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Komplexná akreditácia
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komplexná akreditácia činností vysokej školy sa uskutočňuje v šesťročných intervaloch podľa vopred zverejneného plánu komplexných akreditácií vypracovaného
Akreditačnou komisiou. V súlade so zákonom č. 131/2002
Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení neskorších
predpisov komplexná akreditácia činností vysokej školy
v nadväznosti na jej dlhodobý zámer je proces, v rámci
ktorého Akreditačná komisia komplexne posúdi a zhodnotí
vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú, umeleckú a ďalšiu tvorivú
činnosť vysokej školy, ako aj personálne, technické, informačné a ďalšie podmienky, v ktorých sa táto činnosť uskutočňuje, a vyjadrí sa k žiadostiam vysokej školy o akreditáciu
všetkých študijných programov a o akreditáciu všetkých
habilitačných konaní a konaní na vymenovanie profesorov,
v ktorých chce vysoká škola mať priznané zodpovedajúce
práva.
Na účely komplexnej akreditácie činností predloží vysoká
škola v termíne podľa plánu komplexných akreditácií najmä
tieto podklady:
- hodnotenie vlastnej činnosti; jeho súčasťou sú aj
výsledky pravidelných študentských ankiet;
- žiadosti o akreditáciu všetkých študijných programov,
v ktorých chce mať priznané právo udeľovať akademický titul vrátane príslušných podkladov týkajúcich sa študijných programov;
- žiadosti o akreditáciu habilitačného konania a konania
na vymenúvanie profesorov vo všetkých študijných
odboroch, v ktorých chce mať priznané právo tieto
konania uskutočňovať vrátane príslušných podkladov;
- podklady na hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej činnosti a ďalšej tvorivej činnosti;
- podklady na vyjadrenie Akreditačnej komisie o
začlenení vysokej školy podľa (podľa § 2 ods. 13 zákona
č. 131/2002 Z. z o vysokých školách a o zmene a doplnení neskorších predpisov vysoké školy môžu byť za
splnenia ustanovených kritérií začlenené medzi univerzitné vysoké školy alebo odborné vysoké školy);
- vnútorný predpis upravujúci vnútorný systém kvality a
podklady na jeho uplatnenie.
Termíny na predkladanie podkladov sú súčasťou plánu
komplexných akreditácií a spolu s kritériami používanými pri
vyjadrovaní sa o zaradení vysokej školy a kritériami používanými pri hodnotení úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej
a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie
činností vysokej školy musia byť známe aspoň jeden rok
vopred.
Akreditačná komisia SR vypracovala a na 2. mimoriadnom
zasadnutí 24. 4. 2013 v Bratislave schválila plán komplexných
akreditácií na roky 2014 – 2016, z ktorého vyplynula pre našu
univerzitu úloha odovzdať podklady pre komplexnú akredi-

táciu do 2. 6. 2014, pričom bolo hodnotené obdobie činnosti
školy za roky 2008 – 2013. UVLF v Košiciach odovzdala
podklady v stanovenom termíne a týmto dňom sa začala
komplexná akreditácia našej univerzity.
Na posúdenie žiadosti UVLF o komplexnú akreditáciu ako
aj na koordináciu činnosti jednotlivých stálych pracovných
skupín bola v súlade so štatútom Akreditačnej komisie ustanovená na 76. zasadnutí Akreditačnej komisie uznesením č.
76.8.2 dočasná pracovná skupina v tomto zložení: Daniela
Ježová (predseda), Juraj Šteňo, Miroslav Urban, Jozef Vilček,
Ivan Hyben. Po ukončení členstva v Akreditačnej komisii J.
Šteňu a I. Hybena bola dočasná pracovná skupina doplnená
na základe uznesení Akreditačnej komisie č. 79.8.1 a 82.6.4
o Viliama Kupca a Mariána Šurába.
V súlade s vyššie citovanými predpismi dočasná pracovná
skupina spolu s delegovanými zástupcami dotknutých
stálych pracovných skupín uskutočnila na UVLF v Košiciach
v dňoch 3. – 4. 11. 2014 návštevu, počas ktorej preverila
skutočnosti uvedené v podkladoch k žiadosti o komplexnú
akreditáciu. Doplnila informácie nazretím do príslušnej
dokumentácie, obhliadla priestory a vybavenie vysokej
školy a uskutočnila osobné pohovory s poverenými členmi
orgánov akademickej samosprávy UVLF v Košiciach, ako aj
s jej zamestnancami a študentmi. Študentskú radu vysokých
škôl zastupoval pri návšteve UVLF Viktor Varga.
Akreditačná komisia zaslala listom z 8. 7. 2015 na vyjadrenie rektorke UVLF v Košiciach návrh hodnotiacej správy
s odporúčaniami. Po preštudovaní návrhu hodnotiacej
správy UVLF v Košiciach vypracovala a zaslala Akreditačnej
komisii vyjadrenie k návrhu hodnotiacej správy.
V dňoch 22. – 25. 8. 2015 sa uskutočnilo 88. zasadnutie
Akreditačnej komisie, súčasťou ktorého bolo aj prerokúvanie
hodnotiacich správ 22 vysokých škôl.
Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
na 88. zasadnutí Akreditačnej komisie (24. 8. 2015) reprezentovali rektorka prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., prof. MVDr.
Jozef Nagy, PhD. (prorektor pre rozvoj školy a hodnotenia
kvality) a doc. MVDr. Peter Korim, CSc. (referát hodnotenia
kvality).
Rektorka UVLF v Košiciach prof. MVDr. Jana Mojžišová,
PhD., vo svojom vystúpení poďakovala Akreditačnej komisii
za spoluprácu počas komplexnej akreditácie a ocenila jej
úlohu pri napomáhaní zvyšovania kvality vysokoškolského
vzdelávania a výskumu. Ďalej stručne uviedla prehľad
všetkých aktivít, ktoré UVLF v Košiciach realizuje v rámci
procesov hodnotenia kvality aj mimo komplexnej akreditácie. V závere vystúpenia sa venovala aj problematike vzdelávania v študijnom odbore farmácia, ktoré malo vo svojich
začiatkoch viaceré problémy a nedostatky (začiatok v ak.
roku 2006/2007), ale v súčasnosti má dobrý vedecko-techwww.uvlf.sk

nický potenciál na kvalitný rozvoj. Na podporu tohto stanoviska uviedla podieľanie sa na viacerých projektoch vrátane
spolupráce s UPJŠ v Košiciach (MediPark). Návrh hodnotiacej
správy a stanovisko k pripomienkam rektorky predniesla
predsedníčka dočasnej pracovnej skupiny Daniela Ježová.
V diskusii s členmi Akreditačnej komisie bola UVLF v Košiciach charakterizovaná ako jedinečná svojho druhu v oblasti
veterinárskych vied, pričom bola zdôraznená aj jej príkladná
spolupráca s praxou. K ostatným oblastiam výskumu
postupne vystúpili Jozef Vilček (OV 13), Andrej Dukát (OV
18) a Ľubor Fišera (OV 12). V závere rokovania AK odsúhlasila Hodnotiacu správu pre UVLF v Košiciach a vyjadrenie o
začlenení UVLF počtom hlasov 18 z prítomných 18 členov
Akreditačnej komisie.
Z HODNOTIACEJ SPRÁVY VYBERÁME:
Akreditačná komisia konštatovala, že UVLF v Košiciach
napĺňa poslanie ako to má stanovené v štatúte a v dlhodobom zámere, okrem tvorivého vedeckého bádania
v oblasti farmácie, kde sa zámery plnia len čiastočne.
Silnými stránkami univerzity sú:
1. UVLF je v rámci SR jedinou univerzitou poskytujúcou
veterinárske vzdelanie.
2. V hodnotenom období sa skvalitnila a zmodernizovala
infraštruktúra univerzity pre výskum aj výučbu. Od
ostatnej komplexnej akreditácie sa výrazne zlepšili
podmienky hlavne v oblasti klinických predmetov,
zlepšilo sa materiálno-technické vybavenie kliník.
3. Vo viacerých disciplínach je veľmi dobrá kvalita publikačných výstupov.
4. Úspešné ohodnotenie veterinárnych študijných
programov Európskou asociáciou veterinárskych
univerzít a fakúlt (EAVE).
5. O medzinárodnej reputácii univerzity svedčí aj spoločný
bakalársky študijný program s univerzitou v Nórsku.
6. UVLF má intenzívnu spoluprácu s poľnohospodárskou
praxou a veterinárnou správou, vďaka ktorej zabezpečuje kvalitnú praktickú výučbu študentov. Toto
zvyšuje aj atraktivitu UVLF pre študentov zo zahraničia.
Objektívny a transparentný prístup v prijímacom
konaní na všetkých troch stupňoch štúdia.
7. Efektívna spolupráca s orgánmi štátnej správy, s renomovanými univerzitami doma a v zahraničí, s rezortnými výskumnými ústavmi a s ústavmi SAV.
Slabé stránky boli identifikované ako:
1. Vedecké bádanie a jeho výstupy v oblasti farmaceutických vied nie sú dostatočné.
2. V hodnotenom období mala UVLF relatívne malé zapojenie do veľkých medzinárodných vedeckých projektov,
absentovali zahraničné granty.
3. Diplomové práce študentov mali variabilnú úroveň.
4. Personálne zabezpečenie výučby, výskumu a ďalších
činností na univerzite si vyžaduje zlepšenie kvalifikačnej štruktúry zamestnancov.
5. Personálne zabezpečenie výučby v študijnom
programe farmácia je nedostatočné.
Akreditačná komisia odporučila univerzite prijať nasledovné opatrenia na zlepšenie práce:
1. Dočasne znížiť počet študentov prijímaných do prvých
ročníkov v študijnom programe farmácia do zabezpečenia dostatočného personálneho a vedeckého potenciálu tohto programu.
2. Výrazne zvýšiť vedecké bádanie a jeho publikačné
výstupy v odbore farmácia.
3. V rámci študijného programu farmácia zabezpečiť
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výučbu jednotlivých predmetov kvalitnými odborníkmi v danej oblasti.
6. Pravidelne monitorovať a vyhodnocovať vzdelávací
proces na všetkých pracoviskách.
7. Zvýšiť úsilie na získanie a realizáciu významných
výskumných grantových projektov.
Hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej
tvorivej činnosti UVLF v Košiciach
V rámci komplexnej akreditácie bola posudzovaná aj
úroveň výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej
činnosti UVLF (ďalej len „výskum“) za hodnotené obdobie
rokov 2008 – 2013, pričom sa hodnotili:
a) výstupy výskumu (atribút výstupov),
b) prostredie pre výskum (atribút prostredia),
c) ocenenie výsledkov výskumu (atribút ocenenia).
Hodnotenie sa uskutočnilo v štyroch oblastiach
výskumu, v ktorých mala vysoká škola v hodnotenom
období absolventa študijného programu druhého a/alebo
tretieho stupňa.
Výsledky hodnotenia podľa oblastí výskumu, v ktorých
vysoká škola mala v hodnotnom období akreditované
študijné programy, sú tieto:
UVLF

Číslo a oblasť výskumu

12. chémia, chemická
technológia a biotechnológie

Hodnotenie
výskumu
(kategória
hodnotenia)
B-/2,50

UVLF sa 13. vedy o živej prírode
B+/3,30
nečlení
na fakulty 18. lekárske, farmaceutické
C+/2,40
a nelekárske zdravotnícke vedy
20. veterinárske vedy

A-/3,70

Kritéria používané pri hodnotení sú nasledovné:
KZU – 1 Výsledky hodnotenia výskumnej činnosti vysokej
školy
KZU – 2 Výstupy výskumnej, umeleckej činnosti študentov
a absolventov doktorandského štúdia
KZU – 3 Podiel oblastí výskumu, v ktorých vysoká škola
poskytuje aj doktorandské študijné programy
Plnenie kritérií UVLF v Košiciach
KZU – 1 50 %
KZU – 2 100 %
KZU – 3 100 %
Pre zaradenie vysokej školy medzi univerzity musí
vysoká škola dosiahnuť v najmenej 60% hodnotených
oblastiach výskumu hodnotu najmenej B. UVLF v Košiciach
nenaplnila kritérium KZU – 1, pretože z hodnotených 4
oblastí výskumu za celú univerzitu dosiahli hodnotenie B len
2 oblasti výskumu ( OV 20 veterinárske vedy a OV 13 vedy
o živej prírode). Akreditačná komisia na základe hodnotenia
plnenia kritérií používaných pri vyjadrovaní sa o zaradení
konštatuje, že UVLF v Košiciach spĺňa kritérium KZU – 2, KZU
– 3 a nespĺňa kritérium KZU – 1 na zaradenie medzi univerzitné vysoké školy.
Vyjadrenie Akreditačnej komisie k vnútornému systému
kvality a jeho uplatňovaniu
Ciele stanovené dokumentom o vnútornom systéme
www.uvlf.sk

zabezpečenia kvality sú reálne a dobre definované. UVLF si
uvedomuje svoje silné a slabé stránky a je schopná zodpovedne kontrolovať kvalitu vzdelávacej a umeleckej/vedeckej
práce a prispievať k jej zlepšeniu.
Na základe hodnotenia kritérií KVSK-A1 až KVSK-A6 a
kritérií KVSK-B1 až KVSK-B6 Akreditačná komisia konštatuje,
že Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
má v súčasnosti vyhovujúci vnútorný systém kvality a
jeho uplatňovanie je na dostatočnej úrovni.
Minister školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky Juraj Draxler zaslal 19. 11. 2015 rektorke výsledky
komplexnej akreditácie UVLF v Košiciach, čím bola ukončená komplexná akreditácia našej univerzity.
Študijným programom pre prvý stupeň vysokoškolského štúdia bezpečnosť krmív a potravín, kynológia, náuka
o živočíchoch, vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii bola priznaná spôsobilosť udeľovať
akademické tituly do najbližšej komplexnej akreditácie.
Rovnako bol hodnotený študijný program pre druhý stupeň
vysokoškolského štúdia trh a kvalita potravín.
Spôsobilosť udeľovať akademické tituly bola priznaná
aj študijným programom pre spojený prvý a druhý stupeň
vysokoškolského štúdia všeobecné veterinárske lekárstvo
a hygiena potravín. Platnosť priznaného práva udeľovať
akademické tituly bola pozastavená študijnému programu
farmácia, čo znamená, že vysoká škola nesmie na tento
študijný program prijímať nových študentov a je povinná
neodkladne prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov,
ktoré mali za následok pozastavenie platnosti priznaných práv a do jedného roka podať správu o ich výsledku.
UVLF v Košiciach podala správu o prijatých opatreniach na
odstránenie nedostatkov v tomto študijnom programe a
zaslala ju na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
SR v decembri 2015. Momentálne čakáme na rozhodnutie
Akreditačnej komisie, či pokladá tieto opatrenia za dostačujúce a obnoví akreditáciu študijného programu farmácia.
Študentov študujúcich tento študijný program rozhodnutie o akreditácii nijako negatívne neovplyvní, týka sa len
budúcich uchádzačov o štúdium.
UVLF v Košiciach požiadala o akreditáciu 15 študijných
programov pre tretí stupeň štúdia. Je alarmujúce, že časovo
neobmedzená akreditácia bola priznaná len piatim z nich.
Časové obmedzenie akreditácie z dôvodu veku garanta
bolo dané ďalším šiestim študijným programom. Tri študijné
programy majú časovú obmedzenosť spôsobilosti z dôvodu
slabej publikačnej aktivity a vedeckého profilu garantov a
spolugarantov. V jednom prípade došlo k pozastaveniu platnosti priznaných práv.
V zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení neskorších predpisov
ak vysoká škola, ktorá bola univerzitnou verejnou vysokou
školou, nespĺňa podľa vyjadrenia Akreditačnej komisie na
základe komplexnej akreditácie činností podmienky na
začlenenie medzi univerzitné vysoké školy, je vyzvaná na
neodkladné prijatie opatrení na odstránenie nedostatkov
a do jedného roka od doručenia výzvy má podať správu
o ich výsledku. Na základe uvedeného bola UVLF v Košiciach vyzvaná na prijatie potrebných opatrení na odstránenie nedostatkov, ktoré zamedzujú začlenenie vysokej
školy medzi univerzitné vysoké školy a na podanie správy
o výsledku prijatých opatrení v lehote do jedného roka
od doručenia výsledkov komplexnej akreditácie činností
vysokej školy. Následne bude Akreditačnou komisiou zabezpečené overenie výsledkov opatrení kontrolou na UVLF
v Košiciach. Ak nebudú nedostatky odstránené do stanovewww.uvlf.sk

ného termínu, bude predložený vláde Slovenskej republiky
návrh zákona, ktorým prestane byť univerzitná vysoká škola
začlenená medzi univerzitné vysoké školy.
Vedenie UVLF v Košiciach bezprostredne po oboznámení sa s hodnotiacou správou Akreditačnej komisie a po
doručení výsledkov komplexnej akreditácie ministrom školstva, vedy, výskumu a športu prijala opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré mali za následok pozastavenie
platnosti priznaných práv a ktoré zamedzujú začlenenie
vysokej školy medzi univerzitné školy a začala s prípravou
správ o výsledku prijatých opatrení.
Toľko konštatácia a citovanie hodnotení Akreditačnou
komisiou. Ako sa ale my všetci postavíme k takémuto nie
príliš lichotivému hodnoteniu? Príjemne sa počúvalo, keď
sme patrili medzi najlepších. Zrejme ale tomu už dlhší čas
takto nebolo. Komplexná akreditácia nám nastavila zrkadlo,
a to čo v ňom vidíme, sa nám asi nepáči, ale odráža situáciu,
s ktorou naša škola už dlhší čas zápasí. Skutočnosť, že naše
veterinárske vedy boli vyhodnotené medzi najlepšími oblasťami výskumu, je síce chvályhodná, a treba ju zdôrazniť aj
na tomto mieste, avšak aj tak nestačí na celkové zaradenie
našej vysokej školy medzi univerzity. Pridať musíme v oblasti
farmaceutických vied a zamyslieť sa, čo ďalej v oblasti
chemických vied. Dlhodobo sme zanedbali garančnú kontinuitu a vedecké bádanie vo viacerých študijných programoch tretieho stupňa.
Z manažérskeho hľadiska bolo pre nové vedenie
univerzity veľmi prospešné hneď na začiatku funkčného
obdobia dostať takúto dôkladnú analýzu existujúceho stavu,
v ktorom sme univerzitu prevzali. Sme presvedčení o tom,
že takéto jasné pomenovanie problémov nám ich pomôže
vyriešiť. Prijatie opatrení a vytvorenie vhodného prostredia,
či už motivujúceho, alebo represívneho však nevyrieši situáciu, pokiaľ nebudú pociťovať spoluzodpovednosť všetci
garanti študijných programov. Svoju snahu a vedeckú aktivitu musí zlepšiť aj každý tvorivý pracovník, ktorému záleží
na tom, aké miesto má naša vysoká škola v systéme slovenského vysokého školstva.
prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., rektorka
prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.,
prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality

Blahoželáme jubilantom...
... ktorí v mesiacoch november a december
oslávili životné jubileá. Do ďalších rokov im
prajeme najmä pevné zdravie, veľa šťastia
a lásky, pokoja a porozumenia, úspechov
a splnených snov.
MVDr. Ľuboslava Sciranková, PhD.
MVDr. Soňa Gancarčíková, PhD.
Juraj Štecho
Igor Féher
Margita Hajurková
Mária Ihnačáková
prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.
Valéria Klimová
doc. Ing. Ján Laca, CSc.
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Vybrané z programu rektorky
prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD.
• Prijatie ministra školstva Juraja Draxlera dňa 3. 11. 2015
na univerzite spojené s prehliadkou klinických pracovísk.
• Dňa 5. 11. 2015 sa rektorka zúčastnila osláv 60. výročia
založenia Strednej odbornej školy veterinárnej Košice
– Barca, kde vystúpila s príhovorom, v ktorom zdôraznila
spätosť našich inštitúcií nielen cez spoločný vedný odbor,
ale aj prostredníctvom rokov intenzívnej spolupráce a
kolegiálnych vzťahov. Ako výraz uznania odovzdala
do rúk riaditeľa SOŠV MVDr. Ladislava Muchu striebornú
medailu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach.
• V rámci riešenia projektu Posilnenie spolupráce medzi
UVLF v Košiciach a University of Nordland v Bodø sa
v dňoch 9. – 13. 11. 2015 zúčastnila s ďalšími členmi tímu
pracovného stretnutia v nórskom Bodø.
• Dňa 25. 11. 2015 pracovníci Školského poľnohospodárskeho podniku v Zemplínskej Teplici usporiadali
už tradičné podujatie - zatváranie chotára. Podujatia
sa spolu s ďalšími členmi vedenia zúčastnila rektorka
prof. Mojžišová, ktorá z rúk riaditeľa podniku Ing.
Ivana Seňka prevzala veniec upletený z obilných
klasov.
• V dňoch 26. – 27. 11. 2015 sa konal informačný seminár
v rámci Programu Erasmus+, kľúčovej akcie 1 „Medzinárodná mobilita – mobilita študentov a učiteľov z/do partnerských krajín“. V rámci seminára boli vysvetlené
možnosti spolupráce s partnerskými krajinami, zároveň
podané inštrukcie k vypĺňaniu prihlášok, ale aj prezentované najčerstvejšie skúsenosti z praxe. Nadväzujúcou
aktivitou bola medzinárodná konferencia „Central European Joint Infoday on Centralised Actions – Cooperation
with Partner Countries under the Erasmus+ Programme“
(Stredoeurópsky informačný deň o centralizovaných
akciách programu Erasmus+“). Hlavným cieľom konferencie bolo zvýšiť záujem o spoluprácu s partnerskými
krajinami, predovšetkým v oblasti vysokoškolského
vzdelávania. Konferenciu organizovali národné agentúry
zo Slovenska, Rakúska, Maďarska v spolupráci s Českom,
Poľskom a Chorvátskom. Pozvanie prijali partnerské
krajiny – Izrael, Kazachstan, Palestína a Srbsko. Počas
konferencie mali zúčastnené inštitúcie možnosť prezentovať sa a nájsť si potenciálnych partnerov do svojich
projektov. Zaujímavými akciami prezentovanými na
konferencii boli: University of Natural Ressources and Life
Sciences Vienna/Double-s, department Food Technology
- Knowledge Alliance a Szent István University, Faculty
of Agricultural and Environmental Sciences (International
Joint Degree Master Programme ”Sustainability in Agriculture, Food Production and Food Technology in the
Danube Region (Danube AgriFood Master, DAFM). Na
konferencii sa za univerzitu zúčastnili prorektorka prof.
Zita Faixová, PhD., a MVDr. Libuša Bodnárová.
• V dňoch 1. – 2. 12. 2015 zasadala Riadiaca a implementačná rada projektu AiS2 v Danišovciach, na ktorej sa
zúčastnilo 37 zástupcov z 13 vysokých škôl. Za UVLF v
Košiciach sa na nej zúčastnili prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, Ing. Zuzana Balajtyová a Ing.
4

• Prijatie štátnej tajomníčky ministerstva zahraničných vecí
Nórska Elsbeth Tronstad, veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva na Slovensku Ingy Magistad a veľvyslanca SR
v Nórsku Františka Kašického na univerzite dňa 27. 11.
2015.
• Účasť na slávnostnom zhromaždení predstaviteľov a
zástupcov Košického samosprávneho kraja 27. 11. 2015
v Štátnom divadle v Košiciach, kde odovzdal predseda
KSK Zdenko Trebuľa najvyššie ocenenia regionálnej
samosprávy 15 jednotlivcom a siedmim kolektívom.
• Účasť na sneme KVL SR konanom v Bešeňovej v dňoch
27. – 28. 11. 2015.
• Stretnutie s ministrom školstva Jurajom Draxlerom
a rektormi dňa 2. 12. 2015 v Bratislave k otázke riešenia
výsledkov komplexnej akreditácie.
• 9. decembra 2015 bola slávnostne otvorená najväčšia
rehabilitačná stanica prioritných druhov vtákov v
Košickom kraji na účelovom zariadení UVLF v Rozhanovciach. Rehabilitačná stanica bola zrekonštruovaná v
rámci projektu LIFE Energia tak, aby sa zabezpečili čo
najlepšie podmienky pre záchranu zranených živočíchov.
Za účasti médií rehabilitačnú stanicu otvorili slávnostným
rozviazaním pásky rektorka prof. MVDr. Jana Mojžišová,
PhD., a Mgr. Lucia Deutschová, výkonná riaditeľka
Ochrany dravcov na Slovensku a manažérka projektu.
• Dňa 21. 12. 2015 sa uskutočnilo stretnutie Správnej rady
UVLF v Košiciach za účasti rektorky univerzity a ďalších
členov vedenia.

Z agendy prof. MVDr. Zity Faixovej, PhD.,
prorektorky pre výchovno-vzdelávaciu
činnosť
Michaela Paulíková. AiS2 je komplexný informačný
systém podporujúci riadenie štúdia všetkých troch
stupňov štúdia na vysokej škole. V súčasnosti AiS2 využíva
spolu 18 slovenských univerzít a vysokých škôl a viac
ako 100 000 používateľov z radov pedagógov, študentov
a iných vysokoškolských pracovníkov. AiS2 je produkt,
ktorý vychádza z akademického prostredia, je vyvíjaný
tímom na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach a je riadený
konzorciom všetkých zúčastnených partnerov. AiS2 sa
vyvíja a vývoj a údržbu zabezpečuje tím analytikov,
programátorov, testerov, databázových špecialistov
a centrálneho helpdesku. Pre cieľovú skupinu študent sa
pripravuje nový portál Študent, ktorý prehľadne poskytne
najdôležitejšie informácie o aktívnom štúdiu priamo na
portáli bez nutnosti otvárať viacero aplikácií. Ďalšou
novou aplikáciou bude Zápis študenta, riadenie štúdia,
ktorá zvýrazňuje a sprehľadňuje jednotlivé kroky v rámci
procesu. Mobilné aplikácie odrážajú trendy modernej
generácie a umožňujú priame sprostredkovanie informácií priamo do mobilného telefónu. Aplikácia ePrihlas
je portál elektronickej prihlášky, ktorá sleduje trendy
mladej generácie. Pre cieľovú skupinu učiteľ vývojový
tím pripravuje tieto aplikácie: Portál učiteľ, ktorý zjednodušuje navigáciu a poskytnutie súhrnných informácií,
zabezpečuje priamy prístup, plánovanie. Light aplikácie
pre učiteľa sú úpravy aplikácií pre zvýraznenie a sprehľadnenie jednotlivých krokov rámci procesov (vypísanie
termínu hodnotenia, zapísanie hodnotenia). Dôležitou
aplikáciou je Podpora pre e-learning, ktorá by umožwww.uvlf.sk
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nila zdieľanie študijných materiálov v autorizovanej zóne.
Z diskusie na stretnutí vyplynulo, že väčšina VŠ používa
všetky základné moduly. Používanie AiS2 vysokou
školou/univerzitou je hradené formou poplatku za používateľa vo výške 3,30 eur na rok 2016, podobne ako v roku
2015.
Pre študentov so špecifickými potrebami (ďalej len „ŠP“)
na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach bola zriadená kuchynka vo farmaceutickom pavilóne, ktorá sa postupne zariaďuje. Boli zakúpené špeciálne pomôcky ako napr. skenovacie pero, digitálny
záznamník a čítačka (prístroj na skenovanie a čítanie
textu). V ÚVIK-u bolo pre študentov so ŠP zriadené
pracovné miesto s jedným počítačom a špeciálnou
stoličkou.
Šéfredaktor časopisu pre medicínu malých zvierat prof.
MVDr. František Jelínek, CSc., ponúka zasielať 50 ks
výtlačkov časopisu Veterinární lékař pre potreby UVLF
v Košiciach zdarma. Časopis vychádza 4-krát ročne.
Príprava blokovej výučby v externej forme štúdia na LS
ak. r. 2015/2016.
Uskutočnilo sa stretnutie s riaditeľom ŠD, na ktorom sa
prerokoval stav internátov a príprava rekonštrukcie sanitárnych zariadení na ŠD.
Organizačné zabezpečenie prípravného kurzu pred
prijímacími pohovormi na akademický rok 2016/2017
pre uchádzačov o štúdium na UVLF v Košiciach z predmetov biológia a chémia, ktoré začínajú 12. 3. 2016.
Bol zaslaný list ministrovi kultúry SR Marekovi Maďaričovi

o uplatňovaní opatrení smerujúcich k zlepšeniu písomných aj ústnych prejavov študentov a budúcich absolventov univerzity.
• Dňa 16. 12. 2015 sa uskutočnilo zasadnutie Vedeckej
rady UVLF v Košiciach. Prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť predniesla základné informácie o vyhodnotení výchovno-vzdelávacej činnosti na UVLF v Košiciach v akademickom roku 2014/2015 na 1., spojenom
1. a 2. stupni vysokoškolského vzdelávania v slovenskom
jazyku. Uviedla, že v ak. roku 2014/2015 študovalo na
UVLF v Košiciach na 1., spojenom 1. a 2. stupni VŠ vzdelávania 1789 študentov, čo je menej o 35 študentov (2 %)
oproti ak. roku 2013/1014, pričom medziročný pokles
na VŠ podľa MŠ VVaŠ SR je 7, 2 %. Z uvedeného počtu
študentov (1789) je 1474 žien (82 %) a 315 mužov (18),
čo je najviac spomedzi všetkých verejných VŠ. Na verejných VŠ je podiel žien na celkovom počte študentov
58,65 %. Z celkového počtu študentov (1789) prekročilo štandardnú dĺžku štúdia 156 študentov (8 %). V ak.
roku 2014/2015 ukončilo štúdium 323 absolventov: v ŠP
VVL 91, ŠP HP 26, ŠP F 124, ŠP BKaP D 16, K D 15, K E 12,
CANHIP D 16, CAN HIP E 4 a TaKP D 17 absolventov. Podľa
údajov získaných z Ústredia práce, sociálnych vecí
a rodiny SR k decembru 2014 bolo evidovaných 29 uchádzačov o zamestnanie z absolventov UVLF v Košiciach,
z toho 10 absolventov ŠP VVL, 4 absolventi ŠP HP, 8 absolventi ŠP K, 3 absolventi ŠP F, 1 absolvent ŠP BKaP a 2
absolventi ŠP TaKP.

Z agendy prof. MVDr. Juraja Pistla, PhD.,
prorektora pre vedecko-výskumnú
činnosť a zahraničné styky
• Referát pre doktorandské štúdium musel v novembri
riešiť problémy, ktoré vzišli z nedôslednosti doktorandov,
ale aj niektorých školiteľov, vedúce k neúplným zápisom
v AiS2, bez ktorých nie je možné úspešné ukončenie
štúdia. Tak isto fyzická kontrola materiálov mnohých
doktorandov poukázala na nedostatky v chýbajúcich
zápisných listoch, výročných hodnotení doktorandov
alebo iných materiálov. Mnoho žiadostí bolo riešených
z hľadiska odpustenia školného poplatku v prípade nadštandardnej dĺžky štúdia. Vedenie UVLF prijalo rozhodnutie, že školné poplatky je možné odpustiť len v prípade,
ak je doktorand v zamestnaneckom pomere na UVLF, kde
sa doktorandské štúdium pokladá za zvyšovanie
odbornej kvalifikácie pracovníkov. Stále bolo príliš veľ
a žiadostí týkajúcich sa predĺženia termínu odovzdania
dizertačnej práce, nadštandardnej dĺžky štúdia, prerušenia štúdia alebo zmeny formy štúdia z dennej na
externú. Každá žiadosť bola jednotlivo posúdená na
vedení UVLF.
• 24. 11. 20105 boli na Rektoráte UVLF slávnostne
odovzdané diplomy 8 doktorandom, ktorí v riadnom čase
úspešne ukončili štúdium. Po prvýkrát boli diplomy
pripravené aj v anglickom jazyku obdobne, ako je to
u študentov UVLF spojeného 1. a 2. stupňa. V kalendárnom roku 2015 celkovo úspešne ukončilo štúdium 11
doktorandov, čo znamená, že počet doktorandov v nadštandardnej dĺžke štúdia je stále vysoký, pričom
www.uvlf.sk
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najčastejšou príčinou je nesplnenie kritérií kladených na
publikačnú aktivitu. Aktuálne je k 1. 11. 2015. zapísaných 143 doktorandov, z toho je 48 doktorandov
v externej forme štúdia. 11 doktorandov má prerušené
štúdium a 16 doktorandov (z toho 12 v externej forme
štúdia) sa nedostavilo na zápis, takže štúdium zanechalo.
Väčšina odborových komisií pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia v priebehu posledných rokov dospela do
štádia, keď z dôvodu zabezpečenia uznášaniaschopnosti bolo nevyhnutné pristúpiť k aktualizácii ich členov.
Podobná situácia vznikla aj v prípade garantov predmetov v Katalógu predmetov. V priebehu posledných
mesiacov roka bol vypracovaný a schválený Vedeckou
radou UVLF nový materiál aktualizovaného zloženia
komisií ako aj garantov predmetov. Obidva materiály sa
zverejnenia na webovom sídle univerzity.
9. – 13. 11. 2015 členovia vedenia UVLF zapojení do
medzinárodného projektu s University of Nordland
v Bodø, Nórsko, vykonali pracovnú návštevu tejto univerzity za účelom príprav podkladov spoločného doktorandského študijného programu Aquatic animal health
and welfare.
Vedenie UVLF navrhlo nominácie kandidátov do komisií
VEGA (prof. MVDr. Zuzana Ševčíková, PhD., doc. MVDr.
Ivona Kožárová, PhD., a doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD.), na
vedeckej rade boli doplnení ešte 2 nominanti (doc. MVDr.
Eva Petrovová, PhD., a doc. MVDr. Mangesh Bhide, PhD.)
a všetci boli vedeckou radou v následnom hlasovaní
schválení. Do komisií KEGA boli vedením UVLF navrhnutí
prof. MVDr. Ján Danko, PhD., a doc. MVDr. Peter Korim,
PhD., ktorí boli schválení Vedeckou radou UVLF.
V druhom polroku sa vydali 2 samostatné čísla časopisu
Folia Veterinaria, čím sa podarilo nadviazať na pravi5

delnosť vydávania časopisu, keďže všetky 4 čísla vyšli
v jednom roku. Poďakovanie za to patrí najmä tým pracovníkom UVLF, ktorý svojimi publikáciami podporili pravidelnosť vydávania a dobrú odbornú úroveň časopisu. Ukazuje sa veľmi naliehavo potreba aktualizácie členov redakčnej rady časopisu a vedenie UVLF sa zaoberá riešením vydávania časopisu Folia Veterinaria v širších medzinárodných databázach. V súčasnej dobe sa dokončuje
rekonštrukcia priestorov určených pre redakciu časopisu
Folia Veterinaria v budove na Kostolianskej ceste.
• Vzhľadom na výsledok komplexnej akreditácie univerzity
bola ustanovená komisia zložená zo zástupcov vedeckej
a pedagogickej komisie a akademického senátu pre
vypracovanie nového bodového hodnotenia, ktoré
by objektívne odzrkadľovalo požiadavky pre akreditáciu
univerzít. Bodové hodnotenie bolo schválené Vedeckou
radou UVLF dňa 16. 12. 2015 a zverejné sa na webovom
• UVLF v Košiciach zaslala prihlášku za riadneho kolektívneho člena združenia EUNIS Slovensko. EUNIS Slovensko
je združenie, ktorého poslaním je vytvárať pre slovenské
vysoké školy platformu umožňujúcu ich spoluprácu
s cieľom navzájom si pomáhať pri vývoji kvalitných informačných systémov a riešení ďalších problémov v oblasti
používania informačných technológií.
• 27. novembra 2015 sa uskutočnilo zasadnutie Rady pre
rozvoj a financovanie pri Rade vysokých škôl SR na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Za UVLF v Košiciach sa
zasadnutia zúčastnil prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.,
prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality. Hlavným
bodom programu bol návrh metodiky rozpisu dotácií zo
štátneho verejným vysokým školám na rok 2016. Zasadnutie prijalo tieto uznesenia:
1. Rada pre rozvoj a financovanie pri Rade vysokých škôl
SR žiada navýšenie objemu finančných prostriedkov
na rozvoj vysokých škôl z HDP minimálne na úroveň
priemeru krajín V4.
2. Rada pre rozvoj a financovanie pri Rade vysokých škôl
SR berie na vedomie návrh metodiky rozpisu dotácií
zo ŠR VVŠ na rok 2016, no odmieta jej pripomienkovanie, nakoľko s jej koncepciou nesúhlasí.
3. Rada pre rozvoj a financovanie pri Rade vysokých
škôl SR dôrazne žiada ministerstvo o zahájenie pracovných rokovaní týkajúcich sa vypracovania novej
koncepcie metodiky rozpisu dotácií zo ŠR VVŠ – jar
2016.
• V dňoch 1. – 2. 12. 2015 sa v Bratislave uskutočnila 12.
medzinárodná konferencia o kvalite, ktorej mottom bolo
Kvalitou a spoločenskou zodpovednosťou sa stávame
výnimočnými. Konferencie sa za UVLF v Košiciach zúčastnili doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD., a MVDr. Marián
Prokeš, PhD. Prvý deň konferencie bol zameraný na
novinky v oblasti zlepšovania kvality a zefektívnenia
riadenia v organizáciách, ako aj systémových prístupov
k spoločenskej zodpovednosti. Do siene slávy boli
uvedení tohtoroční víťazi Národnej ceny SR za kvalitu.
Druhý deň konferencie bol zameraný na prezentáciu
výnimočných organizácií, projektov a zaujímavých ľudí,
ktorí robia výnimočné veci pre dobro ľudí a celej spoločnosti.
• Na základe uznesenia Akademického senátu UVLF v Košiciach bol spracovaný materiál Správa o aktuálnom stave
systemizovaných miest a personálnom obsadení na
jednotlivých pracoviskách UVLF v Košiciach. Podkladom
6

sídle univerzity.
• V decembri vedenie UVLF schválilo termíny a organizačné
zabezpečenie habilitačných pokračovaní MVDr. Dagmar
Mudroňovej, PhD., v študijnom odbore 4.2.15. imunológia (25. 1. 2016), MVDr. Viery Almášiovej, PhD., a MVDr.
Kataríny Holovskej, PhD., v študijnom odbore 6.3.3. veterinárna morfológia a fyziológia (27. 1. 2016).
• Ku koncu roka vznikla povinnosť vedúcim projektov KEGA
obhájiť projekty v rámci záverečných oponentúr. Týkalo
sa to projektov prof. MVDr. Petra Tureka, PhD., a MVDr.
Dávida Maženského, PhD., ktorých oponentúry prebehli
v decembri. Záverečné oponentúry projektov prof. MVDr.
Valenta Ledeckého, PhD., doc. MVDr. Ľuboslavy Lohajovej,
PhD., a Ing. Takáča, PhD., sa uskutočnia začiatkom januára.
Organizačne boli zabezpečené komisie zložené z predsedu, oponentov a odborníkov z príslušnej oblasti v rámci
zamerania projektu.

Z agendy
prof. MVDr. Jozefa Nagya, PhD.,
prorektora pre rozvoj školy
a hodnotenie kvality
pre jeho vypracovanie boli použité schválené dokumenty, a to „Systemizácia pracovných miest vysokoškolských učiteľov na UVLF v Košiciach“, „Systemizácia
vedeckých pracovníkov na UVL v Košiciach“, „Systemizácia pracovných miest odborných zamestnancov
na UVL v Košiciach (Oddelenie IKT, ÚVIK, Jazdecký areál,
ÚZ Rozhanovce a ŠDaJ“, „Systemizácia pracovných miest
odborných zamestnancov (technicko-hospodárskych
pracovníkov a robotníkov) na katedrách a klinikách UVL
v Košiciach“, „Systemizácia pracovných miest odborných
zamestnancov (technicko-hospodárskych pracovníkov
a robotníkov) na rektorátnych pracoviskách a referátoch
UVL v Košiciach“, ktoré boli porovnané s aktuálnym
stavom personálneho obsadenia na jednotlivých pracoviskách UVLF v Košiciach.
• Bol vypracovaný rozpis platieb nájmov majiteľom lesov
a lesných pozemkov v poľovných revíroch ÚZ v Rozhanovciach z dôvodu dodržiavania termínov ich splatnosti.
• Na základe zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov vysoká škola
podrobnejšie upraví svoje poslanie a úlohy vo forme
dlhodobého zámeru vysokej školy. Dlhodobý zámer
vysokej školy obsahuje jej zámery v jednotlivých oblastiach jej pôsobenia a vypracúva sa najmenej na šesť
rokov. Akademický senát schvaľuje dlhodobý zámer
verejnej vysokej školy predložený rektorom po prerokovaní vo vedeckej rade verejnej vysokej školy a jeho aktualizáciu. Bola spracovaný materiál Vyhodnotenie plnenia
a aktualizácia Dlhodobého zámeru UVLF v Košiciach
na roky 2012 – 2017. Spracovaný dokument obsahuje
zmeny, ktoré nastali v období od schválenia Dlhodobého
zámeru UVLF v Košiciach na roky 2012 – 2017 (14. 5.
2015), vyhodnotenie plnenia Dlhodobého zámeru UVLF
v Košiciach na roky 2012 – 2017, Aktualizáciu čiastkových úloh Dlhodobého zámeru Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na roky 2012
– 2017 a SWOT analýzu. Aktualizácia dlhodobého zámeru
bola spracovaná hlavne na základe návrhov vyplývajúcich z hodnotiacej správy medzinárodnej evalvácie
a akreditácie UVLF v Košiciach.
www.uvlf.sk

• Dňa 4. 12. 2015 sa na žiadosť škandinávskych študentov
uskutočnilo stretnutie študentov s veterinárnymi lekármi
zo Švédska, ktorí mali prednášku o práci veterinárneho
lekára s veľkými zvieratami vo Švédsku.
• Dňa 7. 11. 2015 sa na žiadosť študentov z Islandu uskutočnila na UVLF prednáška a následné stretnutie s veterinárnym lekárom, odborníkom na kone z Islandu pánom
Helgassonom. Prednášky sa okrem študentov z Islandu
zúčastnili najmä študenti z Nórska.
• Dňa 2. 12. 2015 združenie študentov ANSA Košice (Association of Norwegian Students Abroad) usporiadalo
vo veľkej jedálni na internátoch UVLF výročnú vianočnú
večeru. Večere sa zúčastnilo viac ako 50 študentov
a pozvaných hostí vrátane kňaza z Norwegian Seamen’s
church. Študenti si menu aj celú slávnostnú večeru
pripravovali vo svojej réžii.
• V dňoch 19. – 21. 11. 2015 sa na podnet zastupiteľského
úradu SR v Oslo uskutočnila pracovná cesta prorektora
MVDr. Martina Tomka, PhD., do Reykjavíku na Islande.
S vedením University of Iceland, riaditeľom Institute for
experimental pathology a riaditeľkou sekcie EEA grantov
a Nórskeho finančného mechanizmu pri Ministerstve
zahraničných vecí Islandskej republiky prebehli rokovania o možnej spolupráci v oblasti štúdia veterinárskeho
lekárstva na Slovensku, rozvoja vedy, výskumu a inovácií.
• Z prostriedkov získaných zo školného od študentov
študujúcich v anglickom jazyku bola zakúpená odborná
zahraničná literatúra v sume 5000.- Eur, ktorá bude
k dispozícii nielen pedagógom učiacim v ZAŠ, ale
všetkým tvorivým pracovníkom a študentom UVLF.

Z agendy MVDr. Martina Tomka, PhD.,
prorektora pre zahraničné štúdium
Zoznam zakúpenej literatúry je k nahliadnutiu na ÚVIK-u
na UVLF v Košiciach.
• Pri príležitosti medzinárodnej návštevy zástupcov
Nórskeho kráľovstva na UVLF v Košiciach vedenou
pani Elsbeth Tronstad, štátnou tajomníčkou ministerstva zahraničných vecí, bola prerokovaná možnosť poskytnutia finančných prostriedkov zo zdrojov EFM a Nórskych
grantov na vypracovanie návrhu bilaterálnej aktivity medzi UVLF v Košiciach a UiN Bodø s predbežným
rozpočtom cca 25 000.- Eur.
• Referát pre zahraničné štúdium predložil na zasadnutie
Vedeckej rady UVLF v Košiciach správu o „Vyhodnotení
VVČ na UVLF v Košiciach na 1. a spojenom 1. a 2. stupni
vysokoškolského vzdelávania v anglickom jazyku
v akademickom roku 2014/2015“, v ktorej sa okrem
iného uvádza, že na UVLF v Košiciach v ak. roku 2014/2015
celkovo študovalo 240 študentov v anglickom jazyku.
V ak. roku 2015/2016 sa do zimného semestra zapísalo
na UVLF v Košiciach 253 študentov, ku ktorým od letného
semestra pribudne ďalších 27 študentov z Nórska v rámci
spoločného študijného programu náuka o živočíchoch.
Celkový počet študentov študujúcich v anglickom jazyku
v ak. roku by mohol dosiahnuť 280 študentov, čo predstavuje nárast o 16,6 %.

Z agendy doc. MVDr. Oskara Nagya, PhD.,
prorektora pre klinickú činnosť a styk s praxou
• Po vykonaní opatrení začiatkom zimného semestra
sa vďaka iniciatíve pracovníkov ústavu patologickej
anatómie zlepšilo zabezpečovanie dovozu kadáverov
pre potreby realizácie praktických cvičení na ústave
patologickej anatómie a zvýšení počtu realizovaných
pitiev u hospodárskych zvierat.
• Zrealizovala sa plánovaná prezentácia praktických skúseností v oblasti riešenia zdravotnej problematiky v chove
ošípaných vykonaná zástupcami firmy Poľnovakia Agrar,
s. r. o., pre študentov 6. ročníka VVL a HP v rámci rozvíjania spolupráce s praxou s predpokladom pokračovania
realizácie týchto aktivít aj v budúcnosti.
• Po niekoľkých rokoch príprav sa uskutočnila realizácia
prvých praktických cvičení študentov ŠP farmácia
v priestoroch Univerzitnej lekárne, ktorá tým naplnila
jedno z poslaní, ktorým je aj praktická výučba študentov
tohto ŠP.
• V súvislosti s ukončovaním stavebných prác na objekte
P 40 a jeho prepojením na objekt P 26 došlo k zmenám
v priestorových podmienkach na realizáciu pedagogickej
a ambulantnej klinickej činnosti na klinike vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat. V tejto súvislosti prednosta
kliniky podal žiadosť o možnosť realizácie časti klinických
praxí študentov aj v letnom semestri akademického roka
2015/2016, s čím vedenie univerzity súhlasilo.
• Zo strany niektorých študentov boli dané podnety
v súvislosti s ich poznatkami o neadekvátnom a neewww.uvlf.sk

tickom zaobchádzaní so zvieratami na ŠPP v Zemplínskej
Teplici získanými v rámci realizácie praktických cvičení
na farme a o neprimeraných a neprofesionálnych reakciách a komentároch príslušných pedagogických pracovníkov na pripomienky študentov k zaobchádzaniu
so zvieratami. V súvislosti s týmito podnetmi bol pripravený príkazný list rektorky č. 10/2015, ktorý bol zaslaný
príslušným pracoviskám univerzity. V nadväznosti na to
bola vykonaná návšteva ŠPP v Z. Teplici, kde boli s riaditeľom podniku prerokované dané podnety v zmysle
vydaného príkazného listu rektorky.
• Dňa 28. novembra 2015 sa uskutočnil XXV. snem Komory
veterinárnych lekárov SR v Bešeňovej, na ktorom sa za
univerzitu zúčastnila rektorka UVLF prof. MVDr. Jana
Mojžišová, PhD., a prorektor pre klinickú činnosť a styk s
praxou doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD.
• Na základe pripomienok medzinárodnej evalvačnej
komisie bola zabezpečená realizácia označení postupov
vykonávania čistenia, dezinfekcie a dodržiavania zásad
ochrany a bezpečnosti pri práci na farme ŠPP v Z. Teplici
a univerzitnom bitúnku v Z. Teplici.
• Uskutočnilo sa zasadnutie Komisie pre klinickú činnosť
UVLF, na ktorom boli prednostovia kliník oboznámení
so zisteniami a závermi medzinárodných hodnotiacich
komisií. Boli prerokované návrhy na odstránenie zistených nedostatkov v nadchádzajúcom období týkajúce sa
jednotlivých klinických pracovísk.
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• Na základe požiadavky IVVL v Košiciach bola pre potreby
prípravy projektu pripravovaného inštitútom v rámci
Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v oblasti podkúvačstva zaslaná IVVL kalkulácia prenájmu priestorov
podkúvačských dielní na klinike koní.
• V súvislosti s požiadavkou zabezpečiť pre študentov
veterinárnej medicíny možnosť oboznámiť sa s počítačovým programom pre evidenciu klinickej činnosti
ProVet a aktívne pracovať s ním v rámci klinickej praxe
na klinikách, bolo za účasti kvestora UVLF realizované
stretnutie s dodávateľom programu za účelom prero-

Z agendy Ing. Róberta Schrétera,
kvestora
• V priebehu novembra a decembra bola hlavnou témou
metodika financovania vysokých škôl, ktorá zohľadňovala ostatnú komplexnú akreditáciu. Veľmi živá diskusia
k metodike prebehla na všetkých úrovniach vysokých
škôl a rady vysokých škôl, metodikou sa zaoberalo aj
operatívne stretnutie Klubu kvestorov VVŠ a ŠVŠ. Naša
univerzita si v roku 2016 na základe novej metodiky
a výsledkov prilepšila v dotačnej zmluve o vyše pol
milióna eur.
• Univerzita k 31. 12. 2015 ukončila implementáciu všetkých projektov financovaných formou nenávratných
finančných príspevkov zo štrukturálnych fondov EÚ
z programového obdobia 2007 – 2013. V rámci projektov
boli ukončené všetky aktivity a boli naplnené merateľné
ukazovatele. Takisto bola odovzdaná stavba voliér na ÚZ
v Rozhanovciach.
• V decembri bola ukončená výstavba pavilónu 40, technológie a vybavenie je postupne montované. Stavba
je v preberacom konaní a pripravuje sa jej kolaudácia
a odovzdanie do užívania.
• Výstavba pavilónu 19 sa opätovne posunula. Napriek
tomu, že sa dodávateľ zaviazal dielo ukončiť v plánovanom termíne, nestalo sa tak. Univerzita ukončila financovanie predmetnej stavby zo štrukturálnych fondov,
časť financovania bude musieť niesť na vlastné náklady.
Vlastné náklady budú kryté najmä z kapitálovej dotácie,

kovania predložených požiadaviek zo strany univerzity
a stanovenia podmienok na ich realizáciu.
• Činnosť klinických pracovísk v oblasti organizácie vzdelávacích podujatí pokračovala aj v decembri, keď klinika
koní zorganizovala dve vzdelávacie aktivity.
• V súvislosti s prípravou organizačného zabezpečenia
prevádzky kliniky malých zvierat v priestoroch nového
objektu P 40 bola prerokovaná možnosť zlúčenia kliniky
malých zvierat a kliniky vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat do jednej kliniky s pôsobnosťou v rámci novej
Univerzitnej veterinárnej nemocnice.
ktorú univerzita získala na vybudovanie klinických ustajňovacích priestorov formou dodatku k dotačnej
zmluve na rok 2015. V priebehu decembra boli dodané
aj zdravotnícke technológie pre pavilón 19, ktoré sú t. č.
uskladnené v náhradných priestoroch.
• V novembri sa začali práce na rekonštrukcii podkrovia
pavilónu 11, na ktoré boli MŠVVaŠ SR univerzite pridelené kapitálové finančné prostriedky.
• V decembri schválil akademický senát zmenu vnútorného predpisu č. 9, čím do organizačného poriadku UVLF
v Košiciach pribudlo oddelenie verejného obstarávania.
Oddelenie verejného obstarávania bude organizačne
zriadené 1. 1. 2016 a v priebehu januára a februára 2016
bude technicky a personálne vybavené. Zriadenie oddelenia by malo okrem iného priniesť hlavne spružnenie
nákupu a obstarávania tovarov a služieb. Ďalšou zmenou
na útvaroch kvestora je premenovanie oddelenia integrovaného riešenia projektov na projektové oddelenie
a presun referátu pre vedecké aktivity a podporné služby
MediPark-u Košice pod riadenie prorektora pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky.
• Na rokovanie Akademického senátu UVLF bola predložená aj správa o čerpaní rozpočtu za I. polrok 2015.
Rozpočet stanovený na rok 2015 sa dodržiava, ukazovatele k 30. 6. 2015 ale aj k 31. 11. 2015 deklarujú naplnenie
rozpočtových záväzkov zo strany vedenia univerzity
s predpokladaným kladným výsledkom hospodárenia
v stanovenej výške. O hospodárení univerzity za rok
2015 bude pojednávať výročná správa o hospodárení
UVLF v Košiciach za rok 2015 a správa nezávislého audítora k účtovnej závierke, ktorý po vykonaní auditu roku
2014 vykoná opätovne audit aj za rok 2015.

Návšteva nórskej štátnej tajomníčky

Nórska štátna tajomníčka ministerstva zahraničných vecí
Elsbeth Tronstad v sprievode veľvyslankyne Nórskeho kráľov8

stva na Slovensku Ingy Magistad, veľvyslanca SR v Nórsku
Františka Kašického a pracovníkov Úradu vlády SR navštíwww.uvlf.sk

vili 27. novembra
2015 našu univerzitu.
Vzácnu
návštevu prijala
rektorka
prof.
MVDr. Jana Mojžišová, PhD., spolu
s
prorektormi
MVDr. Martinom
Tomkom,
PhD.,
a doc. MVDr. Oskarom Nagyom, PhD., a kvestorom Ing.
Róbertom Schréterom. Pre oboch ambasádorov to nebola
prvá návšteva univerzity, ale pre štátnu tajomníčku E. Tronstad boli informácie pani rektorky o Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, ktoré si vypočula
počas stretnutia v zasadacej miestnosti rektorátu, nové, a ako
sa vyjadrila, aj veľmi pôsobivé. Na univerzite totiž študuje
veľa nórskych študentov všeobecné veterinárske lekárstvo
v anglickom jazyku, a tiež spoločný bakalársky študijný
program náuka o živočíchoch, ktoré ponúka nórskym
študentom spolu s partnerskou University of Nordland v
nórskom Bodø. Univerzita tiež realizuje spoločné slovensko-

-nórske projekty v
rámci fondov Európskeho hospodárskeho
priestoru a Nórskeho
finančného
mechanizmu.
Nasledovala
prehliadka
školy,
najmä jej klinických
pracovísk, kde sa
nórski hostia stretli
s nórskymi študentmi
priamo počas vyučovacieho procesu. Tieto
stretnutia v prítomnosti kôz, psov, kráv, koní či oviec zanechali v návštevníkoch mimoriadne silné dojmy a spolupodieľali sa na príjemnej atmosfére tejto oficiálnej návštevy,
z ktorej vyplynuli konkrétne závery spolupráce univerzity
s nórskou stranou v oblasti podpory ďalších našich vzdelávacích aktivít.
PhDr. Ľudmila Kundríková
kancelárka

Návšteva ministra školstva Juraja Draxlera na univerzite

Dňa 3. 11. 2015 navštívil našu univerzitu minister školstva,
vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler. Bola to jeho prvá
návšteva Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach, ktorú absolvoval počas svojej cesty na východné
Slovensko, kedy navštívil okrem iného aj Univerzitu P. J. Šafárika v Košiciach.
Na UVLF v Košiciach prijala ministra školstva rektorka prof.
MVDr. Jana Mojžišová, PhD., spolu s členmi vedenia – prorektormi prof. MVDr. Zitou Faixovou, PhD., prof. MVDr. Jurajom
Pistlom, PhD., prof. MVDr. Jozefom Nagyom, PhD., MVDr.
Martinom Tomkom, PhD., doc. MVDr. Oskarom Nagyom,
PhD., kvestorom Ing. Róbertom Schréterom, predsedom
akademického senátu prof. MVDr. Petrom Reichelom, CSc.,
www.uvlf.sk

predsedom OZPŠaV prof. RNDr. Michalom Toropilom, CSc.,
a JUDr. Vierou Jančíkovou, vedúcou právneho a personálneho oddelenia. Počas stretnutia s pánom ministrom
Draxlerom v zasadacej miestnosti rektorátu sa po predstavení univerzity rektorkou prof. Mojžišovou preberali najmä
výsledky komplexnej akreditácie či projekty zo štrukturálnych fondov. Nasledovala prehliadka areálu a jednotlivých
pracovísk univerzity aj s návštevou univerzitnej nemocnice,
ktorá bola v tom čase už krátko pred dokončením.
PhDr. Ľudmila Kundríková
kancelárka
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Zasadnutie akademického senátu
Dňa 8. 12. 2015 sa konalo riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach.
Akademický senát na svojom zasadnutí
a) schválil:
- program zasadnutia AS UVLF v Košiciach,
- mandátovú a návrhovú komisiu,
- návrh na zmenu Organizačného poriadku UVLF v Košiciach – vnútorný predpis č. 9 aj s podmieňujúcim
návrhom v čl. 5 odstavec 4,
- návrh na školné a poplatky spojené so štúdiom na UVLF
v Košiciach platné na akademický rok 2016/2017 –
Vnútorný predpis č. 38,
- prof. MVDr. Pavla Mudroňa, PhD., a PharmDr. Tomáša
Wolaschku, PhD., za členov Vedeckej komisie AS UVLF
v Košiciach,
b) uložil:
- prof. MVDr. Jane Mojžišovej, PhD., rektorke UVLF v Košiciach, informovať akademický senát o výsledkoch
z pokračujúcich jednaní vyplývajúcich z vnútornej kontroly a auditu za rok 2014,
Zodp.: rektorka UVLF
Temín: priebežne

- prof. MVDr. Jane Mojžišovej, PhD., rektorke UVLF v Košiciach, predložiť návrh na zmeny Organizačnej štruktúry
UVLF v Košiciach v zmysle doporučených záverov evalvácie,
Zodp.: rektorka UVLF
Termín: do 30.12.2016
c) zobral na vedomie:
- správu o činnosti predsedníctva AS UVLF v Košiciach,
- kontrolu uznesení: (č. 23/3/2015, č. 24/3/2015, č.
25/3/2015, č. 37/5/2015),
- informáciu o výsledkoch Komplexnej akreditácie UVLF
v Košiciach,
- návrh bodového hodnotenia tvorivých pracovníkov
UVLF v Košiciach s pripomienkami,
- časovo-tematický plán riadnych zasadnutí AS UVLF
v Košiciach na akademický rok 2015/2016.
prof. MVDr. Peter Reichel, CSc.
predseda AS

Zasadnutie vedeckej rady
V poradí 3. zasadnutie Vedeckej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v roku 2015 sa
uskutočnilo dňa 5. 11. 2015. Zasadnutie otvorila a viedla
predsedníčka vedeckej rady rektorka UVLF prof. MVDr.
Jana Mojžišová, PhD., ktorá privítala prítomných členov
vedeckej rady.
Zasadnutie vedeckej rady pokračovalo podľa
programu:
1. Inauguračná prednáška doc. MVDr. Jany Kottferovej,
PhD., v posluchárni pavilónu chemických disciplín
(poslucháreň 35).
2. Vymenúvacie (inauguračné) pokračovanie doc.
MVDr. Jany Kottferovej, PhD., v študijnom odbore
6.3.11. hygiena chovu zvierat a životné prostredie.
3. Odovzdanie dekrétov docenta RNDr. Beáte Holečkovej, PhD., v študijnom odbore 6.3.3. veterinárna
morfológia a fyziológia, a Ing. Anne Sobekovej, PhD.,
v študijnom odbore 7.1.18. toxikológia.
4. Návrh zloženia komisií pre obhajoby diplomových prác v študijných programoch spojeného
prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia
všeobecné veterinárske lekárstvo a hygiena potravín
na akademický rok 2015/2016.
5. Návrh na zloženie komisie pre štátnu skúšku a obhajoby bakalárskych prác v spoločnom študijnom
programe náuka o živočíchoch v akademickom
roku 2015/2016.
6. Návrh na zloženie komisií pre obhajoby diplomových prác v zahraničnom štúdiu v akademickom
roku 2015/2016.
7. Návrh na zloženie komisie pre štátnu skúšku
a obhajoby záverečných prác v ŠP kynológia v
akademickom roku 2015/2016.
8. Diskusia
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9. Rôzne
10. Uznesenia VR
Vedecká rada schválila:
1. Návrh na menovanie doc. MVDr. Jany Kottferovej,
PhD., za profesorku pre študijný odbor 6.3.11. hygiena
chovu zvierat a životné prostredie.
2. Návrh zloženia komisií pre obhajoby diplomových prác v študijných programoch spojeného
prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia
všeobecné veterinárske lekárstvo a hygiena potravín
na akademický rok 2015/2016.
3. Návrh na zloženie komisie pre štátnu skúšku a obhajoby bakalárskych prác v spoločnom študijnom
programe náuka o živočíchoch v akademickom roku
2015/2016.
4. Návrh na zloženie komisií pre obhajoby diplomových prác v zahraničnom štúdiu v akademickom roku
2015/2016.
5. Návrh na zloženie komisie pre štátnu skúšku a obhajoby záverečných prác v ŠP kynológia v akademickom
roku 2015/2016.
Vedecká rada zobrala na vedomie:
1. Informáciu rektorky UVLF o aktuálnom stave medzi
národnej evalvácie a komplexnej akreditácie na UVLF.
2. Informáciu riaditeľa ŠVPS SR o epizootologickej situáciu na Slovensku a v okolitých krajinách a problematiku týkajúcu sa hygieny potravín.
3. Termín zasadnutia VR 16. 12. 2015.
Rektorka UVLF v Košiciach poďakovala prítomným za
aktívnu účasť a ukončila zasadnutie vedeckej rady.
prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky
www.uvlf.sk

Zasadnutie vedeckej rady
V poradí 4. zasadnutie Vedeckej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v roku 2015 sa
uskutočnilo dňa 16. 12. 2015. Zasadnutie otvorila a viedla
predsedníčka vedeckej rady, rektorka UVLF, prof. MVDr.
Jana Mojžišová, PhD., ktorá privítala prítomných členov.
Zasadnutie vedeckej rady pokračovalo podľa
programu:
1. Návrh na menovanie za docentku Ing. Luciu Bírošovú, PhD., v študijnom odbore 4.2.7. mikrobiológia.
2. Návrh na menovanie za docentku MVDr. Naďu Sasákovú, PhD., v študijnom odbore 6.3.11. hygiena
chovu zvierat a životné prostredie.
3. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti na
Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach za ak. rok 2014/2015 na 1. a 2. stupni
vysokoškolského vzdelávania v slovenskom a anglickom jazyku.
4. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti na
Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach za ak. rok 2014/2015 na 3. stupni vysokoškolského vzdelávania.
5. Návrh na zloženie komisií pre štátne skúšky v zahraničnom štúdiu v ak. roku 2015/16.
6. Návrh bodového hodnotenia tvorivých pracovníkov
na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach.
7. Aktualizácia dlhodobého zámeru UVLF v Košiciach
na roky 2012 – 2017.
8. Diskusia.
9. Rôzne (aktualizácia odborových komisií na 3. stupni
vysokoškolského štúdia, aktualizácia katalógu predmetov a garantov predmetov na 3. stupni vysokoškolského štúdia, návrh na členov komisií VEGA
a KEGA, návrh prof. J. Danka ako pracovníka povereného na UVLF pre on line prístup k projektom KEGA
na Portáli VŠ, návrh na školiteľku RNDr. Petru Bonovú
– Neurobiologický ústav SAV).
10. Uznesenia VR.
Vedecká rada schválila:
1. Návrh na menovanie za docentku Ing. Luciu Bírošovú,
PhD., v študijnom odbore 4.2.7. mikrobiológia.
2. Návrh na menovanie za docentku MVDr. Naďu Sasákovú, PhD., v študijnom odbore 6.3.11. hygiena chovu
zvierat a životné prostredie.
3. Návrh na členov komisií pre štátne skúšky v zahraničnom štúdiu v akademickom roku 2015/16,
4. Návrh bodového hodnotenia tvorivých pracovníkov
na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach.
pokračovanie
na str. 12

Predsedníčka vedeckej rady, rektorka UVLF, prof. MVDr.
Jana Mojžišová, PhD., poďakovala prítomným za aktívnu
účasť a ukončila zasadnutie vedeckej rady.
Hlasovanie per rollam k návrhu na nominácie členov
komisie č. 8 Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR a SAV
bolo vykonané v dobe od 7. 1. 2016 – 13. 1. 2016. Vedeckou
radou boli schválení všetci nominovaní kandidáti:
prof. MVDr. Zuzana Ševčíková, PhD., UVLF v Košiciach
doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., UVLF v Košiciach (2. funkčné
obdobie)
doc. MVDr. Mangesh Bhide, PhD., UVLF v Košiciach
doc. MVDr. Ivona Kožárová, PhD., UVLF v Košiciach
doc. MVDr. Eva Petrovová, PhD., UVLF v Košiciach
prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky

Návšteva University of Iceland

Spolupráca Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach s Islandskou univerzitou v Reykjavíku a islandskými veterinárskymi inštitúciami v oblasti štúdia veterinárskeho lekárstva v SR, rozvoja vedy, výskumu a inovácií bola
predmetom pracovných rokovaní prorektora pre zahraničné
štúdium MVDr. Martina Tomka, PhD., v Reykjavíku na Islande
v dňoch 19. – 21. 11. 2015. Pracovná cesta sa uskutočnila
www.uvlf.sk

5. Aktualizáciu odborových komisií na 3. stupni vysokoškolského štúdia.
6. Aktualizáciu katalógu predmetov a garantov predmetov na 3. stupni vysokoškolského štúdia.
7. Návrhy nominantov na členov komisií KEGA: prof.
MVDr. Ján Danko, PhD. (druhé volebné obdobie), doc.
MVDr. Peter Korim, PhD. (druhé volebné obdobie).
8. Návrh pracovníka povereného na UVLF v Košiciach
pre on line prístup k projektom KEGA na Portáli VŠ:
prof. J. Danko.
9. Návrh na školiteľku RNDr. Petru Bonovú, PhD., samostatnú vedeckú pracovníčku Neurobiologického
ústavu SAV v Košiciach.
Vedecká rada neschválila:
1. Návrh na členov komisie VEGA č. 8 vzhľadom na
to, že okrem predložených nominantov boli členmi
VR navrhnutí ďalší dvaja kandidáti. Hlasovanie
vedeckej rady o uvedenom návrhu en bloc sa uskutočnlo per rollam.
Vedecká rada zobrala na vedomie:
1. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti na
Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za ak. rok 2014/2015 na 1. a 2. stupni vysokoškolského vzdelávania v slovenskom a anglickom
jazyku.
2. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti na
Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za ak. rok 2014/2015 na 3. stupni vysokoškolského vzdelávania.
3. Aktualizáciu dlhodobého zámeru UVLF v Košiciach na
roky 2012 – 2017.

na podnet zastupiteľského úradu SR v Oslo a prebehla
za spoluúčasti mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky v Nórskom kráľovstve a Islandskej republike Františka Kašického. S vedením Islandskej
univerzity v zastúpení Jón Atli Benediktsson, rektor, Magnus
Karl Magnusson, dekan lekárskej fakulty, Inga Thorsdottir, dekanka fakulty zdravotníckych vied a ošetrovateľstva,
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Fridrika Hardardottir, riaditeľka kancelárie pre medzinárodnú spoluprácu, a riaditeľom ústavu experimentálne patológie Sigurdur Ingvarssonom hovorili o možnej spolupráci v
oblasti štúdia veterinárskeho lekárstva na Slovensku, rozvoja
vedy, výskumu a inovácií. V súčasnosti študuje v Košiciach
v doktorskom študijnom programe všeobecné veterinárske
lekárstvo (GVM) viac ako desiatka islandských študentov.
Súčasťou návštevy univerzity bolo aj otvorenie výstavy
reprezentačných farebných fotografií o Slovensku, ktorú
zorganizoval ZÚ v Oslo, a ktorú za prítomnosti zástupcov
diplomatického zboru, islandských ministerstiev zahraničia
a školstva, akademickej, kultúrnej a študentskej obce otvoril
veľvyslanec SR František Kašický. Časť výstavy propagovala
aj mesto Košice a jej súčasť tvorili aj propagačné materiály o
našej univerzite.
Stretnutie s rektorom University of Iceland Jón Atli Benediktssonom (druhý sprava) a riaditeľkou kancelárie pre
medzinárodnú spoluprácu Fridrika Hardardottir za účasti
veľvyslanca SR Františka Kašického.

Stretnutie s vedením univerzity a riaditeľom ústavu experimentálne
patológie (zľava Inga Thorsdottir, Jón Atli Benediktsson, Sigurdur
Ingvarsson, Fridrika Hardardottir, František Kašický)

Odhalenie pamätnej tabule prof. MVDr. Augustína Sokola, DrSc.
Pri príležitosti stého
výročia narodenia
bola 17. decembra
2015 na Katedre
mikrobiológie
a
imunológie Univerzity veterinárskeho
lekárstva a farmácie
v Košiciach odhalená
pamätná tabuľa prof.
MVDr.
Augustína
Sokola,
DrSc.
Rektorka univerzity
prof. MVDr. Jana
Mojžišová,
PhD.,
pozvala na túto slávnostnú udalosť okrem súčasných i minulých zamestnancov
katedry aj rodinu a blízkych priateľov prof. Sokola.
Pozvaní hostia sa najprv zišli vo vestibule katedry pred
zahalenou tabuľou a vypočuli si z príhovoru pani rektorky
dôvod, prečo k pamätným tabuliam osobností našej univerzity pribudne ďalšia – pamätná tabuľa prof. Sokola: Ak sú
bohatstvom akejkoľvek inštitúcie ľudia, ktorí ju tvoria, tak
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je od
svojich začiatkov obdarená bohatstvom hojným. Od založenia
Vysokej školy veterinárskej v Košiciach ju utvárali výnimoční
ľudia, osobnosti, ktorých mená nikdy nezapadnú prachom
času, lebo po nich ostanú pamätníci, nasledovníci či pretrvávajúce výsledky ich práce.
Presne to všetko platí aj v prípade prof. MVDr. Augustína
Sokola, DrSc., ktorého pamätná tabuľa bude oddnes visieť na
pracovisku, pri založení ktorého stál a ktoré rozvíjal celý svoj
profesionálny život. Samotná katedra mikrobiológie a imunológie je jedným takým pamätníkom profesora Sokola, jeho
bronzová podobizeň z rúk sochára Daniela Tatarku bude tak
jeho umeleckou pripomienkou. Sté výročie jeho narodenia
je vítanou príležitosťou na intenzívnejšie pripomenutie si
jeho bohatej organizačnej, vedeckej a pedagogickej činnosti
a mnohých úspechov jeho plodného života.
Už jeho raná mladosť bola dynamická, plná entuziazmu
a nadšenia pre štúdium a výskum. Narodil sa na Podkarpatskej
Rusi, kam sa aj po skončení štúdií na Vysokej škole veterinár12

skej v Brne v roku 1938 vrátil a kde búrlivé spoločenské udalosti
mnohokrát zasiahli do jeho profesionálnych plánov. Ešte počas
štúdia sa začal zaujímať o mikrobiológiu a sérológiu a chcel
v tom pokračovať aj po škole, ale prvé roky vykonával funkciu
okresného veterinárneho lekára, kým nebol v roku 1947 repatriovaný do Československa. Tu vystriedal miesto na Ústrednom štátnom veterinárnom ústave pre výrobu očkovacích
látok v Ivanoviciach na Hané, miesto okresného veterinárneho
lekára v Sobranciach a ako prednosta zriadil a viedol pobočku
Štátneho veterinárskeho diagnostického ústavu v Košiciach,
aby nakoniec 1. júna 1950 prišiel na mladučkú Vysokú školu
veterinársku v Košiciach.
Rektor prof. Hovorka ho poveril zriadiť a viesť ústav mikrobiológie a imunológie, vtedajší ústav pre všeobecnú hygienu
a bakteriológiu, ktorý bol neskôr súčasťou katedry mikrobiológie, imunológie a zoohygieny. Na jej čele stál od roku 1957
do roku 1980, aby do roku 1981 ešte viedol oddelenie mikrobiológie a imunológie. V rokoch 1964 a 1965 navyše zastával aj
funkciu prodekana pre výskum.
Nasledovali ďalšie desaťročia naplnené rôznorodou a
bohatou činnosťou s neutíchajúcim entuziazmom a zápalom pre
vedeckú i pedagogickú prácu. Profesor Sokol založil a v ďalších
rokoch rozvíjal veterinárnu mikrobiológiu a neskôr imunológiu, bol tiež priekopníkom v oblasti molekulovej biológie.
Svojimi originálnymi
a
mimoriadnymi
výsledkami vedecko-výskumnej práce sa
zaradil medzi popredné
vedecké
osobnosti
doma i v zahraničí,
o čom svedčí aj jeho
členstvo v mnohých
komisiách, vedeckých
a redakčných radách
či čestné členstvo vo
vedeckých spoločnostiach, podobne ako
množstvo
ocenení
a vyznamenaní.
Výpočet
publikačnej činnosti profewww.uvlf.sk

sora Sokola, jeho vystúpení na medzinárodných kongresoch
a v neposlednom rade rozsiahlej pedagogickej a organizačnej
práce by bol dlhý, lebo dlhý bol aj jeho profesionálny život,
a jeho pracovitosť, vytrvalosť a cieľavedomosť bola príslovečná. Nezabudnuteľne sa zapísal aj do pamätí svojich kolegov
a študentov, pre ktorých bol osobnosťou výraznou, prísnou
a náročnou, ale aj ochotnou pomôcť či poradiť. Zachovajme
si ho takého aj prostredníctvom tejto pamätnej tabule, ktorá
našla miesto na pracovisku, ktoré je výsledkom jeho snaženia,
jeho druhým domovom. Pridala sa tak k ďalším podobizniam
zakladateľov a budovateľov tejto školy, na ktorých súčasné
generácie Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach s úctou a vďakou spomínajú.
Následne plachtu z bronzového portrétu prof. Sokola
stiahli spoločne rektorka prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.,
a vedúca katedry mikrobiológie a imunológie doc. MVDr.
Ľudmila Tkáčiková, PhD. Prítomní hostia, ktorí prof. Sokola
osobne poznali, mohli konfrontovať jeho podobizeň s jeho
podobou, ktorá im ostala v pamäti. Potom sa hostia presunuli do knižnice katedry, kde nasledovala prezentácia
vedeckej a publikačnej činnosti prof. Sokola, ktorú doplnenú
o množstvo dobových fotografií i osobných spomienok
predniesla doc. MVDr. Ľudmila Tkáčiková, PhD., mnohokrát
s úsmevným zafarbením vyvolávajúcim súhlasné reakcie
prítomných pamätníkov.
pokračovanie
na str. 14

PhDr. Ľudmila Kundríková, kancelárka

Návšteva v Bodø

V rámci riešenia projektu Posilnenie spolupráce medzi
UVLF v Košiciach a UiN v Bodø, č. projektu SK06-IV-02-012,
navštívil v dňoch 9. – 13. 11. 2015 tím UVLF v Košiciach partnerskú University of Nordland v nórskom Bodø (Universiwww.uvlf.sk

Predstavila prof. MVDr. Augustína Sokola, DrSc., ako
výraznú zakladateľskú a vedeckú osobnosť našej univerzity.
Na začiatku svojho pôsobenia na katedre mikrobiológie a
zoohygieny riešil prof. Sokol aktuálne otázky praxe, konkrétne
izoláciu akapsulárneho mutantu Bacillus anthracis, prípravu
imunogénu voči obrne ošípaných, prípravu antisér proti
červienke ošípaných, koncentráciu vírusu chrípky a vývoj
čelenžného modelu pre testovanie imunogenity vírusu
chrípky.
Následne sa prof. Sokol zaoberal aj štúdiom antigénnej
štruktúry Brucella abortus a diagnostickej efektívnosti
alergénu F u ošípaných ako aj skúmaním imunobiologických ukazovateľov v postnatálnom období a v období po
odstave u hospodárskych zvierat. Pod jeho vedením bola
študovaná premenlivosť kmeňov Bacillus anthracis v antraxových distriktoch, ako aj problematika dispeptických E.
coli (z hľadiska ich sérotypovej a biotypovej premenlivosti a
rezistencie). Významným prínosom bolo zistenie horizontálneho prenosu polyrezistencie k antibiotikám pri ošípaných,
ktorým bol podávaný Aureovit 12C20. Pod jeho vedením
boli realizované aj vedecké štúdie zamerané na typizáciu
a devitalizáciu mykobaktérií a štúdie zamerané na vývoj
metód rýchlej diagnostiky brucelózy.
Ďalšou oblasťou vedeckého záujmu prof. Sokola bolo
štúdium enteropatogénov ako sú Escherichia coli a rotavírusy. U E. coli študoval faktory virulencie vo vzťahu k patogenéze koli hnačiek, čo vyústilo do vývoja perorálnych vakcín a
prispelo k objasneniu mechanizmov kompetitívnej imunity.
U rotavírusov bolo štúdium zamerané na ich detekciu a
patogenézu rotavírusovej infekcie u prasiat.
Prof. Sokol patril aj medzi prvých mikrobiológov, ktorí sa
v Československu zaoberali štúdiom plazmidov a ich úlohy
v patogenite baktérií. Už začiatkom osemdesiatych rokov
organizoval na VŠV v Košiciach prvé plazmidologické kurzy.
Na konci svojej vedeckej kariéry sa neúnavne venoval aj
problematike biotechnológií.
Slávnostná udalosť pokračovala osobnými spomienkami
tých, ktorí prof. Sokola poznali a spolupracovali s ním dlhé
roky.

tetet i Nordland). Stretnutia počas pobytu boli v súlade s
programom a v zmysle zadefinovaných aktivít projektu
zamerané na rozvoj ďalšej spolupráce medzi oboma univerzitami pri tvorbe spoločného doktorandského študijného
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programu v oblasti akvakultúry. Projektový tím tiež rokoval
o tvorbe novej vyučovacej metódy a príprave pilotných
kurzov pre študentov a doktorandov oboch univerzít vrátane
ich obsahovej náplne, rozvrhu, materiálneho a technického
vybavenia, výberu uchádzačov a pod. V centre pozornosti
bola téma o podobe spoločného doktorandského štúdia
a jeho vedeckých cieľoch, administratívnom a finančnom
zabezpečení. Obe strany predstavili svoje súčasné doktorandské programy a kurzy i osobitosti nórskej a slovenskej
legislatívy pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia. Uvedené
témy boli predstavené formou prezentácií, doplnené diskusiou, z ktorej vyplynuli úlohy na nasledujúce obdobie.
Súčasťou podujatia bolo stretnutie so študentmi
spoločného bakalárskeho študijného programu náuka
o živočíchoch, ktorí po absolvovaní troch semestrov
v Bodø budú pokračovať v štúdiu na našej univerzite a ktorých o niekoľko mesiacov čaká návšteva
Košíc. Zaujímavé bolo stretnutie s MVDr. Danielom Barčákom, jedným z dvoch našich doktorandov,
ktorí boli v tom čase na študijnom pobyte na UiN. Veľmi
zaujímavou bola aj exkurzia na farmu pre chov lososov
„Sundsfjord smolt“.
Bližšie informácie o projekte ako aj bulletin z pobytu
obohatený o fotografie nájdete na webovej stránke ehp2.
uvlf.sk/
Mgr. Ivana Pahulyiová, Foto: Mgr. Bianka Shymanská

Projekt LIFE Energia na univerzite prináša prvé výsledky

V priestoroch univerzity bola dňa 6. 11. 2015 za účasti
médií inštalovaná informačná tabuľa o projekte LIFE Energia,
ktorý podporila Európska únia prostredníctvom programu
LIFE. Novinári potom navštívili Kliniku vtákov, exotických a
voľne žijúcich zvierat UVLF v Košiciach, kde im prednosta
MVDr. Ladislav Molnár, PhD., a MVDr. Katarína Kuzyšinová,
PhD., spolu s odborným výkladom predviedli mimoriadne
zaujímavé vyšetrenie plamienky driemavej a sokola myšiara.
Jedným z cieľov projektu LIFE Energia je identifikovať tie
úseky elektrických vedení, ktoré sú nebezpečné pre vtáctvo
z hľadiska nárazov a následne ich vybaviť ochrannými
prvkami tak, aby sa im vtáctvo vyhlo. UVLF zabezpečuje
ošetrenie a starostlivosť o zranené jedince, ktoré sa nájdu
počas mapovania elektrických vedení. Zranené jedince
dostávajú na univerzite v Košiciach špičkovú starostlivosť,
ročne je ošetrených okolo 60 chránených živočíchov.
Ďalším krokom v realizácii projektu bolo otvorenie zrekonštruovanej rehabilitačnej stanice. Dňa 9. 12. 2015 bola
v Účelovom zariadení pre chov a choroby zvery, rýb a včiel
v Rozhanovciach slávnostne otvorená najväčšia rehabilitačná stanica v Košickom kraji. Voliéry, ktoré v tomto univerzitnom účelovom zariadení existovali dlhé roky, už nespĺňali
potrebné podmienky pre starostlivosť o zranené živočíchy
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a boli v zlom technickom stave. Stanica bola zrekonštruovaná v rámci projektu LIFE Energia tak, aby sa zabezpečili čo
najlepšie podmienky pre záchranu a poskytnutie špičkovej
starostlivosti zákonom chráneným živočíchom a ich následnému vypusteniu do voľnej prírody. Stanica má k dispozícii
30 voliér a rekonštruovaná tzv. rozlietavacia voliéra, ktorá má
slúžiť na rehabilitáciu pred vypustením do voľnej prírody, je
dostatočne veľká na to, aby sa v nej vtáctvo mohlo rozlietať
a posilniť svalstvo. Zranené jedince z východného Slovenska
sú ošetrované na našej univerzite a následne sú umiestňované v rehabilitačnej stanici v Rozhanovciach.
Projekt LIFE Energia, ktorý podporila Európska únia
prostredníctvom programu LIFE, od septembra 2014 do
decembra 2019 realizujú organizácie Ochrana dravcov
na Slovensku, Východoslovenská distribučná, a. s., Západoslovenská distribučná, a. s., Univerzita veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach a Štátna ochrana prírody
SR, s podporou Ministerstva životného prostredia SR.
Významným prínosom projektu je zlepšenie stavu prioritných druhov vtákov v trinástich projektových chránených
vtáčích územiach, ktoré sú súčasťou siete Natura 2000.
(lk)
www.uvlf.sk

Imatrikulácia

Jednou z prvých akademických slávností, ktorej sa študenti
zúčastňujú, je imatrikulácia. Študenti prvých ročníkov sú
zapísaní do pomyslenej univerzitnej matriky a stávajú sa
imatrikulovanými. Jej súčasťou je zloženie imatrikulačného sľubu, v ktorom sa zaväzujú, že si budú plniť študijné
povinnosti a rešpektovať morálne záväzky voči univerzite. V akademickom roku 2015/16 slávnostný akt prijatia
študentov prvých ročníkov všetkých študijných programov
do akademickej obce Univerzity veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach sa uskutočnil v aule univerzity dňa 6.
novembra 2015.
Za prítomnosti rektorky univerzity prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD., prorektorov univerzity, zástupcu akademického
senátu, vedúcich učiteľov ročníkov a študijných skupín si
študenti prevzali imatrikulačné listy z rúk pani prorektorky
pre výchovno-vzdelávaciu činnosti prof. MVDr. Zity Faixovej,
PhD., a študenti študujúci v anglickom jazyku z rúk prorektora pre zahraničnú činnosť pána MVDr. Martina Tomka, PhD.
K študentom sa prihovorila pani rektorka školy, ktorá vo
svojom slávnostnom príhovore zdôraznila spolupatričnosť
a zodpovednosť, keď okrem iného uviedla: „Slávnostná
imatrikulácia je nielen potvrdením vášho zaradenia do

našej akademickej obce. Týmto historickým aktom preberáte všetky práva a povinnosti študenta vysokej školy. Právo
požadovať vysoko odborné a podnetné prostredie a povinnosť urobiť všetko, čo je vo vašich silách, aby ste si osvojili
všetky požadované vedomosti, zručnosti a návyky. Právo
i povinnosť využiť roky štúdia na to, aby ste sa stali uznávanými odborníkmi vo svojej profesii, a to o to viac, že vaša
profesia bude spätá so živými bytosťami. Či to budú zvieratá, alebo ľudia, zodpovednosť za zdravie nemôže čakať
do chvíle, kedy získate diplom absolventa. Túto zodpovednosť je nevyhnutné osvojovať si od prvých dní štúdia, štúdia
neľahkého, ale nenahraditeľného a isto aj zaujímavého.“
Na záver rektorka univerzity popriala študentom mnoho
študijných úspechov a osobnej pohody na ich ceste za dosiahnutím vysokoškolského vzdelania na našej univerzite.
Imatrikulácia pokračovala dňa 7. novembra imatrikulačným plesom v Dome umenia.
prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť
Ing. Renáta Božíková
Študijné oddelenie UVLF v Košiciach

Kvapka krvi – 5. ročník
Tohto roku 24. 11. 2015 sa uskutočnil už v poradí 5. ročník
dobrovoľného darcovstva krvi Pusťme si žilou. Čas odberu
bol stanovený od 8. do 11. hod., ale keďže účasť dopadla
nad očakávanie dobre, natiahli sme to až do 13. hodiny. Sme
veľmi radi, že rok čo rok javíte čoraz väčší záujem darovať
krv, a tým samozrejme pomáhať ľuďom, ktorí to najviac
potrebujú, keďže krvi nikdy nie je dosť. Odbery prebiehali
vo farmaceutickom pavilóne, kde zrána prišli kolegovia
z Národnej transfúznej služby SR (ďalej „NTS“) okolo 7. 30
a pomaly začali vykladať a pripravovať veci k samotnému
odberu. V čakárni okolo 8. hod. ráno už čakalo pár netrpezlivých darcov. Okolo 9. hodiny sme narátali len asi 6 darcov
a pomaly sme sa začali obávať, či budeme aj tento rok takí
úspešní, ako inokedy. Naše obavy ihneď vyvrátila skupinka,
ktorá dorazila asi okolo 9.30 a pomaly sa začala napĺňať
čakáreň, v ktorej darcovia mali povinnosť vyplniť dotazník,
ale samozrejme aj možnosť občerstviť sa niečím sladkým,
a každý povinne dostal vodu, aby pred odberom disponoval
dostatočným množstvom tekutín.
Tu by sme sa radi pozastavili a upozornili všetkých darcov, že
darovanie krvi nie je odber krvi nalačno a treba naň chodiť
dobre najedený a hlavne vypiť aspoň pol litra vody minimálne
hodinu pred odberom. Zdôrazňujeme to preto, nakoľko bol
www.uvlf.sk

tento ročník veľmi úspešný, čo sa týka počtu darcov. Avšak
niektorí z nich stratili pri darovaní vedomie, načo kolegovia
z NTS nás požiadali, aby sme šírili osvetu čo sa týka prípravy
darcu pred samotným odberom. V konečnom dôsledku ale
bol tento 5. ročník Pusťme si žilou veľmi úspešný, keďže zo
43 potencionálnych darcov úspešne darovalo až 37 darcov
krv, ktorá môže zachrániť mnohé životy.
Daniel Tomáš, študent 3. ročníka ŠP farmácia
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PRO EDUCO 2015

V Spoločenskom pavilóne v Košiciach sa v dňoch 24. – 26.
novembra 2015 konal už 9. medzinárodný veľtrh vzdelávania
PRO EDUCO. Veľtrh je na regionálnej úrovni už stabilnou
platformou pre prezentáciu celého spektra aktuálnych tém
v oblasti vzdelávania na všetkých úrovniach tak v rámci
štandardných foriem štúdia, ako aj mimo nich. Súčasťou
veľtrhu je aj bohatý sprievodný program, realizovaný najmä
formou workshopov, prezentácií, seminárov a konferencií.
Prechodné pôsobisko vo výstavných priestoroch si našla aj
naša univerzita.
Spolu 78 vystavovateľov sa prezentovalo na ploche
veľtrhu a navštívil ho rekordný počet 8240 návštevníkov.
Spektrum je tvorené predovšetkým pedagogickými pracovníkmi, žiakmi základných škôl, študentmi a absolventmi
stredných a vysokých škôl, záujemcami o doplnkové vzdelávanie a vzdelávanie popri zamestnaní, záujemcami o kurzy
a školenia, návštevníkmi zaujímajúcimi sa o pracovné príle-

žitosti doma a v zahraničí, vedeckými a výskumnými pracovníkmi a podobne.
Záujem o štúdium na UVLF v Košiciach prejavili najmä
študenti SOŠ veterinárnej, SOŠ poľnohospodárstva a
služieb na vidieku, Strednej zdravotníckej školy a gymnázií.
Ponúknuť sme tak mohli študijné portfólio všetkých študijných programov. Prichádzali nielen maturanti, ale aj študenti
druhých či tretích ročníkov.
Veľkým pozitívom bola aj účasť našich študentov farmácie
Dominika Gregu, Kristíny Čulákovej a Anny Kostkovej ako aj
študentov všeobecného veterinárskeho lekárstva Andreja
Alaksu, Barbory Hulajovej, Kataríny Striežencovej, Natálie
Hubinskej, Rebeccy Beňušovej a Jakuba Nemčeka. Študenti
zatraktívnili výstavné priestory, pretože si so sebou priniesli
aj zvieracích zástupcov Aqua-Terra klubu. Záujemcovia
o štúdium si s nami v mnohých prípadoch našli spoločnú
reč aj prostredníctvom zvierat. Niektorí už mali pripravené aj
konkrétne otázky. Zaujímali sa o podávanie prihlášok, prijímacie konanie, ale aj o samotné teoretické štúdium spájané
s praxou či výmenné pobyty. Zodpovedali sme im aj otázky
ohľadom ubytovania, stravovania, ale aj na dostupné voľno
časové aktivity s cieľom poskytnúť im čo najpresnejšie informácie, potrebné pri náročnom výbere vysokej školy. Každý
zo záujemcov bol informovaný ako postupovať pri podávaní
prihlášky na UVLF v Košiciach, ale aj o samotnom prijímacom
konaní na jednotlivé študijné programy. Zároveň sme
rozdali nielen potenciálnym študentom, ale aj výchovným
poradcom stredných škôl množstvo propagačných materiálov so spomínanými informáciami.
Zuzana Szabová
študijné oddelenie

XXV. snem Komory veterinárnych lekárov SR
Dňa 28. novembra 2015 sa v Kongresovom centre Gino
paradise v Bešeňovej uskutočnilo zasadnutie najvyššieho
orgánu veterinárskej stavovskej organizácie na Slovensku –
XXV. snem Komory veterinárnych lekárov SR. Snem oficiálne
otvoril prezident KVL SR MVDr. Tibor Brauner. Ako hostia sa
snemu zúčastnili aj zástupcovia ŠVPS SR – ústredný riaditeľ
prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., a riaditeľ IVVL MVDr. Jozef
Pokorný, viceprezidentka Komory veterinárnych lekárov ČR
MVDr. Radka Vaňousová a predseda zahraničnej komory
KVL ČR MVDr. Milan Snášil, CSc. Za našu univerzitu sa snemu
zúčastnili rektorka UVLF v Košiciach prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., a doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., prorektor UVLF
pre klinickú činnosť a styk s praxou. Samotnému zasadnutiu
snemu predchádzal predsnemový seminár KVL SR organizovaný v rámci systému vzdelávania veterinárnych lekárov
27. novembra 2015 venovaný tohto roku ekonomickým
a právnym otázkam. Prítomní hostia snemu pozdravili vo
svojich príhovoroch zasadnutie snemu a jeho účastníkov,
zhodnotili doterajšiu spoluprácu ich organizácií s KVL SR
a zapriali snemu úspešný a tvorivý priebeh. Rokovanie
snemu za UVLF v Košiciach pozdravila rektorka UVLF prof.
MVDr. Jana Mojžišová, PhD., ktorá vo svojom príhovore zhodnotila a ocenila doterajšiu spoluprácu s komorou a jej členmi
pri výchove veterinárneho lekára a príprave absolventa na
vstup do praxe. Informovala účastníkov snemu o činnosti a
aktivitách našej univerzity v období od posledného snemu
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ako aj o plánoch do ďalšieho obdobia v smere naplňovania
úloh vyplývajúcich z poslania a zámerov ďalšieho rozvoja
UVLF. Poďakovala sa taktiež za podiel a aktívnu spoluúčasť
zástupcov KVL SR na uskutočnení národnej akreditácie ako
aj medzinárodnej evalvácie a akreditácie univerzity, ako aj
na organizovaní podujatí, ktoré sa uskutočnili v roku 2015,
a vyslovila záujem pokračovať v doterajšej spolupráci a ďalej
ju rozvíjať v prospech veterinárnej profesie.
Samotný snem KVL sa niesol v znamení zhodnotenia
činnosti KVL za uplynulé obdobie od predchádzajúceho
snemu, ktoré v správe prezídia prezentoval prezident KVL
SR MVDr. Tibor Brauner. Okrem zhodnotenia jednotlivých
oblastí činnosti komory a spolupráce s jednotlivými organizáciami bola vyzdvihnutá oblasť ďalšieho kontinuálneho vzdelávania členov komory a jeho zavedený systém.
Bolo vyslovené poďakovanie všetkým asociáciám, ktoré
významnou mierou prispeli k tejto činnosti. Následne boli
potom prednesené správy jednotlivých komisií KVL a bol
schválený aj plán hospodárenia na ďalšie obdobie činnosti
komory. Úroveň vzájomnej spolupráce medzi KVL a našou
univerzitou bola hodnotená pozitívne a bolo konštatované,
že táto spolupráca je pre veterinárnu profesiu a jej pozdvihovanie v povedomí spoločnosti veľmi potrebná a vzájomne
prospešná. Prezident KVL poďakoval za doterajšiu spoluprácu a vyslovil záujem ju naďalej rozvíjať, pretože KVL je
považovaná za významného spolugaranta zabezpečovania
www.uvlf.sk

kvality vzdelávania veterinárnej profesie. Komora predstavuje významnú súčasť zabezpečovania kvalitnej prípravy
absolventov pre prax. Významnou úlohou KVL je aj možnosť
podieľať sa na riešení odborných problémov veterinárneho
školstva posudzovaním úrovne veterinárnej výchovy a vzdelávania a možnosť pripomienkovania a podávania návrhov
opatrení k jej neustálemu skvalitňovaniu. Významným
aspektom našej spolupráce je organizácia odborných praxí
našich študentov u súkromných veterinárnych lekárov,
mnohí členovia komory sa zúčastňujú vzdelávacieho
procesu ako členovia skúšobných komisií pre štátne skúšky,
obhajoby záverečných prác, prezentáciou vybraných prednášok pre študentov a neoceniteľnou pomocou zabezpečovania pedagogického procesu je aj pomoc súkromných

veterinárnych lekárov pri organizovaní praktických cvičení.
Na druhej strane nezanedbateľným je aj podiel pedagógov
z univerzity na ďalšom vzdelávaní členov komory svojimi
odbornými prednáškami ako aj praktickými prezentáciami
a ich zapojenie sa do vzdelávacieho programu veterinárnych
lekárov zaraďovaných každoročne do Kalendária vzdelávacích podujatí KVL SR.
Na záver snemu prezident komory poďakoval účastníkom
snemu za prejavený záujem o činnosť komory, za vykonané
aktivity v uplynulom období a poprial príjemné prežitie
blížiacich sa koncoročných sviatkov.
doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD.
prorektor pre klinickú činnosť a styk s praxou

Vianočný koncert
Rok 2015 bol pre univerzitu mimoriadne náročný. Niesol sa
v znamení významných a pre univerzitu dôležitých udalostí,
ktorých zvládnutie si vyžiadalo vysoké nasadenie, angažovanosť a vytrvalosť všetkých zamestnancov univerzity bez
ohľadu na pracovné zaradenie. Vianočné obdobie tak malo
byť skutočne zaslúženým časom pokoja, poľavenia z pracovného tempa, časom na príjemné stretnutia a príjemné
zážitky. Príležitosťou na takéto zastavenie bol aj vianočný
koncert Štátnej filharmónie Košice dňa 18. decembra 2015,
na ktorý zamestnancov všetkých kategórií pozvala rektorka
univerzity prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. Večer plný
krásnej hudby a priateľských stretnutí mal tak byť výrazom
poďakovania i výrazom prehlbovania súdržnosti všetkých
zamestnancov univerzity. A tento večer všetky tieto očakávania naplnil mierou vrchovatou.
Program koncertu bol zostavený tak, aby navodil vianočnú
atmosféru a potešil každého poslucháča bez rozdielu
hudobných preferencií. Okrem klasických diel, akými bola
hudba M. A. Charpentiera * Noël pour le Instruments, W.
A. Mozarta * Koncert pre lesný roh č. 2 Es dur, K 417 (2. a
3. časť) so sólistom Szilárdom Bukom, a P. I. Čajkovského *
Luskáčik - výber z baletnej suity: Predohra - Pochod - Tanec
víly - Kvetinový valčík, odzneli v podaní orchestra Štátnej
filharmónie Košice pod taktovkou šéfdirigenta ŠfK Zbyňka
Müllera aj všetkým známe vianočné piesne ako Ó chýr
preblahý, Povedzte nám pastierovia, Nesiem vám noviny či
Narodil sa Kristus Pán. V aranžmáne Adriána Harvana však
tieto tradičné piesne dostali úplne nový a mimoriadne pôsobivý šat, čo poslucháči ocenili veľkým potleskom. Klasická

pokračovanie
na str. 21

PhDr. Ľudmila Kundríková
kancelárka

Regionálne oslavy
Dňa slovenskej poštovej známky a filatelie v roku 2015

Dňa 12. 12. 2015 sa uskutočnilo slávnostné zhromaždenie
členov ZSF a pozvaných zástupcov spolupracujúcich organizácií pri príležitosti Dňa poštovej známky a filatelie v slávnostnej sále Slovenského technického múzea v Košiciach.
Podujatie usporiadali Združenie Klubov filatelistov východoslovenského regiónu, Klub filatelistov 54-01 v Košiciach,
Slovenské technické múzeum v Košiciach, Štátna vedecká
knižnica v Košiciach a Univerzita veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach. Pred začiatkom slávnostného zhromaždenia pri prezentácii účastníkov bola otvorená príležiwww.uvlf.sk

verzia vianočnej piesne Tichá noc, ktorá odznela na záver,
bola krásnym ukončením prvej časti večera, keď sa zamestnanci univerzity i pozvaní hostia zo správnej a vedeckej
rady presunuli do priestorov Domu umenia, aby po prípitku
prednesenom pani rektorkou začala druhá, spoločenská
časť v znamení dobrého jedla, vína, hudby a aj tanca až do
polnoci.
Vianočný koncert i spoločenské stretnutie bolo prítomnými hodnotené s nadšením, takže je viac ako pravdepodobné, že kým sa rok s rokom stretne, budeme sa tešiť
a potom spomínať na Vianočný koncert 2016.

tostná poštová priehradka.
Z poverenia usporiadateľov a organizátorov regionálneho
spomienkového zhromaždenia otvoril a podujatie viedol
podpredseda klubu filatelistov KF 54-01 v Košiciach. Privítal
všetkých prítomných. Zvlášť srdečne privítal pána Miroslava Ňaršíka, predsedu Zväzu slovenských filatelistov,
MVDr. Alexandra Bárda, CSc., čestného predsedu KF 54-01,
delegáciu Združenia klubov filatelistov východoslovenského regiónu na čele s Milošom Teťulom. Pred otvorením
programu všetci prítomní uctili minutou ticha pamiatku
Dušana Evinica, ktorého výsledky a dielo zachováme pre
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Hodnotenie ARRA 2015
sených znížil len nepatrne a líder skupiny zaznamenal aj o
niekoľko prihlásených viac ako minulý rok. Relatívne dobré
hodnoty v počte prihlásených oproti plánu dosahuje najmä
UVLF, ale žiadna fakulta nevykazuje záujem menší ako 1.15
prihlásených na jedno miesto. Aj počet reálne zapísaných
oproti plánu je pomerne dobrý, pričom líder LF TUZVO
vykazuje až 93 % zapísaných oproti plánu. Čo sa týka počtu
doktorandov, znova sa tu prejavuje nielen medziročný ale
aj dlhodobejší pokles počtu doktorandov u všetkých fakúlt
v skupine. Celkový medziročný prepad je opäť na úrovni
takmer 13 % a patrí medzi najvýraznejšie spomedzi všetkých skupín. Najmenší dlhodobý prepad od roku 2011
zaznamenala UVLF na úrovni okolo 13 %, ostatní sa už
pohybujú nad hodnotami 30 %. Naopak, pri celkových
počtoch študentov zaznamenali fakulty tejto skupiny jeden
z najmenších dlhodobých poklesov. Zníženie od roku 2008
sa pohybuje na úrovniach menej ako 5 % a žiadna fakulta
nemala pokles rýchlejší ako je priemer všetkých slovenských fakúlt. Najvýraznejší nárast bol u UVLF, ktorá za dané
obdobie zvýšila počet svojich študentov o takmer tretinu.
Pri záujme o štúdium ide tiež o veľmi dobré čísla, keď len
jediná fakulta mala medziročný pokles prihlásených o viac
ako 10 % a dve fakulty dokonca zaznamenali nepatrný
nárast.
Akademická rankingová a ratingová agentúra robí takéto
hodnotenie vysokých škôl od roku 2005. Ako sa umiestňovala Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, resp. Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach,
ukazuje nasledujúca tabuľka. Sledované ukazovatele
v hodnotení ARRA sa pred dvomi rokmi čiastočne zmenili,
čo je uvedené v legende. Zdroj: www.arra.sk
PhDr. Ľudmila Kundríková
kancelárka
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jednotlivých skupín:
teologické fakulty
umelecké fakulty
pedagogické fakulty
filozofické fakulty
právnické fakulty
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Veda a výskum

Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA)
predložila v poradí už jedenáste hodnotenie fakúlt slovenských vysokých škôl, ktoré sa opäť opiera o verejne dostupné
a overiteľné údaje o vzdelávaní a výskum jednotlivých fakúlt
za rok 2014. Hodnotených bolo spolu 112 fakúlt, resp.
monofakultných škôl, z toho 104 fakúlt verejných a 8 fakúlt
súkromných vysokých škôl v 11 skupinách odborov. Výrazné
relatívne zmeny oproti minuloročnému rankingu boli zaznamenané len výnimočne. Z jedenástich hodnotených skupín
majú všetky rovnakého lídra ako v predchádzajúcom roku.
Medzi najzaujímavejšie tohtoročné zistenia patrí pokračujúci
pokles v počtoch doktorandov, tiež študentov denného
aj externého štúdia a najmä prijímací proces a záujem o
štúdium. Sumárny počet doktorandov od roku 2011 výrazne
klesá. Za posledné tri roky sa počet doktorandov znížil o viac
ako štvrtinu, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje bezmála
tri tisícky, a ich celkový počet je tak nižší ako v roku 2003.
Počty študentov prešli výraznou zmenou. Najviac študentov
navštevovalo slovenské VŠ v roku 2008, kedy ich súhrnný
počet presiahol hranicu 215 tisíc. Odvtedy ich celkový počet
výrazne klesá – za šesť rokov o takmer 50 tisíc. Počty zahraničných študentov sa za desať rokov viac ako strojnásobili.
V tomto roku sa ich podiel blíži k 5 % a naďalej pokračuje v
stabilnom raste, čo ukazuje na postupné otváranie sa svetu.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach je hodnotená v skupine AGRO. Podobne ako v
prípade prírodovedných fakúlt, ani v skupine poľnohospodárskych neprišlo k žiadnym zmenám v poradí. Prvenstvo
potvrdila Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene,
ktorej náskok sa oproti vlaňajšku ešte zvýšil najmä vďaka
publikačnému a citačnému zlepšeniu ako aj grantovej
úspešnosti. Na druhom mieste sa drží Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.
Z hľadiska kritérií záujmu o štúdium bola skupina AGRO
poklesom záujmu zasiahnutá najmenej, keď sa počet prihlá-
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Univerzita má novú docentku
Vedecká rada UVLF v Košiciach vymenovala na svojom
zasadaní dňa 16. 12. 2015 za docentku Ing. Luciu Bírošovú,
PhD., v študijnom odbore 4.2.7. mikrobiológia a MVDr. Naďu
Sasákovú, PhD., v odbore 6.3.11 hygiena chovu zvierat a
životné prostredie.
Doc. MVDr. Naďa Sasáková, PhD., odborná asistentka
na UVLF v Košiciach, mala habilitačnú prednášku na tému
Zdroje pitnej vody a možnosti ich znečistenia antropogénnou činnosťou a obhajobu habilitačnej práce Hygienické a ekologické riziká pri úprave a využívaní exkrementov
zvierat a čistiarenských kalov vo vzťahu k životnému
prostrediu dňa 1. 12. 2015 na pôde našej univerzity.
Doc. Sasáková ukončila Vysokú školu veterinársku v Košiciach v roku 1981 v odbore hygiena potravín. Pracovala ako
hygienička v teréne a od roku 1995 na Ústave experimentálnej veterinárnej medicíny ako výskumná pracovníčka,
kde sa zaoberala využívaním a úpravou exkrementov zvierat
v procese ich skladovania a kompostovania prídavkom
zeolitov z hľadiska ochrany životného prostredia.
Na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach v roku
2006 získala vedecko-akademickú hodnosť PhD. vo vednom
odbore 43.31.9 hygiena prostredia a potravín. Od roku 2002
do roku 2008 pracovala ako výskumná pracovníčka a od roku
2008 doteraz ako vysokoškolský učiteľ – odborný asistent na
Ústave hygieny zvierat a životného prostredia Katedry životného prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky.
Doc. Sasáková je garantkou študijných predmetov
ochrana životného prostredia a verejného zdravia v ŠP
hygiena potravín, sanitácia pri výrobe krmív a potravín v ŠP
bezpečnosť krmív a potravín, voda v potravinárstve v ŠP trh
a kvalita potravín, hygiena chovu zvierat v ŠP vzťah človek –
zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii; zástupca
garanta študijného predmetu ochrana životného prostredia
a verejného zdravia v ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo
a hygiena zdravotníckych a farmaceutických zariadení v ŠP
farmácia. Je členkou komisie pre štátnu skúšku z predmetu
nákazy zvierat, ochrana životného prostredia a veterinárska
legislatíva programu VVL a HP a pre štátnu skúšku z pred-
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metu správna výrobná prax
pri výrobe potravín pre ŠP
bezpečnosť krmív a potravín.
Je členkou komisie pre obhajobu diplomových a bakalárskych prác v oblasti hygiena
chovu zvierat, životného
prostredia a veterinárska
legislatíva. V anglickej forme
štúdia je garantom predmetu Protection of the environment and public health
pre študentov postbakalárskeho a šesťročného štúdia
General Veterinary Medicine.
Je spoluautorkou 8 vysokoškolských učebníc a 1 učebného
textu. Pod jej vedením bolo úspešne obhájených 10 diplomových a 4 bakalárske práce. Doc. Sasáková bola zapojená
do riešenia výskumného projektu APVV, deviatich projektov
VEGA a jedného zahraničného grantu.
Doc. MVDr. Naďa Sasáková, PhD., prejavila značnú aktivitu vo vedecko-výskumnej oblasti. Doteraz publikovala
10 vedeckých článkov v časopisoch registrovaných v CC,
34 vedeckých prác v domácich nekarentovaných vedeckých časopisoch, 14 vedeckých prác v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch a monografiách. Publikovala
89 príspevkov na zahraničných vedeckých konferenciách a
99 príspevkov na domácich vedeckých konferenciách, 32
abstraktov konferencií, 43 odborných prác v zahraničných a
domácich nekarentovaných časopisoch a 3-krát vykonávala
redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru. Z
publikovaných prác má registrovaných 136 ohlasov v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS.
Do ďalšej pedagogickej a vedecko-výskumnej práce
želáme doc. Sasákovej pevné zdravie, ako aj veľa osobných a
pracovných úspechov.
(lk)

Najcitovanejšie vedecké práce v biologických vedách

Vysokým ocenením každého vedeckého pracovníka je
nielen zverejnenie jeho práce v prestížnom vedeckom časopise, ale aj záujem relevantných odborníkov o publikované
výsledky. Býva zvykom, že keď autor použije metódu alebo
myšlienku z publikovanej práce, zmieni sa o tom vo svojej
práci formou citácie. So stúpajúcim počtom citácií sa publikácia odborne zhodnocuje, pretože pomohla iným autorom
v ich vedeckej práci.
Pri príležitosti 50. výročia založenia SCI (Science Citation
Index) Eugenom Garfieldom, ktorý prvýkrát začal systematicky sledovať citácie publikovaných vedeckých prác, časopis
Nature inicioval vyhľadanie najcitovanejších vedeckých prác
v databáze Web od Science za celé obdobie modernej vedy.
Výsledky sú uvedené v článku Top 100 papers, ktorý bol
publikovaný v Nature [1]. Kompletný zoznám týchto prác je
zverejnený na www.nature.com/top100.
www.uvlf.sk

Na začiatok niekoľko názorných porovnaní
V databáze Web of Science bolo analyzovaných viac ako
58 miliónov vedeckých prác. Keby sa z každej z nich vzala
iba titulná strana a tieto sa položili na seba, dosiahli by
vrchol Kilimandžára (5 895 m). Prvých 100 najcitovanejších prác, z ktorých každá bola citovaná aspoň 12 000-krát,
tvorilo vrchný centimeter tejto hory. Práce citované viac ako
10 000-krát tvorili vrchný jeden a pol centimetra, kým práce,
ktoré boli citované viac ako 1 000-krát, boli vo vrchnom
jeden a pol metra uvedeného horského velikána. Na druhej
strane prekvapuje, že práce umiestnené v spodných troch
kilometroch hory boli citované iba raz, alebo vôbec neboli
citované.
Prekvapenia analýzy
Bežný čitateľ by očakával, že najviac budú citované práce
19

odkrývajúce podstatu hmotného sveta. Ale nie je to tak.
Napr. práca od Watsona a Cricka o prvom modeli dvojvláknovej DNA, ktorá bola publikovaná v Nature v roku 1953[
2], dnes najzákladnejší poznatok molekulovej biológie, bola
doteraz citovaná iba 5 207-krát, čo je v porovnaní s citačnými stálicami neporovnateľne málo. Najcitovanejšie neboli
ani základné práce o vysokoteplotných supravodičoch, či
o rozpínaní vesmíru, poznatky, ktoré všeobecne vzbudzujú
značný záujem. Dokonca aj slávna Einsteinova teória má tiež
málo citácií, možno aj preto, že rýchle vstúpila do klasických
učebníc a čitatelia ju prijali ako kanonizovaný poznatok.
Treba zdôrazniť, že citovanie prác nie je vo všetkých vedných
odboroch rovnaké. Napr. v matematike je citovanie veľmi
nízke a ani vo fyzike nedosahuje čísla známe v biologických
vedných disciplínach, kde sú práce najcitovanejšie. Citovanie prác súvisí tiež s aktuálnym rozvojom danej vednej
disciplíny. Zhrňujúc publikované výsledky analýzy v Nature,
najviac citované práce sú spravidla metodického charakteru, ktoré využíva mnoho výskumníkov z oblasti molekulovej biológie a biochémie. Vysoký počet citácií získavajú aj
kvalitné prehľadné práce, ktoré zhrňujú poznatky na úzko
špecializovanú tému. Samozrejme, aj práce popisujúce
základne poznatky hmotného sveta sú často citované, ale
hodnoty vrchných 10 – 20 najviac citovaných prác spravidla
nedosahujú.
Najcitovanejšie práce
V prvej desiatke najcitovanejších prác sa objavilo sedem
prác, v ktorých boli publikované metodické postupy, ktoré
sa často využívajú v biochémii a molekulovogenetickom
výskume. Absolútne najčastejšie citovanou publikáciou
je práca, ktorá popisuje metódu určovania koncentrácie
bielkovín s využitím Folinovho činidla [3], dnes známa ako
Lawryho metóda (cit. 305 148-krát). Druhú pozíciu (cit.
213 005-krát) zaujala práca, ktorá popisuje zloženie tlmivého
roztoku pri SDS-polyakrylamidovej elktoroforéze bielkovín
[4] – dnes známy ako Laemmli puffer. V práci umiestnenej na
treťom mieste je popísaná Bradfordova metóda určovania
koncentrácie bielkovín s využitím Coomassie Blue farbiva [5]
(cit. 155 530-krát). Sangerova metóda sekvenovania molekúl
DNA [6], za ktorú bol Frederick Sanger ocenený Nobelovou
cenou za chémiu, sa umiestnila na štvrtom mieste (cit.
65 335-krát). Piatu pozíciu získala práca popisujúca jednoduchú extrakciu RNA z buniek s využitím guanidínizotiokyanátu [7] (60 335-krát), ktorá je prvým predstupňom pre
ďalšiu molekulovobiologickú analýzu. Práca, ktorá popisuje
analýzu bielkovín Western blotting metódou [8] obsadila
šieste miesto (cit. 53 349-krát). S využitím biochemickej
metódy izolácie tukov z organických tkanív [9] je spojená
práca na deviatom mieste (cit. 45 131-krát). Populárna PCR
metóda [10], dnes veľmi často využívaná na enzýmové
pomnoženie definovaných úsekov DNA, je zatiaľ na 63.
pozícii, hoci jej autorovi K. B. Mullisovi priniesla Nobelovu
cenu za chémiu.
Z ďalších prác spojených s biovedami možno ešte spomenúť
napr. prácu na 10. pozícii (cit. 40 289-krát) popisujúcu počítačový program CLUSTAL W [11], ktorý sa využíva na porovnávanie sekvencií nukleových kyselín. Na 12. a 14. mieste
sú práce popisujúce program BLAST (Basic Local Alignment
Search Tool) [12, 13], ktorý sa často využíva na on-line vyhľadávanie podobných sekvencií v medzinárodných databázach. Práce pojednávajúce o fylogenéze sa umiestnili na 20.
mieste (neighbor-joining metóda na konštrukciu fylogenetických stromov) [14] a 41. mieste (štatistické vyhodnocovanie fylogenetických stromov bootstrap metódou) [15].
Významnú pozíciu tiež zaujali práce o štatistickej analýze
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[16] (11. miesto) a práce z oblasti kryštalografie bielkovín [17,
18] (13. a 23. miesto).
Vo všeobecnosti sa citovanosť vedeckej práce nedá predpovedať. Každý, kto publikuje vedecké práce, zaiste pozná
prípady, keď ním vysoko hodnotená práca nezíska takú
citačnú odozvu, akú predpokladal. Naopak, niektoré práce
„menej významného“ charakteru boli častejšie citované.
Napokon, aj autor najcitovanejšej práce všetkých čias Lawry
O. H. tiež hovorí, že jeho publikácia nepatrila medzi jeho
najkvalitnejšie práce. Aj keď na hodnotenie vedeckej práce
existujú viaceré rozporuplné názory, citovanosť publikovaných prác je jeden z významných parametrov, ktorý poskytuje istý obraz o kvalite vedeckej práce.
A ako sú na tom publikácie tvorivých pracovníkov UVLF?
Do bojov o popredné priečky naša univerzita nezasiahla,
podobne ako mnohé renomované pracoviská vo svete.
Analýzou databázy Web of Science zistíme, že doteraz
najčastejšie citovanou prácou (333-krát) z našej univerzity
je publikácia, ktorá popisuje detekciu pestivírusov s univerzálnymi PCR primerami [19]. Druhá najviac citovaná práca
(218-krát) popisuje genetickú typizáciu BVDV1 izolátov do
subgenotypov. Tretia najcitovanejšia práca (117-krát) pojednáva o prvej genetickej typizácii ovčích pestivírusov. Vo
Web of Science je možné nájsť ďalších 14 prác od autorov
Čonková, E. a kol., Kováč, G. a kol., Nemcová, R. a kol.,
Venglovský, J. a kol., a Vilček, Š. a kol., ktoré boli citované
v rozmedzí 50 – 100-krát. Súdny čitateľ musí uznať, že to nie
je uspokojivé a že tu máme rezervy. Nižšia citovanosť našich
prác môže súvisieť s ich vedeckou úrovňou, výberom časopisu pre publikovanie práce, ako aj témou výskumu. Zdá
sa, že sme sa až príliš často uspokojili s publikovaním prác
v nižších regionálnych CC časopisoch, spravidla s nižšou
citovanosťou, ako s túžbou siahať po vyšších métach. Tvoriví
pracovnici s Hirshovým indexom viac ako 8 (to znamená, že
aspoň 8 prác autora boli citované prinajmenšom 8-krát) sú
na našej univerzite skôr výnimkou ako pravidlom. Pritom
význam citácií bude nesporne stúpať pri hodnotení nielen
vedeckých pracovníkov, pracovísk, ale aj univerzity. Veď
aj návrh novej grantovej politiky APVV a VEGA prísnejšie
zohľadňuje citačnú analýzu prinajmenšom zodpovedného
riešiteľa. Aj vyhľadávanie excelentných vedeckých tímov je
v podstatnej miere založené na citačnej analýze výskumných pracovníkov. Rozhodne vyššia citovanosť prác bude
v záujme pozdvihnutia odbornej úrovne univerzity v medzinárodnom kontexte.
[1] Van Noorden, R. a kol.: Nature 514, 550, 2014. – [2] Watson
J.D., Crick F.H.C.: Nature 171, 737, 1953 – [3] Lawry, O.H. a kol.:
J. Biol. Chem. 193, 265, 1951. – [4] Laemmli, U.K.: Nature 227,
680, 1970. – [5] Bradford, M.M.: Anal. Biochem. 72, 248, 1976.
– [6] Sanger, F. a kol.: Proc. Natl. Acad. Sci. USA 74, 5463,
1977. – [7] Chomczynski, P., Sacchi, N.: Anal. Biochem. 162,
156, 1987. – [8] Towbin, H. a kol.: Proc. Natl. Acad. Sci. USA
76, 4350, 1979. – [9] Folch, J. a kol.: J. Biol. Chem. 226, 497,
1957. – [10] Saiki, R.K. a kol.: Science 239, 487, 1988. – [11]
Thompson, J.D. a kol.: Nucl. Acids Res. 22, 4673, 1997. – [12]
Altschul, S.F. a kol.: J. Mol. Biol. 215, 403, 1990. – [13] Altschul,
S.F. a kol.: Nucl. Acids Res. 25, 3389, 1997. – [14] Saitou, N.,
Nei, M.: Mol. Biol. Evol. 4, 406, 1987. – [15] Felsenstein, J.:
Evolution 39, 783, 1985. – [16] Kaplan, E.L., Meier, P.: J. Am.
Stat. Assoc. 53, 457, 1958. – [17] Sheldrick, G.M.: Acta Crystallogr. 64, 112, 2008. – [18] Otwinowski, Z., Minor, W.: Method.
Enzymol. A 276, 307, 1997. – [19] Vilček, Š. a kol.: Arch. Virol.
136, 309, 1994.
prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.
www.uvlf.sk
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Regionálne oslavy
Dňa slovenskej poštovej známky a filatelie v roku 2015

ďalšie generácie.
Slávnostný prejav povedal MVDr. Alexander Bárd, CSc.,
so zameraním na významné etapy v činnosti organizovanej
filatelie v Košiciach a vo východoslovenskom regióne, ktoré
sa stali východiskom pre už tradičné každoročné usporadúvanie regionálnych osláv Dňa poštovej známky a filatelie
v Košiciach a pravidelné vydávanie zborníka Košice vo filatelii. Poukázal na význam a mimoriadnu náročnosť roku
1970 pre košických filatelistov spočívajúcu v tom, že pred
45. rokmi kládli základy budúceho rozvoja organizovanej
košickej filatelie zapojením sa do KF 10-10 ďalší členovi
a funkcionársky kolektív sa upevnil a skvalitnil. V nasledujúcom roku bola uzatvorená dohoda o začlenení KF 10-10
do Závodného klubu ROH VSŽ Košice a vytvorili sa dobré
podmienky pre klubovú činnosť dospelých členov aj pre
aktívnu činnosť krúžkov mladých filatelistov v priestoroch
Spoločenského pavilónu ROH VSŽ Košice. Pred 40 rokmi
v roku 1975 nastúpil systematický rozvoj mládežníckej filatelie s úspešnou účasťou na IV. celoštátnej výstave poštových známok JUNIORFILA 1975, kde z košických KMF bolo
vystavených 19 exponátov mládežníkov a 2 kolektívne krúžkové exponáty.
Miroslav Ňaršík svojím príhovorom nadviazal na prejav
Dr. Bárda vyzdvihnutím historických skutočností v činnosti
KF 54-01 a vysoko pozitívne hodnotil systematicky udržiavanú a rozvíjanú tradíciu košických filatelistov pravidelne
každoročne organizovanej slávnostnej spomienky na
vydanie prvej poštovej známky Československa, a tým aj
vznik filatelie v našej vlasti formou zhromaždenia členov
ZSF z regiónu východného Slovenska, ako aj filatelistov zo
Spolku filatelistov v Košiciach. Okrem iného ocenil úspešnú
spoluprácu košických klubov so Slovenským technickým
múzeom v Košiciach, Univerzitou veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach, Štátnou vedeckou knižnicou v Košipokračovanie
na str. 22

prof. MVDr. Imrich Maraček, DrSc.

Jubilantka Zlata Marholdová

Naša kolegyňa a dlhoročná členka redakčnej rady univerzitného Spravodajcu sa dožila v plnom pracovnom zaťažení
jubilea, a to v duchu životnej pravdy, ktorá hovorí, že žena je
stále mladá. Kto pozná pani Zlatu, isto s touto pravdou nepolemizuje. Sama jubilantka priznáva, že sa cíti ako 30-ročná
obohatená ďalšími 30- ročnými skúsenosťami a z pohľadu jej
životnej bilancie to aj numericky vychádza.
Narodila sa v Košiciach 10. 11. 1955 a po absolvovaní
Strednej poľnohospodárskej technickej školy v Barci, odbor
veterinársky, popri výchove dvoch synov bola zamestnaná
v mzdovej učtárni vo Veľkovýkrmni, n. p., Košice, neskôr
ako vedúca knižnice v Rozhanovciach a 2 roky pracovala
ako laboratórny technik na LF UPJŠ. Na Katedru vnútorných
chorôb prežúvavcov a ošípaných Vysokej školy veterinárskej
v Košiciach 16. 1. 1987 ju prijal prof. MVDr. L. Vrzgula, DrSc.,
ako mladú laborantku a do dnešných dní, teda 28 rokov,
pracuje nepretržite na našej univerzite.
Počas pôsobenia na katedre sa v klinicko-biochemickom
laboratóriu pracoviska vypracovala na špičkovú pracovníčku so širokým spektrom zameraní v rámci metabolickej
profilovej testácie hospodárskych i domových zvierat.
Okrem klasických fotometrických a fluorometrických metód
www.uvlf.sk

ciach, ako aj s ďalšími kultúrnymi a športovými organizáciami v Košiciach. Poukázal aj na podporu činnosti klubov
filatelistov a ich spolupracujúcich organizácií z Magistrátu
mesta Košice a zvlášť od pána primátora MUDr. Richarda
Rašiho, PhD. Poďakoval všetkým za aktívnu činnosť a systematickú spoluprácu. Záverom svojho prejavu dekoroval
MUDr. Juraja Pálku ako laureáta Ceny ZSF za rok 2014.
Odbornú prednášku prezentoval Ing. Miroslav Gerec na
tému: Papier s priesvitkou „Logo slovenskej pošty“, ktorá je
v písomnej forme uverejnená aj v zborníku Košice vo filatelii
č. 26. Prednáška bola mimoriadne dobre dokumentovaná
premietnutými obrázkami.
Ing. Ján Marenčík, tajomník KF 54-01 a zostavovateľ publikácie slávnostne uviedol a prezentoval publikáciu „Košice vo
filatelii č. 26“. Poukázal na úvodné slová predkladaného čísla
zborníka s dôrazom na špecifiká a zámery i ciele článkov
zaradených do obsahu.
V rámci spoločenského stretnutia účastníkov podujatia prebiehala diskusia, v ktorej predseda ZSF informoval
prítomných o nových možnostiach podpory činnosti klubov
a aj krúžkov mladých filatelistov prostredníctvom vypracovaných a schválených projektov konkrétnych činností,
ktorých financovanie bude možné zabezpečiť zo zdrojov
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Podobne to bude možné realizovať ako sa vydal zborník
Košice vo filatelii č. 26 v projekte „Národný program aktívneho starnutia“. V spolupráci so sekretariátom a Radou ZSF
bude potrebné vypracovať projekty na plánované akcie
(semináre, propagačné výstavy a pod.).
Záver s vianočným a novoročným vinšom za organizačný
výbor podujatia vykonal Dr. Alexander Bárd, čestný predseda KF 54-01.

používaných pri stanovovaní
parametrov hepatálneho, energetického, lipidového, vitamínového, čiastočne aj minerálneho
profilu, zabezpečovala obsluhu
prístrojov na stanovenie hematologických ukazovateľov, ako
aj analýzy bachorového obsahu
izotachoforetickou
metódou.
Popri analytickej laboratórnej
činnosti sa podieľala aj na
mnohých administratívno-technických prácach súvisiacich so
spracovaním výstupného protokolu výsledkov biochemických vyšetrení vrátane vyúčtovania vyžiadaných analýz
v duchu požadovaných kritérií akreditovaného pracoviska,
kde sa značnou mierou podieľala na príprave a obhajobe
akreditačného spisu. Dnes je to už smiešne, ale v časoch jej
začiatkov a dlho potom sa písomnosti klepkali na písacom
stroji cez „preklepové“ fólie a množilo sa na tzv. „cyklostyle“,
a preto s príchodom prvých počítačov, dnes už tiež iba na
smiech, ako najmladšia z pracovného kolektívu pochopila
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a osvojila si prácu a dodnes drží technický krok s najmodernejšími hard i softvermi, čo bohato zúročila pri administratívnej, publikačnej i pedagogicko-výchovnej činnosti
pracoviska. Technicky i konzultačne pomáhala pri príprave
viacerých záverečných prácach i knižných publikáciách
pracoviska a tieto danosti využila aj v redakčnej rade univerzitného Spravodajcu, kde pôsobí od roku 1991 až dodnes
a prispela prepisovaním redakčne opravených príspevkov,
vedením redakčnej kancelárie a príslušnej agendy a archívu
výtlačkov za uplynulé obdobia.
Organizačné zmeny v rokoch 2007/2008 viedli k rozčleneniu katedry vnútorných chorôb prežúvavcov a ošípaných
na kliniku prežúvavcov a kliniku ošípaných, čo v živote jubi-

lantky znamenalo zaradenie na pracovisko kliniky ošípaných.
Nové výzvy ešte výraznejšie dali vyniknúť jej nadobudnutým
skúsenostiam, ktoré využila v prospech rozvoja pracoviska,
a to vždy s ochotne, s úsmevom a dobrou náladou.
Drahá kolegyňa, pani Zlatka Marholdová. V mene celého
kolektívu i v mene svojom prajem ti všetko najlepšie, zdravie
i šťastie do ďalších dní a rokov v práci i v rodinnom zázemí
a pamätaj, že milé slova vďaky sú možno krátke a jednoduché, ale ich ozvena je nekonečne dlhá.
Za kolektív kliniky ošípaných
prof. MVDr. Peter Reichel, CSc., prednosta kliniky

Súťaž Mladí vedci
Slovenská spoločnosťou pre poľnohospodárske, lesnícke,
potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave,
konkrétne veterinárska sekcia v Košiciach, organizovala už
druhý ročník súťaže Mladí vedci o najlepšiu vedeckú prácu
za uplynulý rok 2014. Snahou vyhlasovateľov súťaže bola
možnosť prezentácie a porovnania úrovne výskumnej práce
v oblasti veterinárnych vied mladými vedeckými pracovníkmi z rôznych pracovísk.
Do súťažnej prehliadky vedeckých prác bolo zahrnutých
celkovo 12 prác od 8 autorských kolektívov. Prihlásené
vedecké práce pochádzali nielen z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, ale aj z ďalších dvoch
univerzít, a to Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a
Univerzity J. Selyeho v Komárne.
Úroveň zaslaných a hodnotených vedeckých prác bola veľmi
vysoká a potvrdila vysokú a kvalitnú úroveň vedy vo veterinárskej oblasti. Na základe kritérií určených členmi veterinárskej sekcie na zasadnutí 16. 6. 2014 boli vyhodnotené tri
najlepšie práce.
Víťazom súťaže Mladí vedci sa stala MVDr. Martina Kachničová, PhD., rod. Brenesselová, s prácou: M. Brenesselová, B.
Koréneková, J. Mačanga, S. Marcinčák, P. Jevinová, M. Pipová,
P. Turek: Effects of vacuum packaging conditions on the quality,
biochemical changes and the durability of ostrich meat: Meat
Science, 101, (2015), 42–47 z Katedry hygieny a technológie
potravín, Ústavu hygieny a technológie mäsa UVLF v Košiciach.
Na druhom mieste sa umiestnila MVDr. Michaela Vlasáková,
PhD., s prácou: M. Vlasáková, V. Lešková, I. Slíž, A. Jacková, Š.
Vilček: The presence of six potentially pathogenic viruses in pigs
suffering from post - weaning multisystemic wasting syndrome.
BMC, Veterinary Research 2014, 10: 221 z Katedry epizootológie a parazitológie, Ústavu epizootológie a preventívnej
veterinárskej medicíny UVLF v Košiciach.
Na treťom mieste sa umiestnil MVDr. Dávid Maženský, PhD.,
s prácou: D. Maženský, J. Danko, E. Petrovová, E. Mechirová, M.
Prokeš: Arterial Peculiarities of the Thoracolumbar Spinal Cord

MVDr. Dávid Maženský, PhD., doc. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.,
MVDr. Martina Kachničová, PhD. (zľava doprava)

in Rabbit. Anat. Histol. Embryol. 43, 2014, 346–351, z Katedry
anatómie, histológie a fyziológie, Ústavu anatómie UVLF v
Košiciach.
Ocenenia víťazným autorom udelil a zablahoželal predseda veterinárskej sekcie Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy
doc. MVDr. Slavomir Marcinčák, PhD., na zasadnutí členov
veterinárskej sekcie. Zasadnutie sa uskutočnilo v predvianočnom období dňa 21. decembra 2015 na Ústave hygieny
a technológie mäsa, Katedry hygieny a technológie potravín
UVLF v Košiciach.
MVDr. Beáta Koréneková, PhD.
Foto: MVDr. Ján Mačanga, PhD.

Smútočné oznámenie
S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým kolegom, priateľom a známym,
že dňa 14. novembra 2015 vo veku 59 rokov
zomrela naša kolegyňa
Agnesa KORLOVÁ.
Posledná rozlúčka so zosnulou bola dňa 16. novembra 2015 v Dome smútku v Myslave.
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Univerzita pre stredoškolákov

V roku 2015 si už po tretíkrát mohli v rámci exkurzie pozrieť
našu univerzitu študenti Gymnázia na Poštovej ulici v Košiciach. Snaha a dobrý úmysel stredoškolských pedagógov
podporiť najmä študentov, ktorí majú záujem o vedeckú
činnosť, tak začali budovať spoluprácu našej univerzity
s vyššie spomínaným gymnáziom. A keďže sa aj tento rok
našla študentka, ktorá mala záujem zúčastniť sa SOČ (stredoškolská odborná činnosť) a riešiť svoju vedecko-výskumnú
činnosť v rámci našej univerzity, spolupráca sa mohla začať.
Ester Tomajková, študentka IV. A, sa niekoľko mesiacov
venovala sledovaniu vplyvu DMSO na kuracie embryo na
Ústave anatómie UVLF v Košiciach, a to pod vedením doc.
MVDr. Evy Petrovovej PhD. Študentka sa venovala problematike veľmi poctivo a zodpovedne, a tak jej odmenou bol
nakoniec postup do celoštátnej súťaže v rámci novembrového týždňa vedy a techniky v kategórii biológia: Festival
vedy a techniky AMAVET 2015. Svojou prezentáciou zaujala
hodnotiacu komisiu a podarilo sa jej vybojovať postup na
tohtoročnú súťažnú prehliadku Expo Sciences Europe, ktorá
sa uskutoční 9. – 15. júla 2016 v Toulouse. Aby to nemala
pred odchodom do Francúzska jednoduché, mohla si svoju
prezentáciu zopakovať pred odbornou verejnosťou v rámci

XVIII. košického morfologického dňa, a to 8. decembra 2015
v morfologickom pavilóne UVLF v Košiciach pod vedením
prof. MVDr. Jána Danka, PhD. Prezentácie sa nezľakla a zožala
veľký úspech nielen v očiach svojich rovesníkov, ale aj profesorov a docentov z našej univerzity ako aj z Lekárskej fakulty
UPJŠ v Košiciach.
Je to jedna z pekných ukážok toho, že spolupráca môže
fungovať medzi vysokou a strednou školou a že nádejní
mladí vedci majú možnosť rozvíjať svoj talent aj touto
cestou. Naša univerzita je teda otvorená spolupráci s iniciatívnymi stredoškolákmi, ktorí sa chcú venovať výskumnej
činnosti. Tak pomáha napĺňať predstavy študentov, ale i
pedagógov či rodičov a vedie spolu s nimi mládež k zmysluplnému tráveniu voľného času. Ester Tomajkovej želáme
veľa šťastia a úspešnú reprezentáciu seba samej, gymnázia
ako aj našej univerzity na medzinárodnej úrovni. Veríme, že
spolupráca s Gymnáziom na Poštovej ulici v Košiciach bude
pokračovať aj tento rok a že podobný výsledok nenechá na
seba dlho čakať.
doc. MVDr. Eva Petrovová, PhD.

Mikuláš 2015
Rada ZO OZ PŠaV UVLF v Košiciach v spolupráci s vedením
univerzity na deň 13. 12. 2015 zorganizovali pre deti zamestnancov univerzity už tradičného Mikuláša. Podobne ako
v predchádzajúcom roku sa podujatie uskutočnilo v telocvični na Podhradovej. A tak v nedeľné dopoludnie sa začínalo pripravovať dané podujatie a telocvičňa sa začala stávať
nie priestorom pre šport, ale pre zábavu i radosť detí – začal
sa pripravovať Mikuláš 2015.
Živý stromček, ozdoby, osvetlenie i balóny, to všetko
malo pripomínať nielen Mikuláša, ale aj nadchádzajúci duch
Vianoc.
Okolo 14. hodiny prichádzajú tí prví, asi najviac netrpezliví, spolu so svojimi rodičmi, či aj so starými rodičmi. Príde
Mikuláš a bude rozdávať aj darčeky? To bola najčastejšia
otázka. O 14.30 sa to začalo. Takmer 100 prihlásených detí
so svojím sprievodom sú v napätí i očakávaní. V miestnosti je
určité prítmie a začína sa program, ktorý pripravilo občianske
združenie Dračia stopa. No Mikuláš nechodí. A prichádza tá
očakávaná chvíľa. Vianočný stromček i celá telocvičňa sa
www.uvlf.sk

nádherne rozsvecujú a s tým prichádza Mikuláš so svojou
družinou – anjelom i čertom. Len aby deti dostali aj vytúžený
balíček, museli Mikulášovi povedať aj krátku básničku,
zaspievať či zatancovať. Mikuláš bol viac ako dobrotivý
a každému dieťaťu nádherný balíček aj dal. I keď čert nebol
tomu vždy naklonený. Ale keďže deti boli dobré, pomáhal im
anjel. A to bolo radostí, keď s darčekmi spolu s Mikulášom
i jeho sprievodom si mohli zatancovať na detskej diskotéke.
Navyše pre deti a ich sprievod bolo zabezpečené mini občerstvenie.
A čo na záver? Je potrebné vyjadriť poďakovanie organizátorom i pracovníkom ústavu telesnej výchovy a športu
za vytvorenie nádherných chvíľ sobotňajšieho podujatia.
A určite oveľa väčším poďakovaním boli prekrásne úsmevy
i žiarivé očká detí aj s otázkou: Príde Mikuláš aj na budúci
rok?
prof. RNDr. Michal Toropila, CSC.
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Spoločné poľovačky ako súčasť výučby

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach organizuje na svojom Účelovom zariadení pre chov
a choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach spoločné poľovačky, ktoré sú zároveň praktickými cvičeniami predmetu
poľovníctvo. Počas poľovníckej sezóny 2015/2016, ktorá sa
blíži k svojmu záveru, sa uskutočnilo v revíroch, v ktorých
UVLF vykonáva výkon práva poľovníctva, niekoľko spoločných výučbových poľovačiek.
Dňa 17. 11. 2015 sa uskutočnila spoločná poľovačka na diviačiu zver v revíri Makovica za účasti 30 strelcov, ktorí pozostávali zo zamestnancov univerzity, 50-tich honcov a 20-tich
poľovníckych psov. Honcov tvorili študenti UVLF, ktorí sa
poľovačky zúčastnili v rámci praktického cvičenia študijného
predmetu poľovníctvo, členovia Klubu poľovníckej kynológie UVLF v Košiciach (KPK) so svojimi poľovnými psami
a personál účelového zariadenia v Rozhanovciach. Plánované boli dva pohony. V prvom pohone sa ulovili dva kusy
diviačej zveri, tieto sa sústredili na výradovú plochu pred
chatou Hlavatovská, kde v rámci praktického cvičenia boli
vykonané ukážky ošetrenia ulovenej zveri a odber vzoriek
na vyšetrenie na KMO a Trichinelózu. Počasie sa však veľmi
zhoršilo, a tak hlavne kvôli hustej hmle sme s prihliadnutím
na bezpečnosť študentov boli nútení poľovačku ukončiť.
Keď sa o desať dní neskôr v tom istom revíri konala ďalšia
spoločná poľovačka na diviačiu zver, zrejme nad ňou držali
záštitu patróni poľovníctva – Diana a sv. Hubert, pretože
účastníkov poľovačky privítalo nádherné slnečné počasie
s popraškom snehu. Taktiež táto poľovačka bola vykonaná
v rámci praktického cvičenia. Honcov tvorili študenti UVLF,
personál ÚZ v Rozhanovciach a opäť študenti univerzity –
členovia KPK so svojimi psami. Zo zamestnancov univerzity
na túto akciu prijalo účasť 10 strelcov. Poľovačka prebehla
bezproblémovo a zo začiatku krásny deň sa ukázal aj ako
veľmi úspešný, keď na výrade sa s hrebeňom Lipová rozlúčilo
12 kusov diviačej zveri.
28. 11. 2015 sa konala spoločná poľovačka na diviačiu zver
v revíri Samostatná Bažantnica Rozhanovce. Stalo sa tradíciou, že spoločnú poľovačku na diviačiu zver v revíri Bažantnica organizujeme s Abovským poľovníckym združením,
ktoré sa podieľa na výkone práva poľovníctva v tomto
revíri. V tomto roku sme vyšli v ústrety klubu poľovníckej
kynológie a agility a spoločná poľovačka sa konala v rámci
duričských skúšok organizovaných týmto klubom. Poľo-

vačka však prebehla v absolútne odlišných podmienkach
ako tá deň pred tým na Makovici. Účastníkov skúšok, ktorí
tvorili honcov, čakali náročné podmienky v hustom daždi
a rozbahnených poliach. Výsledkom boli tri ulovené diviaky
a jedna líška.
Spoločná poľovačka tentokrát na bažanty v revíri Samostatná Bažantnica Rozhanovce sa konala 10. 12. 2015. Tejto
poľovačky sa z radov zamestnancov univerzity zúčastnilo 20
strelcov. Ako honci sa jej zúčastnili naši študenti v rámci praktického cvičenia, personál ÚZ Rozhanovce a opäť členovia
klubu poľovníckej kynológie so svojimi psami. Kým doposiaľ strelci na diviačích poľovačkách držali v rukách guľovnice, tentokrát mohli preveriť reflexy pri brokovej streľbe.
Výradová plocha sa po treťom pohone naplnila 267 kusmi
bažantej zveri, a tak aj túto poľovačku môžeme vyhodnotiť ako úspešnú a splnila aj účel praktického cvičenia pre
študentov.
Rád by som vyslovil poďakovanie našim študentom,
členom Klubu poľovníckej kynológie UVLF v Košiciach,
ktorí so svojimi psami, ktorých majú v súkromnom vlastníctve, každú z týchto poľovačiek zabezpečili dostatočným
počtom poľovne upotrebiteľných psov. Zabezpečili psov na
diviačiu aj na bažantiu zver. Poďakovanie patrí aj nádejným
trubačom z ich radov, ktorí zabezpečili poľovnícke signály.
Je len samozrejmosťou, že po každej poľovačke boli účastníci pozvaní aj na pohon posledný – do chaty Pincatorka,
kde počasie už hlavnú úlohu nehralo. Tam bol priestor na
spomienky, plány...
Lovu zdar !
MVDr. Soroka Jaroslav
vedúci Účelového zariadenia
pre chov a choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach
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