pretože bol statočný a spravodlivý,“ konšta-
tuje emeritný profesor Ján Blahovec. 
 Na dotvorenie obrazu jeho osobnosti treba spomenúť aj 
jeho aktívnu prácu v Jazdeckom oddiele Slávia VŠV a bohaté 
športové aktivity s kolegami aj študentmi. Všetko toto do- 
siahol a dokázal byť úspešný aj napriek tomu, že sa musel 
vysporiadať s mnohými prekážkami, ktoré mu boli kladené 
zo strany reprezentantov vtedajšieho režimu, či už to bolo 
pri získavaní vedeckých hodností, či pri niekoľkoročnom 
zákaze učiť študentov denného štúdia.
 Vedecký záujem profesora Bartíka bol široký, takže 
neprekvapuje účasť mnohých pracovníkov v ich internej 
ako aj externej vedeckej výchove. „Mala som tú česť byť 
poslednou vedeckou ašpirantkou pána profesora Bartíka. 
Práca a čas strávený v jeho laboratóriu sa stali súčasťou 
mojej osobnej histórie. Je to už 40 rokov, no dodnes mi ostali 
v živej pamäti,“ vyznala sa doc. MVDr. Dagmar Heinová, CSc. 
Nadväzujúc na vedecký záujem profesora Bartíka v oblasti 
oxidoredukčných enzýmov na katedre chémie, biochémie a 
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 Jubilujúci docent Lehocký má 85 rokov
 Veľmi rýchlo prešlo päť rokov 
od vtedy, ako sme si pripome-
nuli 80. výročie narodenia doc. 
Lehockého, a 21. septembra 
tohto roku sme mali to pote-
šenie blahoželať mu opäť k 
významnému jubileu – v jarom 
a optimistickom duchu sa dožil 
85 rokov! 
 Doc. MVDr. Ján Lehocký, 
PhD., podstatnú časť svojho 
života od narodenia vo 
Veľkých Teriakovciach prežil 
v Košiciach, kde v roku 1960 
promoval na vtedajšej Veterinárskej fakulte Vysokej školy 
poľnohospodárskej v Nitre, a kde neskôr nastúpil na katedru 
porovnávacej fyziológie. V roku 1969 prešiel na Katedru 
prežúvavcov a ošípaných Vysokej školy veterinárskej v Koši-
ciach, kde pôsobil až do odchodu do dôchodku ako docent 
pre klinickú diagnostiku a vnútorné choroby. Aj súčasní 
študenti sa môžu stretnúť s výsledkami jeho publikačnej 
aktivity, keďže je autorom viacerých študijných materiálov 
a spoluautorom učebnice Klinická diagnostika, monogra- 
fie Zdravie a chorobnosť teliat, ako aj ďalších učebných 
textov vydaných aj v zahraničí. Na katedre spracoval veľké 
množstvo filmového a obrazového materiálu so symptoma-
tológie chorôb hospodárskych zvierat, ktoré sa využívajú 
doteraz. Vedecko-výskumná práca doc. Lehockého bola 
zameraná najmä na oblasť chorôb mláďat (napr. respiračný 
a diarhoický syndróm) a jej výsledky boli neoceniteľné pre 
terénnu prax rovnako ako jeho aktivity v expertíznej a pora-
denskej činnosti. 
 O práci pán docenta však nemožno hovoriť len v minulom 
čase. Ešte stále je totiž tajomníkom redakčnej rady v univer-
zitnom časopise Spravodajca UVLF v Košiciach, lebo by bo- 
lo škoda prísť o jeho dlhoročné skúsenosti s vydávaním 

tohto periodika. Doc. Lehocký bol totiž viac ako 15 rokov 
predsedom redakčnej rady v tom čase mesačníka vydáva-
ného pod názvom Veterinársky spravodajca. Dodnes tak 
máme úžitok z jeho poznania a potešenie zo spoločnosti 
človeka priateľskej, veselej a spoločenskej povahy. 

biofyziky rozpracovali a neskôr úspešne publikovali výsledky 
práce na elektroforetických separáciách týchto enzýmov 
(LDH) vtáčieho pôvodu. 
 Zúročenie odkazu profesora Bartíka prezentovali aj na 
seminári k výročiu jeho narodenia. Pred desiatimi rokmi pri 
príležitosti odhalenia pamätnej tabule profesora Bartíka 
vo vstupnej hale chemického pavilónu prezentovali prácu 
na vývoji kolorimetrickej metódy stanovenia pepsínu. „Aj 

v tejto oblasti sme ostali verní 
odkazu pána profesora a jeho 
obľúbenému citátu: Dôveruj, 
ale preveruj. Pri preverovaní 
možností aplikácie tejto metódy 
v sérovej diagnostike oster-
tagiózy sa ukázalo, že v sérach 
prežúvavcov je prítomná látka, 
ktorá má inhibičný účinok na 
pepsín. Prešla značne dlhá 
doba, než sme nadviazali na 
tento poznatok a v duchu prís-
lovia Radšej neskôr ako nikdy, 
sme rozpracovali túto tému v 
takom rozsahu, že v súčasnosti 

sú výsledky pripravené na publikovanie,“ dodala Dagmar 
Heinová. 
Na seminári odzneli aj ďalšie prednášky a k dispozícii boli 
posterové prezentácie dokumentujúce aktuálne témy, 
ktorým sa venuje katedra chémie, biochémie a biofyziky.

Mgr. Zuzana Bobriková
Foto: autorka

Vážený jubilant doc. Lehocký,
milý Janko,

prajeme Ti do ďalších rokov pevné zdravie a vytrvalé 
šťastie,  veľa dôvodov na radosť a spokojnosť,  aby sme 
ešte dlho mohli čerpať z Tvojej múdrosti, Tvojich skúse-
ností a Tvojho optimizmu.

Všetko najlepšie k narodeninám! 
   Členovia redakčnej rady

Počas záhradnej slávnosti pri príležitosti 70. výročia založenia školy 
v roku 2019 sme sa stretli s pánom docentom tak, ako je to pre neho 
typické – s husľami medzi mladými hudobníkmi.
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Rokovalo ustanovujúce valné zhromaždenie združenia
Košický klaster nového priemyslu

 Koncom septembra 2021 sa v historickej aule Rektorátu 
UPJŠ v Košiciach konala ustanovujúca schôdza valného 
zhromaždenia združenia Košický klaster nového priemyslu 
- Cassovia New Industry Cluster (CNIC). Na schôdzi sa zúčast-
nili zakladajúci členovia CNIC z verejného sektora, ktorými 
sú tri košické univerzity – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 
Košiciach, Technická univerzita v Košiciach (TUKE), Univer-
zita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF), 
Mesto Košice, Košický samosprávny kraj (KSK) a Cassovia 
Discovery Park za súkromný sektor. Okrem samospráv a 
akademického sektora sa zúčastnili aj pristupujúci členovia 
– Slovenská akadémia vied (SAV) a Univerzitná nemocnica 
Louisa Pasteura (UNLP).
 Poverený predseda predstavenstva prof. RNDr. Pavol 
Miškovský, DrSc., otvoril ustanovujúce valné zhromaž-
denie a privítal zástupcov zakladajúcich a pristupujúcich 
členov CNIC a hostí. Hlavnými bodmi programu boli voľba 
predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overova-
teľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia, schvále- 
nie členstva pristupujúcich členov, voľba členov predstaven-
stva a voľba členov dozornej rady. Profesor Miškovský infor-
moval prítomných o právnych úkonoch pred vznikom CNIC.
 Za predsedu valného zhromaždenia bol zvolený rektor 
TUKE Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc. 
Zároveň sa členovia dohodli na dĺžke trvania funkcie pred-
sedu valného zhromaždenia, aby vzhľadom na jeho význam 
najmä vo vzťahu k verejnosti, trvalo funkčné obdobie pred-
sedu do konania najbližšieho valného zhromaždenia, na 
ktorom bude zvolený nový predseda. Členovia sa taktiež 
zhodli na rotujúcom systéme predsedu valného zhromaž-
denia medzi jednotlivými členmi CNIC, pričom sa hlasovalo 
nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov.

Členovia predstavenstva boli zvolení na obdobie piatich 
rokov a za predsedu predstavenstva zvolili Pavla Miškov-
ského. Ten sa poďakoval za prejavenú dôveru a uviedol: 
„Košický klaster nového priemyslu predstavuje moderné a 
prelomové riešenie súčasnej nelichotivej ekonomickej a soci-
álnej situácie na východnom Slovensku s presahom na celé 
Slovensko. CNIC má ambíciu pozdvihnúť ekonomickú a soci-
álnu úroveň východného Slovenska na európsky priemer. 
Významné postavenie v aktivitách CNIC bude patriť tiež spo- 
ločenským vedám, zdôrazňujúcim ambíciu CNIC rozvíjať 
predovšetkým technológie s pozitívnym dopadom na kvalitu 
života.“ 
 Ďalším bodom programu bola voľba členov dozornej 
rady. Jej členovia potom zvolili za predsedu JUDr. Ing. Petra 
Hubu, PhD., a za podpredsedu JUDr. Mariána Prievozníka, 
PhD.
 „CNIC už má reálne základy, ktoré sa formovali v Technolo-
gickom a inovačnom parku UPJŠ, kde momentálne pracuje do 
40 ľudí. Je to taktiež obrovská príležitosť pre košické univerzity 
ako zatraktívniť prostredie pre študentov a podporiť tak vznik 
inovácií a kreovanie start-upov a prepojiť ich so súkromným 
sektorom,“ uviedol rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol 
Sovák, CSc.
Hlavným cieľom Košického klastra nového priemyslu – 
Cassovia New Industry Cluster (CNIC) je vytvoriť nový 
moderný priemysel na východnom Slovensku prostred-
níctvom úzkej spolupráce medzi univerzitami, vedec-
kými ústavmi SAV a súkromným high-tech priemyslom s 
podporou samospráv. Zameraný bude na biomedicínsky 
výskum, nové materiály, informačné technológie, životné 
prostredie a zelenú energetiku.

(zb), foto: www.upjs.sk
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Deklarácia o posilnení kultúry vedeckej integrity
na Slovensku

 Dňa 12. 10. 2021 sa na Bratislavskom hrade konal sláv-
nostný akt podpisu Deklarácie o posilnení kultúry vedeckej 
integrity na Slovensku (ďalej len „Deklarácia“), kde sa zás- 
tupcovia univerzít verejne prihlásili k jej dodržiavaniu. Nad 
týmto podujatím prevzala záštitu pani prezidentka Zuza- 
na Čaputová. Medzi signatármi Deklarácie bola aj Univerzita 
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. 
 Cieľom Deklarácie je vyzvať všetky organizácie vykoná-
vajúce a financujúce výskum a vzdelávanie na Slovensku, 
aby sa verejne a dobrovoľne prihlásili k záväzku dodrži-
avať najvyššie etické štandardy v oblasti vedeckej integrity 
so zámerom posilniť etický aspekt vedeckej činnosti, ktorý 
patrí k esencii vedy, ako aj zvýšiť dôveru verejnosti a medzi-
národnej výskumnej komunity k slovenským výskumným 
pracoviskám.
 Výskumní pracovníci a pracovníčky, vysokoškolskí učitelia, 
študenti, výskumné ústavy, vysoké školy, akadémie, gran-
tové agentúry a celý systém organizovania výskumných 
činností zo samotnej podstaty svojich aktivít majú povin-
nosť dodržiavať a podporovať zásady vedeckej integrity, 
ako sú: čestnosť v komunikácii a zverejňovaní informácií; 
spoľahlivosť a pravdivosť pri vykonávaní výskumu; objek-
tivita, nestrannosť a nezávislosť; otvorenosť a prístupnosť 
v publikovaní výsledkov a archivácii primárnych dát; po- 
vinnosť postupovať s vylúčením konfliktov záujmov; spra-
vodlivé uvádzanie zdrojov; dodržiavanie príslušných noriem 
pri správe a uchovávaní dát a záznamov, ako aj vyso-
kých etických štandardov pri výchove budúcich generácií 
výskumníkov. 
 Keď sa osoba spadajúca do vyššie uvedenej kategórie 
uchádza o pracovné miesto, je zodpovednosťou potenciál-
neho zamestnávateľa vyvinúť maximálne možné úsilie na 
zistenie, či uchádzač v minulosti neporušil pravidlá vedec- 
kej integrity alebo v súčasnosti nie je subjektom prevero-
vania takýchto porušení. Deklarácia sa opiera o európske 
štandardy, predovšetkým The European Code of Conduct 
for Research Integrity, ktorý je súčasne aj záväzným doku-
mentom pre výskumníkov zapojených do Rámcových 
programov EÚ. Deklarácia vychádza primárne z textového 
vyjadrenia etických pravidiel, ktoré by boli záväzné pre jej 
signatárov, ktorí sa k nej dobrovoľne prihlásia. Deklarácia 
zároveň zaväzuje slovenské výskumné organizácie a vyso- 
ké školy (dobrovoľných signatárov Deklarácie) k zavádza- 
niu vzdelávania v oblasti vedeckej integrity pre študentov 
na všetkých stupňoch vzdelávania a výskumných pracov-
níkov. 
 V Deklarácii sa venuje pozornosť definovaniu odporúča-
ných pravidiel procesu preverovania prípadov nečestného 
vykonávania výskumu a takisto sa v nej uvádza návrh na 
prijatie legislatívnej úpravy, ktorá by umožňovala sankci-
onovať uvedené neetické správanie, napríklad aj odnímať 
nečestne/podvodne získané tituly a vedecké kvalifikačné 
stupne. Dôležitou súčasťou zabezpečenia kultúry vedeckej 
integrity je vytvorenie nadinštitucionálnej platformy na 
národnej úrovni – Národnej etickej komisie pre vedeckú 
integritu, ktorá bude dbať o harmonizáciu inštitucionál- 
nych štruktúr a procedúr a ich implementáciu, bude 
poradným orgánom pre individuálne inštitúcie a ich etické 

komisie, bude monitorovať ich činnosť a pomáhať pri tvorbe 
národných vzdelávacích programov a v neposlednom rade 
reprezentovať SR v oblasti upevňovania vedeckej integrity 
medzinárodnej úrovni. V tejto súvislosti tvorcovia tejto 
deklarácie navrhujú zmeny v relevantných právnych pred-
pisoch, ktoré budú vyžadovať vytváranie inštitucionálnych 
etických komisií na všetkých výskumných pracoviskách, 
vysokých školách, ako aj v grantových agentúrach a Ná- 
rodnú etickú komisiu pre vedeckú integritu aj s kompe-
tenciami preverovania porušení princípov vedeckej inte-
grity na Slovensku. Deklarácia bola pripravená za účasti 
všetkých zainteresovaných strán, aby sa nerozhodovalo „o 
vede bez vedcov“. Na základe výstupov z medzinárodnej 
konferencie Etika, integrita a zodpovednosť vo výskume a 
vzdelávaní, konanej 21. 5. 2019 v Banskej Bystrici bola vy- 
tvorená pracovná skupina pre vedeckú integritu na 
Slovensku (PS RI4SK), ktorá pri tvorbe deklarácie vniesla do 
diskusie perspektívu samotných vedcov, zástupcov granto-
vých agentúr akreditačnej komisie, ich potreby a ambície na 
skvalitnenie slovenskej vedy z pohľadu vedeckej integrity.

1. Koho sa deklarácia týka

 Slovenský výskumný priestor je tvorený Slovenskou 
akadémiou vied, vysokými školami (vrátane štátnych aj 
súkromných), štátnymi výskumnými organizáciami a gran-
tovými agentúrami – Agentúrou na podporu výskumu a 
vývoja, Výskumnou agentúrou, grantovými agentúrami 
VEGA a KEGA, ale aj súkromnými organizáciami vykonávaj-
úcimi výskum a vývoj. Všetky majú osobitnú zodpovednosť 
za zabezpečenie kultúry vedeckej bezúhonnosti, zodpo-
vedajú za formulovanie pravidiel správnej vedeckej praxe, 
založených na uznávaných národných a medzinárodných 
štandardoch. Sú zodpovedné za vytvorenie príslušných 
štruktúr vo svojich inštitúciách (ako napr. etické komisie, 
ombudsmani, etické rady), zabezpečujúcich dodržiavanie 
vysokých štandardov vrátane toho, že každé porušenie 
princípov správnej vedeckej praxe bude identifikované už v 
počiatočnom štádiu a zodpovedne vyriešené. 

2. Prečo je táto Deklarácia potrebná 

 Súčasná situácia na Slovensku v oblasti zabezpečenia 
vedeckej integrity je nedostatočná. Niektoré výskumné 
inštitúcie a vysoké školy majú svoje kódexy a smernice, tie 
sa však kvalitatívne veľmi líšia. V princípe na Slovensku exis-
tujú dva základné modely regulácie vedeckej praxe. Niek-
toré vysoké školy a výskumné pracoviská majú vytvorené 
etické komisie, väčšinou sú však určené len na riešenie etic-
kých otázok spojených s použitím konkrétnych výskumných 
metód, so zahrnutím osôb, prípadne laboratórnych zvierat 
do výskumu, ale nie na riešenie akademických a výskum-
ných podvodov a nečestných postupov. Nezriedka sú etické 
komisie tvorené systémom ad hoc, keď vznikne konkrétny 
problém bez potrebných skúseností a znalostí s riešením 
vedeckých podvodov. Existujú aj výskumné pracoviská, 
ktoré vôbec nemajú vytvorené etické komisie. Predmetný 
stav je výsledkom absentujúcej komplexne prepracovanej 
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právnej koncepcie riešiacej etiku a vedeckú integritu na 
Slovensku. Takáto neprehľadná situácia často spôsobuje 
problémy pri zapájaní slovenských výskumníkov do Európ-
skeho výskumného priestoru (ERA), hlavne do projektov 
Rámcových programu EÚ (napr. Horizont 2020, Horizont 
Európa), pri ktorých sa riešeniu etických otázok prikladá 
veľká dôležitosť. 

3. Ako sa v deklarácii pristupuje k riešeniu situácie 

 Podporné štruktúry na posilnenie vedeckej integrity (ich 
forma) v jednotlivých krajinách musia brať do úvahy exis-
tujúcu národnú legislatívu, byť v súlade s medzinárodne 
uznávanými normami a smernicami, a to bez kompro-
misov vzhľadom na základné princípy vedeckej integrity, a 
súčasne zachovávať princípy akademickej slobody. PS RI4SK 
sa dohodla, že bude vychádzať z medzinárodných (hlavne 
európskych) odporúčacích noriem správnej vedeckej praxe, 
predovšetkým z dokumentov ESF MOF on RI (the European 
Science Foundation Members Forum on Research Inte-
grity (2010), the European Code of Conduct for Research 
Integrity, z OECD definície vedeckých podvodov, odpor-
účaní European Networks of Research Integrity Offices – 
ENRIO, výstupov európskych projektov European Network 
of Research Ethics and Research Integrity – ENERI a Euro-
pean Network for Academic Integrity – ENAI (referencie sú 
uvedené v plnom znení Deklarácie). 

ZÁVÄZKY na posilnenie kultúry vedeckej integrity na 
Slovensku 
1. Zaväzujeme sa zabezpečiť najvyššiu úroveň kultúry 
 vedeckej integrity založenej na základných princípoch 
 správnej výskumnej praxe, ktorú budú dodržiavať  
 výskumní pracovníci a vysokoškolskí učitelia, ako aj všetky 
 inštitúcie vykonávajúce a financujúce výskum predo- 
 všetkým vytvorením vhodnej infraštruktúry na jej zabez- 
 pečenie, čím posilníme dôveryhodnosť týchto inštitúcií 
 na domácej aj medzinárodnej úrovni. 
2. Zaväzujeme sa realizovať vzdelávanie na podporu 
 správnej výskumnej praxe ako najefektívnejšie proaktív- 
 ne preventívne kroky na vytvorenie národného výskum- 
 ného prostredia podporujúceho kultúru vedeckej inte- 
 grity.
3. Zaväzujeme sa riadiť transparentným, spravodlivým a 
 efektívnym systémom preverovania vedeckých podvo- 
 dov, nečestností a porušení princípov správnej výskumnej 
 praxe.
Na národnej úrovni:
4. Sme odhodlaní vytvoriť Národnú etickú komisiu pre 
 vedeckú integritu, ktorej hlavnou úlohou bude implemen- 
 tácia a harmonizácia inštitucionálnych štruktúr na 
 podporu kultúry vedeckej integrity, bude slúžiť ako 
 poradný orgán pre verejné aj súkromné výskumné inšti- 
 túcie, vysoké školy a reprezentovať SR v oblasti upevňo- 
 vania vedeckej integrity na medzinárodnej úrovni.

(jp)

Plán rodovej rovnosti ako podmienka projektovej účasti
v programe Horizont Európa

 Podmienkou oprávnenosti projektov programu Horizont 
Európa od r. 2022 je povinnosť univerzít a výskumných 
organizácií mať vypracovaný plán rodovej rovnosti. Keďže 
nejde o jednoduchú záležitosť a „formalitu“ – malo by ísť o 
plán zahŕňajúci štrukturálne zmeny v inštitúciách vedúce k 
rodovej rovnosti, aj naša univerzita pristúpila k vypracova- 
niu plánu rodovej rovnosti.
 Jedným zo základných práv občanov Európskej únie je 
rovnosť, ktorá zaručuje, že ženy a muži s rovnakým vzde-
laním a zručnosťami majú mať rovnaký prístup k všetkým 
pracovným miestam a pozíciám. Približne od deväťdesia-
tych rokov 20. storočia sa Európska komisia začala vážne 
zaoberať príčinami zaostávania európskej vedy a v strate-
gických dokumentoch (najmä v Lisabonskej zmluve z roku 
2000) si vytýčila náročné ciele zvýšiť konkurencieschop- 
nosť a excelentnosť európskej vedy. Jedným z najdôleži-
tejších bodov novej stratégie sa stal plán zlepšiť, využiť a 
zmobilizovať ľudský potenciál ako významný aspekt rozvoja 
vedy a výskumu. Súčasťou tohto plánu sa stala agenda 
zvýšenia účasti žien vo vede, ktorá viedla k početným akti-
vitám, výskumom, konferenciám a publikáciám iniciovaných 
Európskou komisiou – Riaditeľstvom pre výskum a inovácie 
(napr. založenie Helsinskej skupiny pre podporu rodovej 
rovnosti vo vede, správy ETAN, ENWISE a WIRDEM, ako aj 
mnohé špecializované aktivity zamerané na jednotlivé 
odvetvia vedy a výskumu).
 Rodová rovnosť znamená, že ženy a muži majú rovnaké 
príležitosti, práva a povinnosti vo všetkých oblastiach života. 

To znamená rovnomerné rozdelenie zodpovednosti, moci 
a vplyvu, rovnaké príležitosti pre ekonomickú nezávislosť a 
rovnaké podmienky a predpoklady týkajúce sa práce, kariéry 
a príležitostí pre rozvoj. Ďalej to znamená rovnaký prístup 
k vzdelaniu a príležitostiam na rozvíjanie osobných ambí- 
cií, záujmov a talentov. Rodová rovnosť tiež vytvára podm-
ienky na zosúladenie súkromného, rodinného a pracovného 
života a znemožňuje akékoľvek rodovo podmienené alebo 
sexuálne obťažovanie.
 Rovnosť je jednou z hlavných hodnôt Univerzity veteri-
nárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Rodová rovnosť 
je chápaná ako integrálna súčasť uplatňovania rovnosti v 
živote univerzity a vo všetkých jej aktivitách.
 Centrum vedecko-technických informácií SR v priebehu 
októbra zorganizovalo cyklus 4 online workshopov na tému 
rodová rovnosť vo vede a výskume, do ktorého sa zapojila 
aj naša univerzita. Cieľom týchto podujatí bolo upriamiť 
pozornosť univerzít na otázku rodovej rovnosti vo vede a 
výskume a s pomocou odborníkov v danej oblasti prispieť k 
vypracovaniu plánov rodovej rovnosti na univerzitách. 
 Plán rodovej rovnosti UVLF bude ku koncu roka zverejnený 
na webovom sídle univerzity, a tým bude dostupný, okrem 
iného, aj pre všetkých pracovníkov so zámerom zapojiť sa do 
projektov programu Horizont Európa.

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

a doktorandské štúdium
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Obchodná misia do Estónska zameraná na inovácie
a digitalizáciu aj s účasťou zástupcu z UVLF v Košiciach

 Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) v 
spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych 
záležitostí a Košice IT Valley zorganizovala v dňoch 5. – 7. 9. 
2021 obchodnú misiu do Estónska. Súčasťou delegácie boli 
aj vrcholní predstavitelia mesta Košice, košických univerzít, 
Inovačného centra KSK a tiež zástupcovia vybraných firiem, 
ktoré významne prispievajú k budovaniu inovačného 
ekosystému v Košickom kraji. Za UVLF v Košiciach sa na misii 
zúčastnila prorektorka Zita Faixová.
 Misia mala tri hlavné ciele: nadviazanie spolupráce 
akademickej obce, infraštruktúry vedy a výskumu a podni-
kateľského sektora a samotného fungovania inovačných 
subjektov; ekoinovácie; a príklady dobrej praxe v oblasti 
inovácií a digitalizácie, transfer inovačných know-how a apli-
kačný výskum.
 V Talline sme navštívili firmu Creative Union-MultiCity TV, 
ktorá poskytuje interaktívnu platformu, podporuje komu-
nikáciu pre profesionálnych zákazníkov a zameriava sa 
na hľadanie nových partnerov pre vybraných zákazníkov 
v zahraničí. Firma zaznamenala výrazný rozvoj v období 
pandémie COVID-19, keď kultúrne a vedecké podujatia 
sa uskutočňujú v on-line priestore. Najnovšia aktivita tejto 
firmy je digitálny prenos svetovej výstavy „Dubaj Expo 2000“.
Zaujímavá bola návšteva Tal Tech Tallin (Tallin University 
of Technology), ktorá má viac ako 10 000 študentov, čo je 
viac ako 1/5 všetkých študentov Estónska a 13,5 % je zo 
zahraničia. Univerzita úzko spolupracuje s inovačným a 
obchodným centrom Mektory. Toto centrum je dobrým 
príkladom spolupráce výskumných pracovníkov vysokej 
školy a podnikateľského sektora, ktorý prevádzku finančne 
podporuje. Študenti majú voľný prístup do všetkých labo-
ratórií.

 e-Estonia. Estónsko je lídrom v oblasti digitálnych tech-
nológií a zaviedlo efektívny, bezpečný a transparentný 
ekosystém, ktorý šetrí čas aj peniaze. Táto krajina sa dostala 
najďalej v digitalizácii štátnej správy (eGovermentu). Občan 
môže sám, všade kde je internet vykonávať úkony, ktoré 
doteraz musel robiť osobne na niekoľkých úradoch v čase 
úradných hodín. Služby eGovermentu sú k dispozícii 24 
hodín denne, 365 dní v roku a na jednom mieste. Na to 
aby mohol eGovernment fungovať na internete, potrebuje 
občan digitálnu ID kartu, ktorá je vstupnou kartou do všet-
kých estónskych e-služieb a slúži ako občiansky preukaz, 
preukaz zdravotného poistenca, preukaz na MHD, cestovný 
pas.
 V Talline sa konal Digitálny Summit, na ktorom sa zúčast-
nila aj pani vice-premierka Veronika Remišová, a preto sme 
cestovali vládnym špeciálom.
 V pôvodnom programe misie bola aj návšteva Fínska, z 
dôvodu pandémie COVID-19 bola táto časť cesty preložená 
na neskôr.
 Tallin a jeho ľudia nás príjemne prekvapili. Všetkých oslovil 
jednotný a spoločný spôsob prezentácie Estónska ako smart 
a digitálnej krajiny. Estónci majú schopnosť predať sa a 
prezentovať svoju identitu, ktorá je založená na ich výnimoč-
nosti a na ktorú sú patrične hrdí.
 Na spoločnom stretnutí účastníkov misie, ktoré sa usku-
točnilo po návrate z Tallinu sme sa rozhodli založiť pracovnú 
skupinu „Košice FINEST“, cieľom ktorej bude hľadanie spolu-
práce kľúčových partnerov inovačného ekosystému v Koši-
ciach a v Košickom kraji. 

Zita Faixová
prorektorka pre medzinárodné vzťahy a internacionalizáciu

www.uvlf.sk 25



Stali sme sa členmi európskej siete detských univerzít
a už teraz myslíme na leto a druhý ročník DUVLF

Náš MVDr. Marek Ratvaj tretí na národnom kole
Falling Walls Lab Slovakia

 Víťazom národného kola Falling Walls Lab Slovakia, ktoré 
sa konalo online 30. septembra 2021, sa stal Matej Badin z 
Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komen-
ského v Bratislave a SISSA Trieste. Slovensko tak bude v 
medzinárodnom finále reprezentovať projekt, ktorý pred-
stavil inovatívnu metódu simulácie transformácií pevných 
materiálov pôsobením tlaku. 
 Druhé miesto získal Mgr. Olivier Monfort, PhD., ktorý 
pôsobí na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského 
v Bratislave a vo svojom projekte sa zameriava na využitie 
fotochémie pri čistení odpadových vôd. 

 Tretie miesto porota udelila 
MVDr. Marekovi Ratvajovi z 
Univerzity veterinárskeho lekárstva 
a farmácie v Košiciach za jeho 
projekt inovatívneho probiotického 
krmiva, ktoré môže nahradiť využí-
vanie farmaceutík pri chove rýb.
 Porota zložená z vedcov a 

odborníkov z rozličných disciplín posudzovala inovatív-
nosť nápadu, jeho potenciálny dopad a formu prezentácie. 
Falling Walls Lab Slovakia je súčasťou celosvetového for- 
mátu, ktorý poskytuje priestor výnimočným projektom 
mladých inovátorov z rôznych vedeckých oblastí. Víťaz 
Falling Walls Lab Slovakia 2021 bude Slovensko reprezen-
tovať v medzinárodnom finále kategórie „Emerging Talents“ 
medzi sto účastníkmi z celého sveta. Tí predstavia svoj 
výskum, iniciatívu či podnikateľský model pred špičkovou 
porotou zloženou z vedcov, inovátorov a zástupcov biznisu. 
Víťaz získa ocenenie „The Breakthrough Winner“, finančnú 
výhru a predovšetkým príležitosť prezentovať svoj príspevok 
na hlavnom pódiu prestížnej Falling Walls Conference v 
Berlíne.
 Slovenské finále už po štvrtýkrát organizovala Univerzita 
Komenského v Bratislave v spolupráci s Učenou spoloč-
nosťou Slovenska a Nemeckou akademickou výmennou 
službou. Akademickými partnermi sú Slovenská akadémia 
vied, Slovenská technická univerzita, Univerzita Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, 
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Žilinská 
univerzita a Technická univerzita vo Zvolene. Podujatie sa 
konalo pod záštitou štátneho tajomníka Ministerstva škol-
stva, vedy, výskumu a športu SR Ľudovíta Paulisa.

(zb)

MVDr. Marek Ratvaj s kolegyňami Monikou Jajčišinovou a Justínou 
Špakovou v roku 2018 reprezentoval našu univerzitu na medziná-
rodnej vedeckej konferencii študentov veterinárnej medicíny vo 
Varšave. 

 Detská Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 
(DUVLF) vznikla po vzore detských univerzít v Európe a na 
celom svete, ktoré existujú ako podpora vzdelávania mladých 
talentovaných žiakov. Jej jedinečnosť spočíva v prepojení 
veterinárnej medicíny, hygieny potravín a farmácie v súlade 
s koncepciou „Jeden svet, jedno zdravie“ (One World, One 
Health). Jej prvý ročník mal úspech a všetci zainteresovaní 
už teraz uvažujú o príprave ďalšieho. Hovorili sme o tom s 
garantkou projektu, prorektorkou pre medzinárodné vzťahy 
a internacionalizáciu prof. MVDr. Zitou Faixovou, PhD. 

Čo bolo na začiatku vaším cieľom? 
 Poslaním našej detskej univerzity bolo podporiť u detí 
vzťah človek – zviera, hodnotu vlastného zdravia a podnietiť 
ich záujem o vyššie vzdelanie. Naším cieľom bolo aj umožniť 
žiakom zmysluplne využiť voľný čas počas letných prázdnin a 

poskytnúť im priestor pre sociálnu integráciu.
Príprava DUVLF asi nebola jednoduchá. Odkedy trvala? 
 Začala sa už na prelome rokov 2020 a 2021. Vytvorili sme 
organizačný tím, oslovili pracoviská s návrhmi na aktivity, 
ktoré sme potom dolaďovali na pracovných stretnutiach. Za 
každú aktivitu bol určený garant, ktorý mal spolupracovníkov. 
Logo detskej univerzity sme vybrali zo súťažných návrhov. Po 
stanovení termínu konania, ktorý bol určený aj na základe 
epidemickej situácie, a po finalizácii programu, sme začali s 
objednávaním materiálu a pomôcok pre žiakov, prípravou a 
tlačou propagačných materiálov, diplomov, zabezpečením 
stravovania, animátorov a oslovením sponzorov. Informácie 
o detskej univerzite boli zverejnené na sociálnych sieťach, v 
tlači a bola pre ňu zriadená aj zvláštna časť na webovom síd- 
le univerzity. O detskú univerzitu bol medzi žiakmi a ich rodič- 
mi veľký záujem a kapacitu 22 žiakov sme naplnili veľmi rýchlo.
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Týždenné štúdium bolo zavŕšené slávnostnou promóciou, 
na ktorej študenti prevzali diplomy o úspešnom absolvovaní 
štúdia a darčeky. Všetci, ktorí sa zapojili do výtvarnej súťaže 
Detská univerzita očami mladých boli odmenení, sedem najlep-
ších kresieb získalo aj zvláštnu cenu. Ocenenie dostali aj piati 
študenti, ktorí najlepšie napísali záverečný test. Cenu navrhli aj 
animátori pre najaktívnejších študentov. V skupine A ju získal 
Samuel Szunyog a Zoe Kužmová, v skupine B Natália Mirgu-
sová a Richard Hatala. Odmenili sme aj najmladších absol-
ventov, ktorí splnili študijné povinnosti tak dobre, ako ich starší 
spolužiaci. 

Organizácia takéhoto podujatia si vyžadovala istú logistiku, 
ako ste to celé vymysleli? 
 Prihlásených žiakov sme rozdelili do dvoch skupín a každej 
pridelili dve animátorky. Celý program štúdia na detskej 
univerzite sa uskutočnil hlavne na univerzitných pracoviskách, 
napr. na klinikách, katedrách, v centre klinických zručností, v 
Univerzitnej veterinárnej nemocnici, v laboratóriách, univer-
zitnej lekárni, v záhrade liečivých rastlín, či v univerzitnej kniž-
nici a edičnom stredisku. Hlavný program tvorili prednášky a 
praktické cvičenia, ktoré viedli vysokoškolskí učitelia. Počas 
praktických cvičení si študenti na vlastnej koži vyskúšali prácu 
veterinárneho lekára, farmaceuta alebo mladého vedca pri- 
spôsobenú ich veku a záujmom. Okrem toho si študenti vy- 
skúšali svoje fyzické schopnosti na športových hrách a na 
brannom popoludní.

Z detí sa stali ozajstní študenti, pripravili ste im dokonca aj 
imatrikuláciu a učebnicu. Ocenili to deti? Aká bola odozva 
medzi nimi? 
 Pri registrácii v prvý deň DUVLF dostali malí študenti brožúru 
Sprievodca Detskej Univerzity veterinárskeho lekárstva a 
farmácie v Košiciach, v ktorej našli nielen program, ale aj text 
opisujúci aktivity, kontrolné otázky, ktoré pripravili garanti a 
veľa zaujímavostí. Okrem toho študenti dostali modré alebo 
zelené tričko a šiltovku, ktoré boli bezpečným rozpoznávacím 
znakom. Po štyroch horúcich letných dňoch plných zaujíma-
vého programu každý študent absolvoval záverečný test Ukáž, 
aký si šikovný, ktorý mal 17 otázok. Všetci študenti anonymne 
vyplnili aj Dotazník spokojnosti študenta, ktorý nám pomôže 
zlepšiť organizovanie detskej univerzity v budúcnosti. Pýtali 
sme sa na to, ktoré časti programu sa deťom najviac páčili, čo 
by na programe zmenili alebo či by ju odporučili svojim kama-
rátom a spolužiakom a prečo. 
Takmer všetci odpovedali, že 
na programe by nemenili nič, 
niektorí napísali, že by si želali 
doplniť program s koňmi, či 
predĺžiť o deň aj viac. Detskú 
univerzitu by všetci odpo-
ručili svojim spolužiakom, 
lebo „bolo super“. Pri príprave 
nového ročníka určite využi-
jeme tieto postrehy. 
Deti dostali aj odmeny za 
svoju prácu. Vyhlásili ste aj 
výtvarnú súťaž, výsledky 
ktorej ostávajú v archíve 
detskej univerzity. 

DETSKÁ UNIVERZITA
VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE V KOŠICIACH
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SPRIEVODCA
6. – 9. 7 . 2021

Poskladáš celé meno andulky správne?
Pajecgápa kovlnnýva ................................................... 

ANDULKA

...................................................................................... 

Môže sa andulka naučiť rozprávať? 

...................................................................................... 

Koľko rokov môže žiť andulka? 

Čo potrebujeme na založenie akvária? 
.................................................................................

................................................................................. 

RYBY

Kedy najskôr môžeme dať rybičky do akvária?
a) po 10 dňoch b) po 2 hodinách c) po 14 dňoch

Čo všetko potrebujeme zabezpečiť v teráriu? 

1. .............................................................................

2. .............................................................................

3. .............................................................................

4. .............................................................................

HAD

Akou stravou kŕmime korytnačky?
.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

................................................................................. 

KORYTNAČKA

48

Čo hovorí reč tela mačky na obrázku? 

Ako majiteľ týchto psíkov zanedbal starostlivosť?

Poznámky:

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................
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Piatok
9. 7. 2021

•	Maškrty – zdravo a chutne 
•	Ukáž, aký si šikovný,
 vedomostný test
•	Vyhlásenie víťazov
 výtvarnej súťaže
 Detská univerzita
 očami mladých

•	Slávnostná promócia
 absolventov DUVLF
 v aule morfologického
 pavilónu (P – 34)

Štvrtok
8. 7. 2021

•	Skrytý svet živočíchov – 
 plazy
•	Ako sa stať
 zodpovedným majiteľom  
 domáceho miláčika
•	Môj kamarát psík
•	Branné popoludnie

•	Kúzelné bylinky 
•	Včielka – malý veľký 
 pomocník 
•	Olympijské hry

Streda
7. 7. 2021

•	Registrácia
•	Slávnostná imatrikulácia
•	Univerzitné pracoviská, kliniky,
 nemocnica, knižnica
•	Skryté zákutia lekárne
•	Pripravím si vlastný liek
•	Farebný svet roztokov
 a škola pipetovania

Utorok
6. 7. 2021

PROGRAM

DETSKÁ UNIVERZITA
VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE V KOŠICIACH

Piatok
9. 7. 2021
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Určite by sme mali spomenúť ľudí, ktorí stáli za úspešným 
priebehom podujatia. Koho treba vyzdvihnúť? 
 Kľúčovými ohnivkami celej reťaze boli štyri animátorky, ktoré 
strávili s deťmi celý čas, riešili ich presuny, dodržiavanie časo-
vého harmonogramu, ale aj drobné zdravotné problémy alebo 
únavu z tepla. Veľké poďakovanie si zaslúžia MVDr. Teodora 
Blatníková, PharmDr. Dominika Faixová, PhD., MVDr. 
Michaela Harčárová, PhD., a MVDr. Zuzana Malinovská, 
PhD. V pozadí náročného štvordňového podujatia sa o všetko 
dôležité od stravy, materiálu, stoličiek až po dostatok vody, 
diplomy či darčeky postarali Mgr. Dana Šmídtová a Mario 
Benito Segurado z referátov pre medzinárodné vzťahy a pre 
mobility.
Deti si odniesli aj pekné darčeky. Kto podporil univerzitu 
materiálne a finančne? 
 Podporili nás naši tradiční ale aj noví partneri Royal Canin, 
Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky, OZ 
školstva a vedy SR pri UVLF v Košiciach, Slovenská lekár-
nická komora, Pharmacopola, Boehringer Ingelheim, 
Elixír, Gullon, Slovenské magnezitové závody, a. s., 
Jelšava, Limenila a Vetis. Sme im veľmi vďační, lebo deti mali 
veľkú radosť z každej drobnosti. To najväčšie poďakovanie ale 
patrí všetkým našim kolegom, garantom aktivít, pedagógom, 
doktorandom, študentom, s ktorými sa deti stretli na klinikách 
a pracoviskách. Boli veľmi trpezliví, snažili sa deťom vysvetliť 
a priblížiť všetko, čo ich zaujímalo. Prispôsobili sa detskému 
publiku, našli vhodné vyjadrovacie prostriedky, zaujímavé 
príklady, pútavé pokusy. Bez nich by deti nemali taký jedinečný 
zážitok. Ešte raz im za všetko ďakujem a verím, že sa stretneme 
pri spolupráci na ďalšom ročníku.
Detská univerzita dostala aj nový, doslova medzinárodný 
rozmer. Môžete sa podeliť s dobrou správou, ktorú ste dostali 
od siete európskych detských univerzít?
 Sieť Európskych detských univerzít (European Children´s 
Universities Network, EUCUNET) je medzinárodná organizácia, 

ktorá podporuje vedu a projekty vysokých škôl určené pre 
deti. Členmi tejto siete sú univerzity z mnohých krajín Európy 
a dokonca mimo nej. Organizácia má svoje sídlo vo Viedni, v 
Rakúsku. No a my sme veľmi radi, že sme sa práve tiež stali jej 
členmi.
Čo nám poskytne členstvo v tejto európskej sieti? 
 „Poskytne nám priestor na ďalšiu medzinárodnú spoluprá- 
cu. Ako členovia siete budeme mať možnosť vymieňať si osved-
čené postupy a poznatky o formátoch detských univerzít a 
súčasne svojím členstvom podporíme aj myšlienku detských 
univerzít v medzinárodnom priestore. Hlavný dôraz sa kladie 
na vzájomné učenie sa a dôležitosť neustáleho rozvoja det- 
ských univerzít v rámci tretieho poslania vysokého vzdelávania 
v našej spoločnosti. EUCUNET organizuje pravidelné pracovné 
stretnutia, semináre a workshopy a iné networkingové podu-

Sponzori

jatia. Ako člen siete sa budeme môcť uchádzať o granty 
financované EÚ a máme tiež právo používať logo ecucu.net a 
dokumentačný materiál pri propagácii našej Detskej Univer-
zity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Svoje 
členstvo môžeme využiť aj na propagáciu myšlienky detských 
univerzít v rámci diseminačných aktivít alebo pri rokovaniach 
s inými zainteresovanými stranami.“
 Ak máte tipy na aktivity, ktoré by mohli byť v programe 
druhého ročníka DUVLF, pošlite ich v mailovej podobe na 
adresu dana.smidtova@uvlf.sk.

Za rozhovor ďakuje Zuzana Bobriková
Foto: archív DUVLF
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XXXIII. snem Slovenskej lekárnickej komory
 Dňa 11. septembra 2021 sa uskutočnilo rokovanie snemu 
Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) v Bratislave. Zasad-
nutie snemu otvoril prezident SLeK PharmDr. Ondrej Sukeľ a 
predstavil hostí snemu. Slávnostnej časti sa zúčastnili štátna 
tajomníčka MZ SR JUDr. Ing. Jana Ježíková a minister zdra-
votníctva MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH. Po prvýkrát bo- 
lo udelené Čestné členstvo SLeK za významný osobný prí- 
nos pri podpore rozvoja zdravotníckeho povolania farma-
ceut, a to: doc. RNDr. Silvie Szücsovej, CSc., prof. RNDr. 
Magdaléne Kuželovej, CSc., a RNDr. Jozefovi Slanému, CSc., 
k čomu srdečne blahoželáme. Nasledovali pracovné roko-
vania, v rámci ktorých boli prednesené správy o činnosti 
orgánov komory, správy o pôsobnosti komory v partner-
ských organizáciách a diskusia k predneseným správam. 
Ďalej boli predložené návrhy noviel či zámer efektívneho 

Udelené Čestné členstvo SLeK (zľava) prof. RNDr. Magdaléne Kuželovej, 
CSc., RNDr. Jozefovi Slanému, CSc., doc., RNDr. Silvie Szücsovej, CSc.

veterinárnych lekárov  z časových dôvodov oznámil zmenu 
programu v súvislosti s príhovormi pozvaných hostí.  
 Rokovanie XXXI. snemu komory poctili svojou účasťou 
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka  JUDr. 
Samuel Vlčan, rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva 
a farmácie v Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová 
PhD., a ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej 
správy SR prof. MVDr. Jozef Bíreš DrSc. Po prednesení prího-
vorov na sneme prítomných hostí a prečítaní pozdravných 
listov prezidentky KVL ČR MVDr. Petry Šinovej a riaditeľa IVVL 
MVDr. Jozefa Pokorného pokračoval snem KVL SR v zmysle 
navrhnutého programu. Správu prezídia predniesol prezi-
dent KVL SR – MVDr. Ľubomír Kráľ. Správu dozornej komisie 
predniesol JUDr. MVDr. Ivan Riečan, predseda komisie, a  

správu disciplinárnej komisie predniesol jej predseda MVDr. 
Pavol Zubrický. Snem okrem iného schválil plán hospodá-
renia KVL SR a uznesenia súvisiace s hospodárením, určil, 
že za obdobie od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024 bude súkromný 
veterinárny lekár povinný odborne sa vzdelávať tak, aby 
získal najmenej 300 bodov, schválil kúpu nehnuteľnosti pre 
potrebu KVL SR v Bratislave. 
 Záverečné slovo patrilo prezidentovi KVL SR, ktorý poďa-
koval všetkým prítomným za účasť a  ich záujem o dianie v 
komore. Okrem šťastného návratu domov zaželal prítomným 
členom komory hlavne pevné zdravie a veľa úspechov v ich 
náročnej práci. 

MVDr. Ľubomír Kráľ

KVL informuje

XXXI. snem KVL SR 2021
 Prezídium KVL zvoláva každoročne snem komory ako 
najvyšší orgán našej stavovskej organizácie tradične na záver 
novembra. V  roku 2021 vzhľadom k pandémii COVID-19 
a neistej epidemiologickej situácii v krajine sa prezídium 
rozhodlo po súhlasnom stanovisku ÚVZ SR, že XXXI. snem 
Komory veterinárnych lekárov SR sa bude konať 9. októbra 
2021 v priestoroch Tatralandie v Liptovskom Mikuláši. Prezi-
dent KVL SR  MVDr. Ľubomír Kráľ o jedenástej hodine otvoril 

snem a privítal prítomných členov KVL SR. Oznámil výsledok 
sčítania počtu fyzicky alebo formou splnomocnenia prítom-
ných členov prezentačnou komisiou. Z 1500 riadnych členov 
KVL SR sa  prezentovalo 407 členov, čo bolo  27,13 % všetkých 
členov komory. Následne prezident KVL SR snem prerušil  a 
vyhlásil jeho pokračovanie  o 12. hod. Vedením snemu bol 
poverený viceprezident MVDr. Ľubomír Novotný. Predse-
dajúci snemu v súlade s návrhom členov prezídia Komory 
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Veterinary and Pharmacy Libri 2021

 V októbri nepadajú len listy zo stromov, ale obracajú sa aj 
listy kníh, a tento rok nebol výnimkou – v čase od 19. do 22. 
10. 2021 sa na pôde Univerzitnej knižnice a edičného stre-
diska UVLF v Košiciach konala každoročná výstava odbornej 
zahraničnej literatúry Veterinary and Pharmacy Libri s 
ponukou najnovších titulov od najväčších zahraničných 
vydavateľstiev (väčšina titulov bola z r. 2021/2022, menej z 
rokov 2019/2020). 
 Celkovo bolo dostupných 119 titulov v hodnote 17 233,84 
eur, z čoho 97 bolo z oblasti veterinárnej medicíny a 22 z 
oblasti farmácie. Zamestnanci UVLF si mohli vystavované 
knihy objednať s 10 % zľavou. Slávnostné otvorenie výstavy 
s príhovormi riaditeľky UKES MVDr. Libuše Bodnárovej a 
prof. MVDr. Juraja Pistla, PhD., prebehlo 19. 10. 2021 v 
priestoroch študovne zahraničnej literatúry. Kvôli protipan-
demickým opatreniam, pracovným povinnostiam zamest-
nancov, ale aj sprístupneniu vybraných knižných titulov čo 
najširšiemu publiku spomedzi pedagogických a vedeckých 
pracovníkov, bolo trvanie výstavy predĺžené do 27. 10. 2021. 
Záujemcom, ktorí sa nemohli výstavy zúčastniť osobne, bolo 
umožnené online zasielanie objednávok na nimi vybrané 
knihy. 

 Ani tento rok sa nemohla vynechať obľúbená sprievodná 
akcia výstavy „Vyhraj knihu“, podporená Fondom na podporu 
umenia. Zo 47 lístkov vhodených do urny boli 3. 11. 2021 pod 
dozorom Mgr. Aleny Lengyelovej z právneho a personálneho 
oddelenia vyžrebovaní traja výhercovia:

	 •	 doc.	MVDr.	Oskar	Nagy,	PhD.	–	Richard	M.	Hopper	(Ed.) 
  – Bovine Reproduction (Wiley Blackwell)
	 •	 MVDr.	 Radka	 Staroňová,	 PhD.	 –	 Nick	 A.	 Schroeder	 – 
  Interpretation of the Electrocardiogram in Small 
  Animals (Wiley Blackwell)
	 •	 MVDr.	Zuzana	Vilhanová,	PhD.	–	John	Dascanio/Patrick 
  McCue (Eds.) – Equine Reproductive Procedures (Wiley 
  Blackwell).

 Výhercovia získali publikácie podľa vlastného výberu, 
ktoré budú následne zaradené do čiastkových knižníc na 
jednotlivých pracoviskách. Slávnostné odovzdávanie kniž-
ných výhier sa uskutočnilo vo štvrtok 11. 11. 2021. Odovzdá-
vania cien sa zúčastnili všetci výhercovia. 
 Dobrou správou v mori zlých je fakt, že aj napriek pretr-
vávajúcej pandemickej situácii bolo podujatie úspešné a 
stretlo sa zo strany účastníkov s pozitívnym ohlasom. 

Mgr. Zuzana Holečková, UKES

zhodnotenia finančných prostriedkov SLeK. 
Celé rokovanie prebiehalo v silno pracovnom 
a zároveň priateľskom duchu, s množstvom 
diskusných príspevkov delegátov a zaujíma-
vých podnetov.  V závere bol prednesený 
prehľad prijatých uznesení snemu. Komore 
želáme veľa úspechov a elánu do ďalších 
plánov a aktivít!

PharmDr. Monika Fedorová, PhD.
Katedra lekárenstva a sociálnej farmácie UVLF

Foto: Slovenská lekárnická komora

Delegáti Snemu SLeK (sprava): PharmDr. Monika Fedorová, PhD., PharmDr. Radoslav 
Suchovič

Rokovanie Snemu viedol prezident Slovenskej lekár-
nickej komory: PharmDr. Ondrej Sukeľ

Príhovor ministra zdravotníctva SR MUDr. Vladimíra Lengvarského, MPH
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 Najväčšiu medzinárodnú výstavu o poľovníctve a trvalo 
udržateľnom hospodárení v krajine v roku 2021 nazvanú 
One With Nature otvorili v sobotu 25. septembra 2021 na 
výstavisku Hungexpo v Budapešti (výstava trvala od 25. 
septembra do 14. októbra). Na výstave, ktorá zahŕňala 
hospodárenie v lesoch, poľovníctvo, rybárstvo, včelárstvo, 
ochranu prírody, biodiverzitu a jej budúcnosť, reprezentoval 
Slovensko stánok s jednou z najväčších rozlôh na výstavisku. 
Pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR sa návštevníkom predstavili inštitúcie podieľajúce 
sa na formovaní tváre slovenskej krajiny: LESY SR,  š. p., 
Vojenské lesy a majetky,  š. p., Štátne lesy TANAP, Národné 
lesnícke centrum, Národné poľnohospodárske a potravi-
nárske centrum, Múzeum vo Svätom Antone, Slovenské 
poľnohospodárske múzeum, Agrokomplex Národné výsta-
visko, š. p., Slovenská poľovnícka komora, Únia neštátnych 
vlastníkov lesov, Slovenská poľnohospodárska univerzita a 
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Koši-
ciach. Slovenská expozícia bola dôkazom toho, že všetky 
zúčastnené organizácie sú  vzájomní partneri, ktorí pracujú 
v prospech slovenskej prírody.
 Na slávnostnom otvorení výstavy sa zúčastnil mini-
ster pôdohospodárstva Samuel Vlčan, ktorý pri návšteve 
slovenskej expozície zdôraznil, že je dôležité zúčastňovať sa 
na takýchto medzinárodných podujatiach, prezentovať, ako 
sa staráme o naše lesy, o náš vidiek, navzájom si vymieňať 
skúsenosti a neustále zdôrazňovať, ako je dôležité žiť v 
súlade s prírodou. Veľká pozornosť sa na výstave venovala 
poľovníctvu, ktoré je na celom svete súčasťou vidieckeho 
životného štýlu. Ako potvrdili účastníci z rôznych konti-
nentov, tam, kde funguje organizované poľovníctvo, tam 
sa zabezpečuje aj druhová rôznorodosť zveri, čo vedie v 
konečnom dôsledku k ochrane biodiverzity a aj životného 
prostredia.
 Počas dvoch dní (28. septembra a 8. októbra) sa na výstave 
zúčastnili aj rektorka UVLF Dr. h. c. prof. MVDr.  Jana Mojži-
šová, PhD., a prorektor pre vzdelávanie  MVDr. Martin 

Na najväčšej výstave o poľovníctve v Budapešti aj naši

Tomko, PhD. V piatok 8. októbra 2021 sa v rámci sprievod-
ných podujatí uskutočnil Slovenský deň, počas ktorého bol 
v národnom stánku v pavilóne A pre všetkých návštevníkov 
pripravený bohatý kultúrny program predstavujúci tradície 
slovenského poľovníctva, lesníctva a ľudového umenia. 
Svoju univerzitu prišli podporiť aj ďalší pedagógovia a 
študenti. Do autobusu, ktorý UVLF vypravila na cestu do 
Budapešti, boli aj vedúci katedry chovu a chorôb zveri, rýb 
a včiel, ekológie a kynológie doc. MVDr. Peter Lazár, PhD., 
MVDr. Boris Vojtek, PhD., z katedry epizootológie, para-
zitológie a ochrany spoločného zdravia a MVDr. Vladimír 
Vrabec z Kliniky vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat 
Univerzitnej veterinárnej nemocnice a slovenskí i zahraniční 
študenti univerzity, ktorí svoj voľný čas venujú práci v kyno-
logických a sokoliarskych kluboch. Na spoločnej fotografii 
stoja pred obrovskou hlavou jeleňa vytvorenou z parožia, 
ktorá bola jedinečnou pozvánkou do slovenskej expo-
zície. 
 „Naši študenti mali vynikajúcu príležitosť vidieť rozsahom 
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Hubertova jazda v krásnom počasí potešila stovky Košičanov

 Záver jazdeckej a poľovníckej sezóny prináša každý rok 
slávnostná Hubertova jazda. Univerzita veterinárskeho 
lekárstva a farmácie v Košiciach spolu s Mestom Košice 
ju pripravili na piatok 15. októbra 2021. Hubertova jazda 
vzdala česť jazdcom, športovcom a koňom, ktoré celý rok 

slúžia človeku, reprezentujú ho a pomáhajú mu v jeho práci. 
Konala sa na počesť svätého Huberta – patróna poľovníkov a 
jazdcov.
 Presne na poludnie sa stretli takmer štyri desiatky jazdcov 
na koňoch a dva kočiare so záprahmi pri bronzovej soche 

i obsahom ojedinelú výstavu a prezentovať svoju univerzitu v rozhovoroch a pri stretnutiach s 
návštevníkmi nášho stánku. Hovorili sme o tom, čo u nás na univerzite učíme, aké možnosti prak-
tickej výučby máme a ako ich využívame. Študenti zdôraznili predovšetkým možnosť pracovať 
so živými zvieratami na klinikách a v účelových zariadeniach. Ich skúsenosti dokumentovali, že 
motto výstavy – V jednote s prírodou – je u nás súčasťou každodennej práce. Koncept poľovníctva 
ako súčasti trvalo udržateľného ekosystému je aj v našich osnovách a nielen na papieri, ale v 
konkrétnych aktivitách. Vidieť na vlastné oči špičkové výsledky odborníkov z celej Európy bolo pre 
nás všetkých veľmi podnetné,“ povedal doc. MVDr. Peter Lazár, PhD.    

(zb)
Foto: archív UVLF 
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žrebca Arda uprostred areálu Univerzity veterinárskeho 
lekárstva a farmácie v Košiciach. Odtiaľ sa v sprievode vybrali 
po Komenského a Hlavnej ulici až pred Štátne divadlo, 
kde sprievodný program v parku pripravilo Mesto Košice. 
O dobrú náladu sa postarali muzikanti z Klasik bandu zo 
Základnej umeleckej školy na Jantárovej ulici, prácu s drav-
cami predviedla sokoliarska skupina Horus Košice. O 13. 
hodine zazneli slávnostné fanfáry a ku všetkým sa prihovorila 
rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie Jana 
Mojžišová, primátor Mesta Košice Jaroslav Polaček a veliteľ 
oddelenia jazdnej polície Košice Marcel Kellner. Reglement 
Hubertovej jazdy zaznel z úst mastra Vladimíra Huru. Spolu 
s množstvom Košičanov sa z výbornej atmosféry tešili aj 
príslušníci košickej Mestskej polície pod vedením Slavo-
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Môj Erasmus
 Volám sa Richard, som študentom piateho ročníka 
v študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo na 
Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 
a cez program Erasmus+ som sa zúčastnil študijného pobytu 
na Faculty of Veterinary Medicine, Warsaw University of Life 
Sciences – SGGW vo Varšave, a to práve počas pandémie v 
akademickom roku 2020/2021. 
 Celá moja skúsenosť s mobilitou začala tak nejako všedne 
a v rámci mojej komfortnej zóny. To je veta, ktorú som nikdy 
nevyslovil! Pravdou však je, že mi spočiatku celý proces 
vybavovania môjho študijného pobytu vo Varšave prišiel 
ako riadna sizyfovská práca. Práca, ktorá zdanlivo nemala 
konca. Ako iste viete, odrazu sa zjavila pandémia ako blesk 
z jasného neba. Zo dňa na deň sa zmenilo takmer všetko, 
čo bolo zaužívané. Musím povedať, že v čase, kedy moja 
prihláška visela vo vzduchu, vtedajšia epidemiologická situ-

míra Pavelčáka, členovia okresnej poľovníckej organizácie, 
jazdeckých klubov a spolkov. 
 Po dekorácii koní sa jazdci vydali na tradičný hon na 
líšku v košických lesoch v okolí Bankova na vopred pripra-
venej trase, ktorú pozná len „líška“. Líšku predstavuje jeden 
z jazdcov označený líščou kožušinou. Pre jazdcov je pripra-
vených množstvo prekážok. Jazda trvá dve až tri hodiny a 
preverí sily jazdcov aj koní. Víťazom tohtoročného honu na 
líšku sa stal Matúš Štefko z košického oddelenia jazdnej 
polície Odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného 
zboru SR. Víťazný pohár mu po pretekoch odovzdali rektorka 
UVLF Jana Mojžišová a primátor mesta Košice Jaroslav 
Polaček. Gratuláciu k víťazstvu pridali aj veliteľ oddelenia 
jazdnej polície Košice Marcel Kellner, špecialistka odboru 
kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru SR Martina 
Idešicová a vedúci Jazdeckého areálu UVLF Marián Pavľak. 
Oddelenie jazdnej polície sídli v Jazdeckom areáli UVLF na 
Popradskej ulici. 
 Jazdecký areál UVLF zabezpečuje pedagogický proces, 
ale aj športovú činnosť študentov a zamestnancov univer-
zity, detí, mládeže a dospelých z blízkeho i širokého okolia, 
organizáciu športových, spoločenských a kultúrnych podu-

jatí a chovateľskú a poradenskú činnosť. V jazdeckom areáli 
študenti absolvujú najmä praktické cvičenia z predmetov 
zootechnika a technológia chovu zvierat, hygiena chovu 
zvierat a welfare, epizootológia, všeobecná reprodukcia a 
pôrodníctvo, choroby koní, základy podkúvačstva a orto-
pedické podkúvanie koní, hipoterapia, výcvik a rehabilitácia 
koní a jazdectvo. Na predmetoch s jazdeckou tematikou 
sa pravidelne zúčastňujú študenti všetkých študijných 
programov vrátane študentov študijného programu vzťah 
človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii. 
Športovú činnosť rozvíja Jazdecký oddiel TJ Slávia UVLF. 
Cieľavedomou prácou s mládežou sa darí pokračovať v 
dosahovaní vynikajúcich výsledkov v parkúrovom skákaní 
a voltíži,. K nosným aktivitám patria preteky, sústredenia, 
spoločné tréningy. Medzi najpopulárnejšie patria aprílové 
preteky Slovenský voltížny pohár, drezúrne preteky, júnová 
Cena rektora v parkúrovom skákaní, septembrový Košický 
pohár a októbrová Hubertova jazda.

Mgr. Zuzana Bobriková
Foto: Šimon Halás
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 Blížil sa záver leta a všetci sme netrpezlivo čakali, ako nový 
akademický rok začne. Po tom uplynulom, ktorý bol takmer 
celý v dištančnej forme, už študenti očakávali, že sa konečne 
podarí stretávať sa prezenčne. Hoci situácia nebola najlepšia, 
akademický rok 2021/2022 sme začali klasicky a našťastie v 
tom aj pokračujeme. 
    Na začiatku semestra sme všetkým predstavili nové prezí-
dium a predsedov spolku. Ako zvyčajne sa uskutočnila 
náborová schôdza do nášho spolku a následne aj praktická 
prednáška pre prváka (4P). Práve pre prvákov vznikol aj 
tzv. mentoring tím – tím ľudí, ktorý im pomáha v rôznych 
situáciách. Tieto akcie sme vykonali online formou. Avšak, 
chceli sme sa zoznámiť s novými členmi a takisto sa podeliť 
s prvákmi o naše doterajšie skúsenosti, a tak sme zorganizo-
vali stretnutie s nimi. Samozrejme, konalo sa to za dodržania 
všetkých protipandemických opatrení. Spolok košických 
študentov farmácie v Košiciach sa rozhodol organizovať aj 

iné podujatia, napr. Pusťme si žilou, ktoré bolo naplánované 
dňa 5.10.2021, no situácia v košickom okrese sa zhoršila, a 
preto sme boli nútení odložiť to na neskôr. Spolku sa darí 
obohacovať život študentov aspoň takouto online formou 
v podobe rôznych článkov, výziev a webinárov. Už v prvých 
dňoch semestra sme zorganizovali diskusiu ku Svetovému 
dňu farmaceutov a 28.9. prednášku na tému Očkovanie v 
lekárňach. V októbri sa konali dve časti webináru Základy 
komunikácie v lekárni, na ktorej s nami spolupracuje spoloč-
nosť Benu Česká republika. Poslednú (tretiu) časť zavŕšime 
15.11. Tešíme sa veľkému počtu zúčastnených a máme 
radosť, že študenti majú záujem vzdelávať sa aj vo svojom 
voľnom čase.

Daniela Mikulová
predsedníčka pre publikácie

Spolku košických študentov farmácie v Košiciach

Začiatok nového akademického roka
so Spolkom košických študentov farmácie

ácia celé okolnosti poriadne okorenila a dodala im šťavu. 
Avšak tieto okolnosti som hodil na misku váh a povedal si, že 
či ostanem u nás, alebo vycestujem, pandémia si ma nájde 
všade. Zariskoval som, a teda opustil bezpečie domova 
s istotou, ktorá prekvapila aj mňa samého. 
 Musím však povedať, že môj príchod do Poľska nebol 
sprevádzaný extrémnym kultúrnym šokom, aký som pred-
pokladal. Ešte stále som sa nazdával, že všetko prebieha 
hladšie práve vďaka podobnej mentalite a kultúrnej príbuz-
nosti s Poliakmi. Neskôr som však mal príležitosť spoznať aj 
študentov iných národností, ktoré nám majú byť podľa všet-
kého kultúrne vzdialenejšie. Ako sa tak postupne títo ľudia 
z rôzneho kultúrneho spektra nazberali, prišiel som k záveru, 
že nás spája po ľudskej stránke omnoho viac, ako by som 
si bol býval myslel. Odrazu som nachádzal toľko prienikov, 
ktoré nás dali dokopy, až začali prevyšovať vzájomné rozdiel-
nosti. Tento „aha moment“ vo mne vzbudil ľahký pocit 
hanby. Ani som sa nenazdával, koľkými predsudkami bola 
moja myseľ naplnená a ľudí som často nesúdil na základe 
ich individuality, ale národnosti. Mnoho vecí som nevnímal 
komplexne a zjednodušil si ich ukladaním do škatuliek. 
Bola to moja hlúposť, keďže som sa dovtedy ukrátil o veľa! 
Musím podotknúť, že som sa vždy považoval za človeka 
s otvorenou mysľou, a ak som súdil, išlo skôr o drobnosti 
z každodenného života. Nie veci, ktoré sa utiekajú smerom 
k extrémizmu. Bolo preto fajn svoju myseľ pootvoriť ešte 
o kúsok viac. To bol prvý moment, kedy som bol vďačný 
programu Erasmus+. Okrem sebaobohatenia po stránke 
osobnostného rastu bolo príjemným zážitkom aj celková 
zmena prostredia ako takého. 
 Bolo zaujímavé sledovať vyučovací proces na inej škole, 
porovnať si, v čom mi je vyhovujúcejší náš systém výučby 
a v čom ten ich. Napriek tomu, že mnohé predmety prebie-
hali on-line formou, naskytli sa príležitosti odskúšať si za 
sprísnených hygienických opatrení aj mnoho záležitostí 
z veterinárnej praxe. Druhý moment, za ktorý som pocítil 
obrovskú vďaku. Niekedy okolnosti neboli práve vyho-
vujúce, avšak naša domáca univerzita nám vždy s ochotou 
dopomohla preniesť sa cez mnohé z týchto situácií a uľahčila 

ich. Tretí moment, za ktorý chcem prejaviť vďaku. V nepo-
slednom rade som vďačný za obrovské množstvo nadviaza-
ných priateľstiev a príležitosť spoznať ľudí, na ktorých len tak 
ľahko nezabudnem. Zdravím oboch! 
 Na záver by som chcel poznamenať len toľko, že som sa 
vždy nazdával, že Erasmus+ mobilita je čisto len pre vyvole-
ných a úplnú špičku špičiek zo študentov. Čo však nie je úplná 
pravda. Erasmus je hlavne pre ľudí, ktorí sú ochotní vystaviť 
sa novému prostrediu a otvorení príležitostiam, kedy môžu 
nabrať skúsenosti z hneď rôznych častí životného spektra. 
Dnes sa na celý proces dívam úplne inou optikou ako spoči-
atku. Ako občan Slovenskej republiky, ktorá je súčasťou 
Európskej únie, je rozhodnúť sa vycestovať pomerne jedno-
duché. Až teraz som si uvedomil, že spomedzi všetkého som 
najvďačnejší práve za to, že sme ako krajina integrovaní do 
vyššieho celku a vieme sa navzájom od seba naučiť veľa. 
Veľmi veľa. Pýta si to len pootvoriť myseľ, prestať sa zameri-
avať na veci, ktoré nás vzájomne rozdeľujú a upriamiť pozor-
nosť na veci, ktoré nás spájajú.

Richard Pavlík
študent 5. ročníka ŠP VVL
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Naši na maratónskej trati

 Už 98. ročník Medzinárodného maratónu mieru v Koši- 
ciach priniesol v prvú októbrovú nedeľu (3. októbra 2021) 
úspech nielen bežkyniam z Etiópie. Na stupeň víťazov sa 
postavila aj študentka 6. ročníka všeobecného veterinár-
skeho lekárstva Zuzana Durcová. V polmaratóne žien skon-
čila na treťom mieste s časom 01:24:08 za prvou Silviou 
Valovou a striebornou Katarínou Došek. Srdečne blahože-
láme k úspechu a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu! 
 Zuzka je super bežkyňa i kolegyňa! Pri preberaní ocenenia 
nezabudla hrdo pripomenúť, že je študentkou veteriny, na 
čo moderátorka podotkla, že košická veterina je taká známa 
ako samotný košický maratón. Úspešná Myjavčanka Zuzka 
Durcová je držiteľkou viacerých majstrovských titulov v 
behoch na 5 km, 10 km na ceste či dráhe a mala možnosť 
reprezentovať Slovensko na viacerých majstrovstvách 
Európy.

 Košický maratón nevynechajú ani ďalší naši zamestnanci 
a študenti. Nemáme informácie o všetkých, ale vieme, že 
niekoľko rokov je medzi štartujúcimi v kráľovskej kategórii 
prof. MVDr. Slavomír Marcinčák PhD., z katedra hygieny, 
technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín, ktorý 42-kilo-
metrovú trať zdolal s časom 04:10:54. Ing. Vladimír Krajňák 
z referátu krízového riadenia absolvoval 20 kilometrovú 
trať určenú pre inline korčuliarov za 00:47:41. Tešíme sa, že 
úspešnými účastníčkami polmaratónu boli naše zahraničné 
študentky. Na fotografii sú študentky 6. ročníka General 
Veterinary Medicine Elizabeth Wreford-Smith z Írska (štar-
tové číslo 4744) s časom 02:12:05, Emily Hopkins z Veľkej 
Británie (štartové číslo 4977) s časom 02:15:36, Emmy Huet 
z Francúzska (4745) s časom 02:12:05 a Goda Girdvile (3834) 
z Litvy s časom 02:02:56. Pravidelným účastníkom MMM je 
Ondrej Klein z pracoviska telesnej výchovy a športu katedry 
všeobecných kompetencií. Má odbehnutých 20 košických 
maratónov a 7 polmaratónov. Smola ho tohto roku prvýkrát 
zastavila po 24 km a pre zdravotné problémy musel pred-
časne odstúpiť, no veríme, že o rok bude opäť úspešný. (Foto 
2)
 Ak poznáte ďalších úspešných bežcov a bežkyne, dajte 
nám o nich vedieť. 

(zb)


