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Univerzita získala status evalvovaná a akreditovaná!
Proces medzinárodnej evalvácie a akreditácie sa uzavrel finálnym rozhodnutím ECOVE zo dňa 23. 11. 2016, ktorým bol
našej univerzite udelený status „APPROVAL and ACCREDITATION“.

Keďže tento výsledok medzinárodnej evalvácie a akreditácie je mimoriadne dôležitým úspechom univerzity, všetky informácie o celom procese hodnotenia budú obsahom mimoriadneho vydania Spravodajcu UVLF v Košiciach.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach získala ocenenie
v súťaži Národná cena SR za kvalitu 2016
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
sa v roku 2016 už tretíkrát (predtým v rokoch 2012, 2014)
zapojila do súťaže Národná cena SR za kvalitu podľa modelu
CAF organizovanej Úradom pre normalizáciu, metrológiu a
skúšobníctvo SR. Národná cena SR za kvalitu je najvyšším
ocenením, ktoré môžu organizácie získať v oblasti manažérskych systémov kvality. Je založená na aplikácii modelov
kvality, ktoré sa používajú v podobných súťažiach ostatných
krajín Európskej únie i mimo nej. Národná cena za kvalitu je
udeľovaná v dvoch sektoroch – podnikateľskom a verejnom.
Zatiaľ čo v podnikateľskom sektore je hodnotenie založené
výhradne na modeli výnimočnosti EFQM (European Foundation for Quality Management), vo verejnom sektore môžu
organizácie využívať i model CAF (Common Assessment
Framework), čo je model kvality určený pre organizácie
verejnej správy. Spoločný systém hodnotenia kvality (model
CAF) bol vyvinutý na základe analýz vykonaných Európskou
nadáciou pre manažérstvo kvality, Akadémiou Speyer v
Nemecku a Európskym inštitútom pre verejnú správu v Maastrichte. Hlavným cieľom bolo, aby sa organizácie verejnej
správy začali orientovať na rozvíjanie kvality, zvyšovanie
efektívnosti, vlastnej výkonnosti za pomoci nástrojov kvality,
aby sa zameriavali na riešenie svojich úloh v prospech zákazníka/občana a aby organizácie umožňovali zamestnancom

rozvíjať sa. Model CAF je odporúčaný organizáciám verejnej
správy v členských štátoch EÚ ako pomocný nástroj pre
pochopenie techník manažérstva kvality a ich aplikáciu vo
svojej činnosti. Hlavným účelom modelu CAF je poskytovať
jednoduchý a ľahko použiteľný koncept hodnotenia organizácií verejnej správy v krajinách Európy. V roku 2012 prešiel
model CAF revíziou a jeho nová verzia (model CAF 2013) je
výsledkom intenzívnej spolupráce medzi národnými korešpondentmi modelu CAF členských štátov Európskej únie
podporovanou Európskym informačným centrom CAF pri
Európskom inštitúte pre verejnú správu (European Institute
of Public Administration – EIPA) v Maastrichte.
Po zaslaní prihlášky začal pracovať 17-členný tím a pripravovať samohodnotiacu správu. Správa bola pripravená
v súlade s Príručkou CAF 2013 a je založená na deviatich
kritériách, z ktorých päť sú predpoklady, ktoré organizácia
vytvára (Kritérium 1 – Vodcovstvo, Kritérium 2 – Stratégia a
plánovanie, Kritérium 3 – Zamestnanci, Kritérium 4 – Partnerstvá a zdroje, Kritérium 5 – Procesy) a štyri výsledky, ktoré
organizácia dosahuje (Kritérium 6 – Výsledky orientované
na občana/zákazníka, Kritérium 7 – Výsledky vo vzťahu k
zamestnancom, Kritérium 8 – Výsledky vo vzťahu k spoločenskej zodpovednosti, Kritérium 9 – Kľúčové výsledky
výkonnosti). Samohodnotením organizácia získava celkový
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obraz o všetkých prebiehajúcich činnostiach, o možnostiach
rozvoja organizácie a o súvislostiach medzi predpokladmi a
výsledkami.
V súlade s harmonogramom súťaže Národná cena SR za
kvalitu 2016 prebehlo hodnotenie samohodnotiacej správy
a dňa 11. 7. 2016 sa uskutočnilo posúdenie na mieste (site
visit). Posúdenia na mieste sa zúčastnili doc. Ing. Iveta
Paulová, PhD. (vedúci posudzovateľ), Ing. Albert Németh
(posudzovateľ), PhDr. Zuzana Fabianová (posudzovateľ
v zácviku) a Ing. Katarína Kašubová (zástupca Úradu pre
normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR) a za Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach rektorka
prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., a členovia tímu pre spracovanie samohodnotiacej správy. V záverečnom zhrnutí
členovia tímu posudzovateľov konštatovali pozitívny posun
v porovnaní s predchádzajúcou účasťou UVLF v Košiciach v
roku 2014.
Druhý novembrový týždeň je každoročne Európskou organizáciou pre kvalitu vyhlásený Európsky týždeň kvality, kedy
sa pozornosť vo všetkých európskych krajinách upriamuje
na rôzne podujatia a konferencie v oblasti kvality. K tejto
tradícii sa už niekoľko rokov pripája aj Slovenská republika,
a to odovzdávaním najprestížnejšieho ocenenia v oblasti
kvality a spoločenskej zodpovednosti. Ôsmy november
2016 bol slávnostným dňom pre všetkých, ktorí sa zapojili
do niektorej zo súťaží vyhlasovaných Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. Práve
tento deň sa uskutočnilo slávnostné vyhlasovanie výsledkov
súťaží Národná cena SR za kvalitu 2016, Národná cena SR za
spoločenskú zodpovednosť 2016, Top manažéri kvality roka
2016 a publicistickej súťaže Cena za najlepší publicistický
príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života 2016.
Okrem toho sa udelil titul Efektívny používateľ modelu CAF a
ocenená bola i osobnosť za svoju celoživotnú prácu v oblasti
kvality. Slávnostný večer sa tento rok konal v Zrkadlovej sieni
Primaciálneho paláca v Bratislave, ocenení si svoje ocenenia
prebrali z rúk predsedu hodnotiteľskej komisie súťaží
Michala Ľacha, a predsedu ÚNMS SR Pavla Pavlisa. Okrem

toho mali víťazi súťaže tú česť, že im ceny odovzdával i minister hospodárstva SR Peter Žiga, minister školstva vedy,
výskumu a športu
SR Peter Plavčan
a minister práce,
sociálnych vecí a
rodiny Ján Richter.
V
predchádzajúcich
dvoch
ročníkoch (2012 a
2014) získala UVLF
ocenenie za zapojenie sa do súťaže.
Získané skúsenosti
a odporúčania boli
využité a v roku
2016 UVLF získala
ocenenie
zlepšenia výkonnosti
organizácie súťaže
Národná
cena
za kvalitu 2016 v
kategórii C (organizácie verejného Ocenenie UVLF v Košiciach v rámci súťaže
sektora) (Foto 1)
Národná cena za kvalitu 2016 podľa modelu
CAF

Spätná správa z posúdenia na mieste hodnotenia UVLF
v rámci súťaže Národná cena za kvalitu 2016 podľa modelu
CAF poukázala na niektoré nedostatky v hodnotení kvality.
V blízkej budúcnosti bude potrebné vypracovať akčný plán
pre zlepšenie slabšie hodnotených oblastí, a to v súvislosti s
prípravou univerzity pre zapojenie do súťaže v roku 2018 a
dosiahnutie lepšieho hodnotenia.
prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.
Foto: zdroj ÚNMS SR

Cenu za UVLF prebrali rektorka prof. Mojžišová a prof. J. Nagy, prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality
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•

Vybrané z programu rektorky
prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD.

• Na Technickej univerzite v Košiciach sa dňa 5. 11. 2016
rektorka UVLF v Košiciach prof. Mojžišová zúčastnila
stretnutia so zástupcami Študentskej rady vysokých škôl.
Večer v ten istý deň prijala pozvanie na banket, ktorý už
tradične na našej univerzite pred koncom štúdia
organizujú študenti 6. ročníka študijných programov
všeobecné veterinárske lekárstvo a hygiena potravín.
• V Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave
sa 8. 11. 2016 uskutočnilo slávnostné vyhlasovanie
výsledkov súťaží Národná cena SR za kvalitu 2016, na
ktorej rektorka univerzity spolu s prorektorom pre rozvoj
školy a hodnotenie kvality prof. MVDr. Jozefom Nagyom,
PhD., prevzala cenu, ktorú UVLF v Košiciach získala v tejto
súťaži – Ocenenie zlepšenia výkonnosti.
• Zúčastnila sa na stretnutí absolventov našej univerzity po
30 rokoch dňa 18. 11. 2016.
• XXIX. snem Slovenskej lekárnickej komory sa konal na
pôde UVLF v Košiciach 19. 11. 2016. Kľúčovými
bodmi programu boli stretnutie a diskusia s ministrom
zdravotníctva SR Tomášom Druckerom, rokovanie
delegátov o participácii Slovenskej lekárnickej komory
na založení a činnosti národnej organizácie pre overovanie liekov a úprava výšky členských príspevkov. Účasť
ministra zdravotníctva Tomáša Druckera na sneme SLeK
bol pozitívny signál dobrej spolupráce s komorou
a minister ocenil jej odborné podnety pri príprave novely
zákona o liekoch, ktorú parlament schválil v októbri
tohto roku. Slovenská lekárnická komora je profesijne
blízkym partnerom
našej univerzity, jej
prezident PharmDr.
Ondrej Sukeľ je
členom Vedeckej
rady UVLF, a aj
to bol dôvod, že
sa snem zišiel na
našej
univerzite,
kde účastníkov a
hostí rektorka prof.
Mojžišová privítala
a previedla areálom.
• Zvolala a viedla
zasadnutie Kolégia
farmácie
UVLF
v Košiciach dňa
21. 11. 2016 a dňa
23. 11. 2016 zasa
zasadnutie kolégia
rektorky.
• Proces medzinárodnej evalvácie a akreditácie sa uzavrel
finálnym rozhodnutím ECOVE zo dňa 23. 11. 2016,
ktorým bol našej univerzite udelený status „APPROVAL
and ACCREDITATION“, o čom rektorka prof. Mojžišová
informovala prítomných na spoločnom stretnutí
akademickej obce a zamestnancov UVLF v Košiciach
dňa 8. 12. 2016 v anatomickej posluchárni. (Viac
informácií nájdete v mimoriadnom vydaní Spravodajcu
UVLF v Košiciach.)
www.uvlf.sk

• Zúčastnila sa Konventu akademických senátov 2016,
ktorý dňa 25. 11. 2016 na Technickej univerzite v
Košiciach organizovala Študentská rada vysokých škôl.
Hlavnými bodmi tohto niekoľkodňového podujatia boli
prednášky s diskusiou na tému Odborná prax počas
štúdia, druhou témou bol Vzťah vysokých škôl,
absolventov a trhu práce. Rektorka prof. Mojžišová
vystúpila na konvente s prezentáciou našej univerzity
a s ďalšou prezentáciou s názvom Úloha vysokých škôl
a príprava absolventov na trh práce. Spolu s ňou sa
podujatia zúčastnil prorektor pre klinickú činnosť a styk
s praxou doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., ktorý v rámci
programu vystúpil s prezentáciou na tému Príprava
študentov UVLF v Košiciach pre prax. Výrobné, odborné
a klinické praxe a stáže.
• Prijala účasť na udeľovaní cien Košického samosprávneho kraja dňa 25. 11. 2016 v Štátnom divadle v Košiciach.
• Dňa 29. 11. 2016 rektorka univerzity spolu s členmi
vedenia prijala v zasadacej miestnosti rektorátu
jubilujúcu doc. MVDr. Evu Michnovú, CSc., dlhoročnú
pedagogickú a vedeckú pracovníčku, vedúcu oddelenia
patologickej fyziológie i reprezentantku slovenskej
veterinárnej medicíny na expertíznom pobyte v
Alžírsku, ktorá prednedávnom oslávila jubilejné 80.
narodeniny. Počas prijatia zazneli spomienky i slová
vďaky a pani rektorka odovzdala jubilantke zlatú medailu
UVLF v Košiciach spolu s pozdravným listom.

• Zúčastnila sa riadneho zasadnutia Akademického senátu
UVLF v Košiciach dňa 8. 12. 2016.
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• V dňoch 12. – 13. 12. 2016 sa v Nitre zúčastnila 79.
zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie s
programom pripomienkovania metodiky rozpisu štátnej
dotácie pre verejné vysoké školy na rok 2017 a
koncepciám materiálu Učiace sa Slovensko.
• Zvolala a viedla riadne zasadnutie Vedeckej rady UVLF v
Košiciach dňa 14. 12. 2016.
• Spolu s ďalšími členmi vedenia sa zúčastnila riadneho
zasadnutia Správnej rady UVLF, ktoré sa konalo dňa 19.
• Dňa 4. novembra 2016 zasadala Rada rigorózneho konania UVLF v Košiciach pre študijný odbor farmácia. Členovia rady posúdili všetky doručené prihlášky na rigorózne
konanie. V komisii farmakológia bolo vypísaných 24 tém,
toxikológia 10 tém, imunológia 2 témy a mikrobiológia
tiež dve témy. Spolu bolo vypísaných 38 tém, 34 tém sa
obsadilo uchádzačmi.
• Dňa 10. 11. sa prorektorka prof. Faixová spolu s
prorektorom doc. MVDr. Oskarom Nagyom, PhD.,
zúčastnila na sedliackej veselici v priestoroch
Spoločensko-kultúrneho centra v Košiciach, ktorú
zorganizoval Marcel Jurč, duchovný správca a
spoločenstvo kňazov, priateľov a spolupracovníkov
Univerzitného pastoračného centra sv. Košických
mučeníkov. Na tomto tradičnom študentskom podujatí
sa zúčastnili študenti všetkých košických škôl, ktorí boli
oblečení v krojoch.
• Dňa 23. 11. 2016 sa uskutočnilo Kolégium rektorky
UVLF v Košiciach. Prítomní členovia kolégia boli
informovaní o stave príprav nových študijných plánov v
jednotlivých študijných programoch, výsledkoch
stretnutia s predstaviteľmi Komory veterinárnych lekárov
SR, vyhodnotení zabezpečenia študijných predmetov
vlastnou študijnou literatúrou a o práci komisie pre
e-learning.
• Dňa 24. 11. 2016 sa prorektorka Faixová zúčastnila
na Informačnom seminári v Bratislave pre ERASMUS
koordinátorov venovanej KA103 – vzdelávacia mobilita
jednotlivcov s krajinami programu a KA107 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov s partnerskými krajinami. Na
seminári boli prezentované informácie o Výzve
ERASMUS+ 2017 ku K103 s uvedením termínov podávania prihlášok, o financovaní projektu ERASMUS+ v roku
2017 a o zmenách týkajúcich sa vzdialenostných pásiem
Na seminári sa hovorilo aj o najčastejších nedostatkoch
pri mobilitách, pripomienkach VŠ a príkladoch dobrej
praxe. Na seminári odzneli aj informácie o prípravách a
hlavných cieľoch osláv 30. výročia ERASMUS+ v roku
2017. Na seminári sa za našu univerzitu zúčastnili aj
MVDr. Libuša Bodnárová a MVDr. Monika Garčárová.
• Dňa 25. 11. 2016 sa uskutočnilo zasadnutie Ubytovacej
komisie UVLF v Košiciach. Na programe zasadnutia bolo
prerokovanie dokumentu „Kritériá prideľovania bodov
na posúdenie nároku na ubytovanie na Študentských
domovoch UVLF v Košiciach platné od akademického
roku 2017/2018“.
• Dňa 25. 11. 2016 sa uskutočnilo zasadnutie Komisie
pre mobilitu študentov a učiteľov UVLF v Košiciach.
Predmetom stretnutia bolo výberové konania KA103 –
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov v programe ERASMUS+
na akademický rok 2016/2017. Na mobilitu zamestnanca
– školenie sa prihlásilo 9 záujemcov a o mobilitu
zamestnanca – výučba sa uchádzajú štyria učitelia.
• Dňa 30. novembra 2016 sa uskutočnili ďalšie tri obhajo4

12. 2016 v Účelovom zariadení pre chov a choroby zveri,
rýb a včiel v Rozhanovciach.
• Dňa 22. 12. 2016 navštívili univerzitu v rámci komplexnej
akreditácie členovia dočasnej pracovnej skupiny
Akreditačnej komisie, ktorí najprv absolvovali stretnutie
s rektorkou prof. Mojžišovou, členmi vedenia a ďalšími
zodpovednými pracovníkmi, aby následne preskúmali
a prehodnotili vyžiadanú dokumentáciu o odstránení
nedostatkov.

Z agendy prof. MVDr. Zity Faixovej, PhD.,
prorektorky pre výchovno-vzdelávaciu
činnosť

•

•

•

•

•

•

by rigoróznych prác v študijnom odbore farmácia v
komisii farmakológia. Všetky práce boli úspešne
obhájené.
V dňoch 1. a 2. 12. 2016 sa prorektorka prof. Faixová
spolu s prorektorom prof. MVDr. Jozefom Nagyom,
PhD., zúčastnila na národnom seminári Podpora rozvoja
vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokých
škôl na Trnavskej univerzite v Trnave.
Dňa 12. a 19. 12. 2016 sa konalo stretnutie s garantmi
študijných predmetov zabezpečujúcich výučbu v 5.
roku štúdia v ŠP VVL a GVM. Predmetom stretnutia bolo
úprava výučby z dôvodu zabezpečenia lepšej organizácie praktickej výučby a rotácií na klinikách.
V súvislosti s organizovaním akcie Deň otvorených dverí
2017 na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach (27. 1. 2017) bol predložený návrh
organizačného zabezpečenia tohto podujatia. Bol
menovaný organizačný výbor a stanovený rámcový
program. Tematicky bude zameraný na dve skupiny
návštevníkov – na tých, ktorí majú záujem o študijný
program všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena
potravín, kynológia, bezpečnosť krmív a potravín, vzťah
človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii, a na skupinu, ktorá má záujem o študijný program
farmácia. Do programu budú zahrnuté ukážky
študentských klubov, návštevy pracovísk a kliník ako aj
prezentácia výroby mäsových a mliečnych výrobkov. Pre
záujemcov o študijný program farmácia budú pripravené
ukážky výroby tabletiek, želatínových kapsúl, ukážky
rastlinných drog ako aj ochutnávka bylinných čajov,
návšteva univerzitnej lekárne a skleníkov.
Bola pripravená Smernica o činnosti záujmových klubov
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (vnútorný predpis č. 64), ktorá upravuje zriadenie
a činnosť, povinnosti a hospodárenie záujmových klubov univerzity.
V súvislosti s organizáciou jubilejného 60. ročníka
Študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ, ktorá sa
uskutoční 5. apríla 2017, bol zriadený organizačný výbor
a rozoslaný oznam o konaní konferencie s predbežným
programom.
UVLF v Košiciach organizuje prípravný kurz pred
prijímacím konaním pre záujemcov o štúdium na študijné
programy všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena
potravín a farmácia na akademický rok 2017/2018. Kurz
sa uskutoční vždy v sobotu od 11. 3. 2017 do 6. 5. 2017 a
je zameraný na výučbu predmetov biológia a chémia.

www.uvlf.sk

Z agendy prof. MVDr. Juraja Pistla, PhD.,
prorektora pre vedecko-výskumnú
činnosť a zahraničné styky
• Každoročne v novembri, keď je už akademický rok
rozbehnutý, sa prichádzalo na problémy, ktoré so sebou
štúdium na 3. stupni vysokoškolského štúdia prináša,
keď po minulé roky mal referát pre doktorandské štúdium plné ruky práce s nedôslednosťou doktorandov
ale aj niektorých školiteľov, čo viedlo k neúplným
zápisom v AIS, bez ktorých nie je možné úspešné
ukončenie štúdia. Tak isto aj pri fyzickej kontrole materiálov mnohých doktorandov sa vyskytovali nedostatky
týkajúce sa chýbajúcich zápisných listov, výročných
hodnotení doktorandov alebo iných materiálov. Situácia v tomto akademickom roku sa však zmenila k
lepšiemu. Je možné konštatovať, že v priebehu
posledného akademického roku sa podarilo odstrániť
väčšinu problémov týkajúcich sa či už písomnej agendy,
alebo agendy v AIS, čo svedčí o zvýšenej disciplinovanosti v tejto oblasti. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi
výrazne klesol počet žiadostí týkajúcich sa predĺženia
termínu odovzdania dizertačnej práce, nadštandardnej
dĺžky štúdia, prerušenia štúdia alebo zmeny formy štúdia z dennej na externú.
• Aktuálne je ku koncu roka 2016 zapísaných 110
doktorandov, z toho je 36 doktorandov v externej
forme štúdia. 21 doktorandov má prerušené štúdium.
3 doktorandi sa nedostavili na zápis, takže štúdium
zanechali a 3 doktorandi boli zo štúdia vylúčení pre
nesplnenie študijných požiadaviek.
• Dňa 28. 11. 2016 sa na Rektoráte UPJŠ konalo zasadnutie
kľúčových riešiteľov Mediparku s programom: Dlhodobý strategický plán riadenia a rozvoja Mediparku do roku 2020. Stretnutia sa zúčastnila firma Interway, ktorá
by mala pripraviť podklady na fungovaniu vedeckého
parku.
• Na základe žiadosti odporučenej UVLF bol v novembri
2016 rozhodnutím komisie SAV pre posudzovanie
vedeckej kvalifikácie zamestnancov priznaný MVDr.
Csille Tóthovej, PhD., vedecký kvalifikačný stupeň IIa.
• Dňa 5. 12. 2016 sa konalo zasadnutie vedeckej komisie,
ktorá sa zaoberala hlavne otázkou získania zahraničných
grantov v rámci Horizontu 2020, ktoré na UVLF chýbajú.
Ďalším bodom programu bolo bodové hodnotenie
tvorivých pracovníkov. V najbližšom období sa vedecká
komisia bude musieť zaoberať prípravou koncepcie vedy
• V mesiaci november v rámci iniciatívy One Health –
spoločné zdravie ľudí a zvierat vyhlásenej IVSA
international, zorganizovala IVSA Slovakia s podporou
odborného garanta klubu IVSA Slovakia MVDr. Mariána
Prokeša, PhD., v areáli univerzity výstavu posterov s
témou: Besnota zvierat a ľudí – stále aktuálny problém.
• Dňa 15. 11. 2016 sa na referáte pre zahraničné štúdium
uskutočnila porada prorektora MVDr. Martina Tomka,
PhD., s vedúcimi učiteľmi ročníkov (VUR) novoprijatých
študentov v ZAŠ. Na stretnutí VUR informovali o adaptácii študentov na štúdium na UVLF, problémoch, ktoré
identifikovali, a požiadavkách študentov.
www.uvlf.sk
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a výskumu na UVLF pre dlhodobý zámer UVLF na roky
2018 – 22, kde budú na rokovanie prizvaní aj členovia
vedeckej komisie AS.
Dňa 14. decembra sa konalo zasadnutie Vedeckej rady
UVLF (bližšie informácie v osobitnom článku). Vedeckou radou bol schválený návrh na menovanie doc.
MVDr. Ľudmily Tkáčikovej, PhD., za profesorku v
študijnom odbore 4.2.7. mikrobiológia.
V decembri bolo vydané 4. samostatné číslo vedeckého
časopisu Folia Veterinaria. Všetky 4 čísla časopisu vyšli
kvartálne v stanovených termínoch a v stanovenom
rozsahu, a to prvý rok aj ako open access vo vydavateľstve
DeGruyter. Stalo sa tak symbolicky práve v jubilejnom
60. ročníku vydávania časopisu, čo umožnilo jeho
dostupnosť v širokých medzinárodných databázach.
Poďakovanie za to patrí najmä tým pracovníkom UVLF,
ktorí svojimi publikáciami podporili pravidelnosť
vydávania a dobrú odbornú úroveň časopisu. V tomto
roku začal časopis vychádzať s novou redakčnou radou
a s redakciou časopisu Folia Veterinaria v zrekonštruovaných priestoroch v budove na Kostolianskej
ceste.
Ku koncu roka vznikla povinnosť vedúcim projektov
KEGA obhájiť projekty v rámci záverečných oponentúr.
Jednalo sa o projekt prof. PharmDr. M. Rabiškovej, CSc.,
ktorého oponentúra prebehla v decembri. Záverečné
oponentúry projektov prof. MVDr. J. Danka, PhD., doc.
MVDr. V. Almášiovej, PhD., a MVDr. L. Molnára, PhD.,
sa uskutočnia začiatkom januára. Organizačne boli
zabezpečené komisie zložené z predsedu, oponentov
a členov komisií – odborníkov z príslušnej oblasti v rámci
zamerania projektu.
V decembri 2016 sa konalo v Bratislave zasadnutie Rady
vysokých škôl pre vedu a techniku. Otvorené boli hlavne
dva problémy, prvý sa týkal novej koncepcie hodnotenia
vysokých škôl pri zohľadňovaní publikačných výstupov,
kde MŠVVaŠ navrhlo rozdelenie vysokých škôl do množín
M1 – M6 a u publikácií zohľadnenie najlepšieho kvartilu,
v ktorom je zaradený publikačný kanál podľa indikátora
SJR v roku 2015. Druhý bod jednania sa týkal tzv.
predátorských časopisov, ktoré umožňujú publikovať
články bez toho, aby prešli riadnym hodnotiacim
procesom recenzentmi. Rada zároveň odmietla
materiál „Učiace sa Slovensko“ ako celok s tým, že nie je
dostatočne spracovaný a viaceré oblasti nie sú dostatočne prediskutované.
Vedením UVLF bolo v mesiaci september a október
schválených 23 zahraničných služobných ciest.

Z agendy MVDr. Martina Tomka, PhD.,
prorektora pre zahraničné štúdium
• V dňoch 23. – 25. 11. 2016 sa zamestnanci referátu pre
zahraničné štúdium prorektor MVDr. Martin Tomko,
PhD., a Mgr. Katarína Hriczišonová zúčastnili na
edukačnom veľtrhu zameranom na lekárske, veterinárne a ošetrovateľské profesie v anglickom Manchestri.
Súčasťou veľtrhu boli semináre pre uchádzačov zame5

rané na pomoc pri výbere budúceho povolania.
• Študenti zo škandinávskych krajín zorganizovali dňa
25. 11. 2016 vo farmaceutickom pavilóne seminár za
účasti veterinárnych lekárov zo Švédska. Semináru sa
zúčastnilo približne 50 študentov a bol zameraný na
prácu veterinárneho lekára vo farmových chovoch.
• Na svojom zasadnutí dňa 29. 11. 2016 vedenie UVLF v
Košiciach schválilo návrh na úpravu výšky ročného
školného pre novoprijatých študentov začínajúcich v
akademickom roku 2017/2018 na 8000 €.
• V mesiaci november v rámci recipročných výmenných
pobytov organizovaných IVSA reprezentovali našu
univerzitu na Univerzite v Brne, ČR, študenti L. Šillerová,
A. Lopatovská, M. Macek (3. VVL) a J. Kasič (4. VVL) a v
rámci výmenného pobytu na Univerzite v Poznani, PL,
študentky L. Šillerová (3. VVL), J. Švagerková, B.
Ongradyová (4. VVL) a D. Fabianová (5. VVL).
• Dňa 6. 12. 2016 sa prorektor MVDr. Martin Tomko,
PhD., zúčastnil na 4. pracovnom stretnutí prorektoriek
a prorektorov pre zahraničné vzťahy. Podujatie sa
uskutočnilo na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici
a bolo organizované SAIA.
• Dňa 9. 12. 2016 nórski študenti združení v asociácii ANSA
Slovakia zorganizovali v jedálni Študentského domova
UVLF tradičnú nórsku vianočnú večeru, ktorú ANSA
organizuje každý rok.
• Referát pre zahraničné štúdium pripravil pre zahraničných uchádzačov o štúdium v rámci výmenných
• Rektorka UVLF v Košiciach prof. MVDr. Jana Mojžišová,
PhD., a prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie
kvality prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., sa zúčastnili finále
vedomostnej súťaže študentov troch košických univerzít (TU, UPJŠ a UVLF), ktoré sa uskutočnilo dňa 24. 10.
2016 v The Face Clube. Našu univerzitu reprezentoval
päť súťažných družstiev, ktoré sa umiestnili na 6., 7., 8.,
10. a 12.- tom mieste (z 15 súťažných družstiev).
• V mesiaci november sa uskutočnili dve zasadnutia
komisie pre webové sídlo (3. 11. a 16. 11. 2016) na ktorých boli prediskutované návrhy štruktúry jednotlivých
častí webového sídla UVLF.
• Dočasná skládka maštaľného hnoja vytvorená na
pozemkoch PD Nižný Klátov pochádzajúceho z
Jazdeckého areálu UVLF bola odstránená pracovníkmi
ŠPP, n. o., a Agropodniku Slamoz, spol. s r.o., Zemplínska
Teplica. Poďakovanie patrí riaditeľovi Ing. Ivanovi Seňkovi a jeho zamestnancom. V tejto súvislosti bola
vykonaná kontrola (16. 11. 2016) odstránenia dočasnej
skládky konského hnoja v lokalite Čičky-Majer za
účasti zástupcu Obvodného úradu životného prostredia
Košice-mesto a Mestskej polície (stanica západ). Účastníci konštatovali, že skládka bola odstránená.
• Bola spracovaná a odoslaná žiadosť o akreditáciu
spôsobilosti uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore 6.3.2
hygiena potravín z dôvodu odňatia práv v roku 2013.
• Bol spracovaný a schválený Prevádzkový poriadok
chovnej stanice univerzity (chovná stanica univerzity je
určená na držbu pre všetky jedince triedy vtákov, plazov,
rýb, obojživelníkov, mláďatá prežúvavcov a mäsožravcov, ktorých držbu chovné priestory umožnia) a
prevádzkový poriadok rehabilitačnej stanice chráne6

programov Erasmus+ a CEEPUS materiál obsahujúci
podmienky a kritériá prijímania uchádzačov partnerských univerzít na UVLF v Košiciach pre ak. rok 2017/2018.
Uvedené kritériá boli zaslané všetkým koordinátorom
partnerských univerzít a sú pre uchádzačov dostupné
aj na webovom sídle našej univerzity.
• Pre potreby pedagogického procesu sa v spolupráci s
Edičným strediskom a predajňou literatúry UVLF
uskutočnil z prostriedkov ZAŠ pre ak. rok 2016/2017
nákup zahraničnej literatúry vo výške 5000 €.
• Referát pre zahraničné štúdium v spolupráci s
organizačným výborom začal s prípravou osláv pri
príležitosti 25. výročia zahájenia výučby študijného
programu všeobecné veterinárske lekárstvo v anglickom jazyku. Stretnutie absolventov tohto študijného
programu sa uskutoční dňa 8. septembra 2017. Viac
informácií nájdete na webovom sídle univerzity.
• Koncom roku 2016 sa UVLF v Košiciach zapojila do výzvy
MŠVVaŠ SR na podávanie žiadostí o poskytnutie
dotácie na projekty vyhlásené MŠVVaŠ SR so zameraním
na zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania
prostredníctvom internacionalizácie. V prípade akceptácie projektu univerzita získa finančné prostriedky
na e-learningové vzdelávanie v študijných programoch
(VVL, náuka o živočíchoch) vyučovaných v anglickom
jazyku. Zároveň univerzita plánuje využiť e-learningovú
formu vzdelávania v príprave záujemcov o štúdium na
UVLF v Košiciach na prijímacie pohovory.

Z agendy
prof. MVDr. Jozefa Nagya, PhD.,
prorektora pre rozvoj školy
a hodnotenie kvality
ných živočíchov univerzity (na Účelovom zariadení pre
chov a choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach).
• Na pracovnom stretnutí za účasti prorektora pre rozvoj
školy a hodnotenie kvality, zástupcu chovnej stanice
MVDr. Kataríny Kuzyšinovej, PhD., rehabilitačnej stanice
chránených živočíchov UVLF MVDr. Jaroslava Soroku
pracovníčok Projektového oddelenia UVLF Ing. Tatiany
Takáčovej a Mgr. Ivany Pahulyiovej bola zosúladená
koordinácia činností chovnej a rehabilitačnej stanice.
• Bola spracovaná a predložená na jednanie Akademického
senátu UVLF Správa o aktuálnom stave systemizovaných
miest a personálnom obsadení na jednotlivých pracoviskách UVLF v Košiciach.
• Dňa 30. 11. 2016 sa uskutočnilo zasadnutie Správnej rady záujmového združenia právnických osôb ARDO
v likvidácii za účasti členov správnej rady – prof. MVDr.
Jozefa Nagya, PhD., doc. MVDr. Oskara Nagya, PhD., a
MVDr. Mariána Pavľaka, a likvidátorky JUDr. Viery
Jančíkovej. Správna rada záujmového združenia
právnických osôb ARDO v likvidácii schválila konečnú
správu o priebehu likvidácie záujmového združenia
právnických osôb a uložila likvidátorke vykonať právne
úkony súvisiace s výmazom záujmového združenia na
Okresnom úrade v Košiciach; mimoriadnu účtovnú
závierku a daňové priznanie a uložila likvidátorke
podať mimoriadnu účtovnú závierku a daňové priznanie Daňovému úradu Košice. Na základe uvedených
www.uvlf.sk

skutočností vydal Okresný úrad Košice dňa 6. 12. 2016
rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 9. 12.
2016, ktorým vymazal ku dňu právoplatnosti rozhodnutia z registra záujmových združení právnických osôb
združenie ARDO v likvidácii. Výmazom združenia z
registra záujmových združení právnických osôb
združenie zaniklo dňom 9. 12. 2016.
• Prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality a
prorektorka
pre
výchovno-vzdelávaciu
činnosť
sa zúčastnili v dňoch 1. a 2. decembra v priestoroch
Trnavskej univerzity v Trnave seminára zameraného na
podporu rozvoja vnútorných systémov zabezpečovania
kvality vysokých škôl. Cieľom seminára bolo vytvoriť
pre vysoké školy za účasti zahraničného a národného
experta, predstaviteľov ministerstva a relevantných
subjektov priestor na výmenu skúseností so zavádzaním
a rozvojom vnútorných systémov zabezpečovania kvality a formulovanie odporúčaní pre inštitúcie.
• V súlade s vnútorným predpisom UVLF v Košiciach č.
57 – Vnútorný systém kvality na UVLF v Košiciach – bola
spracovaná Výročná správa o kvalite UVLF v Košiciach
za akademický rok 2015/2016. Výročná správa o kvalite
UVLF v Košiciach hodnotí kvalitu v oblastiach výchovnovzdelávacej činnosti, vedecko-výskumnej činnosti,
klinickej činnosti a ostatných činností. Výročná správa
bola prerokovaná a pripomienkovaná členmi Komisie
pre hodnotenie kvality UVLF (28. 11. 2016), Vedeckou
radou UVLF (14. 12. 2016), Správnou radou UVLF (19. 12.
2016) a bude schvaľovaná Akademickým senátom UVLF

(február 2017).
• Dňa 5. 12. 2016 sa uskutočnilo pracovné stretnutie
na Účelovom zariadení pre chov a choroby zveri, rýb a
včiel v Rozhanovciach za účelom zabezpečenia dodávky
pitnej vody, ktorého sa zúčastnili prorektor pre rozvoj
školy a hodnotenie kvality, vedúci účelového zariadenia a projektant Východoslovenskej vodárenskej
spoločnosti, a. s.
• Prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality a
kvestor UVLF sa zúčastnili zasadnutia Rady pre rozvoj
a financovanie vysokých škôl SR, ktoré sa uskutočnilo
dňa 9. 12. 2016 v priestoroch Prírodovedeckej fakulty
UK v Bratislave. Programom zasadnutia bola diskusia
k Návrhu metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu
verejným vysokým školám a cieľom Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania pre oblasť vysokého
školstva.
• Členovia Hospodárskej komisie UVLF na zasadnutí
komisie (12. 12. 2016) zhodnotili plnenie prioritných
úloh schválených hospodárskou komisiou dňa 24. 5.
2016, navrhli prioritné investičné aktivity a aktivity v
oblasti stavebnej údržby.
• Členovia dočasnej pracovnej skupiny Akreditačnej
komisie (Ľubor Fišera, Jaroslav Holeček, Andrej Dukát,
Daniela Ježová, Jozef Vilček, Mária Holická) uskutočnili
dňa 22. 12. 2016 návštevu UVLF v Košiciach zameranú
na overenie výsledku prijatých opatrení súvisiacich s
neplnením kritéria KZU-1.

Z agendy doc. MVDr. Oskara Nagya, PhD.,
prorektora pre klinickú činnosť a styk s praxou
• V súvislosti so schvaľovacím procesom akreditácie
zariadenia užívateľa Laboratória gnotobiológie UVLF
v Košiciach a odstraňovaním nedostatkov zistených
schvaľovacím orgánom ŠVPS SR bola riešená žiadosť
na zmenu doterajších členov Etickej komisie UVLF v
Košiciach v nasledovnom navrhovanom zložení: MVDr.
Viola Štrompfová, PhD. – predsedníčka (Ústav fyziológie
hospodárskych zvierat SAV), MVDr. Soňa Gancarčíková,
PhD. – tajomníčka (UVLF v Košiciach), prof. MVDr. Jana
Kottferová, PhD. (UVLF v Košiciach), doc. MVDr. Peter
Korim, PhD. (UVLF v Košiciach), doc. MVDr. Juraj Toporčák,
PhD. (UVLF v Košiciach), MVDr. Zora Váradyová, PhD.
(Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV), MVDr.
Andrea Lauková, PhD. (Ústav fyziológie hospodárskych
zvierat SAV) – členovia komisie. Následne boli
skompletizované a zaslané materiály k žiadosti o
schválenie zariadenia na ŠVPS SR a boli poskytnuté
informácie o výsledkoch následného schvaľovacieho
procesu.
• Prorektor doc. Nagy sa spolu s prorektorkou prof. MVDr.
Z. Faixovou, PhD., zúčastnili na sedliackej veselici
študentov košických vysokých škôl organizovanej
Univerzitným pastoračným centrom sv. Košických
mučeníkov.
• Bola doručená odpoveď o prerokovaní žiadosti o
členstvo univerzity v sekcii EVERI (European Veterinarians
working in Education, Research and Industry) Federácie
www.uvlf.sk

veterinárov Európy (FVE – Federation of Veterinarians
of Europe) od roku 2017 a jej schválení na zasadnutí
Valného zhromaždenia EVERI v Bruseli.
• V spolupráci s prednostami jednotlivých kliník bol
spracovaný a následne vedeniu univerzity predložený
materiál Vyhodnotenie klinickej činnosti na Univerzite
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v
akademickom roku 2015/2016. Uvedený materiál
bol na univerzite v danej oblasti činnosti spracovaný
prvýkrát a následne bol v zmysle vnútorného predpisu
č. 57 o vnútornom systéme kvality na UVLF v Košiciach
predložený na rokovanie Komisii pre hodnotenie kvality
UVLF v Košiciach a Vedeckej rade UVLF v Košiciach.
Jeho spracovanie vychádza z politiky univerzity v oblasti
zabezpečenia kvality na univerzite a je jej významnou
súčasťou tým, že zahŕňa aj nástroje na dosiahnutie cieľov vnútorného systému kvality.
• Prorektor doc. Nagy sa zúčastnil XXVI. snemu Komory
veterinárnych lekárov SR, ktorý sa konal 26. 11. 2016 v
Kongresovom centre Tatralandia Liptovský Mikuláš.
• V spolupráci so študijným oddelením a klinickými
pracoviskami bola vykonaná aktualizácia a doplnenie
Záznamníka klinickej a odbornej praxe študentov ŠP
VVL a HP v zmysle súčasne platných učebných plánov.
Boli aktualizované rozsahy a termíny vykonávania
klinických praxí na jednotlivých klinikách univerzity,
zoznamy úkonov a činností potrebných pre absolvovanie
7

klinickej praxe získania dostatočných skúseností a
kompetencií v zmysle požiadaviek Day-1 skills. Zároveň
bol materiál doplnený aj o záznamy vykonávania
odborných praxí študentov na ďalších pracoviskách
ŠVPS, v spracovateľských a potravinárskych podnikoch.
• Návštevu univerzity vykonal prof. László Frenyó z
Univerzity veterinárskeho lekárstva v Budapešti, ktorého na prehliadke klinických pracovísk univerzity
sprevádzali prorektor doc. Nagy, prof. Trbolová a MVDr.
Molnár.
• Bol zaslaný návrh na uzatvorenie dohody formou

Z agendy Ing. Róberta Schrétera,
kvestora
• V mesiaci november a december prebiehala široká
diskusia k novej metodike delenia finančných zdrojov
pre verejné vysoké školy. Úlohou kvestora v tejto oblasti
bolo najmä zabezpečiť zachovanie špecifík prideľovaných univerzite na prevádzku Školského poľnohospodárskeho podniku, n. o., klinické pracoviská a
účelové zariadenia v Rozhanovciach a jazdeckom areáli.
V mesiaci november sa uskutočnili stretnutia s
generálnou riaditeľkou sekcie financovania a rozpočtu
MŠVVaŠ SR, s generálnym riaditeľom sekcie vysokých
škôl MŠVVaŠ SR a s riaditeľkou odboru financovania
vysokých škôl MŠVVaŠ SR. Univerzite sa podarilo
špecifické výdavky obhájiť a budú opätovne zohľadnené
v dotačnej zmluve na rok 2017. K metodike sa dňa 7. 12.
2016 uskutočnilo aj operatívne rokovanie Klubu
kvestorov VVŠ a ŠVŠ v Žiline.
• Dňa 22. 12. 2016 bola ukončená kontrola z úrovne
Úradu vládneho auditu, ktorá bola zameraná na použitie dotačných zdrojov. Predmetom kontroly bolo čerpanie bežnej a kapitálovej dotácie. Kontrola bola ukončená
bez zistení finančného charakteru, drobné technické
nedostatky budú odstránené.
• Kolaudácia pavilónu 40 pokračovala aj v priebehu

zmluvy medzi UVLF a ministerstvom obrany na možnosť
vykonávania stáží príslušníkov ozbrojených síl SR –
vojenských veterinárnych lekárov na univerzite.
• Členskou základňou Slovenskej akademickej asociácie
pre celoživotné vzdelávanie bola naša univerzita na
základe zaslanej prihlášky schválená za člena asociácie a kontaktnou osobou za univerzitu bol navrhnutý
prorektor doc. Nagy.
• Boli upresnené termíny konania vzdelávacích aktivít
organizovaných univerzitou pre kompletné spracovanie
Kalendária vzdelávacích akcií KVL SR na rok 2017.

posledných dvoch mesiacov roku 2016. Vydanie
kolaudačného rozhodnutia očakávame v januári 2017.
Kolaudačné konanie na podkrovné priestory v pavilóne
11 bolo v novembri ukončené a bolo vydané a
správoplatnené kolaudačné rozhodnutie. Univerzita tiež
uzavrela zmluvu na stavebnú údržbu a začala realizovať plánované práce najmä na študentských domovoch.
Vzhľadom na vážnu poruchu starého nákladného
automobilu rozhodlo vedenie o zakúpení nového
nákladného automobilu v roku 2017.
• V priebehu decembra bola zverejnená výzva, v rámci
ktorej univerzita pripravila a podala rozvojový projekt
na MŠVVaŠ SR v oblasti zlepšovania podmienok výučby
v klinických predmetoch. Projekt bol ešte v priebehu
mesiaca december schválený a univerzita tak dostane
v podprograme 077 13 dotáciu vo výške 109 000
Eur. Prostredníctvom hlavného partnera UPJŠ Košice
bola v rámci výzvy OPVaI VA/DP/2016/1.1.3–02 podaná
žiadosť o nenávratný finančný príspevok na krytie II.
fázy implementácie projektu Medipark Košice. Žiadosť
o nenávratný finančný príspevok je v štádiu administratívneho overovania.
• Naďalej prebiehajú verejné obstarávania na dodávateľa
stavebných prác na rekonštrukciu jazdeckej haly a zníženie energetickej náročnosti pavilónu 17. Vyhodnotenie súťaží je predpokladané na január 2017. Projekt
na financovanie stavby zníženia energetickej náročnosti
pavilónu 17 je v procese odborného hodnotenia.

Zasadnutie akademického senátu
Dňa 8. decembra 2016 sa uskutočnilo riadne zasadnutie
AS UVLF v Košiciach. Predseda AS prof. MVDr. Peter Reichel,
CSc., v úvode zasadnutia privítal členov senátu a vedenie
UVLF v Košiciach, menovite rektorku prof. MVDr. Janu Mojžišovú, PhD., prorektorov: prof. MVDr. Juraja Pistla, PhD., prof.
MVDr. Jozefa Nagya, PhD., doc. MVDr. Oskara Nagya, PhD., a
MVDr. Martina Tomka, PhD., kvestora Ing. Róberta Schrétera
a vedúcu právneho a personálneho oddelenia JUDr. Vieru
Jančíkovú.
Prítomní členovia AS jednomyseľne schválili predložený
program zasadnutia AS, členov mandátovej a návrhovej komisie, ako aj overovateľov zápisnice.
V ďalšom bode programu predseda AS vykonal kontrolu
uznesení z predchádzajúceho obdobia, pričom požiadal pani
rektorku prof. Mojžišovú o vyjadrenie sa ku kontrolovaným
uzneseniam, ktoré neboli splnené do schváleného termínu.
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Prof. Mojžišová vysvetlila príčiny ďalšej prolongácie predmetných uznesení, nakoľko uznesenia smerovali k návrhom
zmien v organizačnej štruktúre univerzity, ktoré úzko súvisia so zmenami učebných plánov ako aj so systemizáciou, a
tento proces je komplexne veľmi náročný. Akademický senát
schválil prolongáciu uznesení, v ktorých ukladá prof. MVDr.
Jane Mojžišovej, PhD., rektorke UVLF v Košiciach, predložiť
návrh na zmeny Organizačnej štruktúry UVLF v Košiciach v
zmysle doporučených záverov evalvácie v termíne do 31. 12.
2017 (Uznesenie č. 49/12/2015 z 8. 12. 2015) a ukladá urobiť
analýzu povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov v študijných plánoch vo všetkých študijných programoch v termíne do 31. 8. 2017 (Uznesenie č. 73/7/2016 z 21. 7.
2016).
AS zobral na vedomie správu predsedníctva AS o jeho
činnosti za obdobie od ostatného zasadnutia AS, v ktorej
www.uvlf.sk

predseda AS informoval, že predsedníctvo sa okrem prípravy programu a materiálov k zasadnutiu AS venovalo predovšetkým voľbám študentov – zástupcov UVLF do Študentskej rady vysokých škôl.
Významným bodom programu zasadnutia AS i celej AO
UVLF v Košiciach bola informácia rektorky UVLF v Košiciach
prof. Mojžišovej o konečnom rozhodnutí ECOVE o priznaní
statusu univerzity – UVLF v Košiciach získala medzinárodnú
evalváciu a akreditáciu. Proces hodnotenia našej univerzity
EAEVE (European Association of Establishments for Veterinary Education) sa úspešne zavŕšil. Po tom, ako tím expertov
po opakovanej návšteve odporučil našu univerzitu zaradiť
medzi evalvované aj akreditované školy, padlo rozhodnutie na zasadnutí ECOVE (European Committee of Veterinary
Education – Európsky výbor pre veterinárne vzdelávanie)
dňa 23. 11. 2016. Definitívne rozhodnutie ECOVE znie: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je
evalvovaná a akreditovaná (approval & accreditation). Tým
sa naša univerzita zaradila k doteraz len 11 európskym veterinárnym školám (z celkového počtu 96), ktoré získali status
akreditovanej vysokej školy.
Akademický senát v ďalšom bode jednania schválil návrh
na „Školné a poplatky spojené so štúdiom na UVLF v Košiciach platné na akademický rok 2017/18“ – vnútorný predpis
č. 38, ktorý predložila rektorka prof. Mojžišová s pripomienkou, že pri znižujúcom sa záujme o doktorandské štúdium je
potrebné vytvoriť podmienky a poskytnúť možnosť postgraduálneho štúdia aj pre doktorandov zo zahraničia.
AS na svojom zasadnutí schválil s pripomienkami návrh na
„Kritériá prideľovania bodov na posúdenie nároku na ubytovanie v Študentských domovoch UVLF v Košiciach platné od
ak. r. 2017/2018“, ktoré predložila rektorka prof. Mojžišová,
pričom uviedla, že záujem o ubytovanie na Študentských
domovoch UVLF v Košiciach vyjadruje každý študent podaním žiadosti o ubytovanie v Akademickom informačnom
systéme. Predseda komory študentov predložil pozmeňovací návrh v bode III. predmetného návrhu, a to nárok na
ubytovanie, aj pri nižšom počte získaných bodov, má člen
akademického senátu, predsedovia študentských klubov,
členovia Rady študentov SR, študent – člen Správnej rady
UVLF.
Na základe prijatého uznesenia AS UVLF v Košiciach (č.
24/3/2015) zo dňa 26. 3. 2015 predložil prorektor UVLF prof.
Jozef Nagy „Správu o aktuálnom stave systemizovaných
miest a personálneho obsadenia na jednotlivých pracoviskách na UVLF v Košiciach v akademickom roku 2016/2017“. V

diskusii doc. Lazar konštatoval, že materiál je obšírnejší, než
aký požadoval AS, materiál však odzrkadľuje súčasný stav aj
nadpočetné hodiny a pýtal sa na riešenie preplácania nadpočetných hodín v budúcnosti. V tejto súvislosti pani rektorka prof. Mojžišová vyjadrila rozhodnutie, že okrem iného
práve pripravovaná úprava učebných plánov by mala riešiť
aj nadpočetné hodiny a po ich úprave by sa nadpočetné hodiny nemali už vyskytovať.
V bode Rôzne kvestor UVLF Ing. Schréter informoval o novej metodike pre prípravu rozpočtu na rok 2017 schválenej
MŠVVaŠ SR. V ďalšom predseda študentskej komory MVDr.
Žilinčík oboznámil senát s výsledkami volieb do Študentskej
rady VŠ SR za našu univerzitu. Do ŠR boli zvolení: Patrik Bílsky,
zvolený študentskou časťou AS UVLF, a Hedviga Ďurdinová
a Tomáš Palagyi, zvolení študentskou časťou akademickej
obce. Člen študentskej komory AS UVLF v Košiciach Rastislav Odaloš informoval o Konvente členov študentských častí akademických senátov 2016, organizovaný ŠR VŠ, ktorý sa
uskutočnil v dňoch 25. – 26. 11. 2016 v Košiciach. Konvent
sa konal za účasti odborníkov z vysokoškolského prostredia.
Okrem iného povedal, že chýbal celkový koncept pre víziu
v budúcnosti, dialóg bol iba jednostranný, aplikovateľnosť
zmien nebola predložená.
Rektorka UVLF v Košiciach v ďalšom informovala členov
AS o udelení Národnej ceny za kvalitu UVLF v Košiciach, Ceny
prof. Ing. Štefanovi Vilčekovi, DrSc., z Katedry epizootológie
a parazitológie UVLF v Košiciach v kategórii Celoživotné
zásluhy v oblasti vedy a techniky za významný príspevok k
rozvoju molekulovej diagnostiky a epizootológie vírusových
nákaz zvierat.
Predseda AS UVLF v Košiciach prof. MVDr. Reichel, CSc.,
prečítal otvorený list Senátu UVLF v Košiciach od prof. Ing.
Štefana Vilčeka, DrSc., ktorého obsahom bola aktuálna situácia stavu vedeckých pracovníkov UVLF, najmä absencia ich
zástupcu (člena) v AS, platové pomery vo vzťahu k pedagogickým pracovníkom, ich status v rámci vysokého školstva,
ako aj interpelácia, čo konkrétne AS UVLF v Košiciach pre
nich robí. Po dlhej diskusii bol senátom poverený predseda
AS, aby v duchu diskusie odpovedal na otvorený list.
Po prerokovaní všetkých bodov programu predseda senátu poďakoval členom senátu, vedeniu univerzity za účasť a
konštruktívnu diskusiu a návrhy a zasadnutie AS UVLF v Košiciach ukončil.
prof. MVDr. Peter Reichel, CSc.
predseda AS UVLF v Košiciach

Zasadnutie vedeckej rady
Zasadnutie Vedeckej rady Univerzity veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach, v poradí tretie v roku 2016,
sa uskutočnilo dňa 14. decembra 2016. Zasadnutie otvorila
a viedla predsedníčka vedeckej rady rektorka UVLF prof.
MVDr. Jana Mojžišová, PhD., ktorá privítala prítomných
členov Vedeckej rady UVLF.
Zasadnutie vedeckej rady pokračovalo podľa
programu:
1. Inauguračná prednáška doc. MVDr. Ľudmily Tkáčikovej, PhD., v aule pavilónu morfologických disciplín
(poslucháreň 34)
2. Vymenúvacie (inauguračné) pokračovanie doc. MVDr.
Ľudmily Tkáčikovej, PhD., v študijnom odbore 4.2.7.
mikrobiológia
www.uvlf.sk

3. Vyhodnotenie výročnej správy o kvalite UVLF v Košiciach za akademický rok 2015/2016
4. Vyhodnotenie klinickej činnosti a styku s praxou na
UVLF v Košiciach za akademický rok 2015/16
5. Diskusia
6. Rôzne
7. Uznesenia VR
8. Záver
Vedecká rada schválila:
1. Návrh predložený v:
- bode 2 na menovanie doc. MVDr. Ľudmily Tkáčikovej,
PhD. za profesorku pre študijný odbor 4.2.7. mikrobiológia.
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Vedecká rada zobrala na vedomie:
1. Vyhodnotenie výročnej správy o kvalite UVLF v Košiciach za akademický rok 2015/2016.
2. Vyhodnotenie klinickej činnosti a styku s praxou na
UVLF v Košiciach za akademický rok 2015/16.
3. Získanie statusu medzinárodne evalvovanej a akreditovanej univerzity na základe ktorého sa UVLF zaradila medzi 12 európskych vysokých škôl s výučbou
veterinárskeho lekárstva z celkového počtu 96 členov
EAEVE.
4. Výsledné vyhodnotenie prijatých projektov v rámci
Internej grantovej agentúry UVLF v Košiciach.
5. Stav vydávania časopisu Folia Veterinaria, ktorý s
pravidelnosťou vychádza už dva roky a 1. rok je vydávaný aj ako open access vo vydavateľstve DeGruyter
ako aj rozšírenie portfólia toho vydavateľstva, čím je

možné očakávať väčšiu medzinárodnú publicitu časopisu Folia Veterinaria.
6. Termíny zasadnutí VR UVLF v Košiciach v priebehu
budúceho roka: 19. 4., 4. 7, 11. 10. a 13. 12. 2017.
Diskusia bola zameraná k jednotlivým bodom rokovania.
V rámci konštruktívnej diskusie vystúpili: prof. J. Mojžišová,
prof. V. Ledecký, MVDr. T. Brauner, prof. J. Nagy, PharmDr. O.
Sukeľ, doc. M. Žemlička, prof. J. Pistl, prof. P. Mudroň, prof. Š.
Vilček, prof. J. Legáth.
Predsedníčka vedeckej rady prof. Mojžišová poďakovala
prítomným za aktívnu účasť a ukončila zasadnutie vedeckej
rady.
prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky

Zo zasadnutia správnej rady
Dňa 19. 12. 2016 sa uskutočnilo štvrté zasadnutie Správnej
rady UVLF v Košiciach (SpR) v roku 2016. Zasadnutie sa
konalo na Účelovom zariadení pre chov a choroby zveri,
rýb a včiel v Rozhanovciach. Okrem 11 členov SpR sa ho
zúčastnili aj všetci členovia vedenia UVLF v Košiciach na čele
s rektorkou univerzity prof. MVDr. Janou Mojžišovou, PhD.,
ďalej predseda akademického senátu prof. MVDr. Peter
Reichel, CSc., predseda Rady Základnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy UVLF v Košiciach
prof. RNDr. Michal Toropila, CSc., vedúca Právneho a personálneho oddelenia UVLF v Košiciach JUDr. Viera Jančíková,
kancelárka UVLF v Košiciach PhDr. Ľudmila Kundríková a
autor tohto príspevku.
Zasadnutie SpR otvoril jej predseda Ing. Ján Király. SpR
schválila program zasadnutia a overovateľov, za ktorých boli
navrhnutí Ing. Milan Dolný a MVDr. Miroslav Martinček.
Prvým bodom zasadnutia SpR bola kontrola plnenia uznesení. SpR uložila rektorke prof. Mojžišovej a predsedovi SpR
Ing. Királymu zaslať list ministrovi školstva, vedy, výskumu
a športu SR Petrovi Plavčanovi v súvislosti s nečinnosťou
jeho nominanta Ing. Jána Molnára v SpR. Bolo konštatované,
že uznesenie bolo splnené. Ďalším uznesením SpR uložila
rektorke predložiť súhrnnú správu o súdnych sporoch,
ktorých je UVLF v Košiciach aktuálne účastná. Rektorka UVLF
predložila členom SpR písomný materiál a k jednotlivým
sporom uviedla informáciu vedúca právneho a personálneho oddelenia JUDr. Viera Jančíková.
Ďalším bodom zasadnutia SpR bolo schvaľovanie noviel
vnútorných predpisov UVLF v Košiciach týkajúcich sa SpR
UVLF. Predseda SpR Ing. Ján Király uviedol chronologicky
dôvody a proces novelizácie vnútorných predpisov UVLF č. 7
a 8 – Štatút Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach a Rokovací poriadok Správnej rady
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.
K VP č. 7 neboli vznesené žiadne námietky. K VP č. 8 vzniesol
jednu námietku Dr. h. c. JUDr. Ing. Ján Bílek, ktorá bola zapracovaná do predloženého textu. Obidva VP boli jednomyseľne schválené.
V bode rôzne rektorka prof. Mojžišová informovala o
procese prípravy samohodnotiacich správ, o návšteve
medzinárodného hodnotiteľského tímu, o výsledkoch a
zistených nedostatkoch, o procese odstraňovania ziste10

ných nedostatkov, o opätovnej návšteve univverzity tímom
medzinárodných hodnotiteľov a o konečnom výsledku
medzinárodnej evalvácie a akreditácie. Rektorka UVLF s
potešením konštatovala, že UVLF získala status medzinárodne evalvovanej a akreditovanej inštitúcie pre poskytovanie vysokoškolského vzdelávania v oblasti veterinárskej
medicíny, čo je obrovský úspech. Ako uviedla, z 96 členských
inštitúcii EAEVE iba 12 je evalvovaných a akreditovaných. V
diskusii Dr. h. c. JUDr. Ing. Ján Bílek vyzdvihol tento úspech.
MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, tiež vysoko ocenil tento
úspech UVLF a uviedol, že UVLF získala silný marketingový
nástroj, ktorý môže využiť najmä v oblasti poskytovania
vzdelávania zahraničným študentom.
Rektorka ďalej informovala o zapojení sa UVLF v Košiciach
do súťaže Národná cena SR za kvalitu 2016. UVLF v Košiciach
sa do súťaže zapojila tretíkrát, vždy bola ocenená a v roku
2016 získala kvalitatívne zatiaľ najvyššie ocenenie „Za zlepšenie výkonnosti organizácie“ v kategórii C3. Uviedla, že
účasť v súťaži a medzinárodná akreditácia boli priestorom
pre ďalšie zvyšovanie kvality na UVLF. UVLF kreovala novú
komisiu pre kvalitu, v ktorej zvýšila zastúpenie študentov a
zaviedla plne funkčný cyklus PDCA.
Rektorka UVLF predložila členom SpR Výročnú správu o
kvalite. Táto správa v predkladanej podobe bola vypracovaná prvýkrát v histórii, boli v nej využité všetky poznatky
a skúsenosti získané počas rôznych hodnotení UVLF za
ostatné dva roky. Správa plne rešpektuje štruktúru VP UVLF
č. 57 Vnútorný systém kvality na UVLF v Košiciach. Dr. h. c.
JUDr. Ing. Ján Bílek pozitívne hodnotil správu a navrhol, aby
jednotliví členovia SpR dali prípadné návrhy ku správe tak,
aby mohli byť do nej zakomponované pred jej schvaľovaním
Akademickým senátom UVLF v Košiciach.
Predseda SpR Ing. Ján Király na záver poďakoval
prítomným členom SpR a hosťom za účasť, diskusiu a predložené návrhy. Všetkým poprial príjemné prežitie sviatočného obdobia a do nového roku 2017 pevné zdravie, šťastie
a úspechy, a zasadnutie SpR UVLF ukončil.
doc. MVDr. Peter Korim, CSc.
tajomník SpR UVLF
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Zasadnutie kolégia rektorky
Dňa 23. 11. 2016 sa v zasadacej miestnosti rektorátu
konalo zasadnutie kolégia rektorky. Zasadnutie kolégia
otvorila a viedla rektorka UVLF v Košiciach prof. MVDr. Jana
Mojžišová, PhD., ktorá prítomných privítala a oboznámila s
programom.
O výchovno-vzdelávacej činnosti informovala prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť prof. MVDr. Zita
Faixová, PhD., a to konkrétne o príprave nových študijných plánov, pretože je potrebné znížiť výučbovú záťaž
učiteľov a rozšíriť pre študentov priestor na samoštúdium,
záujmovú činnosť a osobnostný rast. Preto boli z učiteľov
a odborníkov z praxe zriadené pracovné skupiny na čele s
garantmi študijných programov, ktoré musia pri navrhovaní
zmien dodržať príslušnú smernicu EÚ a povinné kurikulá, a
tiež vziať do úvahy názory a podnety od zástupcov prezídia
KVL SR, ktoré vyplynuli z ich stretnutia s vedením univerzity.
Pokračovala informáciami o rozšírení možností e-learningu
a zriadení komisie na čele s Ing. Takáčom, ktorá realizovala
dotazník pre študentov s cieľom identifikovať priestor, kde
vidia potrebu tohto štúdia a ktorá zriadila moodle platformu
pre e-learning s plánom implementovať túto platformu na
každom pracovisku. Ďalšia informácia sa týkala zabezpečenia študijných predmetov vlastnou literatúrou z hľadiska
dostupnosti, aktuálnosti a kvality, čo sa zisťovalo dotazníkmi medzi študentmi, na základe ktorého bol vypracovaný
materiál sumarizujúci súčasný stav následne prerokovaný na
zasadnutí vedenia.
O vedecko-výskumnej činnosti informoval prof. MVDr.
Juraj Pistl, PhD., prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a
zahraničné styky, a to o stave publikácií k 21. 11. 2016 (zahraničných karentov je 68, domácich karentov 4, celkový súčet
publikácií do CREPČ je 623 a celkový súčet ohlasov 518),
o schválených projektoch (APVV 6/3, VEGA 14 a KEGA 3) a
dvoch odovzdaných prihláškach vynálezov. Ďalej informoval
o vyhlásenej výzve Internej grantovej agentúry (v rámci
ktorej bolo prijatých 21 projektov, z nich 4 boli odsúhlasené
na financovanie po 3000 €) a o obsadení dvoch postdoktorandských miest, ktoré boli v tomto akademickom roku
prvýkrát obsadzované v zmysle vnútorného predpisu č. 63.
Členovia kolégia boli tiež informovaní o zriadení univerzitného e-shopu.
O oblasti hodnotenia kvality a rozvoja školy informoval
najprv prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., prorektor pre rozvoj školy
a hodnotenie kvality, a to o komplexnej akreditácii a akreditácii jednotlivých študijných programov, o zapojení univerzity do súťaže Národná cena SR za kvalitu 2016, v ktorej sme
sa stali víťazom v kategórii Ocenenie zlepšenia výkonnosti, o
EAEVE revisit v septembri 2016 po tom, ako univerzita nielen
odstránila nedostatky, ale zaoberala sa aj viacerými identifikovanými slabšími miestami, o vyhodnotení prieskumu
spokojnosti zamestnancov prostredníctvom PP prezentácie
a o prvýkrát realizovanom hodnotení zamestnanca vedúcim
zamestnancom. Po prorektorovi sa slova ujala rektorka prof.
Mojžišová, aby zdôraznila, že výsledky všetkých dotazníkov
a hodnotení sú pre vedenie spätnou väzbou, aj keď nie vždy
sa dajú tieto výsledky považovať za dostatočné výpovedné,
keď napr. dotazníky, v ktorých mali vedúci zamestnanci
hodnotiť svojich podriadených, priniesli príliš veľa „mimoriadnych zamestnancov“, pričom vedúci pracovníci to mali
využiť na motiváciu a aj pri ich odmeňovaní. Ďalej informovala, že vedenie prijalo nové pravidlá odmeňovania, a to
www.uvlf.sk

nové bodové hodnotenie tvorivých pracovníkov a oceňovanie najlepších pracovníkov podľa istých kritérií. Dôležitosť
informovania platí aj v opačnom smere, teda informovanie
všetkých zamestnancov o dianí na univerzite, na čo slúži
Spravodajca UVLF v Košiciach a webové sídlo, kde pribudla
záložka o univerzite v médiách.
V bode programu o financovaní a rozvoji školy prorektor
prof. J. Nagy informoval o rozdelení finančných prostriedkov
pre pedagogickú činnosť podľa daných kritérií, pričom už
trikrát bolo pridané klinickým pracoviskám na pokrytie ich
činnosti pre klinické praxe. V letnom semestri 2015/16 to
bolo 84 813.-, v zimnom semestri 2016/17 52 132.-, t. j. spolu
136 945.- €. Kvestor Ing. Róbert Schréter informoval o dodržaní rozpočtu tak, ako bol schválený AS, o verejnom obstarávaní (realizovalo sa 624 súťaží od vzniku oddelenia pre
verejné obstarávanie), o kúpe autobusu, o ukončení súťaže
na stavebnú údržbu (práce sa začnú na ŠD, pokračovať budú
podľa priorít hospodárskej komisie), o súťaži na P 17 zameranej na zníženie energetickej náročnosti, o rekonštrukcii
jazdeckej haly, o príprave súťaže na stravovanie, výmenu
výťahov na ŠD, nákladné auto a vypracovaní projektovej
dokumentácie na opravu striech a plota, a nakoniec o realizovaných zmenách v elektronizácii verejného obstarávania,
rámcových zmluvách na zjednodušenie nákupu a elektronizácii jázd. Rektorka prof. Mojžišová potvrdila, že hospodárenie je dobré, a teda aj koncoročné odmeny budú vyššie
ako polročné – na odmeny je vyčlenených 137 tis. (najmenej
120 € na osobu), tvoriví pracovníci boli vyplatení v júli a
budú aj na konci roka (podľa bodového hodnotenia).
V ďalšom bode programu informovala členov kolégia o
nových či aktualizovaných vnútorných predpisoch JUDr.
Viera Jančíková, vedúca právneho a personálneho oddelenia. V súlade s časovým a vecným harmonogramom prijatia
nových, resp. aktualizovaných vnútorných predpisov univerzity, schváleným vedením univerzity dňa 19. 1. 2016, boli do
dnešného dňa prijaté nasledovné vnútorné predpisy:
• VP č. 2
Študijný poriadok UVLF v Košiciach
• VP č. 13
Rokovací poriadok Vedeckej rady UVLF v
Košiciach
• VP č. 18
Smernica o verejnom obstarávaní na UVLF v
Košiciach
• VP č. 21
Dodatok č. 1 k Smernici o účtovníctve UVLF
v Košiciach
• VP č. 24
Smernica o finančnom riadení a finančnej
kontrole na UVLF v Košiciach
• VP č. 31
Cenník tovarov, prác a služieb poskytovaných UVLF v Košiciach
• VP č. 34
Smernica o poplatkoch za ubytovanie v
Študentských domovoch UVLF v Košiciach
• VP č. 36
Smernica o podnikateľskej a hlavnej ekonomickej činnosti UVLF v Košiciach
• VP č. 38
Dodatok č. 1 - Školné a poplatky spojené
so štúdiom na UVLF v Košiciach platné na
akademický rok 2016/2017
• VP č. 39
Časť A. Postup pri prijímacom konaní a pri
konaní o preskúmaní rozhodnutia o neprijatí na štúdium; Časť B. Štatút prijímacej
komisie; Časť C. Spoločný rokovací poriadok
prijímacej komisie
• VP č. 40
Štipendijný poriadok UVLF v Košiciach
• VP č. 41
Štatút Internej grantovej agentúry UVLF v
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Košiciach
Štatút edičného strediska UVLF v Košiciach
Smernica o podpore študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami na UVLF v Košiciach
• VP č. 57
Vnútorný systém kvality na UVLF v Košiciach
• VP č. 63
Zásady obsadzovania postdoktorandských
pracovných miest na UVLF v Košiciach
• VP č. 64
Smernica o činnosti záujmových klubov na
UVLF v Košiciach
Rozpracované sú ďalšie vnútorné predpisy, ktoré by mali
byť prijaté do konca roku 2016, s výnimkou tých, ktoré schvaľuje správna rada univerzity a akademický senát univerzity, a
to:
• VP č. 7
Štatút SpR UVLF v Košiciach
• VP č. 8
Rokovací poriadok SpR UVLF v Košiciach
• VP č. 32
Smernica o preventívnych lekárskych prehliadkach
• VP č. 43
• VP č. 56

• VP č. 38

Školné a poplatky spojené so štúdiom na
UVLF platné na akademický rok 2017/2018
• VP č. 59
Zásady rigorózneho konania v študijnom
odbore farmácia na UVLF v Košiciach
• Registratúrny poriadok a registratúrny plán univerzity
• Prevádzkový poriadok Jazdeckého areálu univerzity
• Prevádzkový poriadok chovnej stanice a prevádzkový
poriadok rehabilitačnej stanice univerzity.
Vnútorné predpisy sú zverejnené na webovom sídle
univerzity a niektoré z nich sa nachádzajú u vedúcich pracovísk, ktorí zabezpečujú oboznámenie zamestnancov vo
svojej riadiacej kompetencii.
V bode rôzne a diskusia zazneli otázky i informácie o aktuálnom dianí na univerzite.
PhDr. Ľudmila Kundríková
kancelárka

Kolektívna zmluva UVLF na rok 2017 je podpísaná

V záujme vytvárania priaznivejších pracovných podmienok a podmienok zamestnávania zamestnancov našej
univerzity uzatvorili zmluvné strany Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach zastúpená prof. MVDr.
Janou Mojžišovou, PhD., rektorkou UVLF v Košiciach, a
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach zastúpenou prof. RNDr. Michalom Toropilom, CSc.,
predsedom Rady ZO OZ PŠaV UVLF v Košiciach, dňa 27. 12.
2016 kolektívnu zmluvu na rok 2017. Stalo sa to po veľmi
korektnom i zmysluplnom kolektívnom vyjednávaní, a to
aj napriek tomu, že kolektívna zmluva vyššieho stupňa zo
strany OZ PŠaV na Slovensku nebola podpísaná.
Z kolektívnej zmluvy vyberáme len niektoré jej časti.
Koniec koncov s jej obsahom boli všetci zamestnanci UVLF
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mailovou formou už informovaní.
Zamestnávateľ sa zaväzuje zvýšiť v súlade s článkom
IL bod 3 KZVS s účinnosťou od 01.01.2017 zamestnancom UVLF tarifné platy o 4%.
Zamestnávateľ sa zaväzuje za každého svojho zamestnanca, ktorý je zúčastnený na DDS a ktorý na svoje DDS
prispieva sumou vo výške 4,00 € a vyššou, mesačne
prispievať a odvádzať do poisťovne príspevok vo výške
15,00 € za podmienok, v sume a spôsobom určeným v
zamestnávateľskej zmluve. Na tento príspevok má
zamestnanec právny nárok.
Novoprijatým zamestnancom zúčastneným na DDS
bude zamestnávateľ príspevok podľa predchádzajúceho odseku poskytovať po uplynutí skúšobnej doby.
Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi príspevok na
rekreácie a služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily (sauna, masáž, plávanie, iné
športove aktivity) a za účasť na kultúrnych a športových podujatiach v mzde za mesiac november vo
výške 36 €. Príspevok sa bude krátiť zamestnancom
v prípade práceneschopnosti a inej neprítomnosti
(materská dovolenka, neplatené voľno, absencia atď.)
za každých 30 kalendárnych dní neprítomnosti o 1/12.
Zamestnancom v pracovnom pomere na kratší
pracovný čas sa príspevok pomerne skráti.
Zamestnávateľ sa zaväzuje v rámci svojich možností
zabezpečiť bezplatný kurz anglického jazyka pre začiatočníkov zamestnancom THP a R počas pracovnej
doby.
Obidve zmluvné strany svojimi podpismi potvrdili, že
počas platnosti prijatej kolektívnej zmluvy budú rešpektovať sociálny zmier a zároveň sa dohodli, že v prípade
legislatívnych či iných zmien budú túto aktualizovať formou
doplnkov.
Je ale na nás všetkých zamestnancoch, aby sme obsah
kolektívnej zmluvy spoločne naplňovali.
prof. RNDr. Michal Toropila, CSc.
predseda Rady ZO

www.uvlf.sk

Univerzita získala členstvo v EVERI a SAACV
Na valnom zhromaždení EVERI (European Veterinarians
working in Education, Research and Industry) konanom
dňa 10. novembra 2016 v Bruseli bola naša univerzita prijatá
za jej riadneho člena. EVERI je sekciou Federácie veterinárov
Európy (FVE – Federation of Veterinarians of Europe). FVE
bola založená v roku 1975 a reprezentuje veterinárne organizácie z 38 európskych krajín. Má 4 sekcie, ktoré reprezentujú
hlavné oblasti pôsobenia veterinárnej profesie. Okrem už
spomenutej sekcií EVERI je to aj sekcia praktických veterinárnych lekárov (UEVP – Union of European Veterinary Practitioners), sekcia štátnych úradných veterinárnych lekárov
(EASVO – European Association of State Veterinary Officers)
a veterinárnych hygienikov (UEVH – Union of European
Veterinary Hygienists). Okrem uvedených sekcií sa v prípade
potrieb riešenia dôležitých okruhov problémov a vykonania dôležitých rozhodnutí vytvárajú aj dočasné pracovné
skupiny a komisie. EVERI je zastrešujúca organizácia národných a európskych združení veterinárov zamestnaných v
sektore vzdelávania, výskumu a priemyslu. Bola založená a
oficiálne prijatá za člena FVE v roku 2005 na valnom zasadnutí FVE v Bruseli. Cieľom EVERI je poskytnúť členom aktuálne informácie o kontinuálnom vzdelávaní, o politike a
legislatíve Európskej únie v oblasti vzdelávania, odbornej
kvalifikácie, liekovej politiky, welfare laboratórnych zvierat.
Má poskytnúť platformu pre veterinárnych lekárov pôsobiacich v týchto oblastiach, podporovať profesijné zastúpenie
na úrovni európskych rozhodovacích orgánov, a má byť
koordinátorom medzi jednotlivými členmi a FVE. Poslaním
EVERI je podporovať zdravie a pohodu človeka a zvierat
vytvorením prostredia pre lepšie pochopenie širokej verejnosti prospechu veterinárneho výskumu, inovácií a vzdelávania.
Dňa 2. 12. 2016 členská základňa Slovenskej akademickej
asociácie pre celoživotné vzdelávanie (SAACV) schvá-

lila riadne členstvo našej univerzity v tejto organizácii. Toto
občianske združenie bolo založené 11 slovenskými univerzitami v roku 2011 za účelom podpory celoživotného vzdelávania na akademickej pôde. Združenie je mimovládnou,
nepolitickou a dobrovoľnou organizáciou. Poslaním asociácie je združovať vysoké školy SR alebo ich pracoviská a
fyzické osoby zaoberajúce sa celoživotným vzdelávaním a
presadzovať ich spoločné záujmy. Od 11. 5. 2012 je asociácia
riadnym členom EUCEN (European Association for University Lifelong Learning).
Asociácia si do svojho poslania definovala nasledovné
priority:
– spolupráca na tvorbe národných, medzinárodných
vízií, stratégií a politík,
– účasť na legislatívnom procese ovplyvňujúcom aktivity
v oblasti celoživotného vzdelávania,
– účasť pri tvorbe výziev v rámci relevantných grantových schém,
– podpora aktívnej participácie verejnosti v celoživotnom vzdelávaní,
– projektová spolupráca na báze partnerstva a vzájomnej výhodnosti,
– vytváranie priestoru na odborný rast aktérov pôsobiacich vo sfére vzdelávania,
– edičná a vydavateľská činnosť,
– podpora a realizáciu výskumu a vývoja,
– výmena informácií a ďalšie aktivity vedúce k napĺňaniu
poslania asociácie.
V súčasnosti má asociácia 17 členov, je otvorená a chce
riešiť problematiku celoživotného vzdelávania najmä v
univerzitnom prostredí.
doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., DipECBHM
prorektor pre klinickú činnosť a styk s praxou

Profesor Štefan Vilček získal cenu
za celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky
Prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc., vedecký pracovník z Katedry
epizootológie a parazitológie UVLF v Košiciach, získal prestížnu Cenu za vedu a techniku za rok 2016 v kategórii celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky. Návrh na ocenenie
podalo vedenie UVLF, ktorý po výbere z viacerých nominantov predložila Slovenská rektorská konferencia a Rada
vysokých škôl SR. Ocenenie bolo prof. Vilčekovi udelené v
danej kategórii ako jedinému zástupcovi všetkých univerzít
na Slovensku. Profesor Vilček si prevzal túto cenu v rámci
Týždňa vedy a techniky na slávnostnom galavečeri 10.
novembra 2016 v Inchebe v Bratislave z rúk ministra Petra
Plavčana, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý
vo svojom príhovore uviedol, že Cena za vedu a techniku je
najvýznamnejšie ocenenie vedca na Slovensku.
Po jej prevzatí vyjadril prof. Vilček toto svoje poďakovanie: „Potešilo ma, že som získal toto významné ocenenie.
Jedným dychom však musím dodať, že na mojej výskumnej
práci sa podieľali desiatky domácich a zahraničných spolupracovníkov, ktorí sú spoluautormi spoločných publikovawww.uvlf.sk

ných
vedeckých
prác. Chcem sa
im poďakovať za
kolegiálny prístup
pri riešené vedeckých problémov,
za tvorivú atmosféru, za množstvo
spoločných
nápadov.
Na
pyramíde
tohto
spoločného úsilia
a za optimálnych
pracovných podmienok na UVLF
sa zrodilo toto
ocenenie.“
Pri tejto príležitosti
sme s ním urobili rozhovor.
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sme prvý PCR test na detekciu BoHV-1 na svete. Keď som
sa v roku 1992 dostal na ročný pobyt do Moredun Research
Institute v Edinburgu, definitívne sa potvrdila moja vedecká
orientácia na pestivírusy.

Čo pre Vás znamená toto ocenenie?
Ocenenie si veľmi vážim, pretože zohľadňuje celú moju
vedeckú dráhu za ostatných viac ako 25 rokov. Zároveň je
to ocenenie aj desiatok mojich spolupracovníkov, doma
i v zahraničí. Rád dodávam, že optimálne pracovné podmienky na UVLF výrazne prispeli k môjmu odbornému rastu.
Zvlášť si to cením v kontexte, že ako vzdelaním chemik som
tu našiel ústretové odborné zázemie na interdisciplinárny
výskum. Verím, že aj touto cenou sa naša univerzita zviditeľnila v očiach verejnosti a akademickej obce.
Kedy ste začali s vedeckou prácou?
Po skončení vysokej školy som nastúpil na Lekársku fakultu
UPJŠ v Košiciach, kde som bol zaradený do skupiny, ktorá
vyvíjala rádiofarmáka označené rádioizotopom technecium-99m. Boli to pekné časy absolútneho ponorenia do
výskumu, na ktoré aj dnes rád spomínam. Spoznal som,
čo je veda, a práca v laboratóriu sa mi páčila. Dosiahli sme
viaceré úspechy, medzi iným sme získali 7 československých
autorských osvedčení a začali na vtedajšie pomery pomerne
intenzívne publikovať v západných vedeckých časopisoch.
To v 70-tych rokoch nebolo až také samozrejmé. Neskôr po
odchode členov tímu na iné pracoviská sa náš tím rozpadol.
Ja som nastúpil v marci 1981 ako vedecký pracovník na
Katedru infektológie a tropickej veterinárskej medicíny na
terajšiu UVLF v Košiciach.
Ako ste sa ako chemik dostali ku skúmaniu vírusov?
Vychádzalo to z vedeckých úloh na novom pracovisku.
Najprv som pracoval na bovinnom interferóne, ale stále
som hľadal samostatné smerovanie výskumnej práce. V tom
čase sa začala presadzovať biotechnológia a ja som mal
vždy sklony pracovať s nukleovými kyselinami a technikami
využívanými v molekulovej biológii, čo je veľmi blízko ku
chémii. Po kryštalizácii vedeckej orientácie som sa sústredil
na detekciu vírusov s využitím metód hybridizácie nukleových kyselín. Ťažšie mi bolo vybrať, na ktoré vírusy sústredím
svoje výskumné aktivity. Po mnohých diskusiách som sa
najprv sústredil na bovinný herpesvírus, neskôr na pestivírusy.
Ako ste sa prepracovali k užšej orientácii vášho výskumu?
V tom čase, koncom 80-tych rokov, sa začala rozvíjať technika PCR, ktorá mala vysoký potenciál využitia v diagnostike vírusových chorôb zvierat. Keď som prvýkrát zavadzal
túto metódu v Košiciach, nemali sme termocyklér. Zmenu
teploty reakčného prostredia, ktorá sa pri PCR vyžaduje, sme
robili ručným premiestňovaním reakčných skúmaviek do
troch vodných kúpeľov, vždy po jednej minúte, a to všetko
30-krát. Bola to psychicky veľmi únavná práca, ale vyvinuli
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Čo boli vaše prvé úspechy?
Medzi veľké úspechy patrí vývoj univerzálneho PCR testu
na detekciu pestivírusov. Tento test je dodnes široko využívaný na celom svete a na publikovanú prácu je 350 citačných ohlasov (pozri Spravodajca UVLF v Košiciach č. 5, 2016).
Ďalším úspechom je genetická typizácia pestivírusu BVDV-1
na subtypy, ktorá sa stala medzinárodne akceptovaným
štandardom pre genetickú typizáciu BVDV-1 a základom
pre rozvoj molekulovej epizootológie pestivírusových
infekcií. Prvá identifikácia pestivírusu u antilopy a genetická
charakterizácia pestivírusu u pyrenejských kamzíkov sú
tiež významné medzníky v mojej vedeckej kariére. Aktívna
účasť na ozdravovacom programe v Dolnom Rakúsku, kde
sme využili metódy molekulovej epizootológie, patrí medzi
aktivity, ktoré si tiež veľmi vážim. Teší ma, že viaceré nami
publikované poznatky našli praktické uplatnenie doma a v
zahraničí.
A aké máte významné výsledky spojené s výskumom na
Slovensku?
Na Slovensku sme napríklad prvýkrát geneticky charakterizovali vírus border choroby oviec, identifikovali prvý výskyt
BVDV-2 u hovädzieho dobytka, rozpracovali molekulovú
epizootológiu klasického moru ošípaných, geneticky typizovali kmene PCV-2, identifikovali unikátne kmene PRRSV v
celosvetovom kontexte, detegovali vzácny výskyt PRRSV u
diviakov a iné.
Aké sú vaše ďalšie vedecké plány?
Dnes pracujeme na genetickej identifikácii a analýze porcinných enterálnych vírusov, medzi ktoré napríklad patrí rotavírus, astrovírus, kobuvírus, vírus hepatitídy E, PEDV a iné. S
vývojom techník chceme v spolupráci so zahraničným partnerom využiť aj metódu NGS, s ktorou môžeme v jednom
pokuse identifikovať všetky vírusy vo vzorke, dokonca aj
tie nové, ešte neobjavené. Chceme vedieť, aký je rozdiel vo
viróme (súbore všetkých vírusov vo vzorke) u hnačkujúcich
a zdravých ošípaných a poznať, aká je úloha týchto vírusov
u chorého, ale aj u zdravého zvieraťa. V prípade vírusu hepatitídy E, ktorý má zoonotický potenciál, našu pozornosť
sústredíme na možnú cestu prenosu z prasiat na človeka.
Z vášho životopisu je zrejmé, že ste málo pôsobili vo významných funkciách.
Funkcie ma nikdy príliš nelákali. Viac mi vyhovuje práca vo
vedeckom laboratóriu, kde sa môžem sústrediť na odborný
problém. Tým nechcem povedať, že som veľmi uzavretý typ.
Pôsobil som vo viacerých komisiách, výboroch, doma a v
zahraničí, tiež som viedol aj menšie kolektívy. Konečne, byť
zodpovedným riešiteľom projektu, je tiež práca v kolektíve.
Čo odkážete mladým začínajúcim vedeckým pracovníkom?
Vedecká práca vyžaduje plné nasadenie. Nedá sa robiť
popri iných aktivitách, bez zdravého nadšenia. Vyhľadajte
kolektívy, ktoré robia aktívnu vedu, publikujú vo významných časopisoch. Pobyt v málo produktívnom laboratóriu
je stratou času. Snažte sa dostať na dlhodobejšie stážové
pobyty na kvalitné zahraničné pracoviska, ktoré vás rýchlejšie posunú v osobnom vývoji.

www.uvlf.sk

Aké sú vaše záľuby?
Rád chodím do prírody. Prešiel som hrebeňmi skoro všetkých významných pohorí na Slovensku, neskôr aj pohorie
Fagaraš v Rumunsku či Julské Alpy v Juhoslávii. Ako sa svet
sprístupňoval aj pre nás, cestoval som ako batôžkar po
rôznych štátoch. Teraz sa viac orientujem na fotenie vtáctva,
čo ma tiež veľmi napĺňa.
Existuje prepojenie medzi vašimi záľubami a vedeckým
výskumom?
Z môjho pohľadu putovanie po horách a cestovanie po
svete vidím ako objavovanie nových nepoznaných obzorov.

Podobne je to aj vo vede, s každým experimentom sa objavujú nové poznatky a vynárajú nové otázniky. Takže dá sa
povedať, že v živote stále niečo hľadám.
Boli ste nominovaný na Košičana roka 2016 v kategórii vzdelávanie, veda a výskum – osobnosť. Ako to vnímate?
Považujem to za poctu. Ale keďže ide o anketu čitateľov
Košice:dnes, výsledok môžem ťažko predvídať. Ale, ako sa
hovorí, nie je dôležite zvíťaziť, niekedy k spokojnosti stačí aj
zúčastniť sa.
(lk)

Ako sa tvorí a z čoho spočíva dotácia
MŠVVaŠ pre verejné vysoké školy za výskumnú a vývojovú činnosť
Týmto článkom by som chcel priblížiť tvorivým pracovníkom UVLF zásady, ktoré používa MŠVVaŠ na účely financovania vedy a výskumu na vysokých školách, aby sa na
základe toho dali jasne rekognoskovať pozitíva aj negatíva vedecko-výskumnej činnosti na UVLF a určiť, ktorým
smerom je potrebné zamerať vedecko-výskumné aktivity
na univerzite. Finančné prostriedky poskytované v rámci
inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja verejných vysokých škôl (VŠ) pozostávajú zo 4 častí: prvé dve z
nich sú VEGA a KEGA, ktoré poskytuje ministerstvo v rámci
vnútorného grantového systému. Tretia časť sa poskytuje
na podporu špičkových vedeckých kolektívov identifikovaných Akreditačnou komisiou (AK). Štvrtá časť sa poskytuje
na prevádzku a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj na
základe nasledujúcich parametrov:
a) výsledkov hodnotenia kvality výskumnej činnosti VŠ na
základe komplexnej akreditácie AK,
b) podielu VŠ na objeme finančných prostriedkov získaných
na výskumné aktivity:
- v rámci zahraničných grantových schém,

- od subjektov verejnej správy (okrem štátnych programov),
- od iných subjektov ako sú subjekty verejnej správy a od
subjektov zo zahraničia (mimo grantových schém),
c) podielu VŠ na publikačnej činnosti; publikačné výstupy
sa zohľadňujú váhou autorského podielu zaevidovanou v
CREPC,
d) podielu VŠ na priemernom počte doktorandov v dennej
forme štúdia po dizertačnej skúške (študijné programy 3.
stupňa majú koeficient 9, avšak len v prípade ukončenia
štúdia v riadnej dobe; pre porovnanie – študenti 1. a 2.
stupňa majú koeficient 0,7 a 1,5).
Tento stručný prehľad zásad financovania vedy a výskumu
na verejných VŠ by mal slúžiť na upriamenie pozornosti
tvorivých pracovníkov na to, čo nám pri riešení výskumných úloh možná uniká a na poukázanie, kadiaľ vedú cesty
pre získanie vyššej dotácie z MŠVVaŠ v rámci vedecko-výskumnej činnosti na našej univerzite.
prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky

XXVI. snem Komory veterinárnych lekárov SR
Dňa 26. novembra 2016 sa v Kongresovom centre Tatralandia Liptovský Mikuláš uskutočnilo zasadnutie XXVI.
snemu Komory veterinárnych lekárov SR, najvyššieho
orgánu veterinárskej stavovskej organizácie na Slovensku.
Snem oficiálne otvoril prezident KVL SR MVDr. Tibor Brauner.
Ako hostia sa snemu zúčastnili aj ústredný riaditeľ ŠVPS SR
prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., prezident Komory veterinárnych lekárov ČR MVDr. Karel Daniel a viceprezidentka KVL
ČR Radka Vaňousová, ako aj zástupcovia odborných združení a asociácií veterinárnych lekárov. Za našu univerzitu
sa snemu zúčastnil doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., prorektor
UVLF pre klinickú činnosť a styk s praxou. Samotnému zasadnutiu snemu predchádzal 25. novembra 2015 predsnemový
seminár KVL SR organizovaný v rámci systému vzdelávania
veterinárnych lekárov venovaný tohto roku vybraným kazuistikám z laboratórnej diagnostiky spoločenských zvierat,
RTG a USG diagnostike hrudníka, riešeniu perineálnych
hernií a ochorení predného skríženého väzu u psov, ako aj
www.uvlf.sk

ekonomickému a právnemu poradenstvu. Vo svojich príhovoroch prítomní hostia snemu pozdravili 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 pozdravil prorektor
UVLF doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., ktorý vo svojom príhovore zhodnotil a ocenil doterajšiu spoluprácu s komorou
a jej členmi pri výchove veterinárneho lekára a príprave
absolventa na vstup do praxe. Informoval účastníkov
snemu o činnosti a aktivitách našej univerzity v období od
posledného snemu ako aj o plánoch do ďalšieho obdobia v
smere naplňovania úloh vyplývajúcich z poslania a zámerov
ďalšieho rozvoja UVLF. Informoval účastníkov snemu o
úspešnom priebehu medzinárodnej evalvácie a akreditácie
univerzity a o dosiahnutí statusu plne evalvovanej a akreditovanej univerzity. Poďakoval sa taktiež za podiel a aktívnu
spoluúčasť zástupcov KVL SR na uskutočnení medzinárodnej evalvácie a akreditácie univerzity, ako aj na organi15

zovaní podujatí, ktoré sa uskutočnili v roku 2016 a vyslovil
záujem pokračovať v doterajšej spolupráci a ďalej ju rozvíjať
v prospech veterinárnej profesie.
Samotný snem KVL SR sa riadil účastníkmi schváleným
programom a niesol sa v znamení zhodnotenia činnosti
komory za uplynulé obdobie od predchádzajúceho snemu,
ktoré prezentovali jednotliví členovia prezídia KVL SR.
Okrem zhodnotenia jednotlivých oblastí činnosti komory
a spolupráce s jednotlivými organizáciami bolo vyslovené
poďakovanie všetkým asociáciám, ktoré významnou mierou
prispeli k jej činnosti. 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. Bol vyslovený záujem spoluprácu
naďalej rozvíjať, pretože KVL predstavuje významného
spolugaranta zabezpečovania kvality vzdelávania veterinárnej profesie a ako aj významnú súčasť zabezpečovania
kvalitnej prípravy absolventov pre prax.
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

Prof. MVDr. Oľga Burdová, CSc., jubiluje
Dlhoročná pedagogická a vedecká pracovníčka prof.
MVDr. Oľga Burdová, CSc., oslávila dňa 23. 11. 2016 70. narodeniny. Jubilantka sa narodila v Bzinciach pod Javorinou,
okres Nové Mesto nad Váhom. Po maturite na Strednej
priemyselnej škole chemickej v Bratislave nastúpila v roku
1966 na štúdium na vtedajšej Veterinárskej fakulte Vysokej
školy poľnohospodárskej v Košiciach, na ktorej po promócii
s vyznamenaním (1972) zostala pôsobiť až do konca svojej
aktívnej kariéry v roku 2012. Počas celej svojej kariéry pracovala na katedre hygieny a technológie potravín, kde sa
zameriavala na problematiku hygieny a spracovania mlieka
a mliečnych produktov.
Od začiatku pôsobenia sa venovala hygiene potravín
všeobecne, po otvorení študijného odboru hygiena potravín
prešla na novovytvorené oddelenie hygieny a technológie
mlieka. V tejto oblasti obhájila aj kandidátsku dizertačnú
prácu, rovnako aj habilitovala za docentku v roku 1984 a
inaugurovala za profesorku v roku 2004. Od roku 1999 do
roku 2011 pracovala ako vedúca Ústavu hygieny a technológie mlieka na UVLF v Košiciach. Na pracovisku vychovala 7
kandidátov vied, vydala 10 vysokoškolských učebníc a skrípt
ako autorka alebo v spoluautorstve, publikovala takmer
200 odborných a vedeckých článkov v časopisoch doma a
v zahraničí. Podieľala sa na propagovaní slovenského mliekarstva v tlači, rozhlase, televízii a na rôznych odborných
a vedeckých podujatiach. Prednášala hygienu a technológiu mlieka na UVL v Košiciach vo všetkých študijných
programoch aj v rámci postgraduálneho štúdia, a niekoľko
rokov predmet mikrobiológia potravín a alimentárne ochorenia. Bola garantom ŠP hygiena potravín, 8 rokov členkou
Vedeckej rady UVLF v Košiciach a dlhoročnou členkou
Vedeckej rady Fakulty hygieny potravín Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Brne, členkou AK Ministerstva
školstva SR do roku 2014.
Vedecky sa najskôr venovala zloženiu a zmenám bielkovinového spektra mlieka pri rôznych stavoch mliečnej žľazy
(mastitídy) a v procese technologického spracovania. Neskôr
to bolo štúdium niektorých patogénnych mikroorganizmov
v mlieku, najmä stafylokokov, a možnostiam identifikácie
stafylokokových enterotoxínov najmä u ovčieho mlieka.
Pracovala na identifikácii technologicky nežiaducich mikroorganizmov, najmä psychrotrofnej mikroflóry v mlieku.
Jedno funkčné obdobie bola členkou predstavenstva SMZ
v Bratislave. Podieľala sa na príprave a uvádzaní STN 57 0529
v I. aj II. etape do praxe v spolupráci so SMZ, prednášala pre
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prvovýrobcov v rámci SR. Bola členkou komisie pre prípravu
PK SR 6. hlavy pre mlieko a mliečne výrobky. Vypracovala
systém HACCP formou monografie pre potreby ŠVS SR pri
zavádzaní do praxe pre prvovýrobu a spracovateľov pred
vstupom SR do EÚ.
Aktívne spolupracovala s viacerými mliekarskými
podnikmi, rozsiahle aktivity mala s prvovýrobcami mlieka,
najmä vo východoslovenskom regióne, vždy s patričným
rešpektom.
Bola spoluorganizátorom prvého roku známej medzinárodnej konferencie HYGIENA ALIMENTORUM a garantkou
tohto podujatia pre mlieko v ďalších rokoch.
V krásnom manželstve s MVDr. Jozefom Burdom, CSc.,
vychovali jedného syna, teraz už úspešného traumatológa
nemocnice L. Pasteura v Košiciach.
Vážená pani profesorka, pri tejto významnej udalosti Vám
ako známej pedagogickej a vedeckej osobnosti vyslovujeme
veľké poďakovanie za Vašu odbornú pomoc aj spoluprácu a
najmä ľudský prístup. Prajeme Vám pevné zdravie, životný
optimizmus a rodinnú pohodu.
Ad multos annos !
Dr. h. c. prof. MVDr. Rudolf Cabadaj, PhD.
prof. MVDr. Ján Pleva, DrSc.

www.uvlf.sk

Vianočný koncert 2016

Pred rokom sme o takom čase spomínali na Vianočný
koncert 2015 a následné spoločenské stretnutie, ktoré bolo
prítomnými hodnotené s nadšením, a predpovedali sme,
že kým sa rok s rokom stretne, budeme sa v ešte hojnejšom
počte tešiť a potom spomínať na Vianočný koncert 2016.
Ani sme sa nenazdali, a tieto slová sa stali skutočnosťou v
každom ohľade. Na Vianočný koncert 2016 opäť máme už
len krásne spomienky, akurát že tie sa znásobili o približne
stovku hostí viac v porovnaní s rokom predchádzajúcim.
Ani končiaci sa rok nebol ľahký. Bol naplnený náročnými
úlohami, ktorých zvládnutie nebolo jednoduché a nebolo
možné poľaviť z vysokého nasadenia, angažovanosti a
vytrvalosti všetkých zamestnancov univerzity rovnako, ako
to bolo v roku predchádzajúcom. Zmierniť z pracovného
tempa, potešiť sa z príjemných zážitkov a priateľských
stretnutí ponúkal vianočný koncert a následné priateľské

posedenie spojené s pohostením, na ktoré všetkých zamestnancov školy už po druhýkrát pozvala rektorka prof. MVDr.
Jana Mojžišová, PhD. Dňa 15. decembra 2016 sa mohli všetci
tí, ktorí prijali pozvanie do Domu umenia, najprv nechať
pohltiť hudbou v podaní orchestra Štátnej filharmónie
Košice pod taktovkou Maroša Potokára. Zazneli vianočne
ladené skladby, a to autora Petra Breinera – Christmas goes
Baroque – výber vianočných piesní, Carla Philipa Emanuela
Bacha – Flautový koncert so sólistkou Iris Maass, a Petra
Hapku a Adriána Harvana – Melódie z filmu Perinbaba. Po
doznení hudby poďakovala rektorka prof. Mojžišová spolu s
predsedom akademického senátu prof. Petrom Reichelom
a predsedom správnej rady Ing. Jánom Királym všetkým
zamestnancom univerzity za dobre vykonanú prácu a zaželala im do ďalšieho roku všetko najlepšie. Potom už zábava
a družnosť dostali možnosť realizovať sa až do polnoci pri
jedle, víne a tanci...
A kolobeh času opäť zariadil, že síce na Vianočný koncert
2016 máme už len
krásne spomienky,
ale opäť máme aj
radostné očakávania z Vianočného
koncertu
2017. Už dnes
vieme,
že
sa
bude konať 14.
decembra 2017.
(lk)

Blahoželáme jubilantom...
... ktorí oslavovali svoje životné jubileá v mesiacoch november a december.
Prajeme im ďalšie roky prežité v zdraví, šťastí, pokoji a spokojnosti z práce či zo
zaslúženého odpočinku.

Imrich Dancák
Gabrilea Zelinková
Helena Bašistová
Mária Kmecová
www.uvlf.sk

František Forgáč
doc. MVDr. Eva Dudríková, PhD.
Ján Vendrák
doc. RNDr. Ľubov Šelepcová, PhD.
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PRO EDUCO 2016

V Spoločenskom pavilóne v Košiciach sa v dňoch 29.
11. – 1. 12. 2016 konal jubilejný 10. medzinárodný veľtrh
vzdelávania PRO EDUCO. Návštevníci mali opäť možnosť
počas troch dní jeho trvania získať informácie, ako sa orientovať a rozhodovať pri výbere ďalšieho štúdia na strednej a
vysokej škole, ale aj oboznámiť sa s pracovnými ponukami,
či ponukami ďalšieho vzdelávania a možnosťami cestovania.
Prechodné pôsobisko vo výstavných priestoroch si opätovne
našla aj naša univerzita. Spolu 73 vystavovateľov sa prezentovalo na ploche veľtrhu. Zaevidovaný počet návštevníkov sa
pohybuje na úrovni čísla 8310. 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 príležitosti doma a v zahraničí,
vedeckými a výskumnými pracovníkmi a podobne.
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Veľkým pozitívom bola aj účasť
našich študentov farmácie Dominika Gregu, Kristíny Čulákovej,
Denisy Kadákovej a Agáty Szabóovej ako aj študentov všeobecného veterinárskeho lekárstva
Andreja Alaksu, Rebeky Beňušovej a Pavlíny Čačkovej, Metoda
Maceka a Patrika Marčeka. Po
prvýkrát sa k nám pridala aj
študentka kynológie Katarína
Gerhardtová. Študenti zatraktívnili výstavné priestory, pretože
si so sebou priniesli aj zvieracích
zástupcov Aqua – Terra klubu,
svojich domácich miláčikov fenku
Yoko a z Klubu sokoliarstva a rehabilitácie dravcov sme si zapožičali
aj dravca. Záujemcovia o štúdium
si s nami v mnohých prípadoch našli spoločnú reč aj skrze
zvierat, čo mnohokrát spôsobilo
„dopravnú zápchu“ na výstavnej
ploche. Prichádzali nielen maturanti, ale aj študenti druhých, či
tretích ročníkov. 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 voľnočasové 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. Pozvali sme ich na deň otvorených dverí, aby si mohli našu univerzitu obzrieť aj zblízka.
Zároveň sme rozdali nielen potenciálnym študentom, ale aj
výchovným poradcom stredných škôl množstvo propagačných materiálov so spomínanými informáciami.
Zuzana Szabová

www.uvlf.sk

Smútočné oznámenie
So smútkom sme prijali správu, že nás dňa 18. decembra
2016 vo veku 92 rokov navždy opustil doc. MVDr. Jaroslav
Fraňo, CSc., jeden z prvých učiteľov na našej univerzite.
Posledná rozlúčka so zosnulým bola 23. 12. 2016 v bratislavskom krematóriu.

Doc. MVDr. Jaroslav Fraňo, CSc., sa narodil 10. 11. 1924
v Kráľovej Lehote, okres Liptovský Mikuláš. Gymnázium
ukončil v roku 1943 vo vtedajšom Turčianskom Svätom
Martine. Jeho túžba ho ťahala k štúdiu veterinárnej medicíny. Nakoľko do Čiech na toto štúdium nemohol v dôsledku
uzatvorenia vysokých škôl nastúpiť, rozhodol sa zapísať na
Vysokú školu veterinárnu vo Viedni. Po absolvovaní semestra
v roku 1944 sa vrátil domov a aktívne sa zapojil do Slovenského národného povstania. Po skončení vojny pokračoval v
štúdiu na VŠV v Brne, kde na Ústave parazitológie a biológie

bol výpomocným asistentom.
Po ukončení štúdia prišiel na novozaloženú Vysokú
školu veterinársku v Košiciach. V študijnom roku 1952/53
bol Dr. Fraňo poverený vedením ústavu pre všeobecnú biológiu. V roku 1957 sa ústav biológie stal
samostatnou katedrou všeobecnej biológie pod jeho
vedením. Počas tohto obdobia sa okrem pedagogickej
činnosti venoval aj výskumu biologických vlastností vírusov.
Na katedre zaviedol vtedy novú techniku kultivácie buniek,
s ktorou sa detailnejšie oboznámil už počas štúdia v Brne.
V tom období sa venoval hlavne výskumu biologických
vlastností vírusov hydiny. Bol priekopníkom v izolácii
chrípkových vírusov aviárneho pôvodu (vírus chrípky
A „anatis Košice 1956“). Na základe úspešného štúdia
aviárneho chrípkového vírusu bol v roku 1960 habilitovaný
na docenta a v roku 1962 obhájil kandidátsku prácu. V tom
čase sa popri intenzívnom štúdiu vírusu chrípky venoval aj
iným aviárnym patogénom.
Pre svoj jednoznačný nesúhlasný postoj k udalostiam
v roku 1968 bol uvoľnený z Vysokej školy veterinárskej.
Krátko na to opúšťa Košice a bolo mu umožnené pracovať
na Ústave experimentálnej veterinárnej medicíny – vysunuté pracovisko Ivanka pri Dunaji. Tu pokračoval vo svojej
vedeckej činnosti zameranej na štúdium leukózy hydiny.
Napriek tomu, že vtedajší režim mu neumožňoval publikovať výsledky jeho práce, aktívne sa zapájal do problematiky ozdravovania chovov hydiny od leukózy. Po roku
1989 bol rehabilitovaný, ale vzhľadom na svoje životné
skúseností naďalej zostal v ústraní a v roku 1991 odišiel
do dôchodku.
(lk)

Naša univerzita na študentskom veľtrhu v Manchestri
výstavy Medlink exhibition v Manchestri, ktorá sa
konala v budove divadelného a výtvarného umenia
The Lowry. Jedinečnosť výstavy spočívala v orientácii výslovne na medicínsky odbor, vďaka čomu
100 % návštevníkov tvorili záujemcovia o štúdium
medicíny, veterinárnej medicíny a ošetrovateľstva
z celej Británie. Vrátane našej univerzity sa exhibície zúčastnilo 34 vystavovateľov z celej Európy
a ponuku univerzít si prišlo pozrieť približne 1000
študentov.
Samotnej exhibícii predchádzali semináre a školenia
pre študentov, ktorých cieľom bolo oboznámiť
študentov s možnosťami výberu štúdia, kritériami,
ktoré je pri výbere vzdelávacej inštitúcie potrebné
vziať do úvahy a možnosťami ich budúceho profesionálneho uplatnenia. Záujem o informácie o
možnostiach štúdia veterinárskeho lekárstva na
UVLF v Košiciach prejavilo približne 150 návštevníkov, z ktorých 14 nám priamo na mieste poskytlo
kontaktné údaje pre ďalšiu komunikáciu na získanie
najnovších informácií o aplikačnom postupe.
V záujme získania nových študentov na štúdium programu
General Veterinary Medicine v akademickom roku 2017/2018
sa UVLF v Košiciach dňa 24. novembra 2016 zúčastnila
www.uvlf.sk

MVDr. Martin Tomko, PhD.
prorektor pre zahraničné štúdium
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Výsledky 3. ročníka súťaže Mladí vedci 2016

Zľava doprava: MVDr. Zuzana Andrejčáková, PhD., MVDr.
doc. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD., a MVDr. Oľga Danišová, PhD.

Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke,
potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave,
konkrétne jej veterinárska sekcia v Košiciach, vyhodnocovala
už tretí ročník súťaže o najlepšiu vedeckú prácu za uplynulý
rok 2015 – Mladí vedci 2016. Do súťaže bolo prihlásených
celkovo 12 vedeckých prác od 4 autorov. V tomto roku boli
prihlásené práce nielen z pracovísk UVLF v Košiciach, ale aj z
Univerzity J. Selyeho v Komárne. Úroveň hodnotených prác
bola veľmi vysoká a potvrdila vysokú úroveň vedy vo veterinárskej oblasti.
Na zasadnutí výboru spoločnosti pre poľnohospodárske,
lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy konaného dňa
6. 9. 2016 v Nitre boli vo veterinárskej sekcii vyhodnotené
ako najlepšie tri práce. Na prvom mieste sa umiestnila práca
kolektívu autorov:
Petra Kšonžeková, Ruslan Mariychuk, Adriana Eliašová,
Dagmar Mudroňová, Tomáš Csank, Ján Király, Dana Marcinčáková, Juraj Pistl, Ľudmila Tkáčiková: In vitro study of biological activities of anthocyanin-rich berry extracts on porcine

intestinal epithelial cells. Journal of
the Science of Food and Agriculture,
2016 Mar; 96, 4:1093-100. (Accepted
article published: 19 March 2015).
Na druhom mieste sa umiestnila
práca kolektívu autorov Zuzana
Andrejčáková, Drahomíra Sopková,
Radoslava Vlčková, Lucia Kulichová,
Soňa Gancarčíková, Viera Almašiova,
Katarína Holovská, Vladimír Petrilla,
Lenka Krešáková: Synbiotics suppress
the release of lactate dehydrogenase,
promote non-specific immunity and
integrity of jejunum mucosa in
piglets. Animal Science Journal, 2016,
87, 9, 1157 – 1166. (Version of Record
online: 21 Dec 2015).
Na treťom mieste bola ocenená
práca kolektívu autorov Oľga Danišová,
Alexandra
Valenčáková,
Antónia Petrincová: Detection and
identification of six Cryptosporidium
Petra Kšonžeková, PhD., species in livestock in Slovakia by
amplification of SSU and GP60 genes
with the use of PCR analysis. Annals of
Agricultural and Environmental Medicine, 2016, Vol 23, No 2,
346–350. (Received: 15 July 2015; accepted: 23 October 2015).
Predseda veterinárskej sekcie SSPLPVV doc. MVDr.
Slavomir Marcinčák, PhD., odovzdal ocenenia mladým
vedeckým pracovníkom, a to RNDr. Petre Schusterovej, PhD.
(rod. Kšonžekovej), MVDr. Zuzane Andrejčákovej a MVDr.
Oľge Danišovej, PhD.
Odovzdávanie cien sa konalo dňa 19. 12. 2016 na koncoročnom slávnostnom zasadnutí spoločnosti v príjemnej
predvianočnej atmosfére na Katedre hygieny a technológie
potravín UVLF v Košiciach. Predseda veterinárskej sekcie
doc. MVDr. Slavomir Marcinčák, PhD., zaprial oceneným
veľa úspechov a tvorivých nápadov aj do ďalších rokov a
povzbudil aj ostatných mladých vedeckých pracovníkov k
aktívnej účasti na ďalších ročníkoch súťaže.
MVDr. Beáta Koréneková, PhD.
Foto: MVDr. Dana Marcinčáková, PhD.

Kvapka krvi
Dňa 10. 11. 2016 sa uskutočnil 6. ročník akcie UVLF
s názvom Pusťme si žilou. Kvapka krvi začala o 8. hod. a
skončila o 13. hod. Odbery prebiehali vo farmaceutickom
pavilóne v oddychovej zóne, kde kolegovia z NTS prišli
okolo 7.30. Pomaly začali vykladať a pripravovať si veci k
samotnému odberu. V čakárni okolo 8. hod. ráno už čakalo
niekoľko netrpezlivých darcov. Mali sme obavy, či budeme
takí úspešní, ako predchádzajúce roky. No po ôsmej hodine
zaplnila miestnosť skupina mladých farmaceutov a veterinárov. Najskôr darcovia vyplnili dotazník. Potom každý
povinne vypil pohár vody, aby pri odbere disponoval dosta20

točným množstvom tekutín. Čakanie si mohli spríjemniť
malým občerstvením a čítaním odbornej literatúry. Spolok
košických študentov farmácie na svojej stránke a facebooku
neustále zdôrazňoval, aby darcovia deň pred odberom
pili dostatok tekutín a mali sýte raňajky. Je to dôležité pre
úspešný odber krvi.
Tento ročník bol obzvlášť úspešný, čo sa týka počtu darcov.
Zaregistrovali sme 45 ochotných potenciálnych darcov a
našťastie 41 z nich mohli naozaj darovať krv, ktorá môže
zachrániť mnohé životy. Kolegovia z NTS reagovali na veľkú
účasť veľmi pozitívne a pochválili nás, že každý prišiel priprawww.uvlf.sk

vený, pil dostatok tekutín a hlavne nikto nestratil vedomie!
V neposlednom rade by sme sa chceli poďakovať Univerzite
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, ktorá nás
podporila a zabezpečila nám občerstvenie a miestnosť vo
farmaceutickom pavilóne. Naša vďaka patrí aj pracovníkom
Národnej transfúznej spoločnosti za ich milý a prívetivý
prístup k darcom krvi.
Sme veľmi radi, že rok čo rok budúci farmaceuti prejavujú
väčší záujem darovať krv, a tým pomáhajú ľuďom, ktorí to
najviac potrebujú. Veď krvi nikdy nie je dosť, je to tá najvzácnejšia tekutina potrebná k životu ľudí. Teší nás, že sa nám
tohtoročná Kvapka krvi podarila. Veď sme sa riadili mottom
„Daruj od srdca, daruj krv!“
Kristína Čuláková, prezidentka SKŠF
Agáta Szabová, predsedníčka pre
kultúrno-spoločenské aktivity SKŠF

Mikulášske podujatie

Rada ZO OZPŠaV UVLF v Košiciach v spolupráci s vedením
univerzity zorganizovala dňa 4. 12. 2016 pre detičky zamestnancov stretnutie s Mikulášom. V nedeľu o 14 hod. sa telocvičňa na Podhradovej zmenila na čarovné miesto plné
nedočkavých nezbedníkov, ktorí so zatajeným dychom
očakávali jeho príchod.
Čakanie na Mikuláša deťom spríjemnilo Divadlo hudby
Paripa, o. z., so svojím rozprávkovým muzikálom o Včielke
Máji. Deti boli príbehom o včielke, ktorá opustila svoj úľ
www.uvlf.sk

a vydala sa spoznávať šíri svet,
nadšené. Keď vtom sa jej do cesty
priplietla pavučica Tekla so svojou
obrovskou sieťou. A našej milej
včielke Maji sa podarilo v tej sieti
uviaznuť. Deti s napätím očakávali,
či niekto úbohej Maji pomôže. A
dočkali sa... Pretože „kde sa vzal, tu
sa vzal“ na pódiu Mikuláš stál. Teklu
zahnal, včielku Máju vyslobodil a
deťom vyčaroval úsmev na tváričkách. Z vďačnosti mu deti recitovali
krásne básničky a spievali vianočné
pesničky, za čo im podaroval štedré
balíčky. Keďže telocvičňa bola plná
len tých dobrých detí, čert mal vstup
zakázaný. Mikuláš, včielka Mája,
Vilko a anjel sa mohli s deťmi do sýta
vytancovať. A ako sa to všetko skončilo? Deti odchádzali šťastné a rodičia spokojní?!
Veľká vďaka patrí Divadlu hudby Paripa, o. z., a ich účinkujúcim pre úspešné muzikálové prevedenie rozprávky a
tiež všetkým organizátorom tak skvelého podujatia, ktorí
spoločne pre deti našich zamestnancov vytvorili čarovné
chvíle a výbornú atmosféru pre nadchádzajúce vianočné
sviatky.
Denisa Boľanovská
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Deň mladých farmakológov SR
aj za účasti našej univerzity

R. Suchovič, Š. Megyesi

Slovenská farmaceutická spoločnosť v spolupráci s Farmaceutickou fakultou Univerzity Komenského a jej Katedrou
farmakológie a toxikológie organizujú tradičný Deň mladých
farmakológov SR (XXI. ročník), ktorý bol tentoraz venovaný
aj spomienke na prof. MUDr. Pavla Šveca, DrSc. Na základe
výzvy odborných garantov podujatia RNDr. Magdalény

Kuželovej, CSc., a doc. RNDr. Ingrid Tumovej, CSc., sme sa
rozhodli prezentovať našu univerzitu. 21. ročník Memoriálu
prof. MUDr. Františka Šveca, DrSc., a prof. MUDr. Pavla Šveca,
DrSc., bol rozdelený do dvoch sekcií: experimentálna farmakológia, klinická farmakológia a klinická farmácia. Prednášku na tému využitie individuálne pripravovaných liekov
v terapii dermatóz s typickou lokalizáciou sme prezentovali
v sekcii klinická farmakológia a klinická farmácia. Príspevok
vznikol na základe spolupráce asistentov dvoch katedier,
konkrétne Katedry farmaceutickej technológie a Katedry
sociálnej farmácie a lekárenstva UVLF v Košiciach. V danej
problematike sme sa venovali výskytu dermatóz s typickou
lokalizáciou v ambulancii dermatovenerológa v priebehu
dvadsiatich rokov. V druhej časti našej práce sme spracovali
analýzu individuálne pripravovaných liekov predpisovaných
v konkrétnych diagnózach. V diskusii výsledky našej práce
vzbudili záujem z viacerých strán a priniesli nám ďalšie
nápady na rozvinutie danej problematiky.
PharmDr. Štefánia Megyesi
Mgr. Radoslav Suchovič

Reportáž z praktického seminára študentov odboru kynológie
Za krásneho slnečného počasia sa študenti 3. ročníka
denného štúdia študijného programu kynológia, študijného
programu vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii
a hipoterapii Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach zúčastnili 15. novembra 2016 na Okresnom
riaditeľstve Policajného zboru v Michalovciach výjazdového praktického seminára. Policajní psovodi oddelenia
služobnej kynológie prezentovali univerzitným študentom
činnosti špecifické pre policajnú kynológiu: pachovú stopu
vo frekvencii, vyhľadávanie vystrelených nábojníc, zadržanie
páchateľa v ochrannom, tzv. ringo obleku, zadržanie páchateľa aktívne unikajúceho pred služobným psom, metódu
mantrailing a ďalšie.
Študenti mali možnosť vidieť výbornú ukážku psovoda
a psa, ktorý bol tento rok víťazom majstrovstiev Policajného zboru Slovenskej republiky v obrane. Poslucháči sa
pýtali psovodov na rôzne otázky v súvislosti s výcvikom psa
cvičeného na pachové práce, ale aj poslušnosť. Okrem toho
zaznela aj otázka, ktoré plemeno je najvhodnejšie na službu
v Policajnom zbore. Na túto otázku bola vyslovená presvedčivá odpoveď, ktorá obhajovala kríženca nemeckého
ovčiaka a belgického ovčiaka (tzv. cross). Výhodou tohto psa
sú výborné vlastnosti oboch plemien, či už výborná inteligencia nemeckého ovčiaka, alebo mimoriadna cvičiteľnosť
belgického ovčiaka. V súčasnom stave služobných psov na
Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Michalovciach
prevláda cross, ktorým bol aj predvádzaný pes. Okrem
uvedenej ukážky člen PZ nezabudol ani na prezentáciu
poľovníckeho plemena bloodhound, ktorý bol pôvodne
majetkom RNDr. Vladimíra Ďurišina. Tento nádherný talentovaný pes bol predvedený v akcii. Po prihlásení dobrovoľnej
22

figurantky a študentky Veroniky Eperješiovej sa bloodhound
predviedol ako výborný stopár a študentku za sťažených
podmienok vystopoval za veľmi krátky čas. Na tejto vydarenej akcii sa zúčastnila aj prof. MVDr. Jana Kottferová, PhD.,
garantka študijného programu vzťah človek – zviera a jeho
využitie v canisterapii a hipoterapii, a MVDr. Ľuboš Bagin,
ktorým chceme poďakovať za účasť na tejto akcii. Zároveň
chceme poďakovať RNDr. Vladimírovi Ďurišinovi za organizačné zabezpečenie podujatia, ktoré prebehlo v spolupráci s
Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Michalovciach.
Milota Mihalíková a kolektív študentov 3. ročníka
ŠP vzťah človek – zviera a jeho
využitie v canisterapii a hipoterapii
www.uvlf.sk

Ďalšie športové aktivity ústavu telesnej výchovy a športu v roku 2016
Dunajec 2016
Koncom mája naši študenti milovníci adrenalínu (teda
hlavne študentky) absolvovali už priam povinný trojboj na
Pieninách – splav Dunajca, cyklotúru prielomom Dunajca
a výstup na Tri koruny.

....trochu adrenalínu na vode

...trochu námahy na bicykloch

...a pohladenie duše pri pohľade z Troch korún

JESENNÝ HORNÁD
Každoročne začíname zimný semester vodáckou akciou,
ktorou uzatvárame letnú sezónu popri Košickom
vodáckom maratóne.

VOLEJBAL
5. 10. 2016 sa naše volejbalové družstvo zúčastnilo Univerzitných športových dní na UPJŠ, kde sa im podarilo obhájiť
prvé miesto.

...a šéf nech brodí

FUTBAL
Naše futbalové družstvo sa zúčastnilo celoslovenského
medziuniverzitného turnaja, ktorý organizovala TU Košice.
V konkurencii kvalitných mužstiev sme obsadili 7. miesto.

ZÁDIELSKA DOLINA
17 študentov sa kochalo krásou Zádielskej tiesňavy, ktorá
svojím jesenným sfarbením bola očarujúca.

Pred naším novým autobusom

www.uvlf.sk
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KAVEČANY – KYSAK
Aj tohto roku sme
zobrali našich zahraničných študentov
na „ poznávací„ výlet
okolia Košíc. 20 km
túru sme zvládli za
4 hodiny vo veselej
atmosfére. Vďačným
študentom aj v
letnom
semestri
pripravíme vodácku
alebo
turistickú
akciu, na ktorú budú
radi spomínať.

MIKULÁŠSKY AEROBIK
V „ČERVENOM“
S partiou skvelých dievčat sme si odcvičili
netradičné cvičenia ladené predvianočnou
atmosférou s posedením pri zdravých
pochúťkach.

ZAŠ-kári pri atrakcii v Kavečanoch na začiatku túry

A na Jánošíkovej bašte nad Kysakom

ŠPORTOVÉ MIKULÁŠSKE TURNAJE
Tradičné športové mikulášske turnaje vo frisbee, futbale, bedmintone,
volejbale sme organizovali začiatkom decembra. Do všetkých podujatí sa
zapojili aj zahraniční študenti, ktorí svojou zanietenosťou, túžbou pobaviť
sa a nevyhrať.... si splnili očakávania.
Zaš-kári frisbee nevyhrali, ale pobavili sa dobre

...a víťazi s najmladším účastníkom turnaja

Urputné súboje pod sieťou

PaedDr. Anton Čižmárik
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