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SPRAVODAJCA
Slávnostné otvorenie

akademického roku 2022/2023 opäť v tradičnom duchu

 Na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Koši-
ciach sa v pondelok 19. septembra 2022 začal nový akade-
mický rok 2022/23 pre 2 206  študentov vo všetkých študij-
ných programoch. Z tohto celkového počtu je 1671 študen-
tov v  programoch vyučovaných v  slovenskom jazyku (463 
z  nich je novoprijatých) a  535 v anglickom jazyku (z  toho 
135 novoprijatých). Novinkou sú dva novootvorené študijné 
programy – trojročný bakalársky nazvaný veterinárna sestra 
a dvojročný magisterský program pohoda a ochrana zvierat.
Najviac mladých ľudí, spolu 1693, bude študovať na spoje-
nom prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia v štu-
dijných programoch všeobecné veterinárske lekárstvo (738 
v  slovenskom a  415 v  anglickom jazyku), farmácia (418) a 
hygiena potravín (122 študentov).

 Do prvého stupňa, teda bakalárskeho štúdia, sa v dennej 
i externej forme zapísalo 463 študentov v programoch kyno-
lógia (177 študentov), vzťah človek – zviera a  jeho využitie 
v canisterpii a hipoterapii (86), bezpečnosť krmív a potravín 
(31), náuka o živočíchoch – spoločný študijný program s part- 
nerskou Nord University v Bodø v Nórsku (120 študentov). 
Po prvýkrát sa otvoril aj nový študijný program veterinárna 
sestra, zapísaných je v  ňom 49 študentov, z  toho 19 v ex-
ternej forme. Na druhom stupni vysokoškolského štúdia je 
zapísaných spolu 50 študentov. V programe trh a kvalita po-
travín 17 študentov a v novootvorenom programe pohoda 
a ochrana zvierat 33 študentov v dennej forme.
 Ak nepočítame veľkú skupinu nórskych študentov v rám-
ci spoločného študijného programu, ďalší novoprijatí mladí 

Nový akademický rok sa začal pre vyše 2200 študentov



ľudia študujúci v anglickom jazyku pochádzajú najmä z Fran-
cúzska (52), Islandu (14), Izraela (9), Írska (8), Indie (4), Nór-
ska (3), Grécka (2), Švédska (2) a po jednom z Poľska, Veľkej 
Británie, Kanady, Malty, JAR, Belgicka, Holandska, Nemecka, 
Ruska, Srí Lanky, Španielska, Švajčiarska a Ukrajiny. Študen-
ti vyšších ročníkov v doktorskom štúdiu sú najmä z Nórska 
(90), Francúzska (70), Islandu (24), Írska (23), Izraela (23), 
Veľkej Británie (21) a Grécka (7). Okrem ďalších európskych 
krajín sú na univerzite aj študenti z USA, Kanady, JAR, Indie, 
Bahrajnu a Seychel.
 Na slávnostnom otvorení v  aule univerzity sa zúčast-
nili rektorka UVLF  Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, 
PhD.,  prorektor pre vzdelávanie  MVDr. Martin Tomko, 
PhD., prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality prof. 
MVDr. Jozef Nagy, PhD.,  prorektorka pre medzinárodné 
vzťahy a internacionalizáciu prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., 
prorektorka pre klinickú činnosť a styk s praxou prof. MVDr. 
Alexandra Trbolová, PhD., predseda Akademického senátu 
UVLF prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD., kvestor Ing. 
Róbert Schréter, PhD., predseda Rady Základnej organi-
zácie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy prof. 
RNDr. Michal Toropila, CSc., členovia vedeckej rady, uči-
telia, doktorandi, zamestnanci univerzity, pracovníci účelo-
vých zariadení a  študenti všetkých študijných programov 

i ročníkov.
 „Univerzitu 
tvoria predo-
všetkým ľudia. 
Ak sú to ľudia 
pre školu za-
pálení, ktorí 
svoju prácu 
vnímajú ako 
poslanie a  ro-
bia ju s nadše-
ním a  so srd-

com, stále máme nádej a perspektívu, že aj toto ťažké obdobie 
zvládneme a budúcnosť sa nám odmení prosperujúcou školou 
a úspešnými absolventmi. K dnešnému dátumu pracuje na uni-
verzite 554 zamestnancov, z toho je 206 učiteľov, 42 výskum-
ných pracovníkov (v počte ktorých sú aj postdoktorandi a čle-
novia projektových tímov), 187 THP zamestnancov a  119 za-
mestnancov v  robotníckych profesiách. V akademickom roku 
2021/2022 spolu 20 vysokoškolských učiteľov a  výskumných 
pracovníkov ukončilo s univerzitou svoj pracovný pomer, na-
opak, do pracovného pomeru nastúpilo osem vysokoškolských 
učiteľov a výskumných pracovníkov a  dvaja postdoktorandi. 
V minulosti sme dlhodobo zápasili s tzv. generačnou kontinu-
itou a vysokým priemerným vekom vyšších učiteľov. Teším sa, 
že sa naša štatistika v uplynulom období v tomto smere vylepši-
la. Pribudli nám dve nové profesorky a jeden nový profesor, šesť 
nových docentiek a osem docentov, ktorí nám výrazne vylepšili 
vekový priemer vyšších učiteľov na univerzite. Aj týmto spôso-
bom podporujeme mladých tvorivých pracovníkov, ktorí majú 
možnosť svojho kvalifikačného rastu a  naplňovaním kvalita-
tívnych kritérií prispievajú k ďalšiemu napredovaniu školy. Veď 
na ich pleciach stojí budúcnosť našej vzdelávacej ustanovizne,“ 
zaznelo okrem iného v príhovore rektorky.
 Rektorka UVLF Jana Mojžišová na slávnostnom otvorení 
nového akademického roku   vyzdvihla pracovníkov, ktorí 
v  roku 2021 vynikli kvalitou svojej publikačnej činnosti. Za 
najvyšší počet publikácií v karentovaných časopisoch a v ča-
sopisoch evidovaných v databázach Web of Science a SCO-
PUS s afiliáciou našej univerzity udelila ocenenie doc. MVDr. 
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Lenke Luptákovej, PhD., z katedry biológie a fyziológie. Za 
publikáciu v  časopise s  najvyšším impakt faktorom udelila 
ocenenie  doc. MVDr. Tomášovi Csankovi, PhD.,  z kated-
ry mikrobiológie a  imunológie. Za dosiahnutie najvyššie-
ho počtu ohlasov získal ocenenie prof. Ing. Štefan Vilček, 
DrSc., z katedry epizootológie, parazitológie a ochrany spo-
ločného zdravia. Za najvyšší počet publikácií v  karentova-
ných časopisoch a v časopisoch evidovaných v databázach 
Web of Science a SCOPUS pre mladých tvorivých pracov-
níkov do 35 rokov rektorka ocenila  MVDr. Filipa Koľveka, 
PhD., z kliniky koní Univerzitnej veterinárnej nemocnice.
 Na umocnenie atmosféry otvorenia nového akademické-
ho roku zazneli skladby v podaní pedagógov Konzervatória 
na Timonovej ulici v Košiciach –  flautistiky Júlie Burášovej  
a klaviristu Tomáša Labanca: štyri časti Suite Antique Johna 
Ruttera a Libertango od Astora Piazzollu.
 Po dvoch rokoch, kedy tradičná slávnosť začiatku nového 
akademického roku sa mohla realizovať len v on-line pries-
tore, sa tento rok ako vždy konala v aule a prezenčne sa ko-
nal aj každoročný aktív učiteľov. Na ňom vystúpila s hodno-
tením uplynulého roku a  plánmi na ten aktuálny rektorka 
univerzity prof. Mojžišová, následne jednotliví prorektori 
a  kvestor univerzity informovali prítomných pedagógov 
s úlohami na zimný semester. Ostáva vysloviť presvedčenie, 
že celý akademický rok 2022/2023 bude vo všetkých sme-
roch „tradičný“.
 

Text a foto: Mgr. Zuzana Bobriková
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• Dňa 6. 9. 2022 sa rektorka prof. Mojžišová zúčastnila 
 výročného zasadnutia Inovačného centra Košického 
 kraja, ktoré bolo založené 4. 8. 2021 a medzi ktorého 
 zakladajúcich členov patrí aj naša univerzita. 
• Rektorka UVLF prof. Mojžišová sa spolu s rektormi UPJŠ 
 a TUKE a predsedom KSK zúčastnila 7. 9. 2022 stretnutia, 
 na ktorom bol podpisom memoranda o spolupráci zalo- 
 žený univerzitný hokejový tím University Spartacus. (	
	bližšie informácie v osobitnom príspevku)
• Dňa 8. 9. 2022 sa rektorka zúčastnila na zasadnutí AS 
 UVLF v Košiciach.
• Rektorka prof. Mojžišová dňa 9. 9. 2022 podpísala Memo- 
 randum  o vzájomnej spolupráci medzi UVLF v Košiciach 
 a  súkromnou spoločnosťou HardWood VetCare, ktoré 
 prinesie   nové zobrazovanie vyšetrovacie prístroje 
 magnetickej rezonancie a počítačovej tomografie pre 
 UVN.
• Rektorka UVLF sa v dňoch 12. – 13. 9. 2022 zúčastnila 
 na Táľoch na zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie, 
 ktoré prijalo vyhlásenie vysokých škôl o ich uzavretí 17. 
 11. 2022 v prípade, ak nebudú akceptované ich finančné 
 požiadavky na pomoc s energetickou krízou.
• Tradičný Futbalový turnaj troch univerzít (UVLF, SPU, 
 TUZVO) organizovala tento rok naša univerzita. Dňa 14. 9. 
 2022 toto športové podujatie slávnostne otvorila 
 rektorka Jana Mojžišová.

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

Voľba kandidáta na funkciu rektora
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

 Dňa 27. októbra 2022 sa uskutočnilo štvrté mimoriadne 
zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárske-
ho lekárstva a  farmácie v  Košiciach vo funkčnom období 
2022 – 2026. Na neverejnom zasadnutí, ktoré sa uskutoč-
nilo v aule univerzity, sa zúčastnilo 27 členov oboch komôr 
akademického senátu. Zasadnutie otvoril a  viedol predse-
da akademického senátu prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, 
PhD., na ktorom privítal členov AS UVLF a členov volebnej 
komisie pre voľby kandidáta na rektora na funkčné obdobie 
2023 – 2027. Uviedol, že v programe dnešného zasadnutia je 
len jeden dôležitý bod – voľba kandidáta na funkciu rektora 
Univerzity veterinárskeho lekárstva a  farmácie v Košiciach. 
Následne odovzdal slovo predsedovi volebnej komisie prof. 
MVDr. Petrovi Reichelovi, CSc. Predseda volebnej komisie 
prof. Reichel uviedol, že v zmysle čl. 5 ods. 6 Štatútu UVLF 
v Košiciach sa v pondelok 24. 10. 2022 konala prezentácia 
programov dvoch kandidátov uvedených v abecednom po-
radí: 

• por. č. 1: Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. 
• por. č. 2: prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD. 

 Následne podľa pokynov predsedu volebnej komisie kaž-
dý volič vykonal volebný akt a predseda volebnej komisie 
vyhlásil výsledok 1. kola volieb. Prítomných bolo všetkých 27 

oprávnených voličov, vydaných bolo 27 hlasovacích lístkov a 
všetkých 27 hlasovacích lístkov bolo platných. Kandidát č. 1 
– Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., získala 6 platných 
hlasov a kandidát č. 2 – prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., získal 
2l platných hlasov. Volebnej komisii neboli doručené žiadne 
oznámenia ani sťažnosti k priebehu volieb. 

 Predseda volebnej komisie skonštatoval, že v 1. kole volieb 
bol Akademickým senátom Univerzity veterinárskeho lekár-
stva a farmácie v Košiciach právoplatne zvolený 

prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.
za kandidáta na funkciu rektora UVLF vo funkčnom období 

2023 – 2027.

 Predseda akademického senátu prof. Marcinčák zagratulo-
val úspešnému kandidátovi k zvoleniu a poďakoval členom 
akademického senátu za zvolenie kandidáta na rektora. Tak-
tiež poďakoval členom volebnej komisie za vykonanú prácu, 
predovšetkým jej predsedovi prof. MVDr. Petrovi Reichelovi, 
CSc., a 4. mimoriadne zasadnutie AS UVLF v Košiciach ukon-
čil.

prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.
predseda akademického senátu

• Rektorka prof. Mojžišová sa spolu s  prorektorom prof. 
 Pistlom zúčastnila na konferencii   Magna Charta Obser- 
 vatory  a podpise jej deklarácie v Bologni v dňoch 14. – 
 16. 9. 2022. ( bližšie informácie v osobitnom príspevku)

• Dňa 19. 9. 2022 otvorila rektorka prof. Mojžišová v aule 
 na slávnostnom podujatí nový akademický rok 2022/2023 
 a  neskôr v  ten deň viedla tradičné pracovné stretnutie  
 tvorivých pracovníkov organizované na začiatku ak. roka 
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• V Slovenskom Grobe sa konalo podujatie KVL SR Kalen- 
 dárium vzdelávacích akcií, na ktorom sa dňa 22. 9. 2022 
 za univerzitu zúčastnili rektorka prof. Mojžišová a prorek- 
 torka pre klinickú činnosť a styk s praxou prof. Trbolová.
• V seminárnom kostole sv. Antona v  Košiciach sa 26. 9. 
 2022 na začiatku nového akademického roka slávilo Veni 
 Sancte, na ktorom sa zúčastnili rektorka Mojžišová 
 a prorektorka Trbolová.
• Na otvorení podujatia Európska noc výskumníkov dňa 
 30. 9. 2022 zastupovala našu univerzitu rektorka Mojži- 
 šová s  ďalšími členmi vedenia. Jednotlivé pracoviská 
 UVLF pripravili pre návštevníkov opäť mnoho vyni- 
 kajúcich prezentácií svojej práce. ( bližšie informácie  
 v osobitnom príspevku)
• Už druhýkrát sa konali promócie doktorandov v slávnost- 
 nejšom šate ako v minulosti. V aule univerzity odovzdala 
 rektorka prof. Mojžišová dňa 11. 10. 2022 diplomy 13 
 absolventom PhD. štúdia. Celkovo ich úspešne ukon- 
 čilo tretí stupeň vzdelávania 27. ( bližšie informácie 
 v osobitnom príspevku)
• Členov predstavenstva Obvodnej 
 poľovníckej komory Košice-okolie dňa 
 14. 10. 2022 prijala na rektoráte rektor- 
 ka prof. Mojžišová, aby prevzala od ko- 
 mory pamätnú medailu venova- 
 nú UVLF pri príležitosti 100. výro- 
 čia založenia Loveckého ochranné- 
 ho spolku pre Slovensko.
• Za pekného jesenného počasia sa dňa 14. 10. 2022 konala 
 Hubertova jazda so začiatkom na univerzite a následne 
 pred Štátnym divadlom Košice na Hlavnej ulici. Zamest- 
 nancom, študentom či obyvateľom mesta sa prihovorili 
 zástupcovia usporiadateľských organizácií – rektorka 
 UVLF prof. Mojžišová a  primátor mesta Košice Jaroslav 
 Polaček. ( bližšie informácie v osobitnom príspevku)

• Na oslavách 70. výročia založeni Far- 
 maceutickej fakulty UK v  Bratislave  
 prevzala dňa 18. 10. 2022 rektorka UVLF  
 prof. Mojžišová pamätnú medailu, kto- 
 rú jej a  univerzite udelil dekan fakulty 
 prof. Klimas za podporu  a  akademickú  
 spoluprácu.
• Večer toho istého dňa 18. 10. sa rektorka Mojžišová 
 zúčastnila v CVTI Bratislava – podujatia, na ktorom sa 
 odovzdávali ceny za transfer technológií.
• Ako predsedníčka Vedeckej rady UVLF viedla rektorka 
 Mojžišová dňa 19. 10. 2022 jej riadne zasadnutie. (	
	 bližšie informácie v osobitnom príspevku)
• Dňa 20. 10. 2022 prijala rektorka prof. Mojžišová na 
 návšteve univerzity ministra obrany Jaroslava Naďa. 
 Po prijatí na rektoráte s ďalšími členmi vedenia ukázala 
 ministrovi Naďovi Univerzitnú veterinárnu nemocnicu 
 s  jej klinikami, centrum klinických zručností a  následne 
 účelové zariadenie v  Rozhanovciach. ( bližšie infor- 
 mácie v osobitnom príspevku)

• Dňa 21. 10. 2022 v aule univerzity na slávnostnej imatri- 
 kulácii zložili do rúk rektorky študenti prvých ročníkov 
 slávnostný sľub. ( bližšie informácie v  osobitnom prís- 
 pevku)
• V  nedeľu 24. 10. 2022 sprevádzala rektorka prof. Mojži- 
 šová po univerzite štátneho tajomníka ministerstva 
 kultúry Radoslava Kutaša v sprievode generálnej riadi- 
 teľky Štátnej filharmónie Košice Lucie Potokárovej, ktorí 
 prejavili záujme prezrieť si umelecké diela v  interiéri 
 a exteriéri univerzity.

 – aktív učiteľov, ktorý sa po období pandémie mohol 
 opäť konať prezenčne v aule univerzity. 
• V  rovnaký deň 19. 9.  popoludní sa rektorka zúčast- 
 nila konania Správnej rady UVLF v Košiciach, na ktorom 
 odovzdala ďakovné listy jej členom v  súvislosti s  ukon- 
 čením ich pôsobenia v správnej rade a viacerým jej dlho- 
 ročným členom udelila aj  pamätné plakety. ( bližšie 
 informácie v osobitnom príspevku)
• Na inaugurácii rektora Katolíckej univerzity v  Ružom- 
 berku dňa 21. 9. 2022 reprezentovala našu univerzitu jej 
 rektorka Jana Mojžišová.
• Na oslavy 70. výročia založenia SPU v  Nitre dňa 22. 9.  
 2022 bola pozvaná aj rektorka UVLF prof. Mojžišová, 
 ktorá prevzala pamätnú plaketu udelenú našej univer- 
 zite. 
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Z agendy
MVDr. Martina Tomka, PhD.,
prorektora pre vzdelávanie

• Zápisy na akademický rok 2022/2023 pre študentov vyš- 
 ších ročníkov všetkých študijných programov študujú- 
 cich v slovenskom jazyku sa konali elektronickou formou. 
 Zápisný list si mohli študenti vytvoriť v termíne od 15. 7. 
 do 5. 9. 2022. Zápisy študentov do prvých ročníkov sa 
 konali v termíne od 25. 8. do 28. 8. 2022, tiež elektronic- 
 ky. Prezenčnou formou prebiehali iba zápisy novoprija- 
 tých študentov na štúdium v anglickom jazyku v dňoch 
 13. 9. a 14. 9. 2022. 
• Pre novoprijatých študentov študujúcich v  slovenskom 
 jazyku sme pripravili úvody do štúdia, ktoré prebiehali 
 v termíne od 3. 9. do 6. 9. 2022 on-line formou prostred- 
 níctvom MS Teams. Úvody do štúdia realizovali študijní 
 poradcovia vymenovaní pre daný ročník a študijný prog- 
 ram.
• V  akademickom roku 2022/2023 nastúpilo študovať na 
 UVLF do začínajúcich ročníkov štúdia celkovo 632 štu- 
 dentov, z  toho na štúdium v  študijnom programe: vše- 
 obecné veterinárske lekárstvo 273 študentov (142 študen- 
 tov v slovenskom a 131 v anglickom jazyku), hygiena po- 
 travín 33 študentov, farmácia 89 študentov, v bakalár- 
 skych študijných programoch nastúpilo na štúdium spo- 
 lu 154 študentov (z toho na novootvorený študijný prog- 
 ram veterinárna sestra v dennej forme štúdia 30 študen- 
 tov a v externej forme štúdia 19 študentov) a v študijných 
 programoch na druhom stupni vysokoškolského vzdelá- 
 vania celkovo 39 študentov (z toho na novootvorený 
 študijný program pohoda a  ochrana zvierat 29 študen- 
 tov). Na našej partnerskej Nord University v Bodø sa do 
 prvého ročníka spoločného študijného programu náuka 
 o živočíchoch zapísalo 44 študentov. 
• Celkový počet študentov študujúcich na UVLF v zimnom 
 semestri ak. roku 2022/2023 k 31. 10. 2022 bol 2093 štu- 
 dentov, z toho 1657 v slovenskom jazyku a 436 v anglic- 
 kom jazyku.
• Dňa 2. 9. 2022 sa pre študentov 6. ročníka ŠP VVL/GVM 
 začali klinické rotácie na klinike malých zvierat, klini- 
 ke koní, klinike prežúvavcov a klinike ošípaných. Tak ako 
 v predchádzajúcom akademickom roku, klinické rotácie 
 začali praktickou časťou výučby s  cieľom umožniť štu- 
 dentom absolvovať kompletnú praktickú časť a následne 
 pokračovať s výučbou teoretickou. 
• Dňa 7. 9. 2022 sa na katedre všeobecných kompetencií 
 uskutočnili skúšky z anglického jazyka pre tvorivých pra- 
 covníkov, ktorí sa chcú zapojiť do výučby ŠP General Ve- 
 terinary Medicine a  Animal Science. Skúšky sa zúčastnilo 
 12 učiteľov.
• Prorektor pre vzdelávanie MVDr. Martin Tomko, PhD., sa 
 ako člen delegácie UVLF 4. 9. až 8. 9. 2022 zúčastnil me- 
 dzinárodnej konferencie „10th International Deer Biology 
 Congress“, ktorá sa konala v Chorvátskom Osjeku.
• Dňa 12. 9. 2022 sa v  pracovni prorektora pre vzdeláva- 
 nie uskutočnilo stretnutie prípravného výboru III. ročníka 
 medzinárodnej konferencie Globálne zmeny a  ich do- 
 pad na životné prostredie, ktorú organizuje UVLF v úzkej 
 spolupráci so svojou partnerskou univerzitou v  Bodø, 
 Nórsko. Konferencia je plánovaná na jún 2023. 
• V dňoch 14. 9. až 16. 9. 2022 sa prorektor pre vzdelávanie 
 spolu s prorektorkou pre klinickú činnosť a styk s praxou 
 prof. Trbolovou zúčastnili výročného stretnutia VetNest, 
 ktoré sa uskutočnilo po dvoch pandemických rokoch 
 prezenčne v Ľubľane, Slovinsko. 
• Na začiatku septembra 2022 zostavilo študijné oddele- 

 nie rozvrhy pre zimný semester ak. roka 2022/2023. Ga- 
 ranti predmetov mohli svoje pripomienky, podnety a ná- 
 vrhy zmien zasielať elektronicky prostredníctvom e-mai- 
 lu do 9. 9. tak, aby mohol byť rozvrh na zimný semester 
 zverejnený a k dispozícii učiteľom a študentom najneskôr 
 13. 9. 2022.
• Dňa 19. 9. 2022 na aktíve učiteľov informoval prorektor 
 pre vzdelávanie prítomných členov akademickej obce 
 o priebehu predchádzajúceho ak. roku 2021/2022 ako aj 
 o priebehu a výsledkoch prijímacieho konania na nový 
 ak. rok 2022/2023, zápisoch a aktivitách, ktoré sú na zim- 
 ný semester plánované.
• V dňoch 6. 10 až 7. 10. 2022 sa prorektor pre vzdelávanie 
 MVDr. Martin Tomko, PhD., zúčastnil cvičných poplachov 
 na ŠD UVLF v Košiciach. 
• Pre nesplnenie podmienok na pokračovanie v  štúdiu 
 v ak. roku 2022/2023 bolo zo štúdia vylúčených spolu 70 
 študentov, z toho 23 v ŠP VVL, 4 v ŠP GVM, 14 v ŠP HP, 
 9 v ŠP F, 7 v ŠP K DF, 1 v ŠP K ExF, 3 v ŠP BKaP, 8 v ŠP Can- 
 Hip DF a 1 v  ŠP CanHip ExF. Počet vylúčených študen- 
 tov bol v  porovnaní s  predchádzajúcimi dvoma akade- 
 mickými rokmi (COVID-19) vyšší, pravdepodobne z  dô- 
 vodu slabších stredoškolských vedomostí, s ktorými štu- 
 denti prišli na univerzitu študovať (čo sa týka sa hlavne 
 prvých ročníkov), a návratu späť k prezenčnej forme skú- 
 šania. 
• Dňa 19. 10. 2022 na zasadnutí Vedeckej rady UVLF v Koši- 
 ciach prorektor pre vzdelávanie informoval členov ve- 
 deckej rady o  priebehu vzdelávacej činnosti za ak. rok 
 2021/2022 na základe predloženej správy Vyhodnotenie 
 vzdelávacej činnosti v študijných programoch 1. stupňa, 
 2. stupňa a študijných programoch spájajúcich 1. a 2. 
 stupeň vysokoškolského vzdelávania na UVLF v Košiciach 
 v akademickom roku 2021/2022.
• Dňa 20. 10. 2022 na riadnom zasadnutí AS predkladal 
 prorektor pre vzdelávanie na schválenie v mene rektorky 
 prof. Mojžišovej vnútorný predpis Školné a poplatky spo- 
 jené so štúdiom na UVLF v Košiciach platné na akademic- 
 ký rok 2023/2024 a  žiadosti študentov o  preskúmanie 
 rozhodnutia o vylúčení zo štúdia pre nesplnenie podmie- 
 nok na pokračovanie v štúdiu v ak. roku 2022/2023. 
• Dňa 21. 10. 2022 sa na UVLF v Košiciach uskutočnila imat- 
 rikulácia novoprijatých študentov. Slávnostného aktu, 
 ktorý sa uskutočnil v  aule, sa zúčastnilo 437 študentov 
 (z toho 117 študentov študujúcich v anglickom jazyku).
• Dňa 26. 10. 2022 sa na základe podnetu študentov us- 
 kutočnilo na študijnom oddelení pracovné stretnutie 
 prorektora pre vzdelávanie MVDr. Martina Tomka, PhD., 
 s  vedúcim katedry verejného veterinárskeho lekárstva 
 a  welfare zvierat doc. MVDr. Petrom Korimom, CSc., 
 a pracovníčkou katedry a zároveň osobou zodpovednou 
 za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu 
 prof. MVDr. Janou Kottferovou, PhD., k priebehu vyučo- 
 vacieho procesu v novootvorenom ŠP pohoda a ochrana 
 zvierat. 
• Dňa 26. 10. 2022 prorektor pre vzdelávanie spolu s pro- 
 rektorkou pre klinickú činnosť a styk s praxou prof. Trbo- 
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 Z agendy prof. MVDr. Juraja Pistla, PhD.,

prorektora pre vedecko-výskumnú
činnosť a doktorandské štúdium

• Ako každoročne v mesiaci september sa konali zápisy do- 
 ktorandov. V ak. roku 2022/2023 je na UVLF celkovo zapí- 
 saných 122 doktorandov, z toho 86 v dennej a 36 v exter- 
 nej forme štúdia. Z  celkového počtu doktorandov je 
 na externých vzdelávacích inštitúciách SAV 21 dokto- 
 randov.  Prerušené štúdium má 16 doktorandov, z  nich 
 je 14 v  dennej a  2 v  externej forme štúdia. V  minulom 
 akademickom roku štúdium zanechalo alebo boli vylú- 
 čení 3 doktorandi pre nesplnenie študijných povinností.  
 V akademickom roku 2022/23 sa do 1. ročníka sa zapísalo 
 43 doktorandov, 33 v dennej a 10 v externej forme štúdia, 
 z  toho 8 doktorandi budú pôsobiť na externých vzde- 
 lávacích inštitúciách (Parazitologický ústav SAV, Centrum 
 biovied SAV – ÚFHZ a Neuroimunologický ústav SAV, Bra- 
 tislava). 
• Pre ak. r. 2022/23 bol spracovaný nový Katalóg profi- 
 lových a povinne voliteľných predmetov na 3. stupni VŠ 
 štúdia platný pre doktorandov 1. ročníka a  zároveň bol 
 aktualizovaný Katalóg predmetov na 3. stupni VŠ štúdia 
 z minulého akademického roka, pre doktorandov 2. roč- 
 níka dennej a  externej formy štúdia ako aj pre dokto- 
 randov 3. ročníka externej formy štúdia, platný na ak. r. 
 2022/23. Bolo aktualizované tiež zloženie komisií v  jed- 
 notlivých študijných programoch na 3. stupni VŠ štúdia 
 na ak. r. 2022/23.
• V priebehu septembra boli skontrolované a vyhodnote- 
 né výročné hodnotenia doktorandského štúdia za  ak. 
 rok 2021/2022 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 dokto- 
 randskom štúdiu, najmä čo sa týka návrhov na školiteľov 
 konzultantov, prerušenia štúdia, zmien názvu dizertač- 
 ných prác a podobne. 
• Na základe požiadavky MŠVVaŠ SR boli verifikované pod- 
 klady o úspešnosti domácich a zahraničných grantov ako 
 podklad na prípravu rozpisu dotácií zo štátneho rozpoč- 
 tu verejným vysokým školám na rok 2023 na základe 
 úspešnosti domácich a  zahraničných grantov v  roku 
 2021.
• V priebehu jesenných mesiacov a pokračovalo v  riešení  
 integračného projektu Integrácia košických univerzít 
 v oblasti transferu technológií (Cass Tech). Projekt je za- 
 meraný  na prípravu architektonických štúdií pre nové 
 stavby a rekonštrukcie, plánované na košických univerzi- 
 tách vrátane UVLF.

• Dňa 7. 9. 2022 som sa s pani rektorkou UVLF Janou Moj- 
 žišovou zúčastnil zasadnutia predsedníctva Inovačného 
 centra Košického kraja (ICKK), kde sa vykonalo zhodnote- 
 nie činnosti predchádzajúceho obdobia a  návrh aktivít 
 na nasledujúci akademický rok.
• Začiatkom septembra som sa zúčastnil seminára firmy 
 DERS ohľadne informačného systému VEDA pre vysoké 
 školy, ktorý prezentoval Ing. J. Mach.
• V dňoch 14. – 16. 10. 2022 som sa s pani rektorkou prof. 
 Mojžišovou zúčastnil na výročnej konferencii Magna 
  Charta, ktorá sa uskutočnila na University of Bologna 
 v Taliansku. Mottom konferencie bolo Universities enga- 
 ging with Society in turbulent times. Vyvrcholením prog- 
 ramu bolo slávnostné podpísanie Magna Charta Univer- 
 sitatum MCU 2020 rektormi 58 vysokých škôl z rôznych 
 krajín sveta. Celkovo MCH Universitatum podpísalo vyše 
 800 inštitúcií z celého sveta. ( bližšie informácie v oso- 
 bitnom príspevku)
• Dňa 4. 10. 2022 sa konalo zasadnutie predstavenstva 
 CNIC (Cassovia New Industry Cluster; Košický klaster 
 nového priemyslu). Predmetom jednania bolo najmä 
 hodnotenie plnenia prebiehajúceho projektu Cass Tech 
 ako aj možnosti účasti košických univerzít na novej gran- 
 tovej výzve. Tieto jednania pokračovali aj na druhý deň.
• V mesiaci september sa pracoviská univerzity pravidelne 
 zúčastňovali už niekoľko rokov podujatia Európska noc 
 výskumníkov (ENV). V  roku pred pandémiou COVID-19 
 to bolo 14 zaujímavých expozícií a na túto tradíciu v roku 
 2022, po dvoch COVID-19 pandemických rokoch, UVLF 
 opäť nadviazala. Expozíciu UVLF tvorilo 11 expozícií a 3 
 odborné prednášky. ( bližšie informácie v  osobitnom 
 príspevku)
• Na základe požiadavky Rady vysokých škôl pre vedu, 
 techniku a umenie boli na ocenenia za vedu a techniku 
 za rok 2022 na základe vedeckých výsledkov nominova- 
 ní: osobnosť vedy a  techniky: doc. D. Mudroňová; ce- 
 loživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky: prof. J. Pistl; 
 osobnosť vedy a techniky do 35 rokov: MVDr. B. Semjon; 
 a vedecko-technický tím roka: vedecký tým Stem cell tím. 
 Rada VŠ pre vedu, techniku a umenie v októbri odporuči- 
 la ministrovi školstva na jednotlivé ocenenia doc. D. Mud- 
 roňovú, prof. J. Pistla a Stem cell tím.
• Koncom septembra vyšlo 3. číslo časopisu Folia Veteri- 
 naria v rámci vydavateľstva Sciendo (De Gruyter) a podľa 
 predpokladov aj 4. číslo by malo byť vydané načas, v sta- 
 novenom termíne a rozsahu. V prvom polroku 2022 boli 
 vydané 2 samostatné čísla časopisu Folia Veterinaria, 
 takže časopis už 7. rok vychádza pravidelne každý štvrť- 
 rok v presne stanovenom rozsahu a termíne vydávania. 
 Súčasný stav poukazuje na to, že kvalita príspevkov má 
 stále zvyšujúcu úroveň. Časopis je v hodnotení WOS.
• 29. 9. 2022 sa konala kombinovaným spôsobom, pre- 
 zenčne v aule a online habilitačná prednáška a obhajoba 

 lovou sprevádzali na prehliadke klinických pracovísk 
 delegáciu z Fakulty veterinárnej medicíny z Univerzity vo 
 Wroclawe, ktorá navštívila našu univerzitu.
• Dňa 28. 10. 2022 sa prorektor pre vzdelávanie MVDr. Mar- 
 tin Tomko, PhD., spolu so šiestimi islandskými študentmi 
 našej univerzity zúčastnil stretnutia s prezidentom Islan- 
 du, H. E. Guðni Thorlacius Jóhannesson a prvou dámou. 
 Stretnutie sa uskutočnilo na Jesseniovej lekárskej fakulte 
 v Martine. 

• Dňa 31. 10. 2022 sa uskutočnila telekonferencia s absol- 
 ventom UVLF pánom Shay Yardeni (Izrael), ktorý spolu- 
 pracuje s  našou univerzitou na jej propagácii v  štáte 
 Izrael, o možnostiach ďalšej spolupráce.
• V  priebehu októbra boli garanti predmetov a  pracovis- 
 ká informované o pridelených finančných prostriedkoch 
 v štúdiu v anglickom jazyku na zimný semester ak. roku 
  2022/2023.
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 habilitačnej práce MVDr. L. Molnára, PhD., v odbore habi- 
 litačného a  inauguračného konania vnútorné choroby 
 zvierat. Priebeh habilitačného konania a jednotlivé doku- 
 menty z habilitačného konania sú zverejnené na webo- 
 vom sídle UVLF.
• V priebehu septembra, októbra bol organizačne a tech- 
 nicky (príprava programu, zborníka, recenzenti, komisie 
 atď.) zabezpečovaný 17. ročník Seminára doktorandov 
 venovaného pamiatke akademika Boďu, ktorý sa bude 
 konať v dňoch 10. – 11. 11. 2022. Príspevky zo seminára 
 doktorandov budú uverejnené v recenzovanom zborní- 
 ku s názvom Vedecké práce doktorandov 2022, recenzen- 
 ti: doc. MVDr. Marián Prokeš, PhD., a doc. MVDr. Radoslava 
 Vlčková, PhD. Za členov komisie zo zástupcov UVLF boli  
 navrhnuté doc. MVDr. Katarína Vdoviaková, PhD., a doc. 
 MVDr. Lenka Luptáková, PhD. Celkovo je na seminári pri- 
 hlásených 37 doktorandov.
• Dňa 11. 10. 2022 sa v  aule uskutočnila slávnostná pro- 

 mócia doktorandov, ktorí úspešne ukončili štúdium 
 v akademickom roku 2021/22. Úspešní absolventi 3. stup- 
 ňa VŠ štúdia si prevzali diplomy z rúk rektorky UVLF Dr. h. 
 c. prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD., za prítomnosti pro- 
 rektora pre vedu, výskum a doktorandské štúdium prof.  
 MVDr. Juraja Pistla, PhD., ako aj ďalších členov vedenia 
 UVLF. 
• Dňa 19. 10. 2022 sa konalo kombinovaným spôsobom, 
 prezenčne v aule a online, v poradí tretie zasadnutie Ve- 
 deckej rady UVLF v Košiciach v tomto roku. ( bližšie in- 
 formácie v osobitnom príspevku)
• Dňa 25. – 28. 10. 2022 sa konala predajná výstava odbor- 
 ných kníh Veterinary and Pharmacy Libri 2022, ktorú som 
 slávnostne otvoril 25. 10. 2022 v  priestoroch študovne 
 UKES UVLF v Košiciach. Na výstave bolo celkovo prezen- 
 tovaných 119 odborných knižných titulov renomovaných 
 svetových vydavateľstiev z oblasti veterinárnej medicíny 
 a farmácie.

 
  
 
  

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

prorektora pre rozvoj školy
a hodnotenie kvality

• Po procese zosúladenia vnútorného systému UVLF v Ko- 
 šiciach so zákonom č. 269/2018 Z. z. o  zabezpečovaní  
 kvality vysokoškolského vzdelávania a  o  zmene a  do- 
 plnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
 a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov v  znení ne- 
 skorších predpisov je potrebné pripraviť a zaslať SAAVŠ 
 najneskôr do 31. 12. 2022 žiadosť o  posúdenie súla- 
 du vnútorného systému zabezpečovania kvality podľa 
 § 24 zákona č. 269/2018 Z. z. K žiadosti je potrebné prilo- 
 žiť vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškol- 
 ského vzdelávania, vnútornú hodnotiacu správa o imple- 
 mentácii vnútorného systému v slovenskom a anglickom 
 jazyku, prílohu 1 o  implementácii vnútorného systému 
 vysokej školy – študijné programy, prílohu 2 o  imple- 
 mentácii vnútorného systému vysokej školy – habilitačné 
 a  inauguračné konania, prílohu 3 o  implementácii vnú- 
 torného systému vysokej školy – ukazovatele vnútorné- 
 ho systému a  prípadne ďalšie prílohy o  implementácii 
 vnútorného systému vysokej školy.
• V  súlade s  napĺňaním princípov výnimočnosti podľa 
 modelu CAF (Common Assessment Framework) a  hod- 
 notením kvality ostatných činností boli vykonané ano- 
 nymné dotazníkové prieskumy a  ročné hodnotenie za- 
 mestnanca vedúcim zamestnancom. Na základe schvále- 
 ného organizačného zabezpečenia boli prieskumy zame- 
 rané na názory zamestnancov UVLF v Košiciach, úroveň 
 využívania IKT zamestnancami, účasť a  úspešnosť vo 
 vzdelávaní zamestnancov a  frekvenciu odmeňovania 
 jednotlivcov a  tímov. Dotazníkové prieskumy boli orga- 
 nizované prostredníctvom Google Forms u  všetkých 
 vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a 
 ostatných zamestnancov, ktorí majú prístup na internet. 
 Zamestnanci, ktorí nemajú prístup na internet, využili 
 dotazníky v printovej forme. Vedúci zamestnanec vyko- 
 nal hodnotenie zamestnancov (THP a R) v elektronickom 
 formulári pridelením bodovej hodnoty v jednotlivých 
 hodnotených kritériách, oboznámil hodnoteného za- 
 mestnanca s  jeho hodnotením. Výsledky anonymných 
 dotazníkových prieskumov a hodnotenia zamestnancov- 
  vedúcimi zamestnancami boli publikované v Spravodaj- 
 covi UVLF 4/2022.
• V mesiaci september v súlade s darovacou zmluvou bola 
 Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s., Ko- 
 šice vykonaná dodávka a inštalácia pitnej fontánky v are- 
 áli UVLF.

• Boli pridelené finančné prostriedky na zabezpečenie 
 praktickej výučby v  zimnom semestri akademického 
 roka 2022/2023. Oznámenie o  pridelených finančných 
 prostriedkoch bolo zaslané vedúcim organizačných jed- 
 notiek a vedúcej oddelenia ekonomiky.
• V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
 a o zmene a doplnení niektorých zákonov bolo vykonané 
 vyhodnotenie plnenia a aktualizácia Dlhodobého záme- 
 ru Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Koši- 
 ciach na obdobie 2018 – 2023.
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Z agendy prof. MVDr. Zity Faixovej, PhD.,
prorektorky pre medzinárodné vzťahy

a internacionalizáciu

• Pror. Faixová sa zúčastnila na misii kľúčových stakeholde- 
 rov inovačného ekosystému Košíc a  Košického kraja vo 
 Fínsku v dňoch 11. – 15. 9. 2022. Pracovnú cestu zorgani- 
 zovalo Veľvyslanectvo SR vo Fínsku. 

• V  dňoch 5. – 9. 9. 2022 navštívili UVLF v Košiciach štu- 
 denti farmácie z Francúzska v rámci výmenného progra- 
 mu TWINNET organizovaného EPSA.
• V súvislosti konaním výročnej konferencie VetNEST, ktorá 
 sa uskutočnila 15. – 16. 9. 2022 v  slovinskej Ljubljane, 
 bola pripravená a zaslaná Správa o činnosti UVLF za rok 
 2021. 
• Pror. Faixová sa zúčastnila na konferencii „35 rokov Eras- 
 mus: úspešný príbeh“, ktorá sa konala 22. 9. 2022 v Brati- 
 slave.
• Študenti SKŠF zorganizovali dňa 27. 9. 2022 podujatie 
 Svetový deň farmaceutov. 
• Dňa 12. 10. 2022 zasadala pracovná skupina Zelená uni- 
 verzita. Na porade bol zostavený plán aktivít na zimný se- 
 mester 2022/2023.
• Dňa 12. 10. 2022  študenti Spolku košických študentov 
 farmácie zorganizovali darcovskú akciu  Kvapka krvi 2022 
 na UVLF v  Košiciach, na ktorej sa zúčastnilo 48 dobro- 
 voľníkov vrátane 6 zahraničných študentov, z  toho 21 
 študentov nemohlo darovať krv zo zdravotných dôvo- 
 dov. Táto skutočnosť bola zistená po absolvovaní vstup- 
 nej prehliadky.
• Dňa 13. 10. 2022 sa pror. Faixová stretla so zástupkyňou 
 farmaceutickej firmy Roche Ing. Martinou Žemberovou. 
  Predmetom stretnutia bolo nadviazanie spolupráce 
 s francúzskou firmou v oblasti farmácie.
• Dňa 13. 10. 2022 pror. Faixová iniciovala pracovné stret- 
 nutie s  RNDr. Ing. Michalom Tkáčom, CSc., kvestorom 
 UPJŠ v Košiciach, a RNDr. Zuzanou Orságovou Královou. 
 Predmetom stretnutia bolo prerokovanie spoločného 
 postupu v  rámci aktivít Race to Zero. UVLF v  Košiciach 
 ako signatár  iniciatívy Race to Zero musí pripraviť mate- 
 riály „Implementácia princípov Race to Zero na UVLF 
 v  Košiciach“, „Akčný plán Race to Zero na UVLF v  Koši- 
 ciach“ a „Výročná správa k znižovaniu uhlíkovej stopy na 
 UVLF v Košiciach 2021 – 2022“. 

• Začiatkom mesiaca september bola vykonaná aktuali- 
 zácia počtu klinických pacientov a  pitiev, ktoré slúžia 
 ako podklady pri verifikácii indikátorov klinických výko- 
 nov k nadväznej akreditácii EAEVE v roku 2025.
• V dňoch 14. 9. – 16. 9. 2022 sa prorektorka prof. Trbolo- 

 vá spolu s prorektorom MVDr. M. Tomkom, PhD., zúčast- 
 nila zasadnutia VetNest organizácie v slovinskej Ľubľane. 
 Na zasadnutí sa prezentovali aktuálne zmeny, ktoré sa 
 od ostatného stretnutia uskutočnili na jednotlivých uni- 
 verzitách, a to v oblasti manažmentu univerzít, materiál- 
 neho vybavenia a organizácie štúdia. Zo strany našej uni- 
 verzity bola daná informácia o  procese akreditácie no- 
 vých študijných programov, o  návrhu programu na let- 
 nú školu, mobilitách študentov v rámci programov ERAS- 
 MUS+, iniciatívach v  CEPUS programe a o  progrese v 
 rámci spoločných vedeckých projektov.

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 

• Dňa 20. 10. 2022 sa na UVLF v Košiciach organizovalo po- 
 dujatia UNI CLEAN UP DAY v rámci aktivít Zelená univer- 
 zita. 
• Dňa 25. 10. 2022 sa v Bratislave uskutočnil Informačný se- 
 minár  na tému Digitalizácia E+.
• Dňa 26. 10. 2022 sa uskutočnilo zasadnutie Rady rigoróz- 
 neho konania na UVLF v  Košiciach. Rada posúdila pri- 
 hlášky uchádzačov o  rigorózne konanie. Bolo doruče- 
 ných 34 prihlášok na 34 tém, na jednu tému boli doru- 
 čené dve prihlášky a jedna téma ostala neobsadená. Po- 
 čet tém rigoróznych prác na akademický rok 2022/2023 
 je nasledovný: v  študijnom odbore farmácia v  komisii  
 farmakológia 20 tém, v komisii mikrobiológia 1 téma, to- 
 xikológia 7 tém a v komisii imunológia 2 témy. V študij- 
 nom odbore všeobecné veterinárske lekárstvo v komisii 
 hygiena potravín a  technológia potravín boli vypísané 
 4 témy a  obsadené tri témy. V  súčasnosti 27 študentov 
 predložilo svoje rigorózne práce, ktoré sú v procese opo- 
 novania.
• Bola publikovaná Výzva 2023 na podávanie žiadostí na 
 európske univerzity s  termínom 31. 1. 2023. Výzva je 
 rozdelená do dvoch častí: v prvej sa o financovanie môžu 
 uchádzať partnerstvá, ktoré už boli podpísané vo Výzve 
 2020, a teda im končí projekt v roku 2023, druhá časť je 
 otvorená pre novovzniknuté aliancie.
• Bola zaslaná krátka správa o výdavkoch na prípravu pro- 
 jektu európskych univerzít SELENE na MŠVVaŠ SR.
• V akademickom roku 2022/2023 sa výučba v rámci UTV 
 realizuje v študijnom odbore farmácia  v 2. a 3. ročníku 
 a v študijnom odbore veterinárna medicína v 3. ročníku.
• UVLF v Košiciach dostala ponuku od  Slovenskej inovač- 
 nej a  energetickej agentúry organizovať súťažný prog- 
 ram „S kamarátkou energiou“ pre deti zamestnancov 
 UVLF v Košiciach.
• Študenti Spolku košických študentov farmácie v  spolu- 
 práci so zástupcami spoločnosti Dr. Max plánujú organi- 
 zovať informačné návštevy gymnázií zamerané na propa- 
 gáciu štúdia farmácie na UVLF v Košiciach.
• Študenti SKŠF v rámci IPSF (International Pharmaceutical 
 Students´ Federation), ktorá je súčasťou FIP (UVLF sa stala 
 jej členom v roku 2022), majú možnosť sa  zapojiť do me- 
 dzinárodných aktivít pre farmaceutov.
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• Dňa 22. 9. 2022 sa v  Slovenskom Grobe uskutočnilo 
 spoločné pracovné stretnutie prezídia KVL SR a k nej pri- 
 družených stavovských organizácií s členmi vedenia UVLF 
 v Košiciach v zastúpení pani rektorky Mojžišovej a prorek- 
 torky prof. Trbolovej. Na stretnutí sa predložili a následne 
 boli schválené návrhy vzdelávacích akcií na rok 2023, 
 ktoré KVL SR s UVLF v Košiciach plánujú uskutočniť pre 
 všetkých členov stavovských organizácií, komory, tvori- 
 vých pracovníkov univerzity a tiež aj študentov.
• Dňa 26. 10. 2022 sa uskutočnilo slávnostné Veni Sancte 
 pri príležitosti začiatku akademického roku 2022/23. Na 
 tomto slávnostnom akte sa zúčastnila pani rektorka Moj- 
 žišová a pani prorektorka Trbolová.
• Dňa 8. 10. 2022 sa prorektorka prof. Trbolová zúčastnila 
 na konferencii Farm animals v Šachtičkách, kde prebehli 
 aj rokovania ohľadom spolupráce medzi asociáciou Slo- 
 hipa a UVLF v Košiciach.
• Dňa 17. 10. 2022 sa prorektorka prof. Trbolová zúčastnila 
 pracovného stretnutia s rektorom ČZU prof. Ing. P. Skle- 
 ničkom, CSc., v Prahe. Na stretnutí boli prerokované otáz- 
 ky výmeny študentov v  príbuzných študijných progra- 
 moch veterinárna sestra, kynológia, pohoda a  ochrana 
 zvierat, a možnosti ďalšej spolupráce medzi oboma uni- 
 verzitami.
• Priebeh klinickej činnosti v  mesiacoch september a  ok- 
 tóber bol v plnom rozsahu a bez obmedzení. Na klinike 
 malých zvierat bolo spolu ošetrených 1719 pacientov, čo 
 je v porovnaní s letným obdobím mierny pokles. V prie- 
 behu pohotovostných služieb sa na KMZ ošetrilo 269 pa- 
 cientov, čo predstavuje nárast v porovnaní s mesiacmi júl 
 a august. Hospitalizovaných bolo 246 psov a mačiek. Kli- 
 nika exotických a voľne žijúcich zvierat ošetrila v moni- 
 torovanom období 100 pacientov, hospitalizovaných 
 bolo 16 pacientov. V rámci klinickej činnosti sa na klinike 
 vykonávali aj laboratórne vyšetrenia: cytologické a 
 koprologické vyšetrenia trusu a kožné zoškraby (35) a 
 hematologické vyšetrenie (18). Na klinike koní prebiehali 
 služby podľa rozpisu veterinárnych lekárov a pomocného 
 personálu. Ošetrených bolo spolu 54 koní a 18 koní bolo 

 hospitalizovaných. Mobilnou klinikou boli ošetrené 4 
 kone. Na klinike ošípaných ošetrili v mesiacoch septem- 
 ber a október spolu 38 pacientov, pričom 10 pacientov 
 bolo ošetrovaných v rámci experimentu a  u  tejto kate- 
 górie ošípaných bolo potrebné vykonávanie pohoto- 
 vostných služieb. Klinika prežúvavcov ošetrila celkovo 55 
 ks prežúvavcov, z toho 25 ks dojníc a 30 teliat. Ambulan- 
 tne bolo ošetrených 6 pacientov, 3 ks hovädzieho dobyt- 
 ka a 3 ks oviec a kôz s následnou hospitalizáciou. Počas  
 tohto obdobia klinika prijala 23 zvierat určených k peda- 
 gogickému/výskumnému procesu a zabezpečovala sta- 
 rostlivosť o školské zvieratá v počte 17. Mobilná klinika 
 poskytovala konzultačnú a poradenskú činnosť v oblasti 
 riešenia zdravotných a s tým súvisiacich produkčných 
 problémov v chovoch, ako aj služby zahŕňajúce prob- 
 lematiku hlavne metabolických ochorení, ortopédie a 
 reprodukcie prežúvavcov na ŠPP v Zemplínskej Teplici 
 a v chovoch Hrnčiarske Zalužany, Choňkovce, Jasenová,  
 Oravská Poruba, Rozkvet – Odorín. Na klinike prežúvav- 
 cov v uvedenom období plynule prebiehala realizácia 
 klinickej praxe a výjazdových cvičení v ŠPP študentov 
 5. a 6. ročníka v problematike zameranej na reprodukciu, 
 ortopédiu, vnútorné choroby, ochorenia teliat a manaž- 
 ment stáda. Klinická činnosť vykonávaná katedrou epi- 
 zootológie, parazitológie a  ochrany spoločného zdravia 
 vykázala v priebehu mesiacov september a október hos- 
 pitalizáciu u 15 psov a 9 mačiek. Na katedre boli vykona- 
 né v rámci diagnostiky aj koprologické vyšetrenia 372 
 vzoriek trusu.
• CKZ sa tohto roku prvýkrát zapojilo do podujatia Európ- 
 ska noc výskumníkov v OC Optima, ktoré sa uskutočnilo 
 30. 9. 2022. CKZ prezentovalo na tomto podujatí modely 
 psov a mačiek určených na získavanie základných klinic- 
 kých zručností. V CKZ prebiehal okrem plánovanej výuč- 
 by aj tréning študentov na rôznych modeloch.
• V univerzitnej lekárni v mesiacoch september a október 
 došlo k výraznému nárastu klientov, denne obslúžili od 
 80 – 89 klientov, čo je v  porovnaní s  letným obdobím 
 20 % nárast.

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 septembri začali stavebné práce na už ôsmom projek- 
 te na znižovanie energetickej náročnosti budov, konkrét- 
 ne v rámci projektu Zníženie energetickej náročnosti pa- 
 vilónu č. 6. Ešte predtým však bolo nevyhnutné presťaho- 
 vať zamestnancov z pavilónu 6 do pavilónu 11, 14 a 33.
• Koncom septembra bola odovzdaná stavba zníženie 
 energetickej náročnosti pavilónu č. 14 a v priebehu ok- 
 tóbra bolo začaté kolaudačné konanie. Pavilón 14 je sta- 
 vebne ukončený, opätovne sa do neho nasťahovalo štu- 
 dijné oddelenie vrátane referátu pre štúdium v  anglic- 
 kom jazyku a spustila sa prevádzka jedálne.
• Univerzita v septembri a októbri pokračovala s prípravou 
 projektu na obnovu pavilónu 8 – 9, ktorý plánuje podať 
 v rámci Plánu obnovy SR, výzvy č. 1 na predkladanie žia- 
 dostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podpo- 
 ru obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických 
 a pamiatkovo chránených budov.
• Univerzita začala s  prípravou zakúpenia peletovacieho 

 zariadenia, potrebné je ešte vyriešiť jeho financovanie. 
 Rovnako sa začala pripravovať analýza na vybudovanie 
 fotovoltického zdroja elektrickej energie v ÚZ jazdecký 
 areál, ÚZ v Rozhanovciach a v areáli na Komenského 73.
• V septembrovej výplate boli vyplatené odmeny za vede- 
 nie bakalárskych a diplomových prác v akademickom 
 roku 2020/2021. Odmeny za akademický rok 2021/2022 
 budú vyplatené ešte v roku 2022.
• MŠVVaŠ SR potvrdilo, že Kolektívna zmluva vyššieho 
 stupňa na roky 2023 – 2024, na základe ktorej sa od 1. ja- 
 nuára 2023 upravia stupnice platových taríf nepedago- 
 gických zamestnancov o 7 % a od 1. septembra 2023 o 10 
 %, stupnice platových taríf pedagogických zamestnan- 
 cov sa od 1. januára 2023 upravia o 10 % a od 1. septem- 
 bra 2023 o 12 % bude zohľadnená vo financovaní VVŠ na 
 rok 2023 a finančné prostriedky budú zahrnuté v rozpise 
 dotácie pre rok 2023. Valorizácia sa týka len zamestnan- 
 cov VVŠ financovaných zo štátneho rozpočtu. Celkovo 
 ide o 61 mil. na rok 2023 a 100 mil. na rok 2024, pričom 
 finančné prostriedky sú pre VVŠ garantované v prípade 
 schválenia štátneho rozpočtu na rok 2023 NR SR.
• 29. – 30. septembra sa v  Piešťanoch konalo zasadnutie 
 Klubu kvestorov verejných vysokých škôl a štátnych vyso- 
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 kých škôl Slovenskej republiky. Klub kvestorov sa zaobe 
 ral valorizáciou, financovaním nárastu cien energií, dotá- 
 ciou na rok 2023, možnosťou spoločných verejných ob- 
 starávaní v prostredí VVŠ, projektom UNIKAN 2022, roz- 
 vojovými projektami a výzvami z Plánu obnovy SR. Klub 
 kvestorov VVŠ a ŠVŠ vychádzajúc z aktuálnej situácie vo 
 verejnom vysokom školstve, z aktuálnej ekonomickej si- 
 tuácie a súčasnej energetickej krízy, požiadal pre rok 2023 
 naplniť zo strany MŠVVaŠ SR a MF SR nasledovné body:
 – neznižovať opätovne z úrovne MF SR dotácie v oblasti 
  osobných výdavkov, ktoré zohľadňujú opatrenia z Re- 
  vízie výdavkov zamestnanosti a odmeňovania vo ve- 
  rejnej správe a prehodnotiť znižovanie počtu vysokoš- 
  kolských učiteľov verejných vysokých škôl a nepeda- 
  gogických zamestnancov,
 – vrátiť úroveň financovania pre verejné vysoké školy na 
  úroveň roku 2020 pred pripočítaním dopadov valorizá- 
  cie v rokoch 2022 a 2023,
 – rozpísať prevádzkové dotácie pre verejné vysoké školy 
   podľa výkonu na podprogramoch 077 11 a 077 12 v 
  takých objemoch, ako vychádzajú zo štátneho rozpoč- 
  tu,
 – nevyčleňovať v rámci metodiky z finančných prostried- 
  kov určených ako neúčelová dotácia pre podporu 
  vzdelávania a inštitucionálneho výskumu čiastku na 
  excelentné pracoviská a vytvárať z nej účelové pros- 
  triedky,
 – v roku 2023 rozpísať finančné prostriedky na podprog- 
  rame 077 12, ktoré boli v roku 2022 rozdelené medzi 

  výkon podľa KA a excelentné výskumné pracoviská, 
  podľa šesťročného výkonu vo vede,
 – financovanie excelentných výskumných súčastí, ak ho 
  MŠVVaŠ SR zachová v metodike rozpisu dotácií pre 
  verejné vysoké školy na rok 2023, realizovať z finan- 
  čných prostriedkov nad rámec rozpisu dotácie na rok 
  2023, ak takéto finančné prostriedky získa MŠVVaŠ SR 
  z MF SR naviac v rámci schváleného štátneho rozpočtu, 
  finančné prostriedky na rozvojové projekty čerpať 
  MŠVVaŠ SR len do výšky, ktorá je skutočne schválená v 
  štátnom rozpočte na podprograme 077 13,
 – pripraviť zo strany MŠVVaŠ SR a MF SR systémové rie- 
  šenie na pokrývanie výrazne zvýšených výdavkov ve- 
  rejných vysokých škôl na energie v roku 2023 tak, ako 
  to bolo v roku 2022.
• Klub kvestorov rovnako upozornil, že požiadavku SRK na 
 vrátenie úrovne financovania na úroveň roku 2020 nebu- 
 de možné považovať za splnenú v prípade, že sa celková 
 alokácia na dotácie pre verejné vysoké školy v roku 2023 
 dostane na úroveň roku 2020 len pridaním finančných 
 prostriedkov na valorizácie platov vysokoškolských uči- 
 teľov a nepedagogických zamestnancov za rok 2022 a na 
 rok 2023.
• V októbri bol podpísaný dodatok k dotačnej zmluve, kto- 
 rým UVLF získala finančné prostriedky na vykrytie náras- 
 tu cien energií v  roku 2022 vo výške 1,3 milióna eur. 
 MŠVVaŠ SR upozornilo, že financovanie zvýšených ná- 
 kladov na energie nebude súčasťou rozpisu dotácií na 
 rok 2023.

Zasadnutia akademického senátu

DRUHÉ ZASADNUTIE
 Dňa 8. septembra 2022 sa po letných dovolenkách usku-
točnilo druhé riadne zasadnutie Akademického senátu Uni-
verzity veterinárskeho lekárstva a  farmácie v  Košiciach vo 
funkčnom období 2022 – 2026. Na jednaní, ktoré sa uskutoč-
nilo v aule univerzity, sa zúčastnilo 23 členov oboch komôr, 
členovia vedenia univerzity na čele s rektorkou UVLF Dr. h. c. 
prof. MVDr. Janou Mojžišovou, PhD., a hostia z radov akade-
mickej obce univerzity. Zasadnutie otvoril a viedol predseda 
akademického senátu prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD., 
na ktorom privítal členov AS UVLF, pani rektorku a  hostí z 
radov akademickej obce. Po schválení programu a zvolení 
členov mandátovej a návrhovej komisie pokračovalo jedna-
nie 2. riadneho zasadnutia AS podľa schváleného programu. 
Za členov mandátovej a návrhovej komisie boli navrhnutí a 
zvolení: predseda prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc., a členo-
via MVDr. Ľubomír Šmiga, PhD., a  študent Dominik Borčík. 
Komisia konštatovala 83 % účasť členov akademického se-
nátu a potvrdila, že akademický senát je uznášaniaschopný. 
Za overovateľov zápisnice boli určení: MVDr. Ľubica Horňá-
ková, PhD., a študent Dávid Frandel. V priebehu zasadnutia 
vystúpili vo svojich príspevkoch členovia AS a  predklada-
telia materiálov na jednanie: rektorka prof. Jana Mojžišová 
a predseda AS prof. Slavomír Marcinčák. Po vyčerpaní všet-
kých bodov programu predseda AS poďakoval prítomným 
za účasť, senátorom za úspešný priebeh rokovania AS a za-
sadnutie ukončil.

Program: 
1.  Otvorenie
2.  Voľba mandátovej a návrhovej komisie AS UVLF v Koši- 
  ciach
3.  Kontrola uznesení 
4.  Správa o činnosti predsedníctva AS UVLF v Košiciach za 
  uplynulé obdobie – preskúmanie rozhodnutí o neprijatí
5.  Návrh zmien Štatútu UVLF v Košiciach
6.  Návrh zmien Študijného poriadku UVLF v Košiciach
7.  Návrh zmien Zásad výberového konania na obsadzova- 
  nie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracov- 
  ných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest 
  profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov 
  UVLF v Košiciach
8.  Návrh Zásad voľby kandidáta na rektora a prijatia návrhu 
  na odvolanie rektora UVLF v Košiciach
9.  Rôzne
10. Záver

AS UVLF v Košiciach 
a) schvaľuje:
Uznesenie č. 2/3/IX/2022
doc. MVDr. Petra Korima, CSc., zástupcu AS UVLF v Košiciach 
za člena komisie pre analýzu činnosti Účelového zariadenia 
pre chov a choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach a Jaz-
deckého areálu UVLF v Košiciach
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Uznesenie č. 2/4/IX/2022 
Rozhodnutie predsedníctva AS o potvrdení rozhodnutia re-
ktorky UVLF v Košiciach o neprijatí na štúdium v ŠP farmácia 
(12 žiadostí), ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo (21 žia-
dostí)
Uznesenie č. 2/5/IX/2022 
Pozmeňovacie návrhy Štatútu UVLF v Košiciach v čl. 3 ods. 2, 
čl. 4 ods. 3, 19, čl. 5, čl. 10 ods. 20 
Uznesenie č. 2/6/IX/2022
Návrh zmien Štatútu UVLF v Košiciach 
Uznesenie č. 2/7/IX/2022 
Pozmeňovacie návrhy Študijného poriadku UVLF v Košiciach 
časť B v čl. 10 ods. 13 Uznesenie č. 2/8/IX/2022 
Návrh zmien Študijného poriadku UVLF v Košiciach časť B 
Uznesenie č. 2/9/IX/2022 
Pozmeňovacie návrhy Zásad výberového konania na obsa-
dzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pra-
covných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest 
profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov 
UVLF v Košiciach v čl. 5 ods. 1, čl. 7 ods. 2 
Uznesenie č. 2/10/IX/2022 
Návrh zmien Zásad výberového konania na obsadzovanie 
pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných 
miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov 
a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov UVLF v Koši-
ciach 

Uznesenie č. 2/11/IX/2022 
Návrh Zásad voľby kandidáta na rektora a prijatia návrhu na 
odvolanie rektora UVLF v 

b) potvrdzuje
Uznesenie č. 2/12/IX/2022
Rozhodnutie rektorky UVLF v Košiciach o neprijatí uchádzač-
ky JK na dennú formu doktorandského štúdia v ŠP vnútorné 
choroby zvierat po preskúmaní rozhodnutia o výsledku pri-
jímacieho konania

c) ukladá:
Uznesenie č. 2/13/IX/2022
Vedeniu UVLF v Košiciach po vymenovaní komisie pre ana-
lýzu činnosti ÚZ pre chov a choroby zveri, rýb a včiel v Roz-
hanovciach a Jazdeckého areálu UVLF v Košiciach predložiť 
návrhy opatrení na zníženie negatívneho hospodárskeho 
výsledku týchto dvoch zariadení do 31.10.2022

d) berie na vedomie:
– Správu o činnosti predsedníctva Akademického senátu 
 UVLF v Košiciach za uplynulé obdobie
– Správu z Konventu AS 2022 organizovaného ŠRVŠ SR

prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.
predseda akademického senátu

TRETIE ZASADNUTIE
 Dňa 20. októbra 2022 sa po mesiaci od predchádzajúce-
ho zasadnutia uskutočnilo ďalšie, už tretie riadne zasadnutie 
Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva 
a farmácie v Košiciach vo funkčnom období 2022 – 2026. Na 
jednaní, ktoré sa uskutočnilo v aule univerzity, sa zúčastnilo 
23 členov oboch komôr, členovia vedenia univerzity na čele 
s prorektorom MVDr. Martinom Tomkom, PhD., a hostia z ra-
dov akademickej obce univerzity. Zasadnutie otvoril a vie-
dol predseda akademického senátu prof. MVDr. Slavomír 
Marcinčák, PhD., na ktorom privítal členov AS UVLF, vedenie 
a hostí z radov akademickej obce. Nakoľko v čase zasadnutia 
AS UVLF rektorka UVLF Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišova, 
PhD., privítala na univerzite ministra obrany SR, zo zasadnu-
tia sa ospravedlnila a poverila prorektora Tomka o predkla-
danie návrhov vedenia. Po schválení programu a  zvolení 
členov mandátovej a návrhovej komisie pokračovalo jedna-
nie 3. riadneho zasadnutia AS podľa schváleného programu. 
Za členov mandátovej a návrhovej komisie boli navrhnutí a 
zvolení: predseda prof. MVDr. Eva Petrovová, PhD., a členovia 
doc. MVDr. Gabriela Štrkolcová, PhD., a študent MVDr. Andrej 
Makiš. Komisia konštatovala 83 % účasť členov AS a potvrdi-
la, že akademický senát je uznášaniaschopný. Za overova-
teľov zápisnice boli určení: prof. MVDr. Peter Popelka, PhD., 
a študent Jakub Máčalka. V priebehu zasadnutia vystúpili vo 
svojich príspevkoch členovia AS a  predkladatelia materiá-
lov na jednanie: prorektor MVDr. Martin Tomko a predseda 
AS prof. Slavomír Marcinčák. Po vyčerpaní všetkých bodov 
programu predseda AS uviedol, že akademický senát čaká 
dôležité zasadnutie, ktorým je voľba rektora. Potvrdil, že 
vo voľbe kandidáta na rektora sú dvaja kandidáti a pozval 
všetkých prítomných na verejné vypočúvanie kandidátov na 
kandidáta na funkciu rektora UVLF. Na záver poďakoval prí-
tomným za účasť, senátorom za úspešný priebeh rokovania 
AS a zasadnutie ukončil.

Program : 
1.  Otvorenie
2.  Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie AS 
  UVLF v Košiciach
3.  Kontrola uznesení
4.  Správa o činnosti predsedníctva AS UVLF v Košiciach za 
  uplynulé obdobie
5.  Preskúmanie rozhodnutí o vylúčení zo štúdia
6.  Návrh zmien vnútorného predpisu – Školné a poplatky 
  spojené so štúdiom na UVLF v Košiciach platné na akade- 
 mický rok 2023/2024
7.  Voľba delegáta študentskej komory AS UVLF do Študent- 
 skej rady vysokých škôl SR
8.  Rôzne
9.  Záver

AS UVLF v Košiciach 
a) schvaľuje:
Uznesenie č. 3/3/X/2022
Prolongáciu plnenia uznesenia č. 24/9/IV/2022 (AS ukla-
dá vedeniu UVLF v Košiciach kreovať komisiu pre analýzu 
činnosti ÚZ pre chov a choroby zveri, rýb a včiel v Rozha-
novciach a Jazdeckého areálu UVLF v Košiciach a navrhnúť 
opatrenia na zníženie negatívneho hospodárskeho výsledku 
týchto dvoch zariadení) do 30. 11. 2022, odvolanie  MVDr. 
Jaroslava Soroku (vedúceho ÚZ pre chov a choroby zveri, rýb 
a včiel v Rozhanovciach) a MVDr. Mariána Pavľaka (vedúceho 
Jazdeckého areálu) z členstva vytvorenej komisie z dôvodu 
možného konfliktu záujmov a ich prizývanie na rokovanie 
komisie.
Uznesenie č. 3/4/X/2022
Návrh zmien vnútorného predpisu – Školné a poplatky spo-
jené so štúdiom na UVLF v Košiciach platné na akademický 
rok 2023/2024
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Uznesenie č. 3/5/X/2022
Návrh delegáta za komoru študentov AS – Miloša Marcinčá-
ka do Študentskej rady VŠ SR po uplynutí funkčného obdo-
bia Štefanovi Matyimu komorou študentov
Uznesenie č. 3/6/X/2022
Návrh na Usmernenie k organizačnému zabezpečeniu vo-
lieb kandidátov na členov Správnej rady UVLF v Košiciach
b) potvrdzuje
Uznesenie č. 3/7/X/2022
Rozhodnutie rektorky UVLF v Košiciach o vylúčení študenta 
ID 19970 zo štúdia v ŠP vzťah človek – zviera a jeho využitie 
v canisterapii a hipoterapii z dôvodu neplnenia podmienok 
pre pokračovanie v štúdiu v akademickom roku 2022/23
Uznesenie č. 3/8/X/2022
Rozhodnutie rektorky UVLF v Košiciach o vylúčení študenta 

ID 22870 zo štúdia v ŠP vzťah človek – zviera a jeho využitie 
v canisterapii a hipoterapii z dôvodu nesplnenia podmienok 
pre pokračovanie v štúdiu v akademickom roku 2022/23
Uznesenie č. 3/9/X/2022
Rozhodnutie rektorky UVLF v Košiciach o vylúčení študenta 
ID 25666 zo štúdia v ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo z 
dôvodu nesplnenia podmienok pre pokračovanie v štúdiu v 
akademickom roku 2022/23
c)  berie na vedomie:
– Správu o činnosti predsedníctva Akademického senátu 
 UVLF v Košiciach za uplynulé obdobie
– Správu o činnosti Rady vysokých škôl SR

prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.
predseda akademického senátu

Zasadnutie vedeckej rady
 Zasadnutie Vedeckej rady Univerzity veterinárskeho lekár-
stva a farmácie v Košiciach, tretie v roku 2022, sa uskutočnilo 
kombinovanou formou prezenčne a on-line v MS Teams dňa 
19. októbra 2022. Zasadnutie otvorila a viedla predsedníčka 
vedeckej rady, rektorka UVLF Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Moj-
žišová, PhD., ktorá privítala prezenčne a on-line prítomných 
členov vedeckej rady. 
 Zasadnutie vedeckej rady pokračovalo podľa nasledovné-
ho programu:
1. Inauguračná prednáška doc. MVDr. Oskara Nagya, PhD., v 
 aule 
2. Inauguračné pokračovanie doc. MVDr. Oskara Nagya, 
 PhD., v  odbore habilitačného a  inauguračného konania 
 vnútorné choroby zvierat v aule 
3. Návrh na menovanie za docenta MVDr. Ladislava Molná- 
 ra, PhD., v odbore habilitačného a  inauguračného kona- 
 nia vnútorné choroby zvierat
4. Výročná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti na Uni- 
 verzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za 
 akademický rok 2021/2022
5. Výsledok hlasovania per rollam k návrhu školiteľov pre 3.  
 stupeň vysokoškolského štúdia v študijných programoch 
 veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia, hygiena 
 chovu zvierat a životné prostredie a imunológia 
6. Diskusia
7. Rôzne (návrh na školiteľa na 3. stupni štúdia z UVLF v Ko- 
 šiciach: doc. MVDr. Anny Jackovej, PhD., v  št. programe 
 mikrobiológia; doc. MVDr. Františka Ziga, PhD., v št. prog- 
 rame hygiena chovu zvierat a  životné prostredie; návrh 
 na zmenu oponenta v rámci prebiehajúceho habilitačné- 
 ho konania MVDr. Igora Šullu, PhD., v odbore habilitačné- 
 ho a  inauguračného konania veterinárna morfológia 
 a fyziológia)
8. Uznesenia VR
9. Záver

Vedecká rada schválila:
1. Návrhy predložené:
 a) v bode 2 na menovanie za profesora doc. MVDr. Os- 
  kara Nagya, PhD., v  odbore habilitačného a  inaugu 
  račného konania vnútorné choroby zvierat;
 b) v bode 3 návrh na menovanie za docenta MVDr. Ladi- 
  slava Molnára, PhD., v odbore habilitačného a inaugu- 
  račného konania vnútorné choroby zvierat.

2. Návrhy predložené v bode Rôzne:
 a) Návrh na školiteľa na 3. stupni vysokoškolského štúdia 
  doc. MVDr. Anny Jackovej, PhD., v št. programe mikrobio- 
  lógia, UVLF v Košiciach; 
 b) Návrh na školiteľa na 3. stupni vysokoškolského štúdia 
  doc. MVDr. Františka Ziga, PhD., v št. programe hygie- 
  na chovu zvierat a životné prostredie, UVLF v Košiciach; 
 c) návrh na zmenu oponenta v  rámci prebiehajúceho 
  habilitačného konania MVDr. Igora Šullu, PhD., v od- 
  bore habilitačného a  inauguračného konania veteri- 
  nárna morfológia a  fyziológia, ktorým je doc. MVDr.  
  Viera Revajová, PhD.

Vedecká rada zobrala na vedomie:
1. Výročnú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti na Uni- 
 verzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za 
 akademický rok 2021/2022
2. Výsledok hlasovania per rollam k  návrhu školiteľov pre 
 3. stupeň vysokoškolského štúdia v  študijných progra- 
 moch veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia, 
 hygiena chovu zvierat a životné prostredie a imunológia.
 Vzhľadom na komplexnosť, prehľadnosť a jednoznačnosť 
prednesených návrhov ako aj vecne a  jasne prednesenú 
Výročnú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti na Uni-
verzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za 
akademický rok 2021/2022 sa už prítomní členovia vedeckej 
rady bližšie k uvedeným materiálom nevyjadrovali. Rektorka 
UVLF stručne zhrnula pozitíva prednesenej správy, a to sta-
bilný záujem študentov o štúdium, takže univerzita má mož-
nosť výberu študentov; uplatniteľnosť absolventov doma aj 
v zahraničí; prechod na prezenčnú výučbu; zlepšenie pod-
mienok klinickej výučby pre študentov zriadením Centra kli-
nických zručností.

K bodu č. 9: Záver
 Rektorka UVLF v Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojži-
šová, PhD., informovala o termíne nasledujúceho zasadnutia 
VR, ktoré sa uskutoční dňa 14. 12. 2022. Poďakovala sa prí-
tomným členom vedeckej rady (prezenčne aj on-line zúčast-
neným) za aktívnu účasť, veľa podnetov a ukončila zasadnu-
tie vedeckej rady.

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
rektorka a predsedníčka VR UVLF v Košiciach
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Zasadala správna rada
 Dňa 19. 9. 2022 druhýkrát v tomto kalendárnom roku za-
sadala Správna rada Univerzity veterinárskeho lekárstva a 
farmácie v Košiciach (SpR). Zasadnutie sa konalo kombino-
vanou formou prezenčne a online v prostredí MS Teams. 
 Zasadnutie otvoril podpredseda SpR Dr. h. c. JUDr. Ing. Ján 
Bílek, ktorý privítal členov SpR a  hostí. Tajomník SpR doc. 
MVDr. Peter Korim, CSc., skonštatoval, že SpR je uznášania-
schopná, nakoľko sa prezentovalo desať členov (8 prezenč-
ne a 2 online). Následne SpR schválila program zasadnutia a  
overovateľa zápisnice, ktorým sa stal Ing. Ján Király.
 Podpredseda SpR vyzval tajomníka SpR, aby informoval 
o  uzneseniach, ktoré mali byť splnené ku dňu aktuálneho 
zasadnutia. Tajomník skonštatoval, že všetky uznesenia sú 
ku dňu zasadnutia splnené.
 Ďalším bodom zasadnutia bol návrh zmien vo vnútornom 
predpise Štatút Správnej rady Univerzity veterinárskeho 
lekárstva a farmácie v Košiciach. Materiál uviedol podpred-
seda SpR Ján Bílek. Skonštatoval, že mnohé formulácie sú 
zvláštne, nelogické a  nie celkom zrozumiteľné. V  diskusii 
postupne vystúpili Ing. Stanislav Hreha, PhD., rektorka uni-
verzity Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., doc. MVDr. 
Peter Korim, CSc., Ing. Ján Király, MVDr. Ladislav Stodola, Ing. 
Róbert Schréter, PhD., a JUDr. Viera Jančíková. Bolo poukáza-
né na zložitý proces tvorby a schvaľovania aktuálnej novely 
zákona o vysokých školách, ktorej výsledkom sú aj predmet-
né kritizované ustanovenia súvisiace s kreovaním správnych 
rád. Hlasovaním bol návrh schválený.
 Nasledovalo prerokovanie a schvaľovanie návrhu vnútor-
ného predpisu Zásady voľby kandidáta na rektora a prijatia 
návrhu na odvolanie rektora Univerzity veterinárskeho le-
kárstva a farmácie v  Košiciach, ktorý uviedol podpredseda 
SpR Ján Bílek. Bližšie materiál okomentoval predseda Aka-
demického senátu UVLF v  Košiciach prof. MVDr. Slavomír 
Marcinčák, PhD., a  informoval, že v  súlade s  príslušnými 
ustanoveniami zákona o vysokých školách AS UVLF vyhlásil 
voľbu rektora podľa skorších právnych úprav, čo zabránilo 
skomplikovaniu celého procesu voľby kandidáta na rektora 
univerzity pre funkčné obdobie 2023 – 2027. Schvaľovaný 
vnútorný predpis bude záväzný až pre voľbu kandidáta na 
rektora univerzity pre funkčné obdobie 2027 – 2031. Členo-
via SpR hlasovaním materiál schválili.
 Členovia SpR prerokovali návrh na odpredaj časti nehnu-
teľného majetku v katastrálnom území Ťahanovce, obec 
Košice-Ťahanovce, okres Košice I. Žiadosť o udelenie pred-
chádzajúceho písomného súhlasu na právny úkon prednies-
la rektorka. Jana Mojžišová. Situačnú mapu ukázal a opísal 
kvestor univerzity Ing. Róbert Schréter, PhD. V diskusii vystú-
pili Dr. h. c. JUDr. Ing. Ján Bílek a Ing. Stanislav Hreha, PhD., 
otázky sa týkali odhadovanej sumy za predaj pozemku a for-

my predaja. Hlasovaním bol materiál schválený.
 V ďalšom bode podali členom SpR aktuálne informácie o 
pedagogickej činnosti, vedecko-výskumnej činnosti a finan-
čnej situácii UVLF v Košiciach rektorka univerzity Jana Moj-
žišová, prorektor pre vzdelávanie MVDr. Martin Tomko, PhD., 
a kvestor univerzity Róbert Schréter. Diskusia smerovala naj-
mä ku kritickej situácii v oblasti financovania vysokých škôl 
v SR vo väzbe na drastické zvýšenie cien elektrickej energie 
a plynu. Rektorka a kvestor univerzity informovali o prijatých 
a zamýšľaných opatreniach, ktoré by mohli zmierniť dopady 
energetickej krízy na chod univerzity. Členovia SpR zobrali 
informácie na vedomie.
 Doc. MVDr. Peter Korim, CSc., predniesol svoj návrh kandi-
dáta na rektora UVLF Košiciach na funkčné obdobie 2023 – 
2027. V návrhu ocenil stratégiu riadenia univerzity a výsled-
ky, ktoré univerzita dosiahla v  ostatných dvoch funkčných 
obdobiach pod vedením aktuálnej rektorky univerzity a vy-
slovil meno svojho kandidáta na rektora UVLF v Košiciach vo 
funkčnom období 2023 – 2027 – Dr. h. c. prof. MVDr. Jana 
Mojžišová, PhD. Všetci členovia SpR s týmto návrhom jedno-
myseľne súhlasili, a nikto z prítomných členov SpR nepredlo-
žil iný návrh.
 Rektorka UVLF v  Košiciach Jana Mojžišová ocenila aktív-
nu prácu v SpR a odovzdala ďakovné listy Dr. h. c. JUDr. Ing. 
Jánovi Bílekovi, JUDr. Dušanovi Gažovskému, Ing. Stanisla-
vovi Hrehovi, PhD., Ing. Jánovi Királymu, doc. MVDr. Petrovi 
Korimovi, CSc., MVDr. Boleslavovi Lešovi, PhD., MVDr. Anne 
Ondovej a MVDr. Ladislavovi Stodolovi. Ďakovný list bol ude-
lený aj MVDr. Miroslavovi Martinčekovi, Ing. Petrovi Polákovi 
a MUDr. Richardovi Rašimu, PhD. MPH. Okrem toho rektorka 
univerzity ocenila dlhoročnú aktívnu prácu v SpR UVLF ude-
lením pamätnej plakety Dr. h. c. JUDr. Ing. Jánovi Bílekovi, 
Ing. Stanislavovi Hrehovi, PhD., Ing. Jánovi Királymu, doc. 
MVDr. Petrovi Korimovi, CSc., MVDr. Miroslavovi Martinčeko-
vi, MUDr. Richardovi Rašimu, PhD. MPH a MVDr. Ladislavovi 
Stodolovi. 
 Podpredseda SpR Ján Bílek poďakoval prítomným členom 
SpR a hosťom za účasť, diskusiu a predložené návrhy. Toto 
zasadnutie v  aktuálnom zložení bolo s  najväčšou pravde-
podobnosťou posledné, nakoľko aj v  prípade, že nebude 
kreovaná nová SpR UVLF, aktuálna SpR končí svoju činnosť 
podľa § 113 ods. 11 zákona o vysokých školách najneskôr 30. 
novembra 2022. Ostáva nám veriť, že v tomto ekonomicky 
a  politicky zložitom období sa podarí kreovať novú správ-
nu radu čo najskôr, a  že táto bude aspoň takým prínosom 
pre našu univerzitu ako boli správne rady univerzity od roku 
2003 doposiaľ.

               Peter Korim

Univerzita má 27 nových nositeľov akademického titulu PhD.
 V utorok 11. októbra 2022 sa v aule UVLF uskutočnili sláv-
nostné promócie absolventov tretieho stupňa vysokoškol-
ského štúdia. Rektorka Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišo-
vá, PhD., odovzdala diplomy trinástim absolventom, spolu 
v  uplynulom akademickom roku získalo titul philosophiae 
doctor“ (PhD.) 27 doktorandov. 

„Po rokoch náročného štúdia vychádzajú z brány našej univer-
zity špičkoví veterinárni lekári, farmaceuti a ďalší odborníci na 
zdravie zvierat i zdravie ľudí. Som presvedčená, že sú to nielen 
odborníci, ale aj osobnosti múdre a  charakterné. Spoločnosť, 
v ktorej sa presadzuje populizmus, hlúposť či klamstvo, potre-
buje čím viac osobností nielen s titulmi pred menom či za ním, 
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ale najmä s  odhodlaním bojovať za pravdu, ktorá vychádza 
z poznania, a to o to viac, ak vychádza z poznania vedeckého 
a overeného. V posledných ročníkoch štúdia prestalo platiť tak-
mer všetko, s čím sme v našich plánoch a našich životoch počí-
tali, ale zároveň sme sa my všetci viac zžili s online priestorom, 
naučili sa reagovať podľa rýchlo sa meniacich vonkajších pod-
mienok. Vďaka tejto schopnosti prispôsobiť sa a ochoty zabo-
jovať s nepriaznivými okolnosťami je novozískaný titul ešte viac 
cenný,“ zdôraznila v príhovore k absolventom doktorandské-
ho štúdia rektorky ULVF Jana Mojžišová. 
 Novými nositeľmi akademického titulu philosophiae doc-
tor“ (PhD.) sú: 
MVDr. Sandra Andrašková, PhD., v študijnom programe vete- 
 rinárna morfológia a fyziológia
JUDr. Ing. Róbert Balajty, PhD., v študijnom programe súdne 
 a verejné veterinárske lekárstvo
PharmDr. Karolína Englerová, PhD., v  študijnom programe 
 mikrobiológia
MVDr. Frederika Chovanová, PhD., v  študijnom programe 
 vnútorné choroby zvierat
MVDr. Jana Kačírová, PhD., v študijnom programe mikrobi- 
 ológia
MVDr. Zuzana Kasičová, PhD., v študijnom programe parazi- 
 tárne choroby zvierat 
MVDr. Filip Koľvek, PhD., v študijnom programe veterinárna 
 chirurgia, ortopédia a röntgenológia
RNDr. Michaela Komáromyová, PhD., v študijnom programe 
 parazitárne choroby zvierat
MVDr. Lucia Kottferová, PhD., v študijnom programe vnútor- 
 né choroby zvierat 
Mgr. Mariana Kováčová, PhD., v študijnom programe hygie- 
 na potravín
RNDr. Katarína Kucková, PhD., v študijnom programe veteri-- 
 nárna morfológia a fyziológia
MVDr. Mária Lapšanská, PhD., v študijnom programe veteri- 
 nárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia
MVDr. Stanislav Lauko, PhD., v študijnom programe mikro- 
 biológia
MVDr. Paulína Marčeková, PhD., v študijnom programe vnú- 
 torné choroby zvierat
Mgr. Sandra Mihaljevic, PhD., v študijnom programe neuro- 
 vedy
Ing. Daniel Petrič, PhD., v  študijnom programe veterinárna 
 morfológia a fyziológia

PharmDr. Martina Proškovcová, PhD., v študijnom programe 
 mikrobiológia
MVDr. Emília Selecká, PhD., v študijnom programe imunoló- 
 gia
MVDr. Monika Slivková, PhD., v študijnom programe hygiena 
 chovu zvierat a životné prostredie
MVDr. Pavel Slovák, PhD., v  študijnom programe vnútorné 
 choroby zvierat
MVDr. Andrea Szarková, PhD., v študijnom programe vnútor- 
 né choroby zvierat 
MVDr. Karol Ševčík, PhD., v študijnom programe veterinárna 
 chirurgia, ortopédia a röntgenológia
MVDr. Martina Takáčová, PhD., v študijnom programe vnú- 
 torné choroby zvierat
RNDr. Zuzana Tkáčová, PhD., v študijnom programe neuro- 
 vedy 
Mgr. Punit Tyagi, PhD., v študijnom programe neurovedy
Mgr. Dalibor Uhrovič, PhD., v študijnom programe parazitár- 
 ne choroby zvierat
MVDr. Miroslava Vargová, PhD., v študijnom programe para- 
 zitárne choroby zvierat
 Doktorandské študijné programy ako študijné programy 
tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania v slovenskom 
a v anglickom jazyku sa na Univerzite veterinárskeho lekár-
stva a farmácie v Košiciach realizovali doteraz v 13-tich akre-
ditovaných doktorandských študijných programoch v den-
nej a externej forme štúdia. Štandardná dĺžka štúdia v den-
nej forme je štyri roky a v externej forme päť rokov. Absol-
ventom doktorandského štúdia sa udeľuje akademický titul 
„doktor“ („philosophiae doctor“, „PhD“). Akreditované študij-
né programy pre 3. stupeň vysokoškolského vzdelávania na 
Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa 
poskytujú v rámci schválenej Sústavy študijných odborov. 
Od akademického roku 2022/23 sú v študijnom odbore ve-
terinárske lekárstvo akreditované programy hygiena potra-
vín; veterinárna morfológia a  fyziológia; vnútorné choroby 
zvierat; veterinárna chirurgia, ortopédia a  röntgenológia; 
veterinárne pôrodníctvo a  gynekológia; infekčné choroby 
zvierat a parazitárne choroby zvierat; výživa zvierat a diete-
tika; hygiena chovu zvierat a životné prostredie. V študijnom 
odbore biológia sú to študijné programy mikrobiológia; 
imunológia. 

Mgr. Zuzana Bobriková
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Imatrikulácia v tradičnom šate

 Svoju prvú akademickú slávnosť absolvovali v piatok 21. 
októbra 2022 študenti prvých ročníkov Univerzity veteri-
nárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. V predchádzajú-
cich rokoch sa slávnostná imatrikulácia kvôli pandemickým 
opatreniam uskutočnila v exteriéri. V  tomto roku sa mohla 
vrátiť späť do univerzitnej auly. 
 Imatrikulačné listy z rúk prorektora pre vzdelávanie Mar-
tina Tomka prevzalo 355 študentov denných foriem v štu-
dijných programov všeobecné veterinárske lekárstvo v slo-
venskom i anglickom jazyku, hygiena potravín, farmácia, ky-
nológia, bezpečnosť krmív a potravín, vzťah človek – zviera 
a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii, veterinárna sestra, 
pohoda a ochrana zvierat. Na štúdium v anglickom jazyku 
nastúpilo v akademickom roku 2022/23 do študijného prog-

ramu General Veterinary Medicine spolu 133 novoprijatých 
študentov, imatrikulovaných bolo 129 z nich.
 Medzi zapísanými novoprijatými študentmi do prvých 
ročníkov v  prvom, spojenom prvom a  druhom i  druhom 
stupni štúdia je najviac poslucháčov v študijnom programe 
všeobecné veterinárske lekárstvo – 136 študentov, nasledu-
je farmácia (84 prvákov), kynológia (45 v dennej a 20 v ex-
ternej forme), hygiena potravín (33 študentov), veterinárna 
sestra (30 v dennej a 19 v externej forme), pohoda a ochrana 
zvierat (30 študentov), vzťah človek – zviera a jeho využitie 
v canisterapii a hipoterapii (16 v dennej a 9 v externej forme), 
bezpečnosť krmív a potravín (11 prvákov), trh a kvalita po-
travín (10 študentov). (Foto 1, 2)

(zb)

Nový docent
doc. MVDr. Ladislav Molnár, PhD.

 Vedecká rada UVLF v Koši-
ciach vymenovala na svojom 
zasadnutí dňa 19. 10. 2022 za do-
centa MVDr. Ladislava Molnára, 
PhD., v odbore habilitačného a 
inauguračného konania vnútorné 
choroby zvierat. Habilitačná pred-
náška na tému Klinické aspekty 
odchytu a  imobilizácie veľkých 
šeliem a obhajoba habilitačnej 
práce Aktuálne trendy v imobilizá-
cii exotických a voľne žijúcich zvie-

rat sa konala 29. 9. 2022 v Aule UVLF v Košiciach. 
 Doc. MVDr. Ladislav Molnár, PhD., svoje vysokoškolské 
štúdium v odbore všeobecné veterinárske lekárstvo absol-
voval na UVL v Košiciach v priebehu 1991 – 1997. Od roku 
1997 pôsobil ako doktorand na oddelení toxikológie ka-
tedry  ochrany životného prostredia. Od roku 1998 do roku 
2001 pôsobil ako veterinárny lekár Dubai Falcon Hospital 
v SAE a zároveň pokračoval v doktorandskom štúdiu v exter-
nej forme. V rokoch 2001 – 2002 pôsobil ako vedecký riaditeľ 
Environmental Research and Wildlife Development Agency 
Abu Dhabi, SAE. V rokoch 2003 – 2006 zastával funkciu riadi-
teľa Abu Dhabi Falcon Hospital, Private Deputy Prime Minis-

ter. V rokoch 2006 – 2007 pôsobil ako veterinárny konzultant 
Al Maha Properities, Maroko. Počas svojho zahraničného 
pôsobenia zastával pozíciu terénneho veterinárneho lekára 
v rôznych projektoch súvisiacich s managementom exotic-
kých a divo žijúcich zvierat v Južnej Afrike, Tanzánii, Ugande, 
Jordánsku, Kazachstane, Kirgizstane. V roku 2008 nastúpil na 
kliniku vtákov a exotických zvierat, v roku 2009 obhájil svoju 
dizertačnú prácu na tému Toxický účinok olova a sledovanie 
účinnosti detoxikačnej terapie u vtákov. Od septembra 2009 
je prednostom Kliniky vtákov, exotických a  voľne žijúcich 
zvierat UVLF v Košiciach. 
 Pedagogickú činnosť vykonával v   slovenskom jazyku 
na spojenom 1. a 2. stupni vysokoškolského štúdia v študij-
ných programoch všeobecné veterinárske lekárstvo (VVL), hy-
giena potravín (HP); a v  anglickom jazyku na spojenom 1. a 2. 
stupni vysokoškolského štúdia v študijnom programe Gene-
ral Veterinary Medicine a na 2. stupni vysokoškolského štúdia 
v študijnom programe postBSc General Vetrinary Medicine. 
 Je garantom povinných predmetov choroby hydiny pre ŠP 
VVL, choroby exotických a  zoo zvierat, obojživelníkov a  pla-
zov pre ŠP VVL, choroby exotických a  zoo zvierat pre ŠP HP, 
Diseases of poultry pre ŠP GVM, post BSc, Diseases of exotic, 
ZOO animals and reptiles pre ŠP GVM, post BSc; povinne vo-
liteľných predmetov choroby laboratórnych zvierat a manaž-
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Minister obrany na návšteve univerzity

ment klinických predmetov pre ŠP VVL, chov a choroby plazov 
a terárijných zvierat pre ŠP VVL, HP, Breeding and diseases of 
reptiles and terrarial animals pre ŠP GVM, post BSc; výbero-
vého predmetu sokoliarstvo a  rehabilitácia voľne žijúcich ži-
vočíchov pre ŠP HP, Falconry and wild life rehabilitation pre ŠP 
GVM, post BSc, Clinical practice Clinic of birds, exotic and free 
living animals pre ŠP GVM, post BSc. 
 Je členom kolégia rektorky, komisie pre obhajoby dizertač-
ných prác v ŠO 6.3.4. vnútorné choroby zvierat, predsedom ko-
misie pre tretí opravný termín (TOT) predmetu choroby hydiny 
VVL v anglickom jazyku, členom komisie na vykonanie záve-
rečnej skúšky ŠS choroby vtákov, exotických a  voľne žijúcich 
zvierat pre ŠP hygiena potravín, členom komisie pre obhajoby 
ZP z oblasti choroby vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat 
v slovenskom aj anglickom jazyku, členom komisie pre klinic-
kú činnosť UVLF, členom komisie pre prax a stáže UVLF, garan-
tom Klubu sokoliarstva a rehabilitácie dravcov.
 Každoročne organizuje workshop imobilizácia odchytu 
a anestézie exotických a voľne žijúcich zvierat a pravidelne 
sa zúčastňuje na vzdelávacích akciách KVL SR. Je lektorom 
v  kontinuálnom vzdelávaní zabezpečovanom IVVL Košice 
v  odbore odchyt túlavých a  zabehnutých zvierat. Pôsobí 
ako člen komisie pre špecializované vzdelávanie Maďarskej 
komory veterinárnych lekárov v odbore choroby exotických 

a voľne žijúcich zvierat. Bol členom komisie pre vypracova-
nie programu starostlivosti o veľké šelmy na Slovensku a tiež 
iniciátorom založenia zásahového tímu pre medveďa hne-
dého.
 Je členom autorského kolektívu vysokoškolskej učebnice 
Atlas chorôb včiel, vedeckej monografie Alternatívne metó-
dy boja s  morom a  Protein Electrophoresis in Avian Medi-
cine. Súčasťou pedagogického procesu je aj vedenie diplo-
mových a bakalárskych prác. Bol školiteľom úspešne obhá-
jených 36 diplomových prác a 1 dizertačnej a 1 bakalárskej 
práce. Z hľadiska vedecko-výskumnej činnosti participoval 
na plnení 17 projektov. Je zodpovedným riešiteľom 2 gran-
tových úloh VEGA, 1 projektov KEGA, 1 projektov APVV. Vo 
svojej vedeckej a publikačnej činnosti je autorom a spoluau-
torom 29 CC publikácií, viacerých vedeckých prác, množstva 
publikovaných príspevkov a abstraktov v domácich aj zah-
raničných odborných a vedeckých časopisoch a zborníkoch, 
spolu 245. Výsledky jeho vedeckej a publikačnej činnosti 
boli citované 243 SCI ohlasmi a 17 mimo SCI.

Pánovi docentovi Molnárovi srdečne blahoželáme a  prajeme 
veľa úspechov!
        (lk)

 Vo štvrtok  20. októbra 2022  navštívil Univerzitu veteri-
nárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach minister obrany 
Jaroslav Naď.  Stretol sa s rektorkou  Janou Mojžišovou  i 
členmi vedenia univerzity – prorektorkami Alexandrou Tr-
bolovou a Zitou Faixovou a prorektorom Jozefom Nagy-
om. 
 Minister Jaroslav Naď sa zaujímal o aktuálne dianie na uni-
verzite, predovšetkým v súvislosti s ekonomickými problé-
mami vysokých škôl, energetickou krízou a opatreniami na 
jej riešenie. Ubezpečil vedenie univerzity, že dofinancovanie 
nákladov na energie by a malo reálne vyriešiť v najbližších 
dňoch. Rektorka Jana Mojžišová informovala ministra o štu-
dijných programoch i  slovenských a zahraničných študen-
toch, ktorí začali nový akademický rok. Pri prehliadke Univer-
zitnej veterinárnej nemocnice i Centra klinických zručností 
hovorili s pedagógmi i študentmi aj o tých oblasti vzdeláva-
nia, vedy i výskumu, ktoré majú priesečníky s rezortom ob-
rany. Napríklad pri využívaní dravcov na biologickú ochranu 
letísk, či výcvik psov pre potreby armády. 

(zb)
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Stretnutie s prezidentom Islandu

 Na pozvanie prezidentky Slovenskej republiky pani Zuza-
ny Čaputovej navštívila Slovensko koncom októbra 2022 de-
legácia z Islandu na najvyššej úrovni. Delegáciu tvorili island-
ský prezident Gudni Thorlacius Jóhannesson s manželkou a 
islandský minister zdravotníctva Willum Þór Þórsson.
 Okrem stretnutia s  vládnymi predstaviteľmi Slovenska 
v  Bratislave zavítala delegácia v  piatok 28. 10. 2022 aj do 
Martina, kde navštívila Jesseniovu lekársku fakultu Univer-
zity Komenského. Cieľom návštevy bolo podporiť vzájomnú 
spoluprácu v oblasti vzdelávania, nakoľko práve lekárska fa-
kulta každoročne prijíma desiatky študentov z Islandu, ktorí 
si štúdium medicíny na Slovensku veľmi pochvaľujú. V  sú-
časnosti v Martine študuje 180 islandských študentov.
 Komunita islandských študentov rastie aj na Univerzite 
veterinárskeho lekárstva a  farmácie v  Košiciach, preto sa 

stretnutia v  Martine zú-
častnil aj prorektor pre 
vzdelávanie MVDr. Mar-
tin Tomko, PhD., spolu so 
šiestimi študentmi študij-
ného programu General 
Veterinary Medicine: Maria 
Guðjónsdóttir, Guðrún Ása 
Aðalsteinsdóttir, Brynja 
Böðvarsdóttir, Jónína Ósk 
Sigsteinsdóttir, Gígja Björg 
Guðjónsdóttir, Karvel Lind-
berg Karvelsson. Študenti 
mali možnosť porozprávať 
sa priamo s  islandským 
prezidentom a  ministrom 
zdravotníctva o  svojom 
štúdiu na Slovensku. Prezi-
dent vyjadril poďakovanie 
a spokojnosť, že túto mož-
nosť majú, pretože Island 
vzdelávanie v  oblasti hu-

mánnej a veterinárnej medicíny neposkytuje.
 Prvý študent z Islandu absolvoval štúdium na UVLF v Ko-
šiciach v roku 2010. Potom študovali na našej univerzite 
študenti z Islandu len sporadicky, až do roku 2014, odkedy 
je trend záujmu uchádzačov a prijatých študentov z  tejto 
krajiny na UVLF rastúci. V ak. roku 2022/2023 ich študuje 37, 
z toho 13 novoprijatých študentov. Od roku 2018 absolvu-
jú každoročne štúdium na UVLF 2 až 3 študenti z  Islandu, 
pričom do roku 2022 ich absolvovalo spolu 18 v študijnom 
programe General Veterinary Medicine. V roku 2023 očakáva-
me 6 nových absolventov.

MVDr. Martin Tomko, PhD.
prorektor pre vzdelávanie

Skvelá správa – UVLF na čele rebríčka
zodpovedných verejných obstarávateľov

 V rebríčku  Zodpoved-
ných verejných obstará-
vateľov za rok 2021  sa  v 
segmente  univerzít a 
vysokých škôl  dostala 
na čelo  Univerzita vete-
rinárskeho lekárstva a 
farmácie v  Košiciach, kto-
rá získala  hodnotenie A+ 
s konečným počtom 82,61 
bodov. V celkovom hodno-
tení to znamená  27. mies-
to z 3904 hodnotených 
subjektov!!!  Univerzita 
získala certifikát s hodnote-
ním  VEĽMI ZODPOVEDNÝ 

V strede sú Jeho Excelencia prezident s manželkou obklopení študentmi z UVLF,  zľava prorektor pre vzdelávanie 
UVLF, dekanka Jesseniovej lekárskej fakulty prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc., a honorárna konzulka Islandu 
na Slovensku prof. RNDr. Erika Halašová, PhD.

OBSTARÁVATEĽ. Portál TRANSPAREX udelil ocenenie za 
transparentné obstarávanie iba 229 verejným obstarávate-
ľom s úrovňou A+ z 3904 hodnotených subjektov. 
 Analytici portálu  TRANSPAREX  zostavili rebríček  Zodpo-
vedných verejných obstarávateľov za rok 2021. Venovali sa 
v ňom 3  904 subjektom. Boli medzi nimi samosprávy kra-
jov, miest a obcí, materské, základné, stredné i vysoké ško-
ly, nemocnice a zdravotnícke zariadenia, štátne inštitúcie, 
ministerstvá, štátne podniky. V  jednotlivých kategóriách 
porovnávali, ktorá obec, mesto, škola či nemocnica si vedú 
v oblasti transparentnosti najlepšie. Zároveň porovnali, ako 
jednotlivé subjekty obstarávali v  rovnakom segmente, aby 
bolo hodnotenie čo najtransparentnejšie. Analytici získali 
dáta spracovaním 180-tisíc zákaziek zrealizovaných 5 300 
verejnými obstarávateľmi.
 „Z umiestnenia máme veľkú radosť. Je to výsledok dôslednej 
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práce nášho oddelenia verejného obstarávania pri aplikácii 
zákona o verejnom obstarávaní. Veľkú úlohu pri tom určite zo-
hralo zavedenie elektronického systému v  procesoch zadáva-
nia zákaziek s cieľom transparentnej, efektívnej a hospodárnej 
tvorby zmluvných vzťahov pre potreby univerzity,“ hovorí kves-
tor UVLF Róbert Schréter.
 Kvalitu obstarávania ovplyvňuje celý súbor faktorov, kto-
ré sa týkajú administratívnej náročnosti procesov, odbornej 
úrovne zamestnancov, efektívnosti manažmentu univerzity 
a užívateľskej prístupnosti nástrojov verejného obstaráva-
nia. Zamestnanci oddelenia zvyšujú úroveň komunikácie so 
žiadateľom a nastavujú tak proces verejného obstarávania 
do vyhovujúceho časového a  materiálneho rámca.  „Máme 
vysoké požiadavky na odbornosť a profesionalitu zamestnan-
cov pri komunikácii so žiadateľmi, dodávateľmi, poskytovateľ-
mi prostriedkov z fondov EÚ, štátnymi a verejnými inštitúciami. 
Pochopili sme, že pri takom množstve zmien legislatívneho i 
procesného charakteru je jednou z hlavných úloh oddelenia 
stabilizácia personálnej základne a zabezpečenie kontinuálne-
ho odborného rastu zamestnancov. Odborný a kariérny rozvoj 
zamestnancov je kľúčový faktor. Pracovníci oddelenia musia 
poznať nielen procesy a postupy verejného obstarávania, ale 
musia byť aj odborníkmi na veterinárnu a ekonomickú prob-
lematiku, stavby, technickú problematiku, hmotné a procesné 
právo a zároveň je ich úlohou prehlbovanie komunikačných 
a manažérskych schopností,“ dodáva vedúci Oddelenia verej-
ného obstarávania UVLF Vladimír Katona.
 Na ďalších priečkach rebríčka v kategórii vysokých škôl a 
univerzít sú 2. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 3. Uni-
verzita Konštantína Filozofa v Nitre, 4. Technická univerzita 
vo Zvolene, 5. Ekonomická univerzita v Bratislave, 6. Sloven-
ská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 7. Akadémia ozb-

rojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, 
8. Univerzita J. Selyeho Komárno, 9. Trenčianska univerzita 
A. Dubčeka v  Trenčíne, 10. Akadémia Policajného zboru 
v Bratislave, 11. Prešovská univerzita v Prešove, 12. Univer-
zita Komenského v Bratislave, 13. Žilinská univerzita v Žiline, 
14. Trnavská univerzita v Trnave, 15. Univerzita P. J. Šafárika 
v Košiciach, 16. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 17. 
Vysoká škola múzických umení v  Bratislave, 18. Katolícka 
univerzita v Ružomberku, 19. Slovenská technická univerzita 
v Bratislave, 20. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, 
21. Technická univerzita v Košiciach, 22. Slovenská zdravot-
nícka univerzita, 23. Akadémia umení v Banskej Bystrici.    
 V rámci hodnotenia boli vybrané a vypočítané tieto uka-
zovatele: Hodnotenie hospodárskej súťaže (počet predlo-
žených ponúk); Priemerné úspory vo verejnom obstarávaní; 
Priemerná dĺžka procesu verejného obstarávania; Spoľahli-
vosť verejného obstarávateľa; Pochybenia v  procese verej-
ného obstarávania; Koncentrácia dodávateľov; Reputačné 
riziko dodávateľov a Reputačné riziko verejných obstaráva-
teľov. Pre potreby analýzy výkonnosti verejných obstaráva-
teľov analytici portálu TRANSPAREX spracovali všetky verej-
né obstarávania, ktoré boli riadne ukončené alebo zrušené 
v roku 2021. Zdrojom dát bol vestník verejného obstaráva-
nia, v ktorom sú uverejňované nadlimitné a podlimitné zá-
kazky a  informácie o  zmluvách uzatvorených prostredníc-
tvom zákaziek s nízkou hodnotou.
 Kompletné rebríčky vo všetkých kategóriách si môžete 
pozrieť na stránke portálu TRANSPAREX https://www.trans-
parex.sk/hodnotenie-obstaravatelov

Mgr. Zuzana Bobriková

Memorandum o spolupráci
prinesie špičkové prístroje pre veterinárnu nemocnicu

 Výrazné skvalitnenie veterinárnych služieb prinesú Uni-
verzitnej veterinárnej nemocnici v  Košiciach v  budúcnosti 
nové zobrazovanie vyšetrovacie prístroje magnetickej re-
zonancie a  počítačovej tomografie. Záujem o  ich umiest-
nenie a  prevádzku v  priestoroch Univerzitnej veterinárnej 
nemocnice deklarovala spoločnosť HardWood VetCare, kto-
rá je vlastníkom najväčšej siete súkromných veterinárnych 
kliník v Čechách a na Slovensku. Memorandum o vzájomnej 
spolupráci pri realizácii tohto cieľa podpísali v piatok 9. sep-
tembra 2022 rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a 
farmácie v Košiciach Jana Mojžišová a člen predstavenstva 
HardWood VetCare j. s. a. Michal Kaszás. 

 Obdive strany sa v  memorande dohodli, že spoločnosť 
HardWood VetCare zabezpečí v  existujúcich priestoroch 
Univerzitnej veterinárnej nemocnice poskytovanie služieb 
prostredníctvom moderných zobrazovacích vyšetrovacích 
metód. Prístroje magnetickej rezonancie (MR) a počítačovej 
tomografie (CT) sprístupní aj pre účely výučby študentov 
univerzity a zabezpečí aj lekárov špecializovaných na obslu-
hu a vyhodnocovanie MR a CT. Univerzita umožní prevádz-
kovanie MR a CT na svojich klinikách a bude hľadať aj ďalšie 
možnosti na vybudovanie partnerstva a dlhodobú spoluprá-
cu strán pri prevádzkovaní nemocnice. 
 „Sme jediná vzdelávacia ustanovizeň, ktorá ponúka vzdelá-
vanie veterinárnych lekárov. Máme stabilný záujem domácich 
i zahraničných študentov i stabilný počet absolventov, ktorými 
napĺňame trh na Slovensku ale i v celej Európe. Našou veľkou 
výhodou je, že sme plne akreditovaná univerzita v rámci Európ-
skej asociácie veterinárnych škôl, čo našim absolventom umož-
ňuje uplatnenie v  ktorejkoľvek členskej krajine. Udržať trend 
kvality nejde bez toho, aby sme umožnili študentom pracovať 
s modernými vyšetrovacími a diagnostickými zobrazovacími 
metódami. Toto patrí k  modernej veterinárnej medicíne a  my 
chceme, aby naši absolventi získali zručnosť už v  pregraduál-
nom vzdelávaní. Preto vítame podpis tohto memoranda a verí-
me, že prispeje k tomu, čo je naše základné poslanie – špičkové 
vzdelávanie, výskum, rovnako ako kvalita služieb, ktoré posky-
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tujeme pre verejnosť,“ zdôraznila rektorka UVLF Jana Mojžišo-
vá. (Foto 2)
 Michal Kaszás dodal, že spoločnosť HardWood VetCare sa 
snaží byť po univerzite druhou najväčšou inštitúciou v post-
graduálnm vzdelávaní. „Snažíme sa každému, kto má schop-
nosti a  chce sa vzdelávať, poskytnúť podporu. Vzdelávanie je 
jadro nášho záujmu. Našich lekárov vysielame na stáže, aby 
sa neustále zlepšovali. Univerzita je miesto, odkiaľ absolventi 
prichádzajú do našej skupiny, preto je dôležité, aby už počas 
štúdia našli špičkovú diagnostickú techniku a  spolupracovali 
s najlepšími ľuďmi, zohratými tímami. V tomto sú naše záujmy 
úplne zladené.“
 Univerzita sa už od otvorenia Univerzitnej veterinárnej ne-
mocnice v roku 2017 usiluje o získanie prostriedkov na kúpu 
prístrojov magnetickej rezonancie a počítačovej tomografie, 
s  ktorými sa v  projekte od počiatku počítalo. Doteraz však 
toto úsilie nebolo úspešné a  pacienti museli na vyšetrenia 
cestovať do iných miest, aj za hranice Slovenska. Obidve 
strany budú v najbližších týždňoch pracovať na konkrétnych 

krokoch, ktoré povedú k  inštalovaniu moderných zobrazo-
vacích prístrojov a ich uvedeniu do prevádzky. 
 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Ko-
šiciach je jedinou inštitúciou poskytujúcou na Slovensku 
vysokoškolské vzdelávanie v študijnom odbore veterinárske 
lekárstvo. Je vlastníkom a  prevádzkovateľom Univerzitnej 
veterinárnej nemocnice s  piatimi klinikami (klinika malých 
zvierat, klinika vtákov, exotických a  voľne žijúcich zvierat, 
klinka koní, klinika prežúvavcov a klinika ošípaných). 
 Spoločnosť HardWood VetCare je vlastníkom najväč-
šej siete súkromných veterinárnych kliník v  Čechách a  na 
Slovensku Má záujem o skvalitnenie a  rozšírenie poskyto-
vanej veterinárnej starostlivosti v  Univerzitnej veterinárnej 
nemocnici. Spoločnou snahou partnerov je za obojstranne 
výhodných podmienok skvalitňovať a rozširovať výučbu štu-
dentov a  skvalitňovať veterinárnu starostlivosť v  Univerzit-
nej veterinárnej nemocnici. 
     

Mgr. Zuzana Bobriková

Smútočné oznámenie
S hlbokým zármutkom sme prijali správu o  úmrtí 

prof. MVDr. Pavla Mesároša, CSc.,

 Prof. MVDr. Pavol Mesároš, PhD., bol dlhoročný vyso-
koškolský učiteľ, vedúci oddelenia veľkých zvierat Kliniky 
pôrodníctva, gynekológie a andrológie na Katedre pôrod-
níctva, gynekológie a andrológie Univerzity veterinárske-
ho lekárstva v Košiciach. Vypracoval sa medzi popredných 
vedeckých pracovníkov v oblasti andrológie a umelej in-
seminácie hospodárskych zvierat nielen na Slovensku, ale 
aj v zahraničí.
 Ešte 14. septembra sme mohli pána profesora v zdraví 
a dobrej nálade stretnúť na futbalovom turnaji troch uni-
verzít, čím potvrdil svoju lásku k futbalu, keďže bol známy 
ako aktívny futbalový reprezentant školy aj funkcionár 
v telovýchovnom hnutí.  O štyri dni neskôr sme nechceli 
veriť smutnej správe... (Prof. Mesároš na fotografii upro-
stred)
 Správa o jeho odchode bola o to smutnejšou pre členov 
redakčnej rady Spravodajcu UVLF v Košiciach, keďže pán 

ktorý nás náhle a nečakane opustil dňa 18. septembra 2022 vo veku 82 rokov.
Posledná rozlúčka so zosnulým bola 20. 9. 2022 v Dlhom nad Cirochou.

profesor pracoval roky  ako tajomník a neskôr ako predse-
da redakčnej rady Veterinárskeho spravodajcu, v tom čase  
mesačníka UVL.

Česť jeho pamiatke!
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Výročná konferencia Magna Charta Universitatum:
Universities engaging with Society in Turbulent Times

 Výročná konferencia Magna Charta Universitatum sa ko-
nala v historických priestoroch najstaršej európskej univerzi-
ty University of Bologna v dňoch  14. – 16. septembra 2022. 
Našu univerzitu zastupovali  rektorka UVLF Dr. h. c. prof. 
MVDr. Jana Mojžišová, PhD., a prorektor prof. MVDr. Juraj 
Pistl, PhD.
 Úvodné slová tohtoročnej výročnej konferencie prednie-
sol Dr. Giovani Molari, rektor University of Bologna, a Dr. 

Rektorka UVLF prof. Mojžišová pri podpise dokumentu Magna Charta 
Universitatum 2020. Zľava: Dr. Patrick Deane, prezident Magna Char-
ta Observatory, a Dr. Giovani Molari, rektor University of Bologna

Patrick Deane, prezident Magna Charta Observatory (MCO) 
a  vedúci predstaviteľ Queen’s University v Kanade. Počas 
svojho uvítacieho prejavu Dr. Molari zdôraznil, že inštitúcie 
vysokoškolského vzdelávania sú kľúčové pre spoločnosti na 
celom svete, pretože poskytujú nástroje, ktoré pomáhajú 
riešiť súčasné a budúce problémy. Spomenul aj tri osi, ktoré 
predstavujú charakteristické črty univerzít a ich prepojenie 
so spoločnosťou. Po prvé, pozostávajú z priestorov, ktoré 
spájajú jednotlivcov z rôznych prostredí, krajín a jazykov. 
Prijatie tejto rozmanitosti dáva príležitosti na navrhovanie 
a testovanie vysoko heterogénnych plánov, spolupráce, vý-
skumu, metód atď. Po druhé, sú charakterizované neustá-
lou snahou o inováciu, zdieľanie hodnôt a záujem o okolie 
a rôzne kontexty, aby boli v popredí spoločenských potrieb 
a zmien. Napokon, ich vplyv by mal presahovať univerzitné 
múry a ovplyvňovať miestne, národné a medzinárodné pro-
stredie. Povaha týchto inštitúcií by preto mala byť inkluzívna, 
rôznorodá, multikultúrna a viacjazyčná, aby umožnila budo-
vanie akademických vedomostí, ktoré podporujú sociálny 
pokrok a sú zapojené do miestnych a globálnych kontextov.
 Dr. Deane začal svoju uvítaciu reč poďakovaním Univer-
zite v Bologni za jej pokračujúcu podporu Magna Charta 
Observatory. V dôsledku pandémie sa výročná konferencia 
MCO konala prezenčne naposledy v roku 2019. Pri zmienke o 
dôležitosti podujatia a téme tohtoročného výročia Univerzi-
ty, zapájajúce sa do spoločnosti v turbulentných časoch, 
pripomenul prvú verziu Magna Charta podpísaná v Bologni 
v roku 1988. Hodnoty obsiahnuté v tomto dokumente sú 
dôležité aj v súčasnosti, najmä v kontexte narastajúcich au-
toritárskych vlád a nerovností vznikajúcich v dôsledku CO-
VID-19. MCO a univerzity majú stále čo robiť, aby bránili a 
presadzovali tieto hodnoty na medzinárodnej úrovni.
 Program konferencie pozostával z prednášok a worksho-
pov, ktoré predniesli reprezentanti univerzít z  rôznych kra-
jín sveta. Osobitne zaujal prejav rektora Doneckej národnej 
univerzity na Ukrajine, Romana Gryniuka, ktorý poukázal na 
vplyv vojny na činnosť univerzít na Ukrajine. Podujatie vyvr-
cholilo ďalší deň, keď nasledovalo slávnostné podpísanie ak-
tualizovaného dokumentu Magna Charta Universitatum 
2020 rektormi 58 vysokých škôl z rôznych krajín sveta vrá-
tane našej univerzity. Celkovo MCH Universitatum podpísalo 
už vyše 800 inštitúcií z celého sveta.

prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.

 V  septembri sa pracoviská našej univerzity už niekoľko 
rokov pravidelne zúčastňujú na podujatí Európska noc vý-
skumníkov (ENV). V roku 2019, pred pandémiou COVID-19, 
to bolo 14 zaujímavých expozícií. Na   túto tradíciu sme po 
dvoch rokoch opäť úspešne nadviazali. Expozíciu Univerzi-
ty veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach tvorilo 12 

UVLF na Európskej noci výskumníkov 2022:
pohľad do slepačieho vajíčka, odber krvi psa, zázračné farby,

vírusy a veľa zaujímavého
populárno-náučných stánkov a tri odborné prednášky.
 16. ročník Európskej noci výskumníkov sa opäť uskutočnil 
v priestoroch obchodného centra Átrium Optima v piatok 
30. septembra 2022. Nad podujatím prevzala záštitu prezi-
dentka SR Zuzana Čaputová a predseda vlády Eduard Heger, 
v Košiciach sa pridal primátor mesta Jaroslav Polaček. Mot-
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tom tohtoročného festivalu vedy bolo „Dôverujme vede“. 
Okrem UVLF zaujímavý program pripravili aj vedci z Technic-
kej univerzity v Košiciach, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 
Univerzity Komenského v Bratislave, Prešovskej univerzity v 
Prešove a výskumných ústavov Slovenskej akadémie vied.
 Na festivale vedy reprezentovali univerzitu pracovníci ôs-
mich katedier (katedry: morfologických disciplín; biológie 
a  fyziológie; mikrobiológie a  imunológie; epizootológie, 
parazitológie a ochrany spoločného zdravia; verejného ve-
terinárskeho lekárstva a welfare zvierat; chémie, biochémie 
a biofyziky; hygieny,  technológie a zdravotnej bezpečnosti 
potravín; farmakológie a  toxikológie),  ale aj pracovníci kli-
niky malých zvierat a centra aplikovaného výskumu. Už tra-
dične sa na podujatí zúčastnil aj tím študentov z Aqua Terra 
klubu. 
 Veľký záujem, najmä mladších návštevníkov, pútala expo-
zícia Farebný svet chémie, ktorú pripravili kolegovia z kated-
ry chémie, biochémie a biofyziky. Ukázala, že chémia nie sú 
iba teoretické definície, vzorce a výpočty. Jej neoddeliteľnou 
súčasťou sú experimenty, ktoré nadchnú, zaujmú a pobavia 
deti aj dospelých. 
 Pracovníci katedry morfologických disciplín a  katedry 
biológie a  fyziológie prezentovali expozíciu Objavuj mik-
ro-život okolo nás, ale aj expozíciu Čo skrýva genetika a už 
tradične veľmi populárnu expozíciu týkajúcu sa chladnokrv-
ných živočíchov Tajuplný svet plazov. Každoročne je to jed-
na z  najzaujímavejších prehliadok, ktorá ponúka možnosť 
spoznať krásu a pôvab živočíchov z divočiny, niektorých aj 
chovaných v domácnostiach v  úlohe domácich miláčikov. 
Zároveň poskytla možnosť získať odborné rady o ich chove, 
rozmnožovaní, chorobách, ale aj o prevencii chorôb, ktoré 
na živočíchy číhajú. V expozícii Preskúmajte svet pod vod-
nou hladinou študenti z  Aqua-Terra klubu návštevníkom 

priblíži tajomstvá akvaristiky. Mohli sa zoznámiť s rôznymi 
druhmi živočíchov akváriového sveta a zároveň sa poradiť 
s odborníkmi o chove, rozmnožovaní, chorobách, ale aj o 
prevencii. Katedra mikrobiológie a imunológie svojou expo-
zíciou Baktérie a vírusy vo zvieracej ríši predstavila význam 
výskumu mikroorganizmov a poukázala na základné rozdie-
ly života baktérií a vírusov. 
 Expozíciu Chráňme vodné zdroje, nie sú nevyčerpateľné! 
predstavili pracovníci katedry verejného veterinárskeho le-
kárstva a welfare zvierat. Poukázali na dôležitosť vyšetrenia 
kvality pitnej vody a jej úpravy pred použitím spotrebiteľom 
aj s praktickými ukážkami vyšetrenia kvality pitnej vody. 
Zdôraznili význam zadržiavanie vody v prírode a zvyšovania 
atmosférickej vlhkosti. Pracovníci katedry hygieny a techno-
lógie potravín predstavili zaujímavú tému: Nie každá krava 
dobré mlieko dáva, nie je vajce ako vajce. Bola o  zložení 
potravín živočíšneho pôvodu z pohľadu ich kvality. Účastníci 
si na trenažéri mohli skúsiť ako sa dojí kravské mlieko, získať 
poznatky o  tom, ako sa vyrábajú mliečne výrobky a  ďalšie 
zaujímavosti z oblasti výroby potravín. V  stánku katedry far-
makológie a toxikológie Dôležitosť vakcinácie psov sa náv-
števníci dozvedeli ako vakcinácia psov zabezpečí ochranu 
pred infekčnými ochoreniami a  že je rovnako dôležitá ako 
u ľudí. Zistili, aký je základný princíp očkovania, prečo je po-
trebné, aké sú typy vakcín. 
 S  veľkým úspechom sa stretla expozícia kliniky malých 
zvierat Moderné trendy vo výučbe klinických predmetov 
na UVLF v  Košiciach. Návštevníci sa totiž mohli zoznámiť 
s rôznymi odbornými úkonmi vo veterinárnej praxi a vyskú-
šať si ich na modeloch zvierat.
 Centrum aplikovaného výskumu (CAV) sa prezentovalo 
expozíciou Ajhľa kliešť. Predstavilo prototyp funkčného 
vlákna s repelentným účinkom proti kliešťom. Návštevníci 
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ISAH 2022 – 20. ročník medzinárodného stretnutia zoohygienikov v Berlíne

 V dňoch 5. 10. až 7. 10. 2022 sa v  nemeckom Berlíne ko-
nal 20. ročník medzinárodného zoohygienického kongresu 
ISAH pod záštitou Veterinárneho centra pre výskum rezis-
tencie. Hlavným organizátorom kongresu ISAH 2022 bola 
Free University Berlín (Zoohygienický inštitút). Kongres ISAH 
je významným vedeckým podujatím pre odborníkov v ob-
lasti hygieny chovu zvierat, prevencie infekčných ochorení a 
dobrých životných podmienok v chove zvierat. 
 Mottom tohtoročného kongresu bolo Hygiena zvierat a 
dobré životné podmienky zvierat – nevyhnutné pre ľudí, 
zvieratá a životné prostredie.
 Počas troch dní boli na programe vedecké prednášky a 
posterové prezentácie zahŕňajúce tieto základné vedecké 
témy:
	 •	 Infekčné choroby v kontexte jedného zdravia
	 •	 Infekčné choroby a antimikrobiálna rezistencia v kontex- 
  te jedného zdravia
	 •	Produkcia ošípaných: infekčné choroby (napr. ASF) a 
  opatrenia na prevenciu chorôb
	 •	Chov hydiny: infekčné a neinfekčné choroby, nové tech- 
  nológie používané v chove
	 •	Dobré životné podmienky zvierat – najnovší vývoj
	 •	Alternatívne spôsoby chovu hospodárskych zvierat – 
  welfare a biologická bezpečnosť

	 •	Emisie z  produkcie hospodárskych zvierat a udržateľná 
  živočíšna výroba
	 •	Dezinfekcia v chove hospodárskych zvierat
	 •	Probiotiká používané v chove zvierat
 Kongres bol oficiálne otvorený hlavným organizátorom 
prof. Uwem Röslerom vedúcim inštitútu zoohygieny a envi-
ronmentálneho zdravia (Free University Berlin), prof. Marcu-
som Fuldem vedúcim Ústavu 
mikrobiológie a  epizootológie 
(Free University Berlin). Násled-
ne uvítal účastníkov kongresu 
prezident medzinárodnej orga-
nizácie ISAH prof. Jörg Hartung 
(obr. 1) a predniesol svoju pred-
nášku na tému použitia moder-
ných systémov, inteligentných 
senzorov a robotických ná-
strojov v chove hospodárskych 
zvierat.
 Hlavnými rečníkmi podujatia boli poprední svetoví odbor-
níci v oblasti hygieny chovu, welfare a ochrany zdravia zvie-
rat: 
	 •	Prof. Lothar H. Wieler; prezident Inštitútu Roberta Kocha 
  v Berlíne (Nemecko),

si mohli vyskúšať, ako správe odstraňovať prichytené klieš-
te. Na túto tému odznela aj prednáška Ide sa do lesa a čo by 
sme mali vedieť o kliešťoch, ktorú predniesol doc. MVDr. Bra-
nislav Peťko, PhD. Jeho kolegyňa MVDr. Noema Gajdoš 
Kmecová, PhD., predniesla zaujímavú populárno-vedeckú 
prednášku Šťastná mačka, šťastný majiteľ, ktorá upútala všet-
kých milovníkov mačiek. Pracovník katedry epizootológie, 
parazitológie a ochrany spoločného zdravia doc. MVDr. Ľu-
boš Korytár, PhD., žiakom predniesol prednášku na tému 
Vírusy a kliešte - Čierni pasažieri na cestách sťahovavých vtá-
kov.
 Šestnásty ročník Európskej noci výskumníkov bol po 
dvoch pandemických rokoch vydarenou akciou, ktorá pri-
lákala do obchodného centra Optima v Košiciach množstvo 
návštevníkov rôznych vekových kategórií z  celého výcho-
doslovenského regiónu. Je to síce podujatie pre vystavova-
teľov  náročné, ale na druhej strane užitočné,  vyvolávajúce 
dobrý pocit, že mladí ľudia majú stále záujem dozvedieť sa 
niečo nové z rôznych oblastí vedy. Všetkým účastníkom z na-

šej univerzity patrí poďakovanie za bohatú a dôstojnú repre-
zentáciu UVLF.  
 Európska noc výskumníkov je projekt finančne podpo-
rovaný rámcovým programom Európskej komisie na pod-
poru výskumu, vývoja a  inovácií Horizont Európa.   ENV je 
paralelne organizovaná v 30 štátoch Európy. Hlavným orga-
nizátorom podujatia je Slovenská organizácia pre výskum-
né a vývojové aktivity (SOVVA) v spolupráci so Slovenskou 
akadémiou vied a portálom EurActiv.sk a Centrom vedecko-
technických informácií SR. Podujatie sa uskutočňuje v  Bra-
tislave, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach a Poprade. „Naším 
hlavným cieľom bolo aj tento rok podnietiť mladých ľudí i ši-
rokú verejnosť k tomu, aby si jednoduché pokusy vyskúšali aj 
doma a prostredníctvom nich lepšie spoznali vedu a ľudí, ktorí 
za ňou stoja,“ objasnil Ľubomír Bilský, riaditeľ Slovenskej or-
ganizácie pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA), ktorá 
podujatie spoluorganizuje.

prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.

obr. 1
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	 •	Prof. Franz J. Conraths; vice-prezi- 
  dent Friedrich Loefflerovho inštitú- 
  tu v Riems (Nemecko),
	 •	Prof. Donald M. Broom; University of 
  Cambridge (UK). (obr. 2)
 Počas troch dní v rámci prednášok 
a  posterových prezentácií vystúpilo 
množstvo popredných svetových od-
borníkov v oblasti hygieny chovu zvierat: prof. Uwe Rösler, 

doc. Pavel Novák, prof. Nicol Kemper, 
Dr. Frank van Eerdenburg, prof. Sebas-
tian Opalinski. Na kongrese prezento-
vali svoje výsledky aj dvaja zamestnan-
ci našej univerzity – m MVDr. Gabriela 
Gregová, PhD. (zástupca Slovenska 
ISAH) a Mgr. Nikola Dančová (obr. 3).
 V posledný deň kongresu zasadalo 

valné zhromaždenie ISAH, na ktorom boli prerokované hlav-
né témy ako zvýšenie viditeľnosti spoločnosti ISAH doma 
a v zahraničí (na sociálnych médiách), zvýšenie úrovne akti-
vít na podporu ISAH; organizovanie webinárov jednotlivými 
členmi ISAH na aktuálne témy hygieny chovu zvierat. Jed-

obr. 2

obr. 3

ným z cieľov ISAH je pomôcť uľahčiť 
vytváranie sietí a  spolupráce na vzá-
jomných medzinárodných vedeckých 
projektoch.
 Za nového prezidenta ISAH bol val-
ným zhromaždením ISAH zvolený prof. 
Uwe Rösler (Nemecko), ktorý nahradil 
súčasného prezidenta ISAH prof. Jörga 
Hartunga, ktorý sa stal emeritným pre-
zidentom ISAH. (obr. 4)
 Valné zhromaždenie ISAH taktiež zvolilo miesto kona-
nia budúceho kongresu ISAH, ktorý sa uskutoční v Thajsku 
(Chiang May) v januári 2024. Kongres ISAH bol jedinečnou 
príležitosťou pre vedcov a  odborníkov stretnúť sa, získať 
nové vedomosti a  vymeniť si skúsenosti z  oblasti chovu 
zvierat uplatniteľné v praxi. Vedecká aj spoločenská úroveň 
kongresu bola veľmi vysoká a nadmieru splnila očakávania 
všetkých účastníkov kongresu aj organizátorov. 

MVDr. Gabriela Gregová, PhD.
Katedra verejného veterinárskeho lekárstva

a welfare zvierat UVLF

obr. 4

Z univerzitného zápisníka

 Enormný nárast cien energií spôsobuje všetkým sloven-
ským univerzitám veľmi vážne problémy, pretože ich roz-
počty sú už niekoľko rokov zo strany štátu krátené a  tým 
pádom mimoriadne napäté. Výnimkou nie je ani UVLF v Ko-
šiciach.  
 Ako ovplyvní rast cien energií a inflácia fungovanie UVLF 
sme na začiatku septembra vyčíslili podľa aktuálnych pre-
počtov. Kým v  roku 2021 potrebovala UVLF na úhradu za 
zemný plyn 351 664 eur, v roku 2022 to bude už takmer 1,5 
milióna eur a  v  roku 2023 až vyše 2 miliónov eur. Zvýšila 
sa aj cena elektrickej energie, a to na viac ako dvojnásobok 
oproti roku 2021.V roku 2021 univerzita uhradila niečo vyše 
350 tisíc eur, v roku 2022 to bude už vyše 850 tisíc eur. „Ne-
existujú zatiaľ odhady, či tieto nárasty nebudú pokračovať ešte 
výraznejšie. Univerzita o týchto faktoch informovala minister-
stvo školstva, uskutočnili sa aj osobné rokovania. Rezort škol-
stva sa snaží získať finančné prostriedky od MF SR na vykrytie 
zvýšených cien energií pre všetky verejné vysoké školy,“ pove-
dal pred začiatkom akademického roka kvestor UVLF Ing. 
Róbert Schréter. PhD.
 „So situáciou sa budeme musieť vyrovnať. Dlhodobo pri-
jímame úsporné opatrenia, doteraz sa nám darilo získavať 

Univerzita upozornila, že enormný nárast cien energií
jej spôsobuje vážne problémy

Napísala a spracovala 
Zuzana Bobriková

mimorozpočtové zdroje zo štrukturálnych fondov na znižo-
vanie energetickej náročnosti budov. Bez tepla, svetla a elek-
triny sa ale nezaobídeme. Už počas leta sa začala diskusia 
k problematike energetickej nezávislosti univerzity, resp. k  jej 
zníženiu,“ dodáva kvestor UVLF. Do úvahy by pripadalo in-
štalovanie peletovacieho zariadenia a pretransformovanie 
systému kúrenia na pelety, ako aj inštalácia fotovoltaiky. 
Takáto zmena si ale vyžiada investíciu do technickej reali-
zácie.  Realizácia zmeny časti vykurovania na pelety vrátane 
vlastnej peletovačky sa hýbe v  sumách okolo pol milióna 
eur, pričom univerzita má surovinu, ktorú je možné peleto-
vať (hnoj, seno, slama z podstielky). Inštaláciou fotovoltiky 
plánuje ušetriť finančné prostriedky za elektrickú energiu 
(minimálne vo výške 25 %), avšak proces je zložitý a dlho-
dobý a finančne sa hýbe na úrovni 300 tisíc eur. Aktuálne sú 
obe akcie v príprave.
 Univerzita bude prijímať ďalšie úsporné opatrenia vo 
všetkých svojich objektoch. O ich forme a  rozsahu bude 
diskutovať so všetkými zainteresovanými – zamestnancami 
i študentmi. Predpokladáme, že každý bude musieť zniesť 
istú formu diskomfortu, no opatrenia nenarušia kvalitu 
a rozsah výučby ani služieb pre verejnosť.

Výzva SRK vláde SR: Zabráňme kolapsu vysokých škôl na Slovensku!
 Slovenská rektorská konferencia prijala 13. septembra 
2022 vyhlásenie Zabráňme kolapsu vysokých škôl na 
Slovensku! Upozornila v ňom na vážne problémy vo finan-
covaní a vyzvala vládu SR na urýchlené riešenie. 
 Vysoké školy plnia celé spektrum poslaní a úloh. Vysokoš-

kolský sektor je rozhodujúci pre hospodársky rozvoj a kľú-
čový pre budovanie znalostnej spoločnosti. Neexistuje eko-
nomická oblasť, v ktorej by vysoké školy prostredníctvom 
výskumu a vývoja nemali významnú úlohu. Vysokoškolské 
vzdelávanie slúži tak pre verejné, ako aj súkromné účely. 
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Stali sme sa členmi Medzinárodnej farmaceutickej federácie FIP
 Naša univerzita vďaka 
vysokokvalitnému vzdelá-
vaniu aj v  oblasti farmácie 
a  uplatneniu absolventov v 
praxi nielen na Slovensku, 
ale aj v zahraničí sa na zákla-
de posúdenia žiadosti stala 
členom Medzinárodnej 

far-maceutickej federácie (International Pharmaceuti-
cal Federation – FIP), ktorá zastupuje farmáciu, farmace-
utické vedy a farmaceutické vzdelávanie. FIP je mimovlád-
na organizácia založená v roku 1912 v Holandsku. Prostred-
níctvom takmer 150 národných organizácií, akademických 
inštitúcií a  individuálnych členov zastupuje viac ako štyri 
milióny farmaceutov, farmaceutických vedcov a  farmace-
utických pedagógov na celom svete. 
 Naša univerzita získala vo federácii akademické inštitu-
cionálne členstvo (FIP Academic Institutional Member) a 
rektorka UVLF Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., 

Podporuje spoločnosť, ktorá je prosperujúcejšia, bohatšia 
a vitálnejšia.
 Vysoké školy sú na pokraji kolapsu. V ostatných rokoch už 
nie je možné hovoriť o ich rozvoji, no dnes ani o ich dôstoj-
nom prežití, či prežití vôbec. Vzhľadom na predchádzajúce 
škrty v rozpočte verejných vysokých škôl v  rokoch 2021, 
2022 a plánovaný pokles v roku 2023 v úhrne o 72 milió-
nov eur nie je možné zabezpečiť základný chod verejných 
vysokých škôl.
 Slovenská rektorská konferencia preto dôrazne vyzvala 

vládu SR,  aby zvrátila negatívny vývoj financovania vyso-
kých škôl. „Žiadame, aby sa financovanie dostalo minimálne 
na úroveň roka 2020. Aby sektoru vysokých škôl vláda kom-
penzovala výpadky spôsobené bezprecedentnou energetic-
kou krízou. Aby dofinancovala výpadky v národných a európ-
skych projektoch tak, ako v okolitých krajinách. Ak nedôjde 
k naplneniu týchto požiadaviek, vysoké školy od 17. no-
vembra 2022 zatvoria svoje brány a prestanú plniť svoje 
poslanie,“ uvádza sa vo vyhlásení SRK.

bola zaradená medzi individuálnych členov v  sekcii aka-
demickej farmácie (Academic Pharmacy Section – AcPS). 
„Vďaka tomuto členstvu môže naša univerzita vyniknúť na 
medzinárodnej úrovni prostredníctvom publikačných a  pre-
zentačných príležitostí, máme možnosť spolupodieľať sa na 
výskume spoločne s  ďalšími členmi z  rôznych krajín, zúčast-
ňovať sa svetových kongresov a online diskusných fór, získa-
vať aktuálne informácie o  dianí z  oblasti farmácie, dostávať 
exkluzívne ponuky on-line kurzov a  taktiež vytvárať nové 
kariérne príležitosti pre zamestnancov a absolventov v rámci 
federácie. Členstvo v takejto sieti nám umožňuje napredovať, 
zlepšovať a  zefektívniť profesiu farmácie,“ vysvetlila prorek-
torka pre medzinárodné vzťahy a internacionalizáciu prof. 
MVDr. Zita Faixová, PhD. 
 Víziou organizácie je vytvárať vo svete také podmienky, 
aby mal každý prístup k  bezpečným, kvalitným a  cenovo 
dostupným liekom a taktiež aj farmaceutickej starostlivosti 
poskytovanej lekárnikmi. Viac informácií sa môžete dozve-
dieť aj na webe www.fip.org.

Tri košické univerzity založili hokejový tím University Spartacus

 V  Košiciach vznikol nový univerzitný hokejový tím Uni-
versity Spartacus. Platformu pre spoluprácu vytvorili  Uni-
verzita Pavla Jozefa Šafárika  (UPJŠ),  Technická uni-
verzita  (TUKE),  Univerzita veterinárskeho lekárstva 
a farmácie (UVLF), Košický samosprávny kraj (KSK) a ob-
čianske združenie  Universitas Spartacus. Memorandum 
o  spolupráci podpísali  v  stredu 7. septembra 2022  ich 
štatutári  Pavol Sovák, Stanislav Kmeť, Jana Mojžišová, 
Rastislav Trnka a  Peter Žifčák. Cieľom projektu je rozví-
jať univerzitný hokej v regióne. Univerzitný hokejový prog-
ram v  meste Košice bude spustený už od novej sezóny 
2022/2023 a stane sa súčasťou Európskej univerzitnej ho-
kejovej ligy (EUHL).
 „Univerzity, mladí ľudia a  šport patria k  sebe. Je to trend, 
ktorý je v zahraničí samozrejmosťou a my sme radi, že sme sa 
toho chytili. Košické univerzity sú veľmi dobre prepojené nielen 
vo vede, vzdelávaní, ale aj v mimoškolských aktivitách. Aj pod-
pis memoranda je dôkazom, že v Košiciach sa darí ľudí a myš-
lienky prepájať. Spájanie možností a príležitostí je absolútny 
základ, aby sa tu mladí cítili dobre, aby tu chceli študovať, zo-
stať, aby mali možnosti na celý kompletný rozvoj osobnosti. 
Na začiatku je vždy vízia, ktorá často naráža na skepticizmus. 
Ale práve dobré vízie sú odsúdené na úspech. Možno sa v bu-
dúcnosti podarí, aby v Košiciach vznikol aj dievčenský hokejo-
vý tím,“ dodala rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva 
a farmácie v Košiciach Jana Mojžišová. 

University Spartacus, ktorý 
nadväzuje na tradíciu hoke-
jových derby zápasov me-
dzi UPJŠ a  TUKE, podporili 
viaceré významné hokejové 
osobnosti. Športovú stránku 
programu zastrešuje  Ladi-
slav Nagy, Jiří Bicek bude na 
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AGROFILM aj v našej aule

 V pondelok 3. októbra 2022 sa v Nitre začal 38. ročník me-
dzinárodného filmového festivalu dokumentárnych filmov 
AGROFILM 2022. Predstavil rozmanitý svet poľnohospo-
dárstva, neobyčajného vidieka, trvalo udržateľného využí-
vania zdrojov, potravinárstva, ale aj vedy a výskumu. Filmári 
prihlásili na festival 91 filmov z 24 krajín a štyroch konti-
nentov, do hlavnej súťaže postúpilo 34 filmov. Informovali 
o  tom organizátori z Národného poľnohospodárskeho a 
potravinárskeho centra Nitra (NPPC) – Výskumného ústavu 
živočíšnej výroby v Lužiankach. Po dvoch rokoch poznače-
ných protikovidovými opatreniami sa 38. ročník festivalu 
opäť konal prezenčnou formou a dokonca na 12 miestach 
po celom Slovensku, okrem NPPC v Lužiankach a Bratislave 
aj v Nitre, Bratislave, vo Zvolene, Brezne, v Tatranskej Lom-
nici i v Štiavnických Baniach. Jedným z premietacích miest 
bola aj aula Univerzity veterinárskeho lekárstva a far-
mácie v Košiciach. Premiatalo sa v nej tri dni – od 4. do 6. 
októbra.

projekt dohliadať ako regionálny inštruktor Slovenského 
zväzu ľadového hokeja (SZĽH), ponuku prijal aj  Ján Gaj-
došík, dlhoročný hráč New York Rangers. Prípravný try-out 
kemp pre študentov-uchádzačov o pôsobenie v hokejovej 
organizácii University Spartacus sa uskutočnil od 19. do 23. 
septembra 2022 v Košiciach. 
 Súčasťou projektu sa môžu stať aktuálne študujúci vy-
sokoškoláci, ale aj tí, ktorí sa ešte len chystajú nastúpiť na 
vysokoškolské štúdium v Košiciach. Prvý zápas nového roč-
níka Európskej univerzitnej hokejovej ligy (EUHL)  odohral 
tím University Spartacus proti hráčom UMB Banská Bystrica 
v utorok 25. októbra 2022 o 19.30 hod v Crow arene na Ka-
večianskej ceste. V družstve University Spartacus nastupuje 
aj študent prvého ročníka UVLF v študijnom programe ky-
nológia Dominik FEDOR.
 Vo východnej divízii EUHL sa v tomto ligovom ročníku 
stretne vo vzájomných dueloch osem tímov z univerzít  z 
Česka, Slovenska, Rumunska a Poľska: 
UHT SABERS OSWIECIM – Cavalry Captain Witold Pilecki 
State University of Małopolska in Oświęcim, Poland
SAPIENTIA U23  –  University Sapientia  /  Asociatia Club 
Sportiv Sapientia U23, Csíkszereda, Romania 
UNIVERSITY SPARTACUS –  Technical University of Kosi-
ce / Pavol Jozef Safarik University in Kosice / University of 
Veterinary Medicine and Pharmacy in Kosice, Slovakia 

GLADIATORS TRENCIN – Alexander Dubček University of 
Trenčín / Vysoká škola manažmentu / City University of Se-
attle , Slovakia
UMB HOCKEY TEAM BANSKA BYSTRICA – Matej Bel Uni-
versity in Banska Bystrica, Slovakia
PHILOSOPHERS NITRA  –  Constantine the Philosopher 
University in Nitra, Slovakia
HC UNIZA ZILINA – University of Zilina, Slovakia
UK PRAHA – Charles University in Prague, Czech Republic

 „Naši študenti, ale aj 
verejnosť, mali možnosť 
tri dni sledovať zaujímavé 
dokumentárne filmy. Z po-
nuky organizátorov sme vyberali také, ktoré majú spojitosť 
s obsahom nášho vzdelávania i výskumu. Som rád, že niektorí 
z kolegov pochopili jedinečnú možnosť a prišli v rámci vyučo-
vania so svojimi študentmi, pretože tak obohatili vyučovanie 
o  niečo nové,“ povedal garant AGROFILMu pri UVLF doc. 
MVDr. Pavel Naď, PhD. Diváci mohli v  našej aule vidieť 
napríklad zaujímavý film o  poľanskom jeleňovi, sokolia-
roch, ktorí nelovia pre korisť, či o pásovom striedaní plodín, 
znovuzrodených lúkach, spolužití koňa a lesa a ďalšie. 
 Medzinárodná porota Agrofilmu udelila spolu 14 ocenení 
tvorcom z ôsmich krajín. Filmy odrážali aktuálne problémy, 
ale aj novinky, riešenia a úspechy v poľnohospodárstve, po-
travinárstve, lesníctve a ochrane zdrojov. Hlavnú cenu festi-
valu získal po dlhých rokoch slovenský film režiséra Jakuba 
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Šípoša Sny, drina a pandémia. Je to portrét piatich mladých 
podnikateľov, ktorí si žijú svoj sen a napĺňajú ho prácou a 
môže za to aj pandémia. Produkujú aj konzumujú lokálne, 
myslia udržateľne a sú inšpiráciou pre ostatných ľudí.
 Cenu prezidenta Agrofilmu získal film Včelí záchranca. 
Príbeh muža, ktorý zachraňuje včely medonosné v indic-
kých mestách od roku 2013, inšpiroval indického režiséra 
Bidita Roya. Režisérka Delia Ackerman získala cenu za réžiu 
za film Hatun Phaqcha – liečivá zem, ktorý sa odohráva v 

Peru, krajine superpotravín. Ukazuje na dôležitosť uchová-
vania a pestovania tradičných potravín v záujme zdravia jej 
obyvateľstva a tiež ochrany klímy. Sloboda a úspechy de-
dinčanov z brazílskej osady oslovili režisérku Patríciu Moll, 
ktorá vytvorila dokument Dve rieky – Kakao a sloboda, kto-
rý ocenila porota cenou FAO.  
 Pandemické roky priniesli aj užitočné prístupy, a to v po-
dobe online premietania, počas ktorého odvysielali 45 ho-
dín filmovej produkcie.

Pustili si žilou a nakvapkali 12 litrov krvi

 Kvapka krvi – Pusťme si žilou – taký bol názov humani-
tárnej darcovskej akcie, ktorú pripravil Spolok  košických 
študentov farmácie (SKŠF) v spolupráci s košickým praco-
viskom Národnej  transfúznej  služby v stredu  12. októbra 
2022 od 8.00 do 11.00 hod.  na prízemí farmaceutického 
pavilónu. 
 „Akcia vyšla skvelo, nad naše očakávania,“ povedal jeden 
z organizátorov a člen SKŠF Patrik Balog. „Darovania sa zú-
častnilo 48 ľudí, z  toho 6 zahraničných študentov. Po vstup-

nom vyšetrení sa zistilo, že 21 študentov nemohlo darovať krv, 
lebo nevyhovelo podmienkam pre vykonanie odberu – mali 
nízku hladinu hemoglobínu.“
 Celkovo pracovníčky Národnej transfúznej služby do va-
kov odobrali 12 litrov krvi, čo je veľmi dobré číslo. „Študenti 
prejavili veľký záujem o darovanie, niektorých sme, bohužiaľ, 
museli odmietnuť. Preto by chcel náš spolok pripraviť rovnakú 
akciu aj na začiatku letného semestra, možno v spojení s Va-
lentínskou kvapkou krvi,“ dodal Patrik Balog.

Na požiar treba byť pripravený, každý by mal vedieť, čo robiť

 Lepšie je báť sa, ako sa zľaknúť. Stará pravda sa potvrdzu-
je v mnohých oblastiach života. V dnešnom jazyku jej môže-
me hovoriť aj PREVENCIA. Nikdy nevieme, čo sa nám môže 
znenazdania prihodiť, no každý človek by mal vedieť, ako 
zareagovať v krízovej situácii. Pripraviť sa na možnosť po-
žiaru v Študentských domovoch na Ceste pod Hradovou je 
lepšie, ako ho, nebodaj, zažiť na vlastnej koži. Protipožiarne 

cvičenia sa uskutočnili vo štvrtok a piatok 6. a 7. októbra 
2022 v žltej aj modrej budove internátov. V spoločnosti ria-
diteľa študentských domovov Jaroslava Hochmanna ho 
sledoval aj prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality 
Jozef Nagy a pracovníci oddelenia bezpečnosti a krízové-
ho riadenia UVLF. 
 Študentov vyrušili predpoludním požiarne sirény a hlasy 
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zamestnancov študentských domovov, ktorí mali budovy 
rozdelené podľa poschodí. Nie všetci sprvoti brali vážne 
výzvu, aby okamžite opustili svoju izbu a  čo najrýchlejšie 
odišli na parkovisko, resp. ihrisko pri budovách. Našli sa takí, 
ktorí nepočuli, lebo ešte spali, alebo mali na ušiach slúchad-
lá, či boli v  sprche. Aj s  takýmito prípadmi treba počítať. 
Hoci presun po schodištiach chvíľku trval, do 15 minút boli 
budovy prázdne. Výťah sa v prípade požiaru používať ne-
môže, automaticky schádza na prízemie a prívod elektriny 
sa vypína, rovnako ako v celom objekte. Úlohou každého 
ubytovaného je preto v  prípade požiaru zachovať pokoj, 
nešíriť paniku a čo najrýchlejšie opustiť objekt po schodišti 
a vyčkať na určenom mieste pred budovou. Musí čakať až 
do okamihu, keď sú spočítané všetky osoby, ktoré sa podľa 
vstupových turniketov nachádzali v  budove v  čase vyhlá-
senia poplachu. Takéto údaje v prípade požiaru významne 
pomáhajú hasičom a záchranárom pri prehľadávaní objek-

tov a záchrane ľudských životov. 
 Je mimoriadne dôležité, aby študenti, zamestnanci, všet-
ci ubytovaní i  návštevníci študentských domovov vždy 
zaznamenali svoj príchod a odchod čipovou kartou alebo 
zápisom na vrátnici. Požičiavanie, zneužívanie kariet, či ob-
chádzanie turniketov v prípade mimoriadnej situácie môže 
spôsobiť vážne problémy a ohroziť zdravie i životy ľudí.
 Závery z  protipožiarneho cvičenia v  budovách študent-
ských domovov vyhodnotia pracovníci oddelenia bezpeč-
nosti a krízového riadenia rektorátu spolu s vedením inter-
nátov. Na základe zistených skutočností prijmú aj opatre-
nia, ktoré by mali pomôcť všetkým ubytovaným v prípade 
krízovej situácie. Už teraz je jasné napríklad to, že treba 
zlepšiť kvalitu zvukových hlásení o  vzniku požiaru, ich in-
tenzitu, ale aj slovné informovanie v  slovenskom i  anglic-
kom jazyku.

 Vo štvrtok 29. septembra 2022 sa na Univerzite Ko-
menského v Bratislave uskutočnilo slovenské národné finá-
le celosvetového podujatia FalllingWallsLab, ktoré posky-
tuje priestor výnimočným projektom z rôznych vedeckých 
oblastí. Prebiehalo v hybridnom formáte – osobne i online 
a predstavilo sa osem finalistov, z toho dvaja zo zahraničia. 
Bola medzi nimi aj  zástupkyňa Univerzity veterinárskeho 
lekárstva a farmácie v Košiciach Zuzana Demčišáková, do-
ktorandka na katedre morfologických disciplín. Hoci sme 
jej silno držali prsty, nevyhrala, ale výborne nás reprezen-
tovala a získala neopakovateľnú skúsenosť. Ďakujeme za 
odvahu a šikovnosť! 
 V slovenskom finále Falling Walls Lab sa predstavilo osem 
finalistov, ktorí prezentovali projekty z rôznych oblastí.  
Zuzana Demčišáková, Univerzita veterinárskeho lekár- 
  stva a  farmácie v  Košiciach (Breaking the Wall of  
  Angiogenic Potential of Biomaterials)
Filip Duda, Technická univerzita v  Košiciach (Breaking the 
  Wall of Development of Metal Hydride Vessels in Mo- 
  bile Applications)
Monika Janíková, Univerzita Komenského v Bratislave (Bre- 
  aking the Wall of Erythroid Extracellular Traps – ETs)
Dominik Kadlubiak, Univerzita Komenského v  Bratislave 
  (Breaking the Wall of Unhealthy Urban Environment)
Martin Muzelák, Technická univerzita v Košiciach (Breaking 
  the Wall of Human-Computer Interfaces: MIDI Tool- 
  box)
Bo Peng, Cambridgeská univerzita (Breaking the Wall of 
  Quantum Computation)

V slovenskom finále Falling Walls Lab bola aj naša Zuzana Demčišáková

Eva Rutšeková, Univerzita Komenského 
v  Bratislave (Breaking the Wall of Igno-
ring the Historical Experience)
Mohammed Sow Sheriff, YALI Regional 
Leadership Center Accra Ghana (Brea-
king the Wall of Fake Journalism to Com-
munity journalism)
 Národné kolo súťaže inovatívnych 
myšlienok Falling Walls Lab malo napo-
kon netradične dvoch víťazov. Stali sa 
nimi študent Bo Peng z Cambridgeskej 
univerzity a študentka Monika Janí-
ková z Univerzity Komenského (UK) v 

Bratislave. Obaja priniesli prelomový nápad, ktorým pres-
vedčili porotu. Bo Peng sa zaoberá kvantovým počítaním 
cez kvantové chvenie kryštálu. Prišiel na to, že v tuhých 
látkach sa dá narábať s vibračnými stavmi kryštálu. Našiel 
spôsob, ako generovať kvantové chvenie kryštálu.  „Táto 
teória môže mať obrovské praktické dôsledky v oblasti počí-
tačov,“  povedal člen poroty Vladimír Bužek. Študentka UK 
Monika Janíková skúma využitie erytrocytov v boji proti 
infekcii. „Naša hypotéza spočíva v tom, že keďže erytrocyty a 
neutrofily majú rovnakého predka, môžu mať podobné vlast-
nosti,“ uviedla Janíková.
 Porota sa rozhodla udeliť dve prvé miesta i preto, že vo 
Veľkej Británii sa neuskutočnilo národné kolo, takže zo 
slovenského finále postúpia dvaja víťazi – reprezentantka 
Slovenska a reprezentant univerzity z Veľkej Británie. „Chce-
li sme oceniť kvalitu, ale zároveň sme si povedali, že národné 
slovenské kolo uskutočňujeme preto, aby sme dali šancu slo-
venským vedcom konfrontovať sa v Berlíne so zvyškom sve-
ta,“ povedal prezident súťaže Peter Moczo.
 Falling Walls Lab Slovakia je súčasťou celosvetového 
formátu, ktorý poskytuje priestor výnimočným projektom 
mladých inovátorov z rôznych vedeckých oblastí. Víťazi Fal-
ling Walls Lab Slovakia 2022 budú Slovensko reprezentovať 
v medzinárodnom finále kategórie Emerging Talents medzi 
100 účastníkmi z celého sveta 7. novembra. Predstavia svoj 
výskum, iniciatívu či podnikateľský model pred špičkovou 
porotou zloženou z vedcov, inovátorov a zástupcov biznisu. 
(s použitím informácií www.uniba.sk)
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Medzinárodná študentská výmena Twinnet
spojila našich a francúzskych študentov farmácie

 V septembri, tesne pred začiatkom akademického roka, 
sme mali možnosť privítať u nás počas medzinárodnej štu-
dentskej výmeny Twinnet študentov farmácie z Francúzska, 
konkrétne z univerzity Université d‘Angers. 
 Náplňou medzinárodnej výmeny je spoznávať rôzne kul-
túry, získať pohľad zahraničných študentov na farmáciu ako 
takú a zároveň vytvoriť a upevniť vzťahy s budúcimi kole-
gami. „Študenti boli počas výmeny ubytovaní v študentských 
domovoch na Podhradovej. Internáty sa im veľmi páčili, na-
koľko oni vo Francúzsku takýto typ ubytovania nemajú k dis-
pozícii. Pre našich francúzskych kolegov sme pripravili bohatý 
program, prostredníctvom ktorého sme sa im snažili v čo najk-
ratšom čase ukázať všetky krásy našej krajiny. Priblížili sme im 
rovnako aj vzdelávací systém na našej univerzite, našu kultúru 
a zvyky. Myslím, že sa nám to podarilo perfektne! Delegácia 
študentov si celú výmenu pochvaľovala a  maximálne užila 
a už teraz viem povedať, že sa určite niekedy vrátia preskúmať 
našu krajinu ešte viac. Chcel by som sa poďakovať našej uni-
verzite za podporu pri tomto projekte a taktiež aj Študentským 
domovom UVLF na Podhradovej za ubytovanie francúzskych 

študentov a za vytvorenie perfektných podmienok,“ povedal 
prezident Spolku košických študentov farmácie Patrik Ba-
log.

Zelená univerzita

Jesenný Uni Clean Up Day na jednotku

Prvú spoločnú akciu pre zelenú univerzitu v novom akade-
mickom roku, ktorú zorganizoval Klub IVSA (Medzinárodné 
združenie veterinárnych študentov) s podporou partnerov, 

sprevádzalo krásne slnečné počasie. Dobrovoľnícke podu-
jatie Uni Clean Up Day 2022 – jeseň pomohlo vo štvrtok 
20.   októbra 2022  skrášliť areál univerzity.  Zamerali sme 

 Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počíta-
čové programy Literárneho fondu na svojom septembro-
vom zasadnutí udelil prémiu za najlepšiu prácu Študent-
skej vedeckej konferencie v  školskom roku 2021/22 a  za 
vynikajúcu reprezentáciu slovenskej vedy v zahraničí dvom 

študentom našej univerzity. Získali ju Noémi Kulíková za 
prácu Cytogenetická analýza kobyly a jej žriebäťa s podoz-
rením na genetické príčiny postihnutia a Marián Ksiažek s 
prácou Novel hydroxylated chalcones with indole nucleus: 
synthesis, characterization and biological activity.

Prémie Literárneho fondu pre našich študentov
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sa na čistenie a zveľadenie areálu a pomohli vytvoriť lepšie 
a krajšie prostredie pre všetkých. Tí, ktorí prišli, mali dobrý 
pocit, že niečo urobili pre svoju univerzitu, zažili aj trochu 
zábavy v partii spolužiakov či kolegov na čerstvom vzdu-
chu a všimli si aj veci, ktoré inokedy nevidia. 
 Poriadne veľa práce bolo v  bylinkovej záhrade, kde pre 
burinu už nebolo vidno liečivé ani okrasné rastliny. Ak sa 
chceme týmto krásnym kusom nášho areálu pýšiť, bude 
treba spojiť sily a  venovať sa mu premyslene, koncepčne 

Výstava Veterinary & Pharmacy Libri 2022
 Koniec októbra je na UVLF neomylne spätý s obľúbenou 
knižnou výstavou Veterinary and Pharmacy Libri, ktorá toh-
toročne prebiehala v termíne 25. 10 – 28. 10. 2022. Podujatie 
svojím príhovorom slávnostne otvoril prorektor pre vedec-
ko-výskumnú činnosť a  doktorandské štúdium prof. MVDr. 
Juraj Pistl, PhD., a zástupca Slovart, G. T. G. Ing. Jozef Gross. 
 V priestoroch študovne pre zahraničných študentov UKES 
bolo sprístupnených 119 titulov z  renomovaných vydava-
teľstiev vedeckej literatúry ako Elsevier, Springer, Wiley, CRC 
Press, Taylor & Francis a iné s cieľom ponúknuť najnovší vý-
ber z odborných publikácií vydaných v roku 2022, ale aj 2021 
a niekoľko starších ročníkov. Výber zahŕňal široké spektrum 
titulov hlavne z veterinárnych disciplín – chirurgia, anató-

mia, toxikológia, parazitológia, biochémia, reprodukcia, ne-
urológia, oftalmológia, genetika atď. Množstvo titulov bolo 
zameraných na diagnostiku chorôb, chov alebo aj správanie 
veľkých a malých zvierat, či už išlo o populárne kone, psi a 
mačky, alebo nemenej dôležité včely. Niekoľko titulov za-
hŕňalo aj najnovšie poznatky užitočné pre novootvorený ba-
kalársky študijný program veterinárna sestra. 
 Nemohli chýbať ani tituly zamerané na témy reflektujúce 
aktuálne trendy vo svete, ako napríklad úloha vírusov v bio-
lógii, koronavírusy, vakcinácia, ale aj klimatické zmeny, klo-
novanie, pohoda zvierat, alebo CBD terapia vo veterinárnej 
medicíne. Značná časť výberu bola cielená tiež na vzdeláva-
nie samotných veterinárnych lekárov a ďalších zamestnan-

a systematicky po celý rok, aby prinášal skutočný úžitok i 
potešenie. Len dve brigády určite nestačia, aj keď všetci ro-
bili, čo sa dalo. Veríme, že Flóra klub nájde svoje uplatnenie 
aj tu a pomôže zorganizovať pravidelnú starostlivosť o by-
linkovú záhradu. 
 To, že lístie padá a padá a padá, sme kvôli suchu sledovali 
už v lete. V druhej dekáde októbra ho už bolo toľko, že sa 
niekoľko párov rúk s  hrabľami uplatnilo v  centrálnej časti 

okolo sochy Arda aj v parku pred rektorátom. Tam sa navy-
še pridali mocné chlapské ruky, pretože bolo treba vysypať 
chodníčky novým štrkom. Dievčatám sa zasa od buriny po-
darilo vyčistiť okolie nemocnice. 
 Ďakujeme všetkým, ktorí sa pridali a pomohli. Ďakuje-
me organizátorom za perfektnú prípravu a  podmienky, 
občerstvenie i  dostatok náradia. A ďakujeme aj čiernemu 
kocúrovi, ktorý postrážil počasie a bezpečnosť pri práci.  



cov veterinárnych ambulancií – riešenie problémov z  praxe, 
príručka pre zamestnancov psích útulkov či základy účtov-
níctva. 
 Oproti minulým ročníkom sme zaregistrovali zvýšenú 
návštevnosť z  radov študentov, najmä zahraničných, ktorí 
vyjadrili záujem mať časť vystavených titulov k dispozícii na 
samoštúdium v študovni. 
 Nezabudlo sa ani na obľúbenú motivačnú akciu pre za-
mestnancov UVLF Vyhraj knihu, ktorá sa rok čo rok teší veľkej 
účasti. V rámci nej sú vylosovaní 3 výhercovia, ktorí získajú 
vybrané tituly do čiastkových knižníc na svojich pracovis-
kách. 

 Až do jej zatvorenia v piatok poobede sa výstava tešila vy-
sokej návštevnosti, vyššej ako po minulé roky, v rámci ktorej 
bol zaznamenaný veľký počet objednaných titulov. Zamest-
nanci UVLF aj študenti vyjadrili výstave podporu a všetci by 
uvítali jej ďalšie pokračovanie. 

Zuzana Holečková
UKES

B-THENET –  najlepšie včelárske postupy prepoja EÚ
  B-THENET (Best Practices and Innovations 

for a Sustainable Beekeeping) je štvorročný 
projekt financovaný Európskou úniou, ktorého 
ambíciou je identifikovať osvedčené postupy 
vo včelárstve a prispieť k modernizácii včelár-

skeho sektora podporou inovácií. Hlavným cieľom projektu 
je výmena poznatkov a praktické vzdelávanie zamerané na 
užitočné a použiteľné osvedčené postupy vo včelárstve na 
miestnej úrovni.
 18 členov projektového konzorcia z radov výskumných or-
ganizácií, univerzít, mimovládnych organizácií a národných 
a medzinárodných zástupcov včelárov bude spolu s ďalšími 
spolupracujúcimi partnermi zhromažďovať, organizovať, 
zdieľať a šíriť včelárske postupy prostredníctvom interaktív-
nych viacstupňových platforiem.
 B-THENET vychádza zo zistení predchádzajúcich projektov 
a vytvára svoj vlastný súbor postupov, pričom využíva prí-
stup „zdola nahor“ za širokej účasti včelárov. To nám umož-
ňuje zohľadniť miestne faktory, ako sú podnebie, sociálno-
ekonomické obmedzenia, používané včelárske vybavenie, 
jazyk, regionálna genetika včiel a patogény a choroby v da-
nej krajine.
 B-THENET je založený na komunitách včelárov, poradcov 
a ďalších ľudí zaujímajúcich sa o európsky včelársky sektor. 
Tieto komunity sa prepoja prostredníctvom verejných elek-
tronických platforiem zameraných na manažment včiel a 
doplnených o postupy navrhnuté všetkými zainteresovaný-
mi stranami.

 Zozbierané včelárske postupy prejdú transparentným 
procesom výberu a overovania prostredníctvom verejnej 
online platformy „Exchange“ (výmena) a fyzických národ-
ných včelárskych centier zriadených v rámci projektu, ktoré 
využijú vstupy a kolektívne znalosti spolupracujúcich včelár-
skych združení. S podporou platformy „Exchange“ sa vyberú, 
sprístupnia a prispôsobia len tie postupy, ktoré budú spĺňať 
potreby včelárov, budú účinné a pripravené na použitie. 
Týmto spôsobom sa zohľadnia rozdiely medzi územiami EÚ 
a postupy sa prispôsobia špecifickým regiónom, jazykom, 
vybaveniu, genetike včiel, chorobám a manažmentu včelá-
renia.
 Vo finálnom repozitári projektu bude v atraktívnej a zro-
zumiteľnej forme sprístupnených najmenej 80 osvedčených 
postupov vrátane audiovizuálnych materiálov, ktoré budú k 
dispozícii v 15 európskych jazykoch. Tento tok praktických 
informácií podporí 13 národných včelárskych centier, 3 
medzinárodné včelárske centrá (jedno vo Švédsku pre po-
radcov v  rámci EÚ, druhé pod záštitou združenia Apimon-
dia pre európskych včelárov a  tretie zriadené organizáciou 
BeeLife pre ďalšie zainteresované strany) a cielené osvetové 
podujatia (312 národných a 6 medzinárodných) so širokým 
zapojením včelárov. Čoskoro prídeme s ponukou verejných 
podujatí, ktoré umožnia včelárom zo Slovenska zapojiť sa do 
projektu. 
 B-THENET tiež pripraví príručku EÚ k osvedčeným postu-
pom a súbor usmernení pre popularizátorov a poradcov v 
oblasti včelárstva, čím prispeje k rýchlemu procesu vzájom-

30 www.uvlf.sk



ného obohacovania a k väčšej akceptácii konečných výstu-
pov. B-THENET urýchli vzájomné prepojenie včelárskeho 
sektora EÚ prostredníctvom výmeny poznatkov o najlepších 
včelárskych postupoch, a tým posilní dlhodobé inovácie vo 
včelárstve. 
 Úvodné stretnutie projektu sa uskutočnilo 15. –  16. sep-
tembra 2022 v Ríme, v sídle Organizácie pre výživu a poľno-
hospodárstvo OSN (FAO), kde partneri projektu predstavili 
svoje jedinečné zručnosti a boli položené základy štvorstup-
ňových platforiem.

 

Financované Európskou 
úniou. Vyjadrené názory 
a stanoviská sú názormi 

a stanoviskami autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory 
a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry 
pre výskum. Európska únia ani orgán poskytujúci pomoc za ne 
nezodpovedajú.

Autori: konzorcium projektu B-THENET a doc. MVDr. Juraj 
Toporčák, PhD., doc. MVDr. Dagmar Mudroňová, PhD., 

Mgr. Ivana Pahulyiová

Katedra morfologických disciplín
získa nový fluorescenčný mikroskop

 Na pracovisku anatómie sa vďaka novému prístroju po-
sunie výskum a  vzdelávanie v oblasti používania alterna-
tívnych zvieracích modelov a metód o  významný krok do-
predu. Priamy biologický fluorescenčný mikroskop, ktorý 
univerzita zaobstará vďaka finančnému daru od Nadácie 
SPP a Nadácie U. S. Steel Košice, sa bude využívať pri vývoji a 
testovaní inovatívnych biomateriálov určených pre použitie 
v biomedicíne na regeneráciu kosti a chrupky človeka, resp. 
zvieraťa. Pracovisko anatómie používa na testovanie bioma-
teriálov oplodnené kuracie a prepeličie vajcia. Tento alterna-
tívny model je medzistupňom testovania materiálov medzi 
in vitro a  in vivo modelmi a kopíruje tak súčasný vedecký 
trend náhrady experimentálnych zvierat, čím podstatne zni-
žuje ich celkový počet vo výskume. Okrem toho tento model 
dokáže predpovedať správanie sa materiálu v živom orga-
nizme, a tak vyhodnotiť vhodnosť jeho použitia v humánnej 
alebo veterinárnej praxi.
 Nový mikroskop významnou mierou prispeje k podpo-
re využívania vtáčieho modelu ako alternatívnej zvieracej 
metódy testovania biomateriálov na našej univerzite. Taký-
to prístup testovania materiálov je na Slovensku jedinečný. 
Podpora implementácie inovatívnych metodík v biomedi-
cínskom výskume významne zlepší konkurencieschopnosť 

slovenskej vedy v tejto oblasti v porovnaní so zahraničnými 
pracoviskami a skvalitní tiež vzdelávací proces na našej uni-
verzite. Očakávame, že vďaka novým technickým možnos-
tiam sa zvýši účasť katedry morfologických disciplín v  do-
mácich a medzinárodných výskumných projektoch, praco-
visko získa nové patenty a udrží si a pritiahne mladé vedecké 
talenty zo SR aj zahraničia.  

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadá-
cie SPP a Nadácie U. S. Steel Košice. 

prof. MVDr. Eva Petrovová, PhD.

 

 

Konferencia ZO OZ PŠaV UVLF
 V  dňoch 18. – 19. októbra 2022 sa v  rekreač-
nom zariadení Crocus v  Kežmarských žľaboch 
uskutočnila konferencia Základnej organizácie 
OZ PŠaV Univerzity veterinárskeho lekárstva 
a farmácie v Košiciach. Konferenciu organizovala 
Rada ZO pod vedením jeho predsedu. Z vedenia 
UVLF sa jej zúčastnili prorektori – prof. MVDr. 
Jozef Nagy, PhD., MVDr. Martin Tomko, PhD., 
kvestor Ing. Róbert Schréter, PhD., a za AS UVLF 
prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD., predseda 
AS. Z  vyšších zväzových orgánov sa jej zúčast-
nili – predseda OZ PŠaV na Slovensku Ing. Pavol 
Ondek a podpredseda OZ PŠaV na Slovensku 
a  predseda Združenia vysokých škôl a  priamo 
riadených organizácií doc. Ing. Miroslav Habán, 
PhD. Za TUKE prof. RNDr. Blažej Pandula, CSc., 
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 Dňa 1 – 2.9.2022 sa v Hoteli Sova v Ždia-
ri (Goralská krčma) uskutočnilo už XIII. 
ročník tradičného spoločného  zasad-
nutia vedenia českej a slovenskej ko-
mory veterinárnych lekárov. Našich 
hostí sme privítali tento rok v Belianskych 
Tatrách v  krásnom kraji goralov. Vo štvr-
tok po príchode niektorí hostia využili aj 
návštevu Zakopaného. 
 Večer privítal všetkých hostí z  predsta-
venstva KVL ČR prezident KVL SR MVDr. 
Ľubomír Kráľ a poprial im príjemný pobyt 
na Slovensku. V piatok od rána zasadali 
samostatne prezídium KVL SR a pred-
stavenstvo KVL ČR s krátkou prestávkou 
na obed, kde si riešili každý svoju internú 
agendu. O 16.00 hodine nasledovalo spo-
ločné zasadnutie oboch komôr. Spoločné diskutované témy 
boli zamerané na legislatívu, liekovú politiku, AMR, výkon SVČ, 
korporátne spoločnosti, evidenciu liekov, poistenie súkrom-
ných veterinárnych lekárov, súkromné veterinárne činnosti v 
súvislosti so situáciou na Ukrajine a  výkon súkromných vete-
rinárnych činností členmi komôr v rámci EÚ. Témy boli nielen 
aktuálne, ale aj veľmi rozsiahle, a preto rozhovory pokračovali 
neformálne aj po večeri do neskorých hodín. 
 Večer sme pre našich hostí pripravili z miestneho folklórneho 

združenia v Ždiari prednášku o histórií Ždiaru a celého regiónu 
s premietaním, folklórnym vystúpením a ľudovou hudbou. Hos-
tia ocenili program, ale aj kultúrne dedičstvo celého regiónu. 
 Nakoľko sme akciu spojili s výstupom veterinárnych lekárov 
na tatranské štíty, takmer všetci účastníci spoločného stretnu-
tia sa zúčastnili nasledujúci deň v sobotu aj turistiky v Belian-
skych Tatrách.  

MVDr. Ladislav Stodola

KVL SR informuje
Spoločné zasadnutie KVL SR a KVL ČR

a  Ing. Anna Hodulíková, PhD., 
a za PU Mgr. Ján Mikluš.
 Na konferencii odznela sprá-
va o  činnosti odborovej orga-
nizácie za ostatné obdobie, 
v  ktorej predseda Rady ZO 
poukázal na jednej strane, ako 
pandémia ovplyvnila činnosť 
ZO, ale na strane druhej, že 
zástupcovia ZO v  orgánoch či 
v  komisiách UVLF si plnili svo-
je povinnosti. Ďalej zdôraznil, 
ako a  akým smerom sa bude 
uberať činnosť organizácie 
v  nasledujúcom období. Ďalej 
to bola správa revíznej komisie, 
plnenie čerpania rozpočtu ZO a 
hodnotenie plnenia KZ v  roku 
2022, informácia o  stave, tvor-
be a čerpaní sociálneho fondu 
na UVLF za rok 2021.
 Konferenciu v  mene rektorky UVLF Dr. h. c. prof. MVDr. 
Jany Mojžišovej, PhD., pozdravil prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., 
prorektor, ktorý   zároveň informoval o  aktuálnych úlohách 
pre prebiehajúci akademický rok 2022/2023. 
Predseda odborového zväzu na Slovensku i predseda Zdru-
ženia VŠ a PRO informovali prítomných delegátov o aktuál-
nych aktivitách zväzu ako celku i združenia s poukázaním na 
nepriaznivú finančnú situáciu vo vysokom školstve.
 Delegáti konferencie uložili Rade ZO začať s prípravou ko-
lektívneho vyjednávania so zamestnávateľom pre prípravu 

Kolektívnej zmluvy UVLF na rok 2023 tak, aby bola podpí-
saná do konca roka 2022. 36 delegátov okrem možností 
vyjadriť sa k predloženým materiálom i predkladať návrhy, 
mali možnosť využiť služby rekreačného zariadenia typu 
wellnes či masáže. Okrem toho sa zúčastnili krátkej návšte-
vy neďalekého poľského mestečka Zakopané. 

prof. RNDr. Michal Toropila, CSc.
foto: Denisa Boľanovská
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Hubertova jazda urobila radosť všetkým

 Záver jazdeckej a  poľovníckej sezóny zvestovala v cen-
tre Košíc v piatok 14. októbra 2022  slávnostná Huberto-
va jazda. Pripravila ju Univerzita veterinárskeho lekárstva 
a farmácie v Košiciach v spolupráci s Mestom Košice, aby tak 
symbolicky vzdala česť jazdcom, športovcom a koňom, ktoré 
celý rok slúžia človeku, reprezentujú ho a pomáhajú mu v 
jeho práci. 
 Na poludnie sa stretlo 51 jazdcov na koňoch pri bronzo-
vej soche žrebca Arda  uprostred areálu UVLF. Pozvanie re-
ktorky UVLF  Jany Mojžišovej  prijali primátor mesta Koši-
ce Jaroslav Polaček a starostovia košických mestských častí 
Sever  František Ténai  a Západ  Marcel Vrchota. Tieto dve 
mestské časti sú pevne spojené s univerzitou, keďže v prvej 
univerzita sídli a v druhej leží Jazdecký areál UVLF. Hosťami 
boli aj zástupcovia Policajného zboru SR – riaditeľ odboru 
kynológie a  hipológie  Prezídia PZ  mjr. JUDr. Ladislav Fi-
lip, vedúca oddelenia metodiky odboru kynológie a hipoló-
gie Prezídia PZ SR pplk. Ing. Júlia Zlejšia, špecialistka odbo-
ru kynológie a hipológie pplk. PhDr. Martina Idešicová a 
spolu s nimi aj veliteľ oddelenia jazdnej polície Košice npor. 
Mgr. Marcel Kellner.  Slávnosť si nenechali ujsť prorektori 
UVLF Martin Tomko, Juraj Pistl, Jozef Nagy, Zita Faixová i 
kvestor  Róbert Schréter  a predseda odborovej organizá-
cie Michal Toropila.
 Keď master Hubertovej jazdy Vladimír Hura predniesol 

reglement, mohol sa zástup 51 jazdkýň a jazdcov na čele s 
dvoma kočmi vydať po Komenského a Hlavnej ulici do srdca 
historického centra mesta, pred Štátne divadlo. Tam sa sláv-
nosť zopakovala pred očami Košičanov, ktorých očarili aj štu-
denti, členovia Klubu sokoliarstva a rehabilitácie dravcov pri 
UVLF pod vedením Rasťa Homzu. Ten im predstavil dravcov, 
ale aj ich úlohy, ktoré mali v minulosti i dnes pri love. Atmo-
sféru dokreslili poľovnícki trubači zo Strednej odbornej ško-
le lesníckej v Prešove pod vedením Jozefa Daňka. Nemohli 
chýbať, pretože poriadny lov sa bez trubačov nezaobíde a aj 
v Košiciach zazneli tradičné slovenské poľovnícke signály a 
poľovnícka hudba.     
 Zaujímavosťou bol koč, v ktorom sa viezli hostia Huber-
tovej jazdy. V jeho záprahu bol pár lipicanom z Národného 
žrebčína v Topoľčiankach. Na kozlíku sedel najlepší vozataj 
na Slovensku  Miroslav Matuška, účastník svetových jaz-
deckých hier, ktorý ako prvý Slovák ovládol šestnásťzáprah 
hrdých lipicanov. Osem párov bielych koní mu zapriahli na 
oslavách deväťdesiatky Národného žrebčína Topoľčianky. 
Súčasťou Hubertovej jazdy 2022 bol aj hon na líšku v lesoch 
okolo Bankova. Víťazom honu sa stal por. Marián Zgola, prí-
slušník košickej jazdeckej polície. 

Zuzana Bobriková
Foto: Jakub Máčala a Miroslav Vacula
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posúdiť fyziologické, morfologické 
a  špecifické morfologické exteriéro-
vé vlastnosti. Posudzovanie sa robí 
voľným okom a pomocnými merad-
lami schválenými Slovenským zvä- 
zom chovateľov. Študenti sa okrem 
mnoho iného spolupodieľali na 
tomto posudzovaní a  vyberaní naj-
lepšieho a  najkrajšieho jedinca tým, 
že asistovali pri fixácii, pri vážení, pri 
manipulácii, pri meraní dĺžky ušníc 
jedincov, no a taktiež tieto zistenia 
zapisovali do hodnotiteľských hár-
kov. Popri posudzovaní sa dozvedeli 
aj iné zaujímavé a v praxi potrebné 
informácie týkajúce sa plemien a je-
dincov. 

Je skvelé, že naša univerzita výraznou mierou podporuje te-
matické zážitkové vzdelávanie študentov, ktoré im pomáha 
k  lepšiemu aplikovaniu získaných teoretických vedomostí. 
Do budúcnosti má katedra výživy a chovu zvierat napláno-
vané aj ďalšie účasti študentov UVLF na výstavách Sloven-
ského zväzu chovateľov. Univerzita i katedra sa chce v rámci 
dlhoročnej spolupráce aj naďalej spolupodieľať na poduja-
tiach tohto druhu. Pomôže to prepojeniu teórie s praxou, no 
a zároveň to tiež iste výrazne prispeje k zlepšeniu dosahova-
ných študijných výsledkov.

Text a foto: MVDr. Šimon Halás
Katedra výživy a chovu zvierat UVLF

Zootechnika trocha inak...

 V septembri 2022 sa študenti druhého ročníka našej uni-
verzity v rámci výučby predmetu zootechnika, ktorý zastre-
šuje Katedra výživy a chovu zvierat UVLF, zúčastnili na dvoch 
zaujímavých podujatiach. Prvým bola 25. oblastná výsta-
va drobných zvierat v  Poprade-Veľkej, ktorú v  piatok 9. 
septembra 2022 zorganizoval Oblastný výbor Slovenského 
zväzu chovateľov v Poprade. Druhým podujatím bola o dva 
týždne neskôr v  piatok 23. septembra výstava drobných 
zvierat vo Veľkej Ide.
 V oboch prípadoch boli na podujatiach vystavované a po-
sudzované kožušinové zvieratá, králiky, holuby a  hydina 
vodná i hrabavá. Študenti UVLF si prakticky vyskúšali aj úlo-
hu posudzovateľov. Úlohou posudzovateľa bolo komplexne 

Práca kynológa vie byť náročná a namáhavá

 Približne stovka študentov UVLF študijných programov 
kynológia, vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii 
a hipoterapii, hygiena potravín, veterinárna sestra sa v stre-
du 28. septembra 2022 zúčastnila na ukážkach policajnej 
a  športovej kynológie v  univerzitnom areáli Pri Hati. Štu-
denti mohli vidieť a zažiť dych berúce ukážky práce policaj-
ných psov i psovodov, napríklad cviky so psami, ukážky po-
slušnosti, aportovanie, skoky cez prekážky, pachové práce, 
vyhľadávanie nábojníc či zadržanie páchateľa. Na „vlastnej 
koži“ si dokonca mohli študenti vyskúšať rolu páchateľa. Via-
cerí prejavili záujem navliecť sa do špeciálneho „Ringo“ oble-
ku, aby sa na tú krátku chvíľu stali figurantmi. 
 Veľká VĎAKA patrí ppor. Lukášovi Gánovskému z OR PZ 

Trebišov, ktorý je naším študentom externej formy študijné-
ho programu kynológia. Vynikajúco a profesionálne vysvetlil 
a  ukázal časť práce policajného kynológa prítomným štu-
dentom UVLF.
 Tieto ukážky policajnej kynológie, tentoraz však obohate-
né o ukážky športovej, poľovníckej a záchranárskej kynoló-
gie, sa zrealizovali v areáli Pri Hati aj vo štvrtok 6. októbra 
2022 pre zahraničných študentov a pre študentov študijné-
ho programu všeobecné veterinárske lekárstvo. 
 Okrem ppor. Gánovského sa do aktívnej prezentácie uká-
žok zapojili členovia Kynologického záchranného zboru Slo-
venskej republiky (KZZ SR), členovia Kynologického klubu 
UVLF a členovia Klubu poľovníckej kynológie UVLF. Prítomní 
študenti tak videli popri policajnej kynológii aj ukážky práce 
univerzitných kynologických klubov. Taktiež sa oboznámili 
s činnosťou a úlohami KZZ SR, teda aj s tým, ako postupovať, 
ak sa ktosi stratí v  teréne, ako to prebieha počas pátracích 
akcií či pri tréningoch psovodov a ich psíkov. Práca kynológa 
vie byť skutočne náročná a namáhavá, no dosiahnuté úspe-
chy v pátraniach po nezvestných osobách, záchrane životov 
či majetku iste nejedného potešia na duši.

Text a foto: MVDr. Šimon Halás 
Katedra výživy a chovu zvierat UVLF
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Blahoželáme všetkým, ktorí vybehli na maratónsku trať
 Predseda Aka-
demického sená-
tu UVLF Slavomír 
Marcinčák so štar-
tovým číslom 719 
dobehol na mara-
tónskej trati medzi 
mužmi ako 614-ty 
s  časom 04:03:57. 
Len o  pár miest za 
ním, na 651. priečke 
s  časom 04:08:03, 
dobehol správca 
telocvične Ondrej 

Klein. Medzi bežkyňami a bežcami na polmaratónskej trati 
bola aj naša absolventka a  výborná bežkyňa Zuzana Dur-
cová, ktorá s  časom 01:28:12 dobehla ako deviata medzi 
ženami. V kategórii inline korčuliarov bol Vladimír Krajňák 
medzi mužmi na 26. mieste s časom 00:49:43.
Hlavne na polmaratónskej trati sa zaiste objavili aj mnohí 
naši slovenskí i zahraniční študenti a študentky. Nemáme od 
nich informácie o ich výsledkoch, ale aj tak im blahoželáme 
k výkonom a tešíme sa, že na budúci rok nám dajú vedieť už 
vopred, aby sme ich mohli na trati aj povzbudiť. Podobne 
na trati rodinného minimaratónu, ktorý je príležitosťou pre 
celé rodiny. Pri okrúhlej stovke Medzinárodného maratónu 
mieru to bude určite zážitok.

(zb)

 Futbalový turnaj troch univerzít o putovný pohár odohrali 
v stredu 14. septembra 2022 v Košiciach družstvá Sloven-
skej poľnohospodárskej univerzity v  Nitre, Technickej 
univerzity vo Zvolene a  Univerzity veterinárskeho le-
kárstva a farmácie v  Košiciach. Turnaj sa uskutočnil pod 
záštitou rektorky UVLF Jany Mojžišovej a  Rady Základnej 
organizácie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy 
UVLF.  Turnaj otvoril predseda Rady ZO UVLF, ktorý privítal 
zástupcov vedenia a  Akademického senátu UVLF v  Koši-
ciach, vedenia SPU v Nitre, TU vo Zvolene, TU v Košiciach a 
Strednej odbornej školy veterinárnej v Barci. Na turnaji sa zú-
častnili aj zástupcovia OZ PŠaV na Slovensku – podpredse-
da OZ PŠaV a predseda združenia VŠ a PRO, predseda, resp. 
podpredsedníčka  odborových organizácií v Nitre a vo Zvo-
lene, predsedovia odborových organizácií TUKE, UPJŠ v Ko-
šiciach a PU v Prešove. Aj keď na koniec, ale o to úprimnejšie 
a srdečnejšie boli privítané družstva samotných aktérov toh-
to turnaja. Slávnostný príhovor i slávnostný výkop pred sa-
motným turnajom mala Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, 
PhD., rektorka UVLF v Košiciach.
 Na štadióne TJ Slávia Technickej univerzity Košice na Wat-
sonovej ulici odohrali tímy troch univerzít turnaj systémom 
každý s  každým. Nad dodržiavaním futbalových pravidiel 
v duchu fair play dohliadala trojica rozhodcov a aj ich priči-
nením, ale predovšetkým samotných aktérov turnaja nemu-
seli byť využité služby rýchlej zdravotnej pomoci, ktorá bola 

vždy po ruke.
 Je viac ako chvályhodné, že v  družstve UVLF boli aj tri 
ženy, ktoré sa svojimi výkonmi vyrovnali mužom. A ako je to 
na každom turnaji, víťazom síce chce byť každý, ale v skutoč-
nosti ním môže byť len jeden. A tu je aj výsledok. Putovný 
pohár za víťazstvo v turnaji troch univerzít získalo domáce 
mužstvo Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie 
v Košiciach.
Celkové poradie:
1. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Koši-
ciach
2. Technická univerzita vo Zvolene
3. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

 Okrem toho boli ocenení aj naj-
lepší aktéri turnaja. Za najlepšiu 
hračku bola vyhlásená Simona 
Meková z  UVLF, najlepšieho hráča 
Pavol Sedlak z TU vo Zvolene, naj-
lepším strelcom bol Viliam Horváth 
z UVLF a najlepšou brankárkou Ale-
xandra Dohnal z UVLF.

 Tri univerzity spája spoločná 
orientácia na budúcnosť nášho 
agrosektora. Vychovávajú odborní-

Futbalový turnaj troch univerzít

www.uvlf.sk 35



Krásny pohľad zo Sivca odmenou za námahu
 Výstup na jesenný Sivec (781 m. n. m.) zorganizovalo  v 
sobotu 15.  októbra 2022 pracovisko telesnej výchovy 
a  športu  Katedry všeobecných kompetencií UVLF a TJ Slá-
via UVLF. Počasie ako stvorené na jesennú turistiku priláka-
lo skupinu študentov, ktorí za námahu dostali ako odmenu 
krásny výhľad z vrcholu Sivca. Cestou mali aj sprievod pas-
tierskych psov z miestneho salaša, a tak s nimi ako odborníci 
na zvieratá úspešne podebatovali a pohrali sa.
„Výlet bol super, počasie parádne, študenti vládali, čo si môže-
me viac priať?“ skonštatovala Beáta Gajdošová z pracoviska 
telesnej výchovy a športu. „Bol to prvý výlet po dva a pol roku, 
tak si hovoríme: konečne!“                                                                      (zb)
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kov, ktorí majú priamy vplyv na zabezpečovanie potravino-
vej sebestačnosti, pestovanie plodín, chov hospodárskych 
zvierat, starostlivosť o ich zdravie, kontrolu výroby a predaja 
bezpečných potravín, ochranu a tvorbu životného prostre-
dia, starostlivosť o  lesy a  ich ekologickú rovnováhu, ale aj 
produkčnú schopnosť a život v nich. Na troch univerzitách 
pracujú stovky odborníkov, vedcov a výskumníkov, ktorí sa 
podieľajú na rozvojových projektoch a významnou mierou 
ovplyvňujú budúcnosť Slovenska v mimoriadne citlivom ag-
rosektore.

 A pre naplňovanie spoločnej orientácie, nadväzovaniu no-
vých kontaktov pre vzájomnú spoluprácu určite napomáha 
aj toto športové podujatie, ktoré nie je len tradičným, ale aj 
výnimočným v rámci univerzít na Slovensku. Veríme, že na 
turnaji sa stretneme aj o rok. Štafetu jeho organizovania pre-
brala TU vo Zvolene.
Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Michal Toropila
Foto: Šimon Halás


