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SPRAVODAJCA

 Dňa 25. novembra 2017 uplynulo 25 rokov od založenia 
Slovenskej rektorskej konferencie, ktorá je dnes jednou z 
troch reprezentácií vysokých škôl a ktorá združuje rektorky 
a rektorov vysokých škôl vymenovaných prezidentom 
Slovenskej republiky. Pri tejto príležitosti sa 18. decembra 
2017 vo Vígľaši konalo slávnostné zasadnutie Slovenskej 
rektorskej konferencie za účasti predsedu výboru pre 
vzdelávanie, vedu, mládež a šport Národnej rady SR 
Ľubomíra Petráka a štátnej tajomníčky Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmanovej.
Slovenská rektorská konferencia reprezentuje vysoké 
školy, ktoré sú podľa slovenskej legislatívy vrcholné 
vzdelávacie, vedecké a umelecké ustanovizne. Vznikla 
transformáciou Slovenskej sekcie Klubu rektorov českých 
a slovenských vysokých škôl 25. novembra 1992. Prvým 
prezidentom Slovenskej rektorskej konferencie alebo aj 
Konferencie rektorov slovenských vysokých škôl bol rektor 
Univerzity Komenského v Bratislave profesor Juraj Švec. 
Slovenská rektorská konferencia sa inštitucionalizovala ako 
občianske združenie v roku 1997, kedy boli 
schválené prvé stanovy SRK jej plénom a 
potvrdené Ministerstvom vnútra SR. Podľa 
stanov bola strategickým cieľom SRK 
koordinácia a podpora činnosti rektorov 
slovenských vysokých škôl v záujme 
utvárania vysokoškolskej politiky. V roku 
2002 zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách zmenil postavenie SRK, ktorú 
zaradil k reprezentáciám slovenských 
vysokých škôl, čo bolo rektormi vnímané 
ako oficiálne uznanie dôležitosti SRK. 
Slovenská rektorská konferencia ako orgán 
reprezentácie vysokých škôl schvaľuje 
alebo sa vyjadruje k návrhom, ktoré jej 
predkladá ministerstvo školstva, vedy, 

Slovenská rektorská konferencia si pripomenula
25 rokov od založenia

výskumu a športu Slovenskej republiky.
 V priebehu rokov sa strategický cieľ SRK 
nezmenil, menila sa však členská základňa. 
V priebehu 25 rokov stáli na čele Slovenskej 
rektorskej konferencie desiati prezidenti - profesor 
Juraj Švec, profesor Štefan Šľachta, profesor Juraj 
Stern, profesor Igor Hudoba, profesor Miloš 
Somora, profesor Milan Dado, profesor Juraj Sinay, 
profesor Vladimír Báleš, profesor Libor Vozár a v 
súčasnosti je ním profesor Rudolf Kropil.
 V pléne Slovenskej rektorskej konferencie 
pôsobilo 131 rektoriek a rektorov – významné 
osobnosti slovenského akademického života, 
vedy, kultúry a umenia. Za uvedené obdobie 

sa členovia Slovenskej rektorskej konferencie stretli na 
viac ako 100 zasadnutiach a podujatiach, ako boli aj 
konferencie a semináre. SRK okrem iného realizovala projekt 
inštitucionálneho hodnotenia vysokých škôl na Slovensku 
v spolupráci s EUA. V roku 2005 sa členovia SRK prihlásili k 
princípom Európskej charty výskumných pracovníkov a 
Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov. SRK 
sa počas svojej existencie spojila s podnikateľskou sférou 
pri udeľovaní ceny Werner von Siemens Excellence Award, s 
Ľudovou bankou, a. s. udeľovala Grand Prix za vzdelanosť a 
od roku 2012 udeľuje Cenu SRK za umenie.
Zdroj: https://www.srk.sk/sk/o-srk/aktuality/216-slovenska-
rektorska-konferencia-si-pripomina-25-rokov-od-zalozenia

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.
prezident Slovenskej rektorskej konferencie

(krátené)
Foto: V. Veverka
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 Zasadnutie Vedeckej rady Univerzity veterinárskeho 
lekárstva a farmácie v Košiciach, posledné v roku 2017, sa 
uskutočnilo dňa 13. decembra 2017. Zasadnutie otvorila a 
viedla predsedníčka vedeckej rady rektorka UVLF Dr. h. c. 
prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., ktorá privítala prítomných 
členov Vedeckej rady UVLF. 

Zasadnutie vedeckej rady pokračovalo podľa programu:

 1. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti na UVLF 
  v Košiciach za akademický rok 2016/17
 2. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti v za- 
  hraničnom štúdiu na UVLF v Košiciach za akademic- 
  ký rok 2016/17
 3. Vyhodnotenie Výročnej správy o kvalite UVLF v Ko- 
  šiciach za akademický rok 2016/2017
 4. Vyhodnotenie klinickej činnosti a styku s praxou na 
  UVLF v Košiciach za akademický rok 2016/17
 5. Diskusia
 6. Rôzne (aktualizácia bodového hodnotenia tvorivých 
  pracovníkov UVLF; návrh na zloženie komisií pre štát- 
  ne skúšky pre ZAŠ; návrh na začatie habilitačného 
  konania MVDr. Marcela Falisa, PhD.; zmena člena 
  inauguračnej komisie doc. MVDr. Norberta Žilku, DrSc., 
  návrh na školiteľku na 3. stupni vysokoškolského 
  štúdia: doc. MVDr. Anna Jacková, PhD., š. o. 4.2.13. 
  virológia)
 7. Uznesenia VR
 8. Záver

Vedecká rada schválila:

Návrhy predložené v bode Rôzne:
 – aktualizáciu bodového hodnotenia tvorivých 
  pracovníkov UVLF s pozmeňujúcim návrhom 
  prorektora prof. MVDr. Juraja Pistla, PhD.;
 – doplňujúci návrh na zloženie komisií pre štátne skúšky 
  pre ZAŠ v akademickom roku 2017/2018;
 – návrh na začatie habilitačného konania MVDr. Marcela 
  Falisa, PhD., v š. o. 6.3.11. hygiena chovu zvierat a 
  životné prostredie;
 – návrh na zmenu člena inauguračnej komisie doc. MVDr. 
  Norberta Žilku, DrSc., v š. o.: 4.2.15. imunológia, 
  namiesto doc. MVDr. Branislava Peťka, DrSc., z PaÚ v 
  Košiciach bola schválená prof. MVDr. Lýdia Čisláková, 
  CSc., z LF UPJŠ v Košiciach;
 – návrh na školiteľku doc. MVDr. Annu Jackovú, PhD., v š. 
  o. 4.2.13. virológia na 3. stupni vysokoškolského štúdia.

Vedecká rada zobrala na vedomie:

 – Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti na UVLF 
  v Košiciach za akademický rok 2016/17;
 – Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti v 
  zahraničnom štúdiu na UVLF v Košiciach za akademic- 
  ký rok 2016/17;

 – Vyhodnotenie Výročnej správy o kvalite UVLF v 
  Košiciach za akademický rok 2016/2017;
 – Vyhodnotenie klinickej činnosti a styku s praxou na 
  UVLF v Košiciach za akademický rok 2016/17.
 K jednotlivým bodom programu odznela bohatá a 
konštruktívna diskusia, v rámci ktorej vystúpili: prof. V. 
Ledecký, prof. Z. Faixová, prof. P. Mudroň, doc. M. Žemlička, 
prof. Š. Vilček, prof. J. Mojžišová, prof. J. Legáth, prof. P. 
Bielik, prof. J. Pistl, prof. J. Dianovský, prof. J. Bíreš, prof. J. 
Nagy, doc. P. Korim a prof. Vajda.
 
 Stručné zhodnotenie diskusie k jednotlivým správam: 
V rámci diskusie k Vyhodnoteniu výchovno-vzdelávacej 
činnosti na UVLF v Košiciach za akademický rok 2016/17 
bolo konštatované, že záujem o štúdium v jednotlivých 
študijných programoch na univerzite za posledné roky 
je stabilný a odznelo niekoľko návrhov na zlepšenie 
pedagogickej činnosti; jednou z naplánovaných úloh v 
priebehu budúceho roka je prehodnotenie študijných 
plánov v študijnom programe všeobecné veterinárske 
lekárstvo a hygiena potravín; bolo tiež poukázané na 
vysoký priemerný vek vyšších učiteľov vzhľadom na 
kritéria pre habilitačné a inauguračné konania, ktoré sú 
jedny z najprísnejších v rámci univerzít na Slovenku, ich 
zníženie však vzhľadom na výskumný charakter univerzity 
neprichádza do úvahy.
 Diskusia k vyhodnoteniu Výročnej správy o kvalite UVLF 
v Košiciach za akademický rok 2016/2017 poukázala na 
obsahovo vysoko hodnotnú správu, ktorá odzrkadľuje 
chod jednotlivých procesov a oblastí života univerzity, 
vysoko ocenené boli podrobné analýzy jednotlivých 
činností univerzity v danej správe. Bolo konštatované, že 
udržanie kvality a jej zlepšovanie vo všetkých hodnotených 
oblastiach je možné len v prípade pochopenia potreby 
hodnotenia kvality všetkými zamestnancami UVLF.
 V diskusii k vyhodnoteniu klinickej činnosti a styku s 
praxou na UVLF v Košiciach za akademický rok 2016/17 bolo 
konštatované, že klinická činnosť je významnou oblasťou 
praktického klinického vzdelávania a nevyhnutnou 
súčasťou prípravy veterinárneho lekára a schopnosti 
absolventa uplatniť sa pri výkone odborných veterinárnych 
činností v praxi; členmi VR z externého prostredia bol 
vysoko hodnotený názor verejnosti na chod kliník a 
aktivity študentov v tejto oblasti; bolo tiež poukázané na 
potrebu uvedenia výstupov vedeckej a publikačnej aktivity 
kliník v správe; bol daný návrh na vytvorenie poradensko-
diagnostického tímu, ktorý by vedel dať stanovisko 
chovateľom alebo potravinárskym podnikom do 24 hodín, 
prvé kroky už boli podniknuté.
Predsedníčka vedeckej rady, rektorka UVLF Dr. h. c. prof. 
MVDr. Jana Mojžišová, PhD., poďakovala prítomným za 
aktívnu účasť a ukončila zasadnutie vedeckej rady. 

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

Zasadnutie vedeckej rady
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 Dňa 11. 12. 2017 sa uskutočnilo riadne zasadnutie 
Akademického senátu UVLF v Košiciach. Predseda AS prof. 
MVDr. Peter Reichel, CSc., otvoril zasadnutie, privítal členov 
senátu a vedenie UVLF v Košiciach, menovite rektorku Dr. 
h. c. prof. MVDr. Janu Mojžišovú, PhD., prorektorov: prof. 
MVDr. Jozefa Nagya, PhD., doc. MVDr. Oskara Nagya, PhD., 
prof. MVDr. Juraja Pistla, PhD., MVDr. Martina Tomka, PhD., 
kvestora Ing. Róberta Schrétera, PhD., vedúcu právneho a 
personálneho oddelenia JUDr. Vieru Jančíkovú a kontrolórku 

Zasadal akademický senát
Ing. Juditu Krettovú. 
 V ďalšom priebehu zasadnutia prof. Reichel predložil 
na schválenie program zasadnutia ako aj návrh členov 
mandátovej, návrhovej a volebnej komisie a AS návrhy 
jednomyseľne schválil. Na základe návrhu predloženého 
rektorkou prof. Mojžišovej volebná komisia (doc. MVDr. J. 
Toporčák, PhD., predseda, a členovia doc. MVDr. Z. Kostecká 
a študent P. Bilský) v tajnej voľbe zvolila za členov do 
Správnej rady UVLF v Košiciach MVDr. Miroslava Martinčeka 

 Dňa 18. decembra 2017 sa konalo v priestoroch zasadacej 
miestnosti Rektorátu UVLF ďalšie zasadnutie Správnej rady 
UVLF v Košiciach (ďalej len „SpR UVLF“). Z jej štrnástich členov 
sa zasadnutia zúčastnili dvanásti. Za vedenie univerzity sa 
zasadnutia zúčastnili – rektorka UVLF Dr. h. c. prof. MVDr. 
Jana Mojžišová, PhD., prorektori prof. MVDr. Jozef Nagy, 
PhD., prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., doc. MVDr. Oskar Nagy, 
PhD., MVDr. Martin Tomko, PhD., ako aj kvestor univerzity 
Ing. Róbert Schréter, PhD. Pozvanie zúčastniť sa ostatného 
zasadnutia správnej rady v roku 2017 prijal aj predseda 
Akademického senátu UVLF prof. MVDr. Peter Reichel, CSc. 
a vedúca oddelenia právneho a personálneho JUDr. Viera 
Jančíková.
 Zasadnutie SpR UVLF otvoril jej predseda Ing. Ján Király, 
ktorý privítal jej členov a hostí. SpR UVLF schválila program 
zasadnutia a za overovateľov zápisnice schválila Ing. 
Stanislava Hrehu, PhD., a Ing. Milana Dolného.
 Predseda SpR UVLF Ing. Ján Király vykonal kontrolu 
uznesení SpR UVLF, ktoré mali byť splnené ku dňu 
aktuálneho zasadnutia SpR UVLF. Prvým uznesením uložila 
SpR UVLF rektorke UVLF prof. Mojžišovej podať informáciu 
o hospodárení ŠPP, n. o., Zemplínska Teplica. Druhým z 
kontrolovaných uznesení SpR UVLF uložila rektorke prof. 
Mojžišovej podať informáciu o realizovaní opatrení z výročnej 
správy o hospodárení. Tretím uznesením SpR UVLF uložila 
kvestorovi UVLF v Košiciach Ing. Róbertovi Schréterovi, 
PhD., v spolupráci s členom SpR UVLF Ing. Stanislavom 
Hrehom, PhD., vytvoriť expertnú komisiu pre vykonanie 
priebežného vodohospodárskeho auditu na UVLF. Štvrtým 
uznesením SpR UVLF uložila rektorke prof. Mojžišovej podať 
informáciu o aktuálnej situácii výkonu práva poľovníctva v 
poľovnom revíri Zvernica Obora. Informácie k jednotlivým 
bodom podali rektorka prof. Mojžišová a kvestor UVLF Ing. 
Róbert Schréter, PhD. S otázkami vystúpili Ing. Ján Király, 
Ing. Stanislav Hreha, PhD., MVDr. Ladislav Stodola, Ing. Milan 
Dolný a MVDr. Anton Pajerský, PhD.
 Mimoriadne dôležitým bodom rokovania bolo 
prerokovanie Dlhodobého zámeru UVLF v Košiciach na 
obdobie 2018 – 2023, ktorý uviedla rektorka UVLF Dr.h.c. prof. 
MVDr. Jana Mojžišová, PhD., ktorá povedala, že vypracovaniu 
predkladaného dlhodobého zámeru predchádzalo 
vyhodnotenie plnenia Dlhodobého zámeru UVLF v Košiciach 
na roky 2012 – 2017. DZ na roky 2018 – 2023 bol prerokovaný 
Vedeckou radou UVLF a schválený Akademickým senátom 
UVLF. Rektorka univerzity zdôraznila skutočnosť, že prvýkrát 
sa používa členenie úloh na generálny cieľ, strategický cieľ 
a merateľné ukazovatele. V diskusii k tomuto materiálu 

predseda SpR UVLF Ing. Ján Király ocenil výsledky, ktoré v 
ostatnom období UVLF dosiahla, a poukázal tiež na potrebu 
odstraňovania slabých miest. Dr. h. c. JUDr. Ing. Ján Bílek 
ocenil predkladaný materiál vrátane jeho formálneho 
členenia. Prof. MVDr. Peter Reichel, CSc., vysoko ocenil 
plnenie DZ na roky 2012 – 2017 a uviedol, že akademický 
senát univerzity vysoko pozitívne hodnotil predložený DZ 
na roky 2018 – 2023. SpR UVLF predložený dlhodobý zámer 
hlasovaním vzala na vedomie.
 Nasledujúcim bodom zasadnutia SpR UVLF bolo 
prerokovanie Výročnej správy o kvalite UVLF v Košiciach 
za akademický rok 2016/2017, ktorú uviedol prorektor pre 
rozvoj školy a hodnotenie kvality UVLF prof. Jozef Nagy, 
ktorý zdôraznil, že hodnotenie kvality na UVLF má svoju 
nepopierateľnú úroveň, čo sa odrazilo aj v úspechu pri 
medzinárodnej akreditácii univerzity. Predkladaná správa má 
oproti minuloročnej niektoré odlišnosti, najmä tú, že došlo 
k uzavretiu PDCA cyklu a jednotlivé kapitoly boli doplnené 
o hodnotenia, ktoré vyplynuli zo záverov minuloročnej 
správy. V diskusii vystúpili Ing. Stanislav Hreha, PhD., a MVDr. 
Ladislav Stodola, ktorí vyzdvihli celkovú úroveň správy ako aj 
množstvo údajov, ktoré obsahuje a najmä prácu, ktorá bola 
na jej prípravu vynaložená. SpR UVLF predloženú správu 
hlasovaním vzala na vedomie.
 V bode rôzne rokovania SpR UVLF rektorka prof. 
Mojžišová informovala jej členov o skutočnosti, že navrhla 
akademickému senátu na ďalšie funkčné obdobie za členov 
SpR UVLF Ing. Stanislava Hrehu, PhD., a MVDr. Miroslava 
Martinčeka, ktorým zároveň poďakovala za doterajšiu 
činnosť a vyjadrila presvedčenie, že budú naďalej platnými 
členmi SpR UVLF. Ing. Milan Dolný sa opýtal na ďalšiu 
perspektívu vedy a výskumu na univerzite vo vzťahu k 
problémom s výzvou na čerpanie finančných prostriedkov z 
eurofondov. Na jeho otázku reagoval kvestor univerzity Ing. 
Schréter, ktorý uviedol, že univerzita má pripravené kvalitné 
projekty, a v prípade vyhlásenia novej výzvy bude na ňu 
reagovať. Ing. Ján Király vysoko ocenil činnosť členov SpR 
UVLF, ktorí sa pravidelne zúčastňujú na jej zasadnutiach.
 Na záver zasadnutia predseda SpR UVLF Ing. Ján Király 
poďakoval prítomným členom SpR UVLF a hosťom za 
účasť, diskusiu a predložené návrhy a poprial všetkým jej 
členom, vedeniu univerzity a hosťom všetko najlepšie do 
nasledujúceho roka. 

doc. MVDr. Peter Korim, CSc.
   tajomník SpR UVLF

Zasadala Správna rada UVLF v Košiciach
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a Ing. Stanislava Hrehu, PhD., ako nominantov rektorky 
UVLF v Košiciach na 6-ročné funkčné obdobie odo dňa 
vymenovania. 
 V nasledovnom bode predseda AS vykonal kontrolu 
uznesení a konštatoval, že všetky uložené uznesenia sú 
splnené okrem uznesenia č. 73/2016 z 21. 7. 2016, v ktorom 
sa ukladá rektorke urobiť analýzu povinných, povinne 
voliteľných a výberových predmetov v študijných plánoch 
študijných programov VVL a HP. Na základe argumentácie 
rektorky v súvislosti s prípravou týchto študijných plánov, 
ktoré si vyžadujú dlhšiu prípravu a širšiu diskusiu, AS 
schválil prolongáciu predmetného uznesenia v termíne do 
30. 6. 2018. V nasledujúcom bode programu AS zobral na 
vedomie informáciu o činnosti predsedníctva za obdobie od 
ostatného zasadnutia AS prednesenú predsedom AS.
 Zasadnutie AS pokračovalo prejednávaním „Dlhodobého 
zámeru UVLF v Košiciach na obdobie 2018 – 2023“ a 
vyhodnotením Dlhodobého zámeru UVLF v Košiciach za 
roky 2012 – 2017, ktoré predložila a uviedla rektorka prof. 
Mojžišová. Dlhodobý zámer vysokej školy obsahuje zámery 
v jednotlivých oblastiach jej pôsobenia a vypracúva sa 
najmenej na šesť rokov. Okrem požiadaviek zákona o 
vysokých školách dlhodobý zámer zohľadňuje požiadavky 
smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 36/2005/ES o 
uznávaní odborných kvalifikácií, ktorá ustanovuje špecifické 
regulované požiadavky na vzdelávanie veterinárnych 
lekárov a farmaceutov. Vedenie univerzity vypracovalo 
Dlhodobý zámer UVLF v Košiciach na roky 2018 – 2023, 
pred jeho schválením predkladá aj Vyhodnotenie plnenia 
Dlhodobého zámeru UVLF v Košiciach na roky 2012 – 2017, 
ktorý bol aktualizovaný v akademickom roku 2015/2016, 
hlavne na základe návrhov vyplývajúcich z hodnotiacej 
správy medzinárodnej evalvácie a akreditácie UVLF. Pani 
rektorka vo svojom vystúpení podrobne vyhodnotila 
jednotlivé časti dlhodobého zámeru na roky 2012 – 2017 
v jednotlivých oblastiach. Dôležitou súčasťou dlhodobého 
zámeru na obdobie 2018 – 2023 je zabezpečovanie kvality 
v súlade so štandardmi a usmerneniami na zabezpečenie 
kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávanie 
(ESG). Akademický senát verejnej vysokej školy schvaľuje 
dlhodobý zámer predložený rektorom po prerokovaní 
vo vedeckej rade (11.10.2017), správna rada sa vyjadruje 
k dlhodobému zámeru. Verejná vysoká škola je povinná 
vypracovať, prerokovať s ministerstvom a zverejniť 
dlhodobý zámer verejnej vysokej školy v termíne a formou, 
ktoré určí ministerstvo. K predloženému materiálu bola 
otvorená diskusia, v ktorej vystúpili doc. Toporčák a prof. 
Mudroň, ktorí okrem iného vysoko hodnotili predložený 
dokument. Akademický senát schválil Dlhodobý zámer 
UVLF v Košiciach na obdobie 2018 – 2023 a Vyhodnotenie 
dlhodobého zámeru UVLF v Košiciach za roky 2012 – 2017 
bez pripomienok. 
 V nasledujúcom bode programu prorektorka pre 
výchovno-vzdelávaciu činnosť prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., 
predložila návrh zmien vnútorného predpisu č. 38 – Školné 
a poplatky spojené so štúdiom na UVLF v Košiciach, platné 
na akademický rok 2018/2019. Akademický senát schválil 
preložený materiál bez pripomienok.
 Správu o aktuálnom stave systemizovaných miest a 
personálnom obsadení na jednotlivých pracoviskách 
UVLF v Košiciach predniesol prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., 
prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality. Správa bola 

vypracovaná na základe akademickým senátom prijatého 
uznesenia unesenie č. 24/3/2015 zo dňa 26. 3. 2015 a vychádza 
zo schválených dokumentov: Systemizácia pracovných miest 
vysokoškolských učiteľov na UVLF v Košiciach (schválený AS 
UVLF v Košiciach dňa 30. 6. 2014), systemizácia vedeckých 
pracovníkov na UVL v Košiciach (schválený AS UVLF v 
Košiciach dňa 18. 5. 2009), systemizácia pracovných miest 
odborných zamestnancov na UVL v Košiciach (Oddelenie IKT, 
ÚVIK, Jazdecký areál, ÚZ Rozhanovce a ŠDaJ (schválený AS 
UVLF v Košiciach dňa 18. 5. 2009), systemizácia pracovných 
miest odborných zamestnancov (technicko-hospodárskych 
pracovníkov a robotníkov) na katedrách a klinikách UVLF 
v Košiciach (schválený AS UVLF v Košiciach dňa 9. 3. 2009), 
systemizácia pracovných miest odborných zamestnancov 
(technicko-hospodárskych pracovníkov a robotníkov) na 
rektorátnych pracoviskách a referátoch UVL v Košiciach 
(schválený AS UVLF v Košiciach dňa 6. 7. 2009).
 Po diskusii členov AS pani rektorka vo svojom vystúpení 
zdôraznila, že námety z AS i pripomienky z jednotlivých 
pracovísk budú prejednané a akceptované pri tvorbe zásad 
systemizácie pracovných miest na UVLF v Košiciach na ďalšie 
obdobie a následne AS schválil predložený materiál.
 O aktualizácii Bodového hodnotenia tvorivých pracovníkov 
UVLF v Košiciach informoval prof. Jozef Nagy, prorektor 
pre rozvoj školy a hodnotenie kvality, pričom zdôraznil, 
že vedenie UVLF má za úlohu realizovať aj každoročné 
hodnotenie tvorivých pracovníkov a pracovných kolektívov 
(ďalej len „BH“) na základe kritérií platných pre akreditácie 
jednotlivých činností vysokých škôl. Implementácia BH, 
ktorá bola schválená v roku 2015, však ukázala potrebu 
jeho aktualizácie, hlavne vzhľadom na začlenenie UVLF v 
Košiciach medzi výskumné univerzity a orientáciu na kvalitu 
výsledkov vedecko-výskumnej činnosti, potrebu podpory 
publikácií v karentovaných časopisoch a časopisoch 
evidovaných v databázach SCOPUS a WoS, opakované 
požiadavky pracovísk a jednotlivcov o zaradenie hodnotenia 
citačných ohlasov do bodového hodnotenia. Z uvedených 
dôvodov bola vykonaná aktualizácia kritérií, ktorá bola 
prediskutovaná v pedagogickej komisii a v komisii pre 
vedecko-výskumnú činnosť UVLF. Aktualizácia rešpektuje 
kategorizáciu publikačných výstupov v súlade s prílohou 
č. 2 metodického pokynu Centrálneho registra publikačnej 
činnosti (CREPČ) a na druhej strane zjednodušuje systém BH 
a zvýrazňuje hlavné kategórie publikačnej činnosti.
 Nakoľko návrh na aktualizáciu Bodového hodnotenia 
tvorivých pracovníkov UVLF v Košiciach schvaľuje Vedecká 
rada UVLF v Košiciach, akademický senát zobral predložený 
materiál na vedomie. Zmeny v bodovom hodnotení budú 
platiť už pre hodnotený akademický rok 2017/2018.
 Po prejednaní všetkých bodov programu a schválení 
návrhu uznesení zo zasadnutia AS UVLF v Košiciach požiadala 
o slovo rektorka prof. Mojžišová, ktorá v mene celého 
vedenia poďakovala všetkým členom akademického senátu 
za vynaloženú aktívnu prácu pri prejednávaní a schvaľovaní 
materiálov a popriala všetkým prítomným príjemné prežitie 
vianočných sviatkov. Zároveň ich srdečne pozvala na 
vianočný koncert a následné priateľské posedenie, ktoré sa 
uskutoční v Dome umenia.

prof. MVDr. Peter. Reichel, CSc.
predseda AS UVLF v Košiciach



 
 
   
  
 

• Prešovská univerzita v Prešove oslavovala dňa 6. 12. 2017 
 20. výročie založenia. Na tomto slávnostnom podujatí sa 
 zúčastnila aj rektorka prof.  
 Mojžišová, ktorej pri tejto 
 príležitosti rektor Prešovskej 
 univerzity v Prešove Dr. h. c. 
 prof. PhDr. Peter Kónya, PhD., 
 udelil pamätnú medailu 
 Prešovskej univerzity. 
• Dňa 7. 12. 2017 sa rektorka UVLF v Košiciach zúčastnila 
 na zasadnutí Vedeckej rady Slovenskej poľnohospodár- 
 skej univerzity v Nitre, ktorej je členkou. 
• Dňa 13. 12. 2017 rektorka prof. Mojžišová viedla zasad- 
 nutie Vedeckej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a 
 farmácie v Košiciach. ( bližšie v osobitnom príspevku)
• V Dome umenia v Košiciach dňa 14. 12. 2017 privítala na 
 vianočnom koncerte všetkých zamestnancov univerzity, 
 ktorí prijali jej pozvanie zúčastniť sa na koncerte v podaní 
 Štátnej filharmónie Košice a následnom spoločenskom 
 posedení. ( bližšie v osobitnom príspevku)
• Rektorka prof. Mojžišová sa spolu s ďalšími členmi 
 vedenia zúčastnila dňa 18. 12. 2017 zasadnutia Správnej 
 rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v  
 Košiciach.
• Slávnostné zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie 
 sa pri príležitosti 25. výročia svojho založenia konalo vo 
 Zvolene v dňoch 18. – 19. 12. 2017 aj za účasti rektorky 
 UVLF v Košiciach prof. Mojžišovej. 
• Na zasadnutí vedenia dňa 20.  
 12. 2017 prijala rektorka prof. 
 Mojžišová spolu s ďalšími  
 členmi vedenia troch jubi- 
 lantov, ktorí v závere roka oslá- 
 vili životné jubileum 70 rokov. 
 Bol medzi nimi prof. MVDr. Milo- 
 slav Ondrašovič, CSc., ktorý 
 počas takmer štyridsaťpäť ročného pôsobenia na univer- 
 zite viac ako dvadsať rokov viedol katedru životného 
 prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky, pôsobil 
 vo funkcii prorektora pre rozvoj školy a styk s praxou a 
 vo funkcii predsedu akademického senátu. Za jeho 
 bohatú pedagogickú, vedeckú a organizačnú prácu mu 
 rektorka udelila zlatú pamätnú 

medailu UVLF v Košiciach.
 Druhým jubilantom bol prof. MVDr. 

Gabriel Kováč, DrSc., ktorý bol tiež 
ocenený zlatou pamätnou medailou 
univerzity za svoje štyridsaťpäťročné 

 rektorka spolu s prorektormi delegáciu zástupcov 
 Zhejiang Pharmaceutical College z čínskeho mesta 
 Ningbo, ktorí sa zaujímali o možnosti spolupráce našich 
 vysokých škôl vo vedecko-výskumnej oblasti i v oblasti 
 výmeny študentov a učiteľov. Po tomto oficiálnom prijatí 
 im boli ukázané vybrané pracoviská našej univerzity.  

• Dňa 14. 11. 2017 sa pod vedením rektorky prof. Mojži- 
 šovej konalo v tomto akademickom roku druhé zasad- 
 nutie Kolégia rektorky UVLF v Košiciach. ( bližšie v 
 osobitnom príspevku)
• Tradičným podujatím Školského poľnohospodárskeho 
 podniku v Zemplínskej Teplici je každoročné zatváranie 
 chotára, ktoré sa konalo dňa 16. 11. 2017 na ŠPP za účasti 
 všetkých jeho zamestnancov a členov vedenia univerzity. 
 Na úvod tohto pekného spoločenského stretnutia 
 prevzala rektorka prof. Mojžišová z rúk riaditeľa ŠPP Ing. 
 Ivana Seňka krásne uvitý veniec z klasov obilia a následne 
 poďakovala zamestnancom tohto jedinečného účelo- 
 vého zariadenia našej univerzity za nie ľahkú prácu počas 
 celého roka, ktorý na poľnohospo- 
 dárov kladie veľké nároky bez ohľadu 
 na ročné obdobie. S hodnotením  
 uplynulého roka vystúpil aj riaditeľ 
 ŠPP Ing. Seňko, aby vyjadril spokoj- 
 nosť s dosiahnutými výsledkami  
 napriek nepriazni vrtošivého 
 počasia. Po spoločnom obede nasle- 
 dovalo zápolenie v rôznych špor- 
 tových a spoločenských hrách, kde 
 sa „nestratili“ ani členovia vedenia a  
 získali viacero víťazstiev. 
• Rektorka prof. Mojžišová sa v dňoch 24. – 26. 11. 2017 
 zúčastnila na XXIV. sneme Komory veterinárnych leká- 
 rov SR, kde vo svojom príhovore zhodnotila spoluprácu 
 univerzity s KVL a jej členmi pri príprave našich absol- 
 ventov, informovala účastníkov snemu o aktivitách našej 
 univerzity v uplynulom období i o plánoch do budúcnosti. 
 ( bližšie v osobitnom príspevku)
• Dňa 22. 11. 2017 sa v Bratislave v zastúpení prof. Ing.  
 Rudolfa Kropila, CSc., prezidenta Slovenskej rektorskej 
 konferencie, zúčastnila na zasadnutí Akreditačnej 
 komisie. 
• UVLF v Košiciach a Syráreň BEL Slovensko, a. s., Micha- 
 lovce podpísali zmluvu o spolupráci, na základe ktorej 
 sa dohodli, že táto spolupráca bude okrem iného zame- 
 raná aj na vyhod- 
 notenie a prezen- 
 táciu úrovne vý- 
 živy v Poľnohos- 
 podárskom družs- 
 tve Paňovce, ktoré  
 je dodávateľom 
 mlieka pre Syráreň 
 Bel Slovensko. Dňa 27. 11. 2017 na rektoráte rektorka 
 prof. Mojžišová a zástupcovia PD Paňovce podpísali 
 zmluvu o spolupráci. 
• Rektorka prof. Mojžišová sa ako členka Executive Commit- 
 tee EAEVE zúčastnila v dňoch 28. – 30. 11. 2017 vo Viedni 
 na zasadnutí tohto výboru. 
• V Prahe sa dňa 4. 12. 2017 konalo slávnostné zasadnutie 
 Vedeckej rady Českej zemědelskej univerzity aj za účasti 
 rektorky UVLF v Košiciach prof. Mojžišovej. 
• V zasadacej miestnosti rektorátu dňa 6. 12. 2017 prijala 

Vybrané z programu rektorky
Dr. h. c. prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD.
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 univerzite najprv na katedre pôrodníctva 

a gynekológie, neskôr na klinike pôrod-
níctva, gynekológie a andrológie, klinike 
koní a v súčasnosti pôsobí na klinike  
malých zvierat.
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 pôsobenie na našej univerzite, z toho viac ako dvadsať 
 rokov na čele kliniky prežúvavcov, ale aj v pozícii prorek- 
 tora pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky.
 Do tretice bol striebornou pamätnou medailou univer- 
 zity ocenený prof. MVDr. Jaroslav Hajurka, 
 PhD., ktorý počas dvadsaťosem rokov pôsobil na 

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

činnosť

• V súvislosti s prípravou akcie Deň otvorených dverí na 
 UVLF v Košiciach sa uskutočnilo niekoľko pracovných 
 stretnutí organizačného výboru. DOD sa bude konať 
 17. 1. 2018 so začiatkom o 10. hod v aule pavilónu 
 morfologických disciplín. 
• Dňa 7. 11. 2017 sa uskutočnilo na pôde UVLF v Košiciach 
 pracovné stretnutie so zástupcami Užhorodskej 
 národnej univerzity vedenej prorektorkou univerzity 
 prof. Myroslavou Lendel. Za UVLF sa na stretnutí zúčastnili 
 prorektorka prof. Z. Faixová, MVDr. Libuša Bodnárová a 
 doc. Ing. J. Eftimová. Predmetom stretnutia boli otázky 
 súvisiace s organizáciou výmeny študentov v rámci 
 európskeho vzdelávacieho programu ERASMUS +. 

• V súvislosti s prípravou 61. ročníka ŠVOČ, ktorá sa 
 uskutoční 18. 4. 2018, bol pripravený predbežný program 
 aj s organizačným zabezpečením.
• Dňa 14. 11. 2017 zorganizoval Spolok košických 
 študentov farmácie tradičnú študentskú akciu „UVLF 
 pusťme si žilou“. Akcia sa uskutočnila vo farmaceutickom 
 pavilóne a zúčastnili sa na nej okrem študentov všetkých 
 študijných programov a stupňov štúdia aj zamestnanci.
• Dňa 14. 11. 2017 sa uskutočnilo kolégium rektorky. 
 Prorektorka Faixová informovala prítomných o 
 stave prehodnocovania študijných plánov na 1. stupni  
 vysokoškolského vzdelávania (ŠP zdravotná bezpečnosť 
 krmív a potravín, ŠP kynológia, ŠP človek – zviera 
 a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii a návrhom 
 na jeho zmenu na ŠP kanisterapia a hipoterapia), na 
 2. stupni vysokoškolského vzdelávania (ŠP trh a kvalita 
 potravín a návrh na nový študijný program pre 2. stupeň 
 vysokoškolského vzdelávania ŠP welfare a ochrana 
 zvierat, ktorý by nadväzoval na bakalárske študijné 
 programy ŠP kynológia a ŠP kanisterapia a hipoterapia). 
 Ďalej uviedla informácie o príprave návrhu na spoločný 
 študijný program farmácia medzi UVLF v Košiciach a 
 UPJŠ v Košiciach, hodnotení učiteľa a predmetu 
 študentom dotazníkovou formou, organizácii 
 rigorózneho konania v študijnom odbore farmácia, 
 príprave výročnej správy o kvalite a poskytnutí údajov 
 o pedagogickej činnosti – dotazníky na hodnotenie 
 klinických praxí, odborných praxí, informácií o 
 dostupnosti vlastnej študijnej literatúry a pod. V krátkosti 
 sa dotkla aj plánov na najbližšie obdobie.
• Dňa 15. 11. 2017 prorektorka Faixová zorganizovala 
 zasadnutie Pedagogickej komisie UVLF v Košiciach. 
 Na programe rokovania boli otázky týkajúce sa návrhu 
 zmien bodového hodnotenia tvorivých pracovníkov na 

 UVLF v Košiciach, informácie o stave prehodnocovaných 
 študijných plánov v študijných programoch 1. a 2. stupňa 
 vysokoškolského vzdelávania, vyhodnotenie dotazníkov 
 – hodnotenie učiteľa a predmetu študentom a edičná 
 činnosť.
• Dňa 16. 11. 2017 sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie 
 knižných cien víťazom akcie „Akademická knižnica Vám 
 daruje knihy“. Knihy MVDr. Martinovi Kožárovi, PhD., 
 MVDr. Zuzane Čriepokovej, PhD., a MVDr. Kristíne 
 Huňákovej odovzdala prorektorka Faixová v študovni 
 ÚVIK-u.
• V dňoch 28. – 29. 11. 2017 sa prorektorka Faixová zúčastni- 
 la na informačnom seminári pre Erasmus koordinátorov 
 na vysokých školách, ktorý sa konal na Vysokej škole 
 ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. 
• Dňa 5. 12. 2017 sa prorektorka Faixová zúčastnila 
 na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady Prešovskej 
 univerzity v Prešove rozšírenom o zasadnutie vedeckej 
 rady Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej 
 univerzity v Prešove pri príležitosti udelenia titulu doctor 
 honoris causa prof. Dr. Dr. h. c. mult. Heinzovi Alfredovi 
 Schillingovi, profesorovi Humboldtovej univerzity v 
 Berlíne, a Dr. h. c. prof. ThDr. Janovi Blahoslavovi Lášekovi, 
 profesorovi Karlovej univerzity v Prahe.
• Dňa 6. 12. 2017 sa prorektorka Faixová zúčastnila na 
 zasadnutí Rady pre vzdelávanie a výchovu pri Rade 
 vysokých škôl SR v Bratislave.
• Dňa 8. 12. 2017 prorektorka Faixová zorganizovala 
 pracovné stretnutie so zástupcami Komisie pre 
 mobilitu študentov a učiteľov UVLF v Košiciach, právne- 
 ho a personálneho oddelenia a oddelenia ekonomiky. 
 Predmetom stretnutia bola realizácia záverov auditu 
 programu ERASMUS+ vykonanej audítorskou firmou 
 AUDIT CENTRE.
• Bol uverejnený prvý článok v odbornom časopise Česká 
 a slovenská farmacie absolventom rigorózneho konania 
 v študijnom odbore farmácia na UVLF v Košiciach.
• Dňa 13. 12. 2017 zasadala Vedecká rada UVLF v Košiciach. 
 Jedným z bodov programu bola správa Vyhodnotenie 
 výchovno-vzdelávacej činnosti na UVLF v Košiciach 
 za akademický rok 2016/2017 v slovenskom jazyku, 
 ktorú predniesla prorektorka Faixová. Uviedla, že k 31. 
 10. 2016 študovalo na 1. spojenom 1. a 2 a na 2. stupni 
 vysokoškolského štúdia 1566 študentov, podiel žien na  
 celkovom počte študentov je 83, 37 %, počet uchádzačov  
 o štúdium vzrástol v porovnaní s minulým rokom o 17 % 
 a predstavuje 809, počet ukončených absolventov je 301 
 a k decembru 2016 registrovalo Ústredie práce,  
 sociálnych vecí a rodiny SR 16 absolventov-uchádzačov o  
 zamestnanie.
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Z agendy
prof. MVDr. Jozefa Nagya, PhD.,

prorektora pre rozvoj školy
a hodnotenie kvality

• Dňa 15. 11. 2017 sa uskutočnilo zasadnutie Hospodárskej 
 komisie UVLF v Košiciach. Komisia zhodnotila plnenie 
 prioritných úloh v rámci stavebnej údržby schválených 
 na rok 2017, zaoberala sa prípravou plánu prioritných 
 úloh v rámci stavebnej údržby na rok 2018 a priebehom 
 investičných akcií na UVLF v roku 2017 a predbežným 
 plánom investičných akcií v roku 2018. 
• Prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality sa 
 zúčastnil na pracovnom stretnutí s Mgr. Jánom Varholí- 
 kom v súvislosti s pripravovanou projektovou do- 
 kumentáciou zbernej komunikácie k sídelnej aglomerácii 
 v lokalite pod Bankovom (chodník pre kone, prechod  
 pre kone, odbočka do ÚZ Jazdecký areál UVLF), ktoré sa 
 uskutočnilo dňa 29. 11. 2017 na ÚZ Jazdecký areál.
• Na základe zmlu- 
 vy o spolupráci  
 sa dňa 30. 11. 2017 
 uskutočnilo pra- 
 covné stretnutie 
 zástupcov UVLF v 
 Košiciach (prof.  
 MVDr. Jozef Na- 
 gy, PhD., prof.  
 MVDr. Pavol Mudroň, PhD., doc. MVDr. Pavel Naď, PhD., 
 doc. MVDr. Pavel Maľa, PhD., doc MVDr. Monika Pipová, 
 PhD., MVDr. Rudolf Hromada, PhD.) a predstaviteľov 
 firmy Syráreň Bel Slovensko, a. s., Michalovce (Ing. 
 Ladislav Buchlák, Ing. Gabriel Sarossy). Pracovné 
 stretnutie bolo zamerané na praktickú realizáciu zmluvy 
 o spolupráci. 
• Prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality 
 sa dňa 7. 12. 2017 zúčastnil na zasadnutí Rady pre 
 rozvoj a financovanie pri Rade vysokých škôl SR 
 na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Hlavným 
 bodom programu bol návrh metodiky rozpisu dotácií 
 zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám 
 na rok 2018. Rada pre rozvoj a financovanie pri Rade 
 vysokých škôl SR vzala na vedomie metodiku rozpisu 
 dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým 
 školám na rok 2018. 
• UVLF v Košiciach spracovala a 8. 12. 2017 zaslala 
 žiadosť o akreditáciu nového študijného programu 
 pre druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania 
 welfare a ochrana zvierat. Nový študijný program 
 je zameraný na poskytovanie ďalšieho vzdelávania 
 pre absolventov bakalárskych študijných programov 
 kynológia a vzťah človek – zviera a jeho využitie v 
 canisterapii a hipoterapii.
• 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 2016/2017. Výročná 
 správa hodnotí kvalitu v oblastiach výchovno- 
 vzdelávacej činnosti, vedecko-výskumnej činnosti,  
 klinickej činnosti a ostatných činnostiach a bola  
 prerokovaná a pripomienkovaná komisiou pre 
 hodnotenie kvality, vedením UVLF (28. 11. 2017), 
 bola prerokovaná Vedeckou radou UVLF v Košiciach 
 (13. 12. 2017) a Správnou radou UVLF v Košiciach 
 a začiatkom letného semestra akademického roku 
 2017/2018 bude schvaľovaná Akademickým senátom 
 UVLF v Košiciach. V porovnaní s Výročnou správou o 
 kvalite UVLF v Košiciach za akademický rok 2015/2016 
 obsahuje návrh a plán odstránenia nedostatkov a 
 zlepšenia kvality vyplývajúcich z Výročnej správy o 
 kvalite za akademický rok 2015/2016, vyhodnotenie 
 plnenia Dlhodobého zámeru UVLF v Košiciach na roky 
 2012 – 2017. Oblasť hodnotenia výchovno-vzdelávacej 
 činnosti bola rozšírená o hodnotenie výsledkov štátnych 
 skúšok a záverečných prác na prvom, druhom a spoje- 
 nom prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia 
 a o hodnotenie kvality odborných praxí. Hodnotenie 
 ohlasov publikačnej činnosti bolo v súlade s vnútorným 
 predpisom UVLF v Košiciach č. 57 vykonané v rámci 
 hodnotenia kvality vedecko-výskumnej činnosti.
• Vedenie UVLF v Košiciach vypracovalo v súlade s § 2 ods. 
 10 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 
 a doplnení niektorých zákonov Dlhodobý zámer na roky 
 2018 – 2023. Dlhodobý zámer bol prerokovaný Vedec- 
 kou radou UVLF (11. 10. 2017), Správnou radou UVLF (18. 
 12. 2017) a schválený Akademickým senátom UVLF (11.  
 12.  2017). Dlhodobý zámer je dostupný na webovom 
 sídle UVLF v Košiciach v časti „Dokumenty UVLF“.
• V mesiacoch november a 
 december pokračovali práce 
 na rekonštrukcii účelových 
 zariadení UVLF v Košiciach.  
 V Jazdeckom areáli UVLF 
 pokračovali práce na úprave 
 interiéru jazdeckej haly a na 
 chate Pincatorka pokračovali práce na oprave fasády. 

Z agendy doc. MVDr. Oskara Nagya, PhD.,
prorektora pre klinickú činnosť a styk s praxou

• V spolupráci s prednostami jednotlivých kliník bol 
 spracovaný a následne vedeniu univerzity predložený 
 materiál „Vyhodnotenie klinickej činnosti na UVLF 
 v Košiciach v akademickom roku 2016/2017“. Po 
 pripomienkovaní bola následne správa dopracovaná a 
 predložená na rokovanie Vedeckej rady UVLF v Košiciach. 
 Jej 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.
• Uskutočnilo sa zasadnutie komisie pre klinickú 
 činnosť, ktorá sa zaoberala analýzou klinickej činnosti 
 v predchádzajúcom akademickom roku, problematikou 
 zabezpečovania pohotovostných klinických služieb 
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Z agendy MVDr. Martina Tomka, PhD.,
prorektora pre zahraničné štúdium

• Dňa 4. 11. 2017 študentka 5. ročníka post BSc. Ida 
 Amundsen v spolupráci s ďalšími študentmi ZAŠ 
 zorganizovala seminár na tému Nová právna úprava 
 týkajúca sa dovozu a držania plazov v Nórsku. Akcie sa 
 zúčastnilo 50 študentov.
• Dňa 6. 11. 2017 organizovala študentka Iveta Dringušová, 
 členka IVSA Slovakia pri UVLF v Košiciach, v prízemí 
 pavilónu P 17 ochutnávku farmárskych mliečnych 
 výrobkov z PD Paňovce. Uvedená akcia sa konala ako 
 súčasť projektu Svetový deň zdravia – One Health Day.
• Dňa 9. 11. 2017 navštívili UVLF v Košiciach zástupcovia  
 spoločnosti Yue Liang Wan Services, Ltd., z Čínskej ľudovej 
 republiky, ktorí prejavili záujem o propagáciu možnosti 
 štúdia na UVLF medzi absolventmi stredných škôl v ČĽR.
• V utorok 14. 11. 2017 v rámci upevnenia spolupráce 
 a partnerských vzťahov so ZOO v Košiciach sa prorektor 
 UVLF v Košiciach MVDr. M. Tomko, PhD., zúčastnil 
 stretnutia adoptívnych rodičov a podporovateľov ZOO 
 Košice, nakoľko vedenie UVLF v Košiciach už viac ako 
 tri roky sponzoruje a podporuje starostlivosť o chov sovy 
 bradatej (Strix nebulosa).
• Pri príležitosti Medzinárodného dňa sokoliarstva 
 zorganizovali dňa 16. 11. 2017 študenti Klubu sokoliarstva 
 a rehabilitácie dravcov vo vstupnej hale pavilónu 
 klinických disciplín P 17 predaj koláčov. 
• V termíne 19. − 26. 11. 2017 sa 9 študentov študijného 
 programu VVL zúčastnilo výmenného pobytu na 
 Univerzite v Thessalonikách v Grécku. Výmena sa 
 uskutočnila v rámci výmenných pobytov organizácie  
 IVSA.
• Dňa 23. 11. 2017 sa prorektor UVLF v Košiciach MVDr. M. 
 Tomko, PhD., zúčastnil 6. pracovného stretnutia 
 prorektorov pre zahraničné štúdium, ktoré sa konalo na 
 Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave a bolo organizova- 

 né agentúrou SAIA.
• Prorektor UVLF v Košiciach MVDr. M. Tomko, PhD., sa 
 v dňoch 29. − 30. 11. 2017 zúčastnil na medzinárodnom 
 veľtrhu vzdelávania ProEduco, ktorý sa uskutočnil v 
 Košiciach.
• V rámci výmenných pobytov IVSA navštívilo v dňoch 25. 
 − 30. 11. 2017 UVLF v Košiciach 8 študentov z Macedón- 
 ska. 
• Dňa 27. 11. 2017 zorganizovali zahraniční študenti UVLF 
 v Košiciach odborný seminár na tému Work with wildlife. 
 O seminár prejavili záujem ako slovenskí, tak aj zahranič- 
 ní študenti. Hosťom seminára bola organizácia Vets and 
 Wildlife, ktorá prispela odbornými prednáškami. 
• Dňa 30. 11. 2017 sa na RZŠ uskutočnilo výberové kona- 
 nie študentov – záujemcov o reprezentáciu UVLF v 
 Košiciach na študentskom veľtrhu Student Recruitment 
 Fair Oslo 2018. Na základe pohovoru zameraného na 
 prezentačné schopnosti uchádzačov a doterajšie študij- 
 né výsledky boli vybraní Paal Neshagen, 5 BSc JSP 
 a Mathilde Dæhlin, 4 BSc JSP. Uvedení študenti budú 
 zastupovať a reprezentovať študentskú komunitu UVLF 
 na študentskom veľtrhu v Oslo v dňoch 14. − 15. 2. 2018.
• V mesiaci november sa realizoval nákup zahraničnej 
 literatúry pre potreby pedagogického procesu vo výške 
 5000 EUR. Finančné zdroje boli alokované z prostriedkov 
 ZAŠ na akademický rok 2017/2018.
• V rámci mesiaca november 2017 zorganizovala IVSA 
 Slovakia pri UVLF v Košiciach v spolupráci s učiteľmi 

 predovšetkým na klinike malých zvierat z pohľadu 
 jednotlivých úrovní personálneho zabezpečenia a 
 systému odmeňovania za výkon pohotovosti. Zasadnu- 
 tie sa zaoberalo tiež otázkou organizácie klinických 
 praxí a systémom jeho realizácie nielen počas 
 semestrov, ale ich vykonávaním kontinuálne počas 
 celého roka s aktívnejším zapojením študentov do 
 klinickej činnosti. Ďalšími diskutovanými oblasťami bola 
 problematika zabezpečovania laboratórnych vyšetrení 
 v čase pohotovosti, zmena Organizačného poriadku 
 UVLF v Košiciach – VP č. 9, týkajúca sa klinických pracovísk 
 a príprava nového predpisu o klinickej činnosti v zmysle 
 nového organizačného poriadku a prevádzky klinických 
 pracovísk.
• Prorektor doc. Nagy sa s rektorkou univerzity Dr. h. c. 
 prof. MVDr. Janou Mojžišovou, PhD., zúčastnili XXVII. 
 snemu Komory veterinárnych lekárov SR, ktorý sa konal 
 25. 11. 2017 v Paradise Bešeňovej.
• Boli doplnené a spresnené termíny konania vzdelávacích 
 aktivít plánovaných organizovať univerzitou v nas- 
 ledujúcom roku pre ukončenie kompletného spracovania 
 Kalendária vzdelávacích akcií KVL SR na rok 2018.
• V zmysle Štatútu Školského poľnohospodárskeho 
 podniku, n. o., v Zemplínskej Teplici sa 12. 12. 2017 na 
 UVLF v Košiciach za účasti vedenia univerzity a vedenia 
 ŠPP uskutočnilo zasadnutie Správnej rady ŠPP, n. o. 
 Hlavnými bodmi zasadnutia boli informácie vedenia 
 podniku o jeho aktivitách vykonaných v roku 2017 

 na zabezpečenie praktického vzdelávania študentov a 
 návrh rozpočtu a plánu výroby a predaja ŠPP na rok 2018. 
 Predložený návrh rozpočtu pre rok 2018 bol správnou 
 radou schválený.
• V súvislosti so zabezpečovaním nepretržitej prevádzky 
 na klinike malých zvierat v rámci Univerzitnej veterinár- 
 nej nemocnice pri realizácii klinickej činnosti boli 
 opakovane riešené žiadosti prednostky KMZ súvisiace so 
 vzniknutými prevádzkovými problémami kliniky.
• Na základe schválených zmien vnútorného predpisu č.  
 9 – Organizačného poriadku UVLF v Košiciach súvisiacich 
 so zriadením Univerzitnej veterinárnej nemocnice a 
 Centra klinických zručností boli začaté aktivity na ich 
 realizáciu v stanovenom termíne.
• Prorektor doc. Nagy sa spolu s predstaviteľmi KVL SR v 
 dňoch 9. až 11. 11. 2017 zúčastnil v Bruseli zasadnutí 
 EVERI (European Veterinarians working in Education, 
 Research and Industry) a FVE (Federation of Veterinarians 
 of Europe).
• Bola ukončená realizácia prác súvisiacich s adaptáciami  
 a rekonštrukciami priestorov pre potreby zriadenia 
 Centra klinických zručností v pavilóne P 17. Priestory sa 
 pripravili na dodávku materiálneho-technického 
 vybavenia a následné zariadenie miestností podľa 
 naplánovaného odborného zamerania.
• Na základe návrhu firmy Vetis na uzatvorenie dohody o 
 spolupráci s UVLF v Košiciach boli pripravované podklady 
 na spracovanie navrhovanej dohody.
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 UVLF viacero odborných seminárov na rôzne témy. 
 Prednášajúcimi boli MVDr. Z. Žert, CSc., Dipl. ECVS, doc. 
 MVDr. M. Filakovičová, PhD., a MVDr. L. Bodnárová.
• Dňa 7. 12. 2017 navštívil Referát pre zahraničné štúdium 
 absolvent UVLF v Košiciach MVDr. Arik Alhalel. Cieľom 
 jeho návštevy bolo prediskutovanie podmienok možnej 
 spolupráce medzi UVLF a spoločnosťou MedStudy, ktorú 
 doktor Alhalel navrhol počas stretnutia absolventov pri 
 príležitosti 25. výročia výučby veterinárskeho lekárstva v 
 anglickom jazyku na UVLF v septembri tohto roku. Počas 
 návštevy sa zaujímal o podmienky prijímania zahranič- 
 ných študentov na UVLF, o súbor otázok a odpovedí na 
 prijímacie skúšky z biológie a chémie, ktoré potenciálnych 
 študentov v anglickom jazyku pripravia na ich úspešné 
 absolvovanie, a taktiež o možnosť organizácie 
 prijímacieho konania 
 pre záujemcov o štúdium 
 v Izraeli. MVDr. Arik Alhalel  
 sprostredkoval kontakt 
 na prof. Gad Banetha,  
 riaditeľa Veterinárnej školy 
 The Hebrew University 
 of Jerusalem. Jeho 

 návšteva UVLF v Košiciach a podpísanie bilaterálnej 
 dohody medzi univerzitami by opäť zvýšili  prestíž našej 
 medzinárodne  uznávanej školy, pri ktorej zrode výučby v 
 angličtine stáli práve študenti z Izraela.
• Dňa 8. 12. 2017 sa uskutočnilo stretnutie zahraničných 
 študentov so švédskymi veterinárnymi lekármi na tému 
 Používanie antibiotík v praxi veterinárneho lekára vo 
 Švédsku. Súčasťou stretnutia bola aj ponuka pracovných 
 príležitostí vo Švédsku pre končiacich absolventov. 
 Stretnutia sa zúčastnilo 40 účastníkov.
• Dňa 8. 12. 2017 nórski študenti združení v asociácii ANSA 
 Slovakia zorganizovali v jedálni Študentského domova 
 UVLF tradičnú nórsku vianočnú večeru, ktorú ANSA 
 organizuje každý rok.
• Dňa 9. 12. 2017 zorganizovala študentka 4. ročníka 
 GVM Laura La-Page v spolupráci so spoločnosťou Zoetis 
 v morfologickom pavilóne odbornú farmakologickú 
 konferenciu.
• V dňoch 9. – 19. 12.2017 sa v Pretórii, Južná Afrika, konal 
 66. ročník IVSA Symposium brought to you by Iscendis 
 Animal Health. UVLF v Košiciach na tomto podujatí 
 reprezentovala študentka 4. ročníka VVL Lucia Šillerová, 
 Exchange officer IVSA Slovakia.

 
   Z agendy prof. MVDr. Juraja Pistla, PhD.,

prorektora pre vedecko-výskumnú
činnosť a zahraničné styky

• Pri koncoročnom hodnotení doktorandského štúdia je 
 možné konštatovať, že situácia je stabilizovaná a v tomto 
 akademickom roku sa opäť mení k lepšiemu. V priebehu 
 posledného akademického roku sa podarilo odstrániť 
 ešte niektoré problémy týkajúce sa hlavne agendy v AIS, 
 čo svedčí o zvýšenej disciplinovanosti v tejto oblasti. V 
 porovnaní s predchádzajúcim rokom výrazne klesol 
 počet žiadostí týkajúcich sa predĺženia termínu 
 odovzdania dizertačnej práce alebo prerušenia štúdia. 
• Aktuálne bolo ku koncu roka 2017 zapísaných 114 
 doktorandov, z toho je 35 doktorandov v externej 
 forme štúdia a 25 doktorandov má prerušené štúdium. 1 
 doktorand bol zo štúdia vylúčený pre nesplnenie 
 študijných požiadaviek.
• V mesiacoch november a december si vyžiadala množs- 
 tvo času aktualizácia bodového hodnotenia tvorivých 
 pracovníkov. S týmto zámerom sa dňa 9. 11. 2017 konalo 
 zasadnutie vedeckej komisie, na ktorom sa prijali návrhy 
 na aktualizáciu bodového hodnotenia. Jednalo sa najmä 
 o zvýšenie bodového hodnotenia za kvalitné vedecké 
 práce v impaktovaných časopisoch, zníženie bodového  
 hodnotenia za niektoré kategórie publikačnej činnosti 
 a boli doplnené citácie. Celkovo bol systém bodového 
 hodnotenia zjednodušený a hodnotovo vyvážený.
• Dňa 13. 12. 2017 sa konalo zasadnutie Vedeckej rady 
 UVLF. Vedeckou radou bol schválený návrh na začatie 
 habilitačného konania MVDr. Marcela Falisa, PhD., v š. 
 o. 6.3.11. hygiena chovu zvierat a životné prostredie a 
 niektoré ďalšie návrhy. ( bližšie informácie v osobitnom 
 príspevku)
• 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 druhý rok aj ako open access vo vydavateľs- 

 tve DeGruyter, čo umožňuje jeho dostupnosť v širokých 
 medzinárodných databázach. Poďakovanie za to patrí 
 najmä tým pracovníkom UVLF, ktorý svojimi publikácia- 
 mi podporili pravidelnosť vydávania a dobrú odbornú 
 úroveň časopisu. 
• Ku koncu roka vznikla povinnosť 8 vedúcim projektov 
 KEGA obhájiť projekty v rámci záverečných oponentúr. 
 Jednalo sa o projekty vedúcimi ktorých boli: prof. MVDr. J. 
 Nagy, PhD., doc. Ing. J. Eftimová, CSc., doc. MVDr. M. Bhide, 
 PhD., ktorých oponentúra prebehla v decembri. 
 Záverečné oponentúry ostatných 5 projektov sa budú 
 konať začiatkom januára. Organizačne boli zabezpeče- 
 né komisie zložené z predsedu, oponentov a členov 
 komisií – odborníkov z príslušnej oblasti v rámci 
 zamerania projektov. 
• V novembri boli odovzdané záverečné správy prvých 
 projektov IGA (MVDr. Andrejčáková, MVDr. Korytár, 
 MVDr. Štrkolcová) so začiatkom riešenia v roku 2016, 
 jeden projekt bol predĺžený o 6 mesiacov. Záverečné 
 správy boli zaslané oponentom a v priebehu januára 
 bude splnenie cieľov projektov vyhodnotené radou IGA.
• Dňa 9. 11. 2017 sa konalo jednanie so zástupcami firmy 
 Geokonzult ohľadne možnosti praktického využitia 
 obsahu prihlášky vynálezu doc. Nemcovej a kol. vo firme 
 Axon v Bratislave. 
• Prorektor Pistl sa v sobotu 11. 11. 2017 zúčastnil ako hosť 
 na jubilejnom 30. sneme Slovenskej lekárnickej komory, 
 kde predniesol príhovor za UVLF k účastníkom snemu 
 SLK. 
• Dňa 23. 11. 2017 sa konal Národný seminár organizovaný 
 CVTI SR v Bratislave pod názvom „Etika v programe 
 Horizont 2020“ a dňa 29. 11. 2017 som sa konal pracovný 
 seminár organizovaný SAIA v Bratislave: Implementation 
 of the Human Resources Strategy for Researchers at 
 Slovak Research Institutions, venovanom príprave a 
 stratégii ľudských zdrojov a kódexu pre výskumných 
 pracovníkov. Obidva semináre, na ktorých sa prorektor 
 Pistl zúčastnil, poskytli zásadné informácie pre účely 
 zvýšenia kvality vedeckej činnosti na UVLF najmä z 
 pohľadu medzinárodných projektov.
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Zasadalo kolégium rektorky
 Zasadnutie kolégia rektorky dňa 14. 11. 2017 otvorila a 
viedla rektorka UVLF v Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr. Jana 
Mojžišová, PhD., ktorá prítomných privítala a oboznámila 
s programom. Požiadala prítomných členov kolégia, aby 
všetky informácie sprostredkovali zamestnancom na 
svojich pracoviskách. Následne informovala prítomných o 
oceneniach získaných v tomto ak. r. 2017/2018, a to konkrétne 
pre tím LACTOVIR z UVLF v Košiciach pod vedením prof. Ing. 
Štefana Vilčeka, DrSc., ktorý získal Cenu za vedu a techniku 
za významný prínos pri štúdiu vírusových agensov a vývoj 

laktobacilových prípravkov na ochranu zdravia zvierat a 
produkciu kvalitných a bezpečných potravín živočíšneho 
pôvodu. Ďalšiu cenu udelilo Centrum vedecko-technických 
informácií SR v kategórii – Pracovisko transferu technológií – 
JUDr. Anne Árvaiovej z právneho a personálneho oddelenia. 
Napriek tomu, že univerzita v súčasnosti nemá zriadené 
špecializované pracovisko transferu technológií, jej bolo 
ocenenie udelené za jej aktívny prístup a spoluprácu s CVTI, 
čím vytvorila funkčný systém podpory v oblasti transferu 
technológií na univerzite. Treťou cenou pre UVLF v Košiciach 

Z agendy Ing. Róberta Schrétera, PhD.,
kvestora

• Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
 predložilo v decembri návrh rozpisu dotácií orgánom 
 reprezentácie (Rada vysokých škôl, Študentská rada 
 vysokých škôl a Slovenská rektorská konferencia) na 
 vyjadrenie do 15. 12. 2017. Metodika na rok 2018 je 
 úpravou minuloročnej metodiky rozpisu dotácií zo ŠR 
 verejným vysokým školám s najvýraznejším zásahom 
 v koeficiente náročnosti študijných odborov. V metodike 
 boli vyčlenené finančné prostriedky na pokrytie vplyvov 
 valorizácie platov vysokoškolských učiteľov od 1. 9. 2017 
 na osem mesiacov roku 2018. Konečné znenie metodiky 
 a rozpisu na rok 2018 nebolo do konca roku predložené. 
 Pozitívom je, že univerzite boli v decembri zaslané 
 kapitálové finančné prostriedky.
• V mesiaci december sa uskutočnilo stretnutie Klubu 
 kvestorov VVŠ a ŠVŠ. Na zasadnutí sa okrem kvestorov 
 zúčastnil generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Mgr. 
 Jozef Jurkovič, riaditeľka odboru financovania VŠ 
 Ing. Beáta Gondárová a doc. Ing. Peter Viest za sekciu 
 financovania a rozpočtu. Zástupcovia MŠVVaŠ upozornili 
 na inováciu systémov RIS a MUR, čo spôsobilo skrátenie 
 obdobia uzatvárania roku 2017. Okrem ekonomických 
 tém sa Klub kvestorov VVŠ a ŠVS venoval aj problematike 
 GDPR.
• Univerzite bola v decembri doručená prvá výzva na 
 doplnenie v rámci žiadosti o poskytnutie nenávratného 
 finančného príspevku od SIEA v rámci vyhlásenej výzvy 
 OPKZP-PO4-SC431-2017-19 na znižovanie energetickej 
 náročnosti verejných budov v súvislosti s druhým 
 podaným projektom, ktorý rieši energetickú efektivitu 
 pavilónu 25. Tento projekt sa nachádza v štádiu 

 administratívneho overovania. Podaný projekt na 
 riešenie energetickej náročnosti pavilónu 17 sa posunul 
 do odborného hodnotenia. V decembri boli ukončené 
 projektové prípravy na riešenie zníženia energetickej 
 náročnosti pavilónov 35 a 36. Podanie projektov sa 
 očakáva v januári 2018.
• V priebehu mesiaca november bola ukončená 
 rekonštrukcia strechy na pavilóne 8 a 9 a pokračovalo sa s 
 opravami striech na pavilónoch 4 a 10. Strecha na pavilóne 
 10 bude ukončená v druhom januárovom týždni, 
 následne do marca 2018 by mala byť ukončená aj 
 oprava strechy na pavilóne 4. V jazdeckom areáli 
 pokračuje odstraňovanie chýb a nedorobkov, a 
 pracuje sa na ďalších menších úpravách jazdeckej haly. 
 V priebehu mesiaca november a december prebiehali 
 ďalšie rekonštrukčné práce na chate Pincatorka. 
 Ukončená bola rekonštrukcia vstupných rámp a 

• Vzhľadom na zvýšenie úspešnosti projektov podávaných 
 mladými vedeckými pracovníkmi v jednotlivých 
 grantových agentúrach vedenie univerzity zorganizovalo  
 seminár AKO PÍSAŤ ÚSPEŠNÉ VEDECKÉ PROJEKTY, ktorý 
 sa uskutočnil dňa 1. 12. 2017 o 11. hod. v posluchárni 
 farmaceutického pavilónu. Cieľom seminára bolo 
 zvýšiť kvalitu písania vedeckých projektov, poskytnutie 
 informácií pri podávaní vedeckých projektov a možnosti, 
 ktoré poskytuje program H2020 pre mladých vedeckých 
 pracovníkov. Seminár otvoril prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., 
 s príspevkom Aktuálny stav projektov u mladých  
 vedeckých pracovníkov. Hlavnú časť seminára viedol 

 doc. MVDr. Mangesh Bhide, PhD., s prednáškou Ako písať 
 úspešné vedecké projekty (VEGA, APVV a H2020), v kto- 
 rej odznelo množstvo aktuálnych rád a návrhov. Seminára 
 sa zúčastnili desiatky mladých vedeckých pracovníkov, 
 čo svedčí o ich zainteresovanosti do tejto problematiky. 
 Ostáva veriť, že seminár prispel k zvýšeniu zručnosti pri 
 príprave vedeckých projektov.
• V decembri bola podpísaná medzinárodná zmluva o 
 spolupráci s Univerzitou prírodných vied vo Vroclave,  
 Poľsko. 
•	 Vedením	UVLF	bolo	v	mesiacoch	november	a	december 
 schválených 22 zahraničných služobných ciest. 

 parkovacieho systému pri hlavnom vchode do areálu 
 univerzity. Pokračovalo sa v opravách v centre klinických 
 zručností v pavilóne 17 a začalo sa s opravou sociálneho 
 zariadenia v pavilóne 39. 
• V novembri a decembri sa pokračovalo aj v implementácii 
 modulu výkonových listov, ktoré budú pokladom pre 
 modul UNIKAN, ktorý sa bude zavádzať v priebehu roku 
 2018. Významnou udalosťou bolo udelenie ocenenia Fair 
 Sourcing Awards 2017 (česko-slovenské ocenenie – cena 
 čestného nákupu) za elektronizáciu postupov verejného 
 obstarávania, inovatívnosť a transparentnosť. Univerzita 
 získala 1. miesto v kategórii START.
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bola Cena čestného nákupu (Fair Sourcing Awards 2017), a to 
1. miesto v kategórii START. Toto česko-slovenské ocenenie 
bolo udelené univerzite za komplexné prepracovanie 
systému verejného obstarávania na elektronický, efektívny 
a transparentný systém a za zavedenie elektronického 
systému zberu požiadaviek. Cenu prevzalo oddelenie pre 
verejné obstarávanie.
 Rektorka ďalej poskytla informácie zo zasadnutí vedeckej 
rady a akademického senátu.
 Potom s informáciami vystúpili jednotliví prorektori. 
Prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., prorektorka pre výchovno-
vzdelávaciu činnosť, informovala o uskutočnených zmenách 
v študijných programoch, príprave výročnej správy o kvalite, 
povinnostiach súvisiacich s koncom ak. r. a konaní Dňa 
otvorených dverí – 17. 1. 2018, a ŠVOČ – 18. 4. 2018.
 MVDr. Martin Tomko, PhD., prorektor pre zahraničné 
štúdium, informoval o pripravených kalkuláciách na ZS, 
dostatočnom počte zadaných tém záverečných skúšok, o 
skutočnosti, že písomný test musí byť daný k nahliadnutiu 
študentom a o ďalších povinnostiach vyplývajúcich zo 
študijného poriadku a tiež o zneužívaní moderných 
technológií na skúškach. 
 Prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., prorektor pre vedecko-
výskumnú činnosť a zahraničné styky, informoval o 
doktorandoch a ich veľkej zaťaženosti výučbou, o 
povinnosti zapisovať výsledky skúšok do AIS, obsadzovaní 
postdoktorandských miest, vedecko-výskumnej činnosti, 
nových grantoch a o podpore publikačnej činnosti. 
Informoval tiež o našej účasti na podujatí Noc výskumníkov, 
o podanej prihláške patentu, habilitačnom konaní a blížiacej 
sa výzve IGA a prvých skončených projektoch, uzavretých 
zmluvách so zahraničnými inštitúciami a o e-shope za rok 
jeho fungovania. Časopis Folia Veterinaria, s ktorým má 
univerzita za cieľ zaradiť sa do databáz Scopus alebo Web of 
Science, zatiaľ vychádza pravidelne s fixným rozsahom.
 Prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., prorektor pre rozvoj školy 
a hodnotenie kvality, informoval o pridelených finančných 
prostriedkoch na praktickú výučbu 53 420.- eur a klinickú 
prax 1500.- eur a metodike, ako sa to vypočítava, o webovom 
sídle, budovaní univerzitnej záhrady liečivých rastlín a o 
oddychovej zóne a výbehoch pre kone, o rekonštrukcii haly 
v jazdeckom areáli, o hodnotení kvality a príprave výročnej 
správy, znovuprihlásení sa do súťaže Národná cena kvality 
podľa CAF, neinvestičnom fonde UVLF a zaregistrovaní ako 
prijímateľa 2 % z dane, o dotazníkoch a ich vyhodnotení 
a o hodnotení zamestnanca vedúcim zamestnancom, o 

výsledkoch ktorých boli zamestnanci informovaní aj cez 
Spravodajcu UVLF.
 Doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., prorektor pre klinickú činnosť 
a styk s praxou, informoval o stavebnej a rekonštrukčnej 
činnosti na klinikách a UVN, pokračujúcej výučbe na ŠPP, 
ktorá si vyžaduje dodržiavať plán výjazdov a počty zvierat 
potrebných na výučbu je potrebné plánovať dlhodobo 
vopred, zostavení Kalendária KVL, kde sme prispeli 
dostatočným počtom podujatí a o zapájaní sa do VEGA 
projektov, z ktorých mnohé sú neúspešné pre ich nízku 
kvalitu spracovania či nesplnenie kritérií.
 Kvestor univerzity Ing. Róbert Schréter, PhD., informoval o 
stavebnej činnosti na univerzite a jej účelových zariadeniach, 
čo bolo umožnené dobrým hospodárením s finančnými 
prostriedkami, a teda bolo rozrobených 53 stavebných akcií. 
V rozpočte vznikli úsporou vo verejnom obstarávaní zdroje 
naviac, ktoré je možné využiť, ale len po zadaní cez oddelenie 
prevádzky. Došlo k výraznému zlepšeniu postupov v oblasti 
verejného obstarávania, ale zdôraznil, že obstarávanie 
je treba robiť v predstihu. Kvestor tiež informoval, že 
kapitálové prostriedky sa čerpajú za rok 2016, na rok 2017 
ministerstvo školstva ešte nelokovalo finančné prostriedky. 
Rektorka prof. Mojžišová doplnila informácie o dobrom 
hospodárení o informáciu o polročných odmenách (301 tisíc 
€) a koncoročných odmenách (663 tisíc € – min. odmena 350 
€ pre každého zamestnanca), o vyplatení odmien za bodové 
hodnotenie (120 tisíc €). 
 V bode rôzne JUDr. Viera Jančíková, vedúca právneho 
a personálneho oddelenia, informovala členov kolégia o 
prijímaní nových vnútorných predpisov (VP č. 67 – Etický 
kódex zamestnanca, VP č. 68 – Etický kódex študenta, VP 
č. 66 – Smernica o preventívnych lekárskych prehliadkach) 
a aktualizáciách už existujúcich (VP č. 31, 57, 9, dodatok k 
štatútu je na registrácii na MŠ) a príprave ďalších VP.
 Rektorka prof. Mojžišová informovala o premietaní filmov 
na našej univerzite v rámci festivalu Agrofilm a poďakovala 
doc. Pavlovi Naďovi za spoluprácu na jeho organizovaní, o 
zmluve s firmou SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO, a. s., Michalovce, 
ktorá už bola podpísaná, a príprave zmluvy s PD Paňovce, o 
projekte Virtuálny pacient, ktorý sa pripravuje a vyzvala na 
zapojenie a o pozvaní všetkých zamestnancov na vianočný 
koncert 2017.
 Zasadnutie kolégia rektorky bolo zavŕšené krátkou 
diskusiou.

PhDr. Ľudmila Kundríková 

Kolektívna zmluva na rok 2018 podpísaná
 V záujme vytvárania priaz- 
nivejších pracovných podmienok 
a podmienok zamestnávania za- 
mestnancov UVLF v Košiciach 
uzatvorili zmluvné strany Univerzita 
veterinárskeho lekárstva a farmácie 
v Košiciach zastúpená Dr. h. c. 
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 zastúpená prof. RNDr. Michalom 
Toropilom, CSc., predsedom Rady ZO OZ PŠaV UVLF v 

Košiciach dňa 20. 12. 2017 Kolektívnu zmluvu na rok 2018. 
Stalo sa to po veľmi korektnom 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. S 
jej celým obsahom boli všetci zamestnanci UVLF mailovou 
formou už informovaní.
 – Zamestnávateľ sa zaväzuje zvýšiť v súlade s článkom II 
  bod 3 KZVS s účinnosťou od 1. 1. 2018 zamestnancom 
  UVLF tarifné platy o 4,8 %.
 – 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, 
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Účasť na zasadnutiach valného zhromaždenia EVERI a FVE

 V dňoch 10. a 11. 11. 2017 sa v Bruseli uskutočnilo 
pravidelne každoročne organizované zasadnutie 
valného zhromaždenia Federácie veterinárov Európy 
(FVE – Federation of Veterinarians of Europe). Deň pred 
uskutočnením zasadnutia FVE, 9. 11. 2017, sa uskutočnili 
aj zasadnutia valných zhromaždení jednotlivých sekcií 
FVE. Zasadnutí valných zhromaždení FVE a sekcie EVERI 
(European Veterinarians working in Education, Research and 
Industry), ktorej členom je od roku 2017 aj UVLF v Košiciach, 
sa za našu univerzitu zúčastnil prorektor doc. MVDr. Oskar 
Nagy, PhD. 
 

FVE bola založená v roku 1975 a v súčasnosti reprezentuje 
46 veterinárnych organizácií z 38 európskych krajín. FVE 
predstavuje spojenie veterinárnej profesie v európskom 
priestore, jej podporu v úsilí o zlepšovanie zdravia a pohody 
zvierat, ochranu zdravia ľudí a životného prostredia. FVE 
si kladie za cieľ podporovať veterinárov pri výkone ich 
profesie a zvyšovať povedomie spoločnosti pre uznanie a 

ocenenie vysokej odbornosti tejto profesie. Dvakrát ročne sa 
predstavitelia členov FVE stretávajú na valnom zhromaždení. 
Jarné zasadnutia sa tradične organizujú v krajine jedného 
z členov FVE a jesenné zasadnutie sa organizuje v Bruseli. 
Hlavnými úlohami jednotlivých zasadnutí je určenie hlavných 
línií a oblastí činnosti, schvaľovať financovanie organizácie, 
schvaľovať nových členov a pozorovateľov, prípadne 
rozhodovať o vylúčení, voliť členov rady FVE a kontrolovať ich 
činnosť. FVE má 4 sekcie, ktoré reprezentujú hlavné oblasti 
pôsobenia veterinárnej profesie. Okrem už spomenutých 
sekcií EVERI a UEVP je to ešte 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. Experti 
do nich sa vyberajú z nominácií jednotlivých členov FVE na 
základe ich odbornosti. Jednotlivé sekcie FVE sa vyjadrujú 
k niektorým materiálom pripravených FVE, pripomienkujú 
ich a pripravujú stanoviská k nim za pracovné sekcie, ktoré 
potom prezentujú na spoločnom zasadnutí FVE. Viac 
podrobnejších informácií o FVE, jej sekciách a celej činnosti 
je možné nájsť na webovom sídle organizácie www.fve.org. 
Zasadnutie valného zhromaždenia sekcie EVERI v Bruseli 
sa začalo privítaním zástupcov nových riadnych členov 
EVERI, medzi ktorých patrí aj naša univerzita, a krátkym 
predstavením sa jednotlivých zástupcov členských krajín. 
Následne sa plénum zaoberalo agendou týkajúcou sa 
schvaľovania záverov z predchádzajúceho zasadania sekcie 
konaného tohto roku na jar v Talline v Estónsku, správou o 
aktivitách za predchádzajúce obdobie, finančnou správou a 
správou audítora. V ďalšej časti zasadnutia bola prezentovaná 
prednáška Ivany Tlak Gajger z Fakulty veterinárnej medicíny 
Univerzity v Záhrebe zaoberajúca sa podporou veterinárnej 
expertíznej činnosti v oblasti zabezpečovania zdravia 

  mesačne prispievať a odvádzať do poisťovne príspevok 
  vo výške 16,00 € 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 predchádzajú- 
  ceho odseku poskytovať po uplynutí skúšobnej doby.
 – Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi príspevok na 
 dopravu do zamestnania a späť v mzde za mesiac novem- 
 ber vo výške 30 € . 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 bude prispievať na stravovanie aj  
  zo sociálneho fondu v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. o 
  sociálnom fonde v znení neskorších predpisov v sume 
  0,50 € na jedno hlavné jedlo. 
 – 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 

  40 €. 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 pracov- 
  ný čas sa príspevok pomerne skráti.
 – Zamestnávateľ sa zaväzuje v rámci svojich možností 
  zabezpečiť bezplatný kurz anglického jazyka pre 
  začiatočníkov a mierne pokročilým zamestnancom THP 
  a R počas pracovnej doby.
 – Zamestnávateľ poskytne bezplatne telocvičňu UVLF za 
  účelom organizovania relaxačných cvičení (pilatest 
  a body work) 2x v týždni po 1 hodine a 1x v týždni po 1,5 
  hodine (na volejbal) pre zamestnancov UVLF v Košiciach.

 Obidve zmluvné strany svojimi podpismi potvrdili, že 
počas platnosti prijatej kolektívnej zmluvy budú rešpektovať 
sociálny zmier a zároveň sa dohodli, že 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
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včiel s prezentáciou poznatkov v danej oblasti a ponukou 
spolupráce aj pre iné inštitúcie a možnosti absolvovania 
krátkodobých externých praktických kurzov aj pre 
študentov na danej inštitúcii s podporou EVERI. Ďalšími 
diskutovanými témami bola oblasť doplnkového externého 
praktického vzdelávania a jej podpora v rôznych menej 
tradičných oblastiach pôsobenia veterinárnej profesie v 
porovnaní s tými, ktoré sú pre študentov viac atraktívne a 
sú aj na jednotlivých vzdelávacích inštitúciách v dostatočnej 
miere zabezpečené, ako napr. farmové alebo spoločenské 
zvieratá. Za uvedeným zámerom bola vyslovená potreba 
rozšírenia ponuky viac špecializovaných, aj keď pre 
študentov menej atraktívnych oblastí takéhoto vzdelávania 
jednotlivými veterinárnymi vzdelávacími inštitúciami. Po 
začatí takejto formy externého praktického vzdelávania 
v oblasti experimentálnych a laboratórnych zvierat je v 
súčasnosti takéto vzdelávanie ponúkané na realizáciu v 
oblasti zdravia vodných živočíchov a akvakultúre, verejného 
zdravia a bezpečnosti potravín a zdravia včiel. EVERI bude 
podporovať realizáciu takejto formy vzdelávania študentov 
v špecializovaných oblastiach veterinárneho pôsobenia, 
poskytne informácie a sprostredkuje kontakty pre 
záujemcov o túto formu štúdia a má možnosť aj finančne 
podporiť študentov. Významnou témou zasadnutia bola 
aj otázka budúcnosti veterinárnej profesie (VetFutures) a 
jej atraktívnosť. Diskutovalo sa, čo robiť pre veterinárnu 
profesiu, ako pritiahnuť záujem ľudí o profesiu, aké aktivity 
uskutočniť na propagáciu a vysvetľovanie úloh a poslania 
tejto profesie a v akých ďalších oblastiach pôsobenia by 
sa mohla veterinárna profesia uplatniť. Boli rozoberané 
aj otázky vzdelávania a výchovy veterinárnych lekárov 
európskymi vzdelávacími inštitúciami a boli prezentované 
niektoré významné poznatky z analýz študijných programov 
na jednotlivých veterinárnych vzdelávacích inštitúciách 
z pohľadu počtu a rozsahu vyučovaných predmetov 
a náročnosti štúdia. Bolo konštatované, že aj v oblasti 
stanovených kritérií na získavanie dostatočných praktických 
skúseností a zručností dôjde v 5-ročných intervaloch k 
prehodnocovaniu požiadaviek, aby aj v tejto oblasti došlo 
k aktualizácii potrieb na základe vývoja poznatkov a rozvoja 
druhu odborných úkonov a činností. Okrem toho sa v tento 
deň diskutovalo aj o štruktúre a kvalite postgraduálnej 
výchovy a kontinuálneho vzdelávania veterinárnych 
lekárov a prezident IVSA (International Veterinary Students 
Association), keďže táto organizácia je taktiež riadnym 
členom EVERI, prezentoval úlohy a poslanie IVSA a oboznámil 
plénum s aktivitami organizácie za predchádzajúce a plánmi 
na nadchádzajúce obdobie. Na zasadnutí sa prerokovávali 
aj materiály týkajúce sa charitatívnych organizácií 
poskytujúcich veterinárne služby v zahraničí, stanoviska 
FVE k likvidácii prebytočných a nepotrebných mláďat v 
chovoch hospodárskych zvierat, úlohy a zodpovednosti 
veterinárneho lekára v otázke týrania zvierat. Významnou 
diskutovanou otázkou bola v oblasti hygieny a bezpečnosti 
potravín aj problematika postavenia veterinárneho lekára 
pri ante a post mortem prehliadke jatočných zvierat v 
súvislosti so snahou preniesť túto úlohu mimo úradného 
veterinárneho lekára na osoby s neveterinárnym vzdelaním. 
Stanoviská EVERI k týmto materiálom boli predložené na 
následnom rokovaní valného zhromaždenia FVE.
 Ďalšie dva dni sa uskutočnilo hlavné rokovanie valného 
zhromaždenia FVE, ktoré po slávnostnom otvorení 
zasadnutia pozdravili vo svojich príhovoroch zástupcovia 
americkej a kanadskej asociácie veterinárnych lekárov 

(AVMA a CVMA). Na zasadnutí bol privítaný aj nový člen FVE – 
Bulharská veterinárna asociácia. Zasadnutie následne riešilo 
administratívnu agendu činnosti organizácie, predovšetkým 
išlo o schvaľovanie zápisnice a uznesení zo zasadnutia FVE 
v Talline v júni 2017, správy o činnosti a hospodárení za 
predchádzajúce obdobie, o prezentáciu správy audítora a 
návrh aktivít a rozpočtu pre nadchádzajúce obdobie činnosti 
FVE. Následne zástupca z holandského ministerstva pre 
ekonomické záležitosti prezentoval poznatky o ilegálnom 
použití fipronilu ako antiparazitika v chovoch hydiny a zhrnul 
priebeh tejto kauzy a postup zodpovedných autorít pri jej 
riešení od jej vzniku. Na záver prezentácie z diskusie vyplynulo, 
že v tejto oblasti problematiky sa pozornosť začína venovať 
aj ďalšiemu používanému prípravku – amitraz. Následne boli 
prezentované a diskutované mnohé problematiky a témy v 
oblasti pôsobenia viacerých pracovných skupín a komisií FVE 
– pre liečivá, welfare zvierat, veterinári a udržateľnosť chovu 
zvierat, veterinárne vzdelávanie, problematika jedného 
zdravia, profesionálne záležitosti a štatutárne orgány, 
projekty. Významnými témami diskutovanými v rámci 
pracovnej skupiny pre liekovú politiku boli otázky revízie 
legislatívy o liečivách, zberu a rozlišovania údajov o predaji 
a samotnom používaní antibiotík v súvislosti aj s riešením 
problémov antimikrobiálnej rezistencie, predpisovania 
liečiv, internetového obchodu s liečivami, prípravy a 
implementácie národných akčných plánov riešenia 
problémov antimikrobiálnej rezistencie, zodpovedného 
používania ATB pri mastitídach dojníc, používania lidokaínu 
a kortikosteroidov u hospodárskych zvierat, vplyvu brexitu 
na liekovú politiku EÚ a pod. Dôležitým bodom rokovania 
bola aj správa pracovnej skupiny pre bezpečnosť a kvalitu 
potravín, ktorá zdôraznila potrebu presadzovať ponechanie 
kompetencií v oblasti prehliadky jatočných zvierat pre 
úradných veterinárnych lekárov. V tomto duchu zaslala 
svoje stanovisko aj Komora veterinárnych lekárov Poľska. 
Na zasadaní boli prednesené dve prednášky na tému Vízie 
pre Európu z pohľadu veterinárneho farmaceutického 
priemyslu a Štipendijný program MSD. V programe bol 
vyhradený aj priestor pre krátke prezentácie zástupcov 
viacerých krajín o zaujímavých a aktuálnych témach, ktorými 
sa v rámci svojej pôsobnosti zaoberajú, ako napr. znižovanie 
používania antibiotík, stratégie v oblasti pohody zvierat, 
boj východoeurópskych veterinárov proti africkému moru 
ošípaných, výsledky štúdia vnímania šťastia veterinárnymi 
lekármi a pod. Na záver zasadania boli za jednotlivé pracovné 
sekcie FVE prezentované správy a odporúčacie stanoviská 
pre FVE k predloženým materiálom.
 Nasledujúce jarné valné zhromaždenie EVERI a FVE by sa 

malo uskutočniť v Nórsku v Bergene 7. až 9. 6. 2018 a bolo 
schválené aj miesto konania jesenného zasadnutia, ktoré by 
sa malo mimoriadne uskutočniť miesto Bruselu v Ríme 8. až 
10. 11. 2018.

doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD. 
prorektor pre klinickú činnosť a styk s praxou
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Cena za vedu a techniku pre našu univerzitu
 Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2017 
bolo udeľovanie ocenení za prácu a výsledky v oblasti vedy 
a techniky. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky, ktoré je s cieľom podporiť rozvoj vedy 
a techniky a oceniť mimoriadne výsledky v tejto oblasti 
hlavným organizátorom tohto podujatia od roku 2014, 
udelilo aj v roku 2017 najvyššie ocenenie v oblasti vedy a 
techniky Cenu za vedu a techniku. Laureáti Ceny za vedu a 
techniku boli ocenení v rámci slávnostného galavečera, ktorý 
sa uskutočnil 9. novembra 2017. Ceny boli udelené v piatich 
kategóriách, a to Osobnosť vedy a techniky, Celoživotné 
zásluhy v oblasti vedy a techniky, Osobnosť vedy a techniky 
do 35 rokov, Popularizátor vedy a Vedecko-technický tím 
roka. 
 A práve v poslednej kategórii bola úspešná naša 
univerzita, kde sa laureátom Ceny za vedu a techniku stal 
vedecko-technický tím LACTOVIR UVLF v  Košiciach pod 
vedením prof. Ing. Štefana Vilčeka, DrSc., v zložení doc. 
MVDr. Radomíra Nemcová, PhD., MVDr. Soňa Gancarčíková, 
PhD., a MVDr. Michaela Vlasáková, PhD.  Ocenenie bolo 
udelené za významný prínos pri štúdiu vírusových agensov a 
vývoj laktobacilových prípravkov na ochranu zdravia zvierat 
a produkciu kvalitných a bezpečných potravín živočíšneho 
pôvodu.
 Tím LACTOVIR (Lactobacily a vírusy vo veterinárnej 
medicíne), ktorý tvoria štyria vedecko-pedagogickí pracovníci 
UVLF v Košiciach, pôsobí v oblasti štúdia vírusových nákaz 
domácich a voľne žijúcich zvierat so zameraním na vývoj 

n o v ý c h 
m o d e r n ý c h 
diagnostických 
t e s t o v 
i n f e k č n ý c h 
agensov a 
a p l i k á c i u 
mol ek ul ovo -
g e n e t i c k ý c h 
prístupov pri 
analýze šírenia 
i n f e k č n ý c h 
chorôb. Spomínaný tím pracuje taktiež v oblasti vývoja pro- 
biotických prípravkov, ktoré využívajú na zvýšenie obra- 
nyschopnosti zvierat s dopadom na vyššiu kvalitu chovov. 
Uvedená orientácia výskumu bezprostredne vedie k ochrane 
ľudí a zvierat pred nebezpečnými infekčnými chorobami a 
zabezpečeniu produkcie bezpečných a kvalitných potravín 
živočíšneho pôvodu. Výsledky svojej vedeckej práce kolektív 
pod vedením prof. Štefana Vilčeka publikuje v prestížnych 
medzinárodných vedeckých časopisoch s výraznou 
citačnou odozvou. Jeho výsledky využíva odborná prax pri 
zvyšovaní ekonomickej efektívnosti chovov hospodárskych 
zvierat doma aj v zahraničí. Členovia uvedeného tímu sú 
súčasťou Centra excelentnosti pre nákazy zvierat a zoonózy 
– INFEKZOON na UVLF v Košiciach. Akreditačná komisia 
identifikovala v roku 2017 LACTOVIR ako špičkový tím. 

(lk)

Fair Sourcing Awards  pre našu univerzitu

 V dňoch 8. až 10. novembra 2017 sa pracovníci oddelenia 
verejného obstarávania UVLF v Košiciach zúčastnili 
medzinárodnej konferencie o elektronizácii firemných 
nákupov a verejného obstarávania eBF 2017, ktorá sa konala 
v Ostrave. Tri dni vzájomného dialógu plného poznatkov 
s elektronizáciou nákupného a zákazkového procesu, 
hodnotenia dodávateľských ponúk, workshopov a diskusií. 
Tento rok to už bol 13. ročník tohto „nákupného festivalu“ 
odborných informácií, získavaní znalostí a odborností, 
ktorého sa zúčastnilo 430 účastníkov z viac ako 10 krajín 
vrátane zastúpenia Európskej komisie a 80 prednášajúcich 
prezentovalo 100 tém určených nielen pre nákupcov 
verejného sektora a dodávateľov zo súkromnej sféry. 
Zdieľali sa tak skúsenosti z nákupu a predaja výrobných a 
komerčných spoločností pre verejné inštitúcie. 
 Súčasťou medzinárodnej konferencie eBF je slávnostné 
vyhlásenie výsledkov súťaže Fair Sourcing Awards 

(FSA – cena čestného nákupu), ktorej sa môžu zúčastniť 
nákupcovia, špecialisti, pracovníci verejného obstarávania, 
firmy a inštitúcie využívajúce e-nástroje v nákupnej praxi. 
Jedinečnosť FSA je v tom, že okrem odbornosti sa hodnotí 
transparentnosť, morálnosť, efektivita, profesionalita a 
spoločenská zodpovednosť v celom procese verejného 
obstarávania. Súťaží sa v 3 kategóriách a v roku 2017 
prihlášky nezávisle hodnotilo 8 porotcov zo súkromnej aj z 
verejnej sféry. 
Súťažné kategórie sú:
 START – určená „nováčikom“ a hodnotia sa výsledky 
prvého roku práce s e-nástrojmi
 TREND – oceňujú sa nápady a inovácia užívateľov 
e-nástrojov
 MASTER – oceňuje sa mimoriadna osobnosť v e-aukčnej 
nákupnej oblasti
 Kritériom hodnotenia je nielen počet zrealizovaných 
e-aukcií alebo objem zákaziek, ale taktiež zmena 
zabehnutých stereotypov na moderné, ekonomicky 
výhodné a transparentné postupy. Ocenení sú prví traja 
nominanti z každej kategórie, pričom 1. miesto získava aj 
„sklenenú kocku FSA“.
 UVLF v Košiciach bola nominovaná do tejto súťaže 
v kategórii START. Celkom bolo podaných 31 prihlášok, 
v kategórii START prišlo 6 prihlášok z 3 krajín, v kategórii 
TREND podalo 17 účastníkov prihlášku a v kategórii MASTER 
sa stretlo 8 súťažiacich.
 Za posledné obdobie univerzita prešla veľkou zmenou 
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v procese obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác. 
Začala sa transformácia systému verejného obstarávania 
a nákupu vrátane jeho komplexnej elektronizácie. Cieľom 
bolo zvýšenie transparentnosti, efektivity a hospodárnosti 
prostredníctvom plnej elektronizácie všetkých nákupných 
procesov. Touto elektronizáciou sa podarilo podstatne 
skrátiť proces schvaľovania a aj samotného obstarávania. V 
minulom období kým sa schválená požiadavka predložila 
na OVO, jej vybavenie trvalo niekoľko dní, v súčasnosti je to 
niekoľko hodín, niekedy minút. Všetky nákupy sú vedené 
v elektronickom systéme, čím je proces obstarávania 
prehľadný, zrýchlený odbúraním administratívy a ďalej 
procesovaný elektronickými komunikačnými prostriedkami. 
Tým sa získali úspory nielen finančné, ale aj časové, 
keďže všetky „vestníkové“ zákazky sú realizované len 
elektronickým systémom e-zákazky. Veľmi dôležitá je aj 
verifikácia elektronického procesu, ktorá eliminuje prípadné 
omyly a zachytáva celú komunikáciu medzi nákupcom a 
uchádzačom. Cieľavedomým a efektívnym nastavením 
procesov sa podarilo od začiatku roku 2017 vytvoriť úspory 
vo výške viac ako 787 000 eur. Pridanou hodnotou je úspora 

času, efektivita práce, viacstupňová kontrola a evidencia 
všetkých obstarávaní aj z pohľadu spätného vyhľadávania i 
archivácie.
 Nominácia našej univerzity bola prijatá na základe 
prepracovaného systému nákupu podľa funkčných, 
elektronických, efektívnych a transparentných kritérií. Nový 
komplexný systém nákupu a kompletná elektronizácia 
na našej univerzite dopomohla k oceneniu 1. miesta 
a k získaniu „sklenenej kocky FSA“. Veľkú zásluhu na 
tom všetkom má vedenie univerzity, ktoré prišlo s danou 
myšlienkou a vytvorilo podmienky na implementáciu 
elektronických nástrojov. Pracovníci oddelenia verejného 
obstarávania UVLF v Košiciach v zložení Mgr. Vladimír 
Katona, Ing. Miroslav Bartko, Mgr. Andrea Návesňáková, Mgr. 
Lucia Verebová a Mgr. Silvia Hurtuková, bývalá pracovníčka 
OVO, sa stali víťazmi súťaže FSA 2017 kategórie START a 
získali „sklenenú kocku FSA“.

 Mgr. Vladimír Katona
vedúci oddelenia verejného obstarávania

Najlepšia vedecká práca mladých vedeckých pracovníkov za rok 2016
 Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, 
potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave 
(SSPLPVV) vo februári 2017 vyhlásila už 4. ročník súťaže o ceny 
SSPLPVV pre mladých vedeckých pracovníkov o najlepšiu 
vedeckú prácu za rok 2016. Súťaž bola vyhlásená v štyroch 
oblastiach (poľnohospodárske vedy, potravinárske vedy, 
lesnícke vedy a veterinárske vedy). Do súťaže mohol prihlásiť 
svoje práce každý mladý vedecký pracovník, ktorý pracuje 
na slovenskom vedeckom pracovisku vo výskume a ktorý v 
danom roku dosiahol vek najviac 35 rokov. Do veterinárskej 
sekcie bolo prihlásených 13 vedeckých prác od siedmych 
autorov. Úroveň hodnotených prác bola veľmi vysoká a 
potvrdila vysokú úroveň vedy vo veterinárskej oblasti. Aj z 
tohto dôvodu boli predsedníctvom spoločnosti na základe 
návrhu veterinárnej sekcie schválené a odmenené až štyri 
práce vo veterinárskej sekcii: 
 Kšonžeková, Petra, Peter Bystrický, Silvia Vlčková, 
Vladimír Pätoprstý, Lucia Pulzová, Dagmar Mudroňová, 
Terézia Kubašková, Tomáš Csank, Ľudmila Tkáčiková 
Exopolysaccharides of Lactobacillus reuteri: Their influence 
on adherence of E.coli to epithelial cells and inflammatory 
response. In Carbohydrate Polymers 2016, 5(141): 10-19. (IF - 
4,811) 
 Bronislava Víchová, Mária Horská, Lucia Blaňarová, Milan 
Švihran, Martin Andersson, Branislav Peťko. First molecular 
identification of Babesia gibsoni in dogs from Slovakia, 
central Europe. In Ticks and Tick-borne Diseases, 2016, 7, 54 - 
59. (IF - 3,230)
 Adriána Fečkaninová, Jana Koščová, Dagmar Mudroňová, 
Peter Popelka, Júlia Toropilová. The use of probiotic bacteria 
against Aeromonas infections in salmonid aquaculture. In 
Aquaculture 469 (2017) 1–8.
 Monika Drážovská, Katarína Šiviková, Beáta Holečková, 
Ján Dianovský, Martina Galdíková, Viera Schwarzbacherová. 
Evaluation of potential genotoxic/cytotoxic effects induced 
by epoxiconazole and fenpropimorph-based fungicide in 
bovine lymphocytes in vitro. In Journal of Environmental 
Science and Health, Part B. Pesticides, Food Contaminants, and 

Agricultural Wastes. 2016, 51, 11, 769–776. (IF - 1,575)
 Dňa 22. novembra 2017 v rámci spoločenského večera 
konferencie „Mladí vedci – bezpečnosť potravinového 
reťazca“ konanej v Košiciach boli z rúk predsedu SSPLPVV 
prof. Ing. Jozefa Goliana, Dr., a predsedu veterinárskej sekcie 
doc. MVDr. Slavomíra Marcinčáka, PhD., autorom uvedených 
prác odovzdané diplomy a peňažné odmeny. Predseda 
spoločnosti poďakoval všetkým mladým vedeckým 
pracovníkom, ktorí sa prihlásili do súťaže, a odmeneným 
zaželal veľa úspechov v ich ďalšej práci. Predseda 
veterinárskej sekcie vyslovil presvedčenie, že spoločnosť 
chce touto formou aj v budúcnosti propagovať výsledky 
mladých vedcov a motivovať ich k práci v oblasti vedy a 
výskumu.
     
  doc. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.

Foto: MVDr. Marián Prokeš, PhD.
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XXVII. snem Komory veterinárnych lekárov SR
 Dňa 26. 11. 2017 sa v Kongresovom centre Gino Paradise 
Bešeňová uskutočnilo rokovanie XXVII. snemu Komory 
veterinárnych lekárov SR, najvyššieho orgánu veterinárskej 
stavovskej organizácie na Slovensku. Tohtoročný snem bol 
pre členov komory významný, pretože bol aj volebný, keďže 
sa volilo vedenie KVL SR na ďalšie funkčné obdobie. Snem 
oficiálne otvoril prezident KVL SR MVDr. Tibor Brauner, 
ktorý následne vedenie snemu odovzdal viceprezidentovi 
KVL SR MVDr. Pavlovi Valášekovi. Ako hostia sa snemu 
zúčastnili aj ústredný riaditeľ ŠVPS SR prof. MVDr. Jozef 
Bíreš, DrSc., prezident Komory veterinárnych lekárov Českej 
republiky MVDr. Karel Daniel a viceprezidentka KVL ČR 
Radka Vaňousová, ako aj zástupcovia odborných združení 
a asociácií veterinárnych lekárov. Za našu univerzitu sa 
snemu zúčastnili rektorka UVLF v Košiciach Dr. h. c. prof. 
MVDr. Jana Mojžišová, PhD., a doc. MVDr. Oskar Nagy, 
PhD., prorektor UVLF pre klinickú činnosť a styk s praxou. 
Samotnému zasadnutiu snemu predchádzalo 24. 11. 
2017 spoločné zasadnutie Prezídia KVL SR, dozornej a 
disciplinárnej komisie a regionálnych prezidentov KVL SR, 
a konal sa aj predsnemový seminár KVL SR organizovaný v 
rámci systému vzdelávania veterinárnych lekárov venovaný 
tohto roku problematike ekonomicko-právnemu pozadiu 
veterinárnej praxe. Vo svojich príhovoroch prítomní hostia 
snemu pozdravili zasadnutie snemu a jeho účastníkov, 
zhodnotili doterajšiu spoluprácu ich organizácií s KVL SR, 
zapriali snemu úspešný a tvorivý priebeh a poďakovali sa 
doterajšiemu prezídiu za spoluprácu. Rokovanie snemu 
za UVLF v Košiciach pozdravila rektorka UVLF Dr. h. c. prof. 
MVDr. Jana Mojžišová, PhD., ktorá vo svojom príhovore 
zhodnotila a ocenila doterajšiu dobrú spoluprácu s komorou 
a súkromnými veterinárnymi lekármi pri príprave našich 
absolventov v oblasti získavania praktických zručností a 
skúseností pre zdarný vstup do praxe. Zdôraznila aj význam 
komory ako aktívnej zložky riešenia problémov vznikajúcich 
v rámci vzdelávacieho procesu veterinárnych lekárov. 
Informovala účastníkov snemu o činnosti a aktivitách 
našej univerzity v roku 2017 ako aj o plánoch do ďalšieho 
obdobia v smere naplňovania úloh vyplývajúcich z poslania 
a zámerov ďalšieho rozvoja UVLF. Spomenula úspešnú 
národnú akreditáciu, ako aj medzinárodnú evalváciu a 
akreditáciu univerzity, čo významnou mierou prispelo 
k pretrvávajúcemu záujmu zahraničných študentov o 
štúdium na našej univerzite. Oboznámila účastníkov snemu 
aj o otvorení a zahájení činnosti Univerzitnej veterinárnej 
nemocnice, ktoré významnou mierou posúva vzdelávaciu, 
ako aj odbornú a špecializovanú klinickú činnosť na vyššiu 

kvalitatívnu úroveň. Informovala aj o procesoch tvorby, 
prehodnocovania a schvaľovania jednotlivých študijných 
programov na univerzite v poslednom období. Poďakovala 
sa taktiež za aktívny podiel zástupcov KVL SR na uskutočnení 
medzinárodnej evalvácie a akreditácie univerzity, ako aj na 
organizovaní podujatí, ktoré sa uskutočnili v roku 2017. 
Zdôraznila potrebu získavania spätnej väzby od členov 
komory o absolventoch univerzity na získavanie podkladov 
na smerovanie výučby a jej neustále skvalitňovanie. 
Vyslovila záujem pokračovať v doterajšej dobrej komunikácii 
a korektnej spolupráci s novým vedením KVL SR a potrebu 
hľadania možností ďalej ju rozvíjať v prospech veterinárnej 
profesie a veterinárneho stavu. 
 Samotný snem KVL SR sa riadil účastníkmi schváleným 
programom. Pred samotným zhodnotením činnosti 
komory v jednotlivých oblastiach činnosti sa uskutočnilo 
predstavovanie kandidátov na jednotlivé funkcie a členov 
orgánov komory s následným tajným hlasovaním. Po 
tejto významnej časti snemu sa program niesol 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. 
 Kreovanie nového vedenia KVL SR sa uskutočnilo v dvoch 
kolách volieb kandidátov. Za novú prezidentku KVL SR bola 
zvolená MVDr. Silvia Štefáková a viceprezidentom sa stal 
MVDr. Ladislav Stodola. Za členov prezídia komory boli 
zvolení MVDr. Ľubomír Novotný, MVDr, Róbert Leinstein a 
MVDr. Elemír Žoldoš. Vo voľbách do jednej z dvoch komisií 
komory – dozornej a disciplinárnej za členku disciplinárnej 
komisie bola zvolená aj prof. MVDr. Alexandra Trbolová, 
PhD., prednostka kliniky malých zvierat našej univerzity. 

   doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD.
           prorektor pre klinickú činnosť a styk s praxou
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Jubilejná X. konferencia mladých vedcov v Košiciach

 V dňoch 22. – 23. 11. 2017 sa na Inštitúte vzdelávania 
veterinárnych lekárov v Košiciach uskutočnil jubilejný X. 
ročník vedeckej konferencie MLADÍ VEDCI – BEZPEČNOSŤ 
POTRAVINOVÉHO REŤAZCA. Hlavnými organizátormi 
boli Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
Slovenskej republiky, Národný Kontaktný bod pre vedeckú 
a technickú spoluprácu s EFSA a Univerzita veterinárskeho 
lekárstva a farmácie v Košiciach. Na konferencii sa stretlo 
viac ako sedemdesiat účastníkov z piatich vysokých škôl zo 
Slovenska a dvoch vysokých škôl z Českej republiky. Cieľom 
bolo sústrediť na jednom mieste študentov, doktorandov a 
mladých vedeckých pracovníkov, umožniť im prezentovať 
výsledky svojej vedeckej práce a nadviazať kontakty s 
kolegami zo Slovenska a zahraničia.
Hlavnými témami konferencie boli ako každoročne 
najnovšie trendy celého potravinového reťazca (zdravie 
rastlín, prípravky na ochranu rastlín, kontaminanty, krmivá, 
zdravie a welfare zvierat, potravinárske produkty, zdravie 
ľudí). 
 Účastníkov konferencie privítali členovia vedeckého 
výboru prof. MVDr. Peter Turek, PhD., a doc. MVDr. Anna 
Ondrejková, PhD., ktorí zdôraznili nanajvýš aktuálnu 
problematiku produkcie bezpečných potravín a s tým 
súvisiace snahy vedeckého výskumu v oblasti chémie, 
ekológie, verejného zdravotníctva, veterinárnej medicíny 
a potravinárstva. Spomedzi prednášok a posterových 

prezentácií bolo pätnásť od doktorandov a mladých 
vedeckých pracovníkov z UVLF. Zároveň sa zástupcovia 
UVLF podieľali aj na predsedaní jednotlivých tematických 
sekcií a vedení diskusií. Medzi najviac diskutované príspevky 
patrili „Najčastejšie ochorenia poštových holubov počas 
pretekovej sezóny“ autorov F. Zigo, M. Vasiľ a M. Zigová 
a „Porovnání tuků z jedlého hmyzu s ostatními tuky 
živočišného původu s ohledem na kardiovaskulární 
nemoci“ a „Detekce kovů v jedlém hmyzu s dopadem na 
zdraví člověka“ autorov A. Adámková a M. Adámek z Českej 
republiky, kde diskutujúcich zaujala atraktívnosť témy z 
hľadiska konzumácie hmyzu ako potraviny budúcnosti. 
Diskusia k príspevkom pokračovala vo večerných hodinách 
aj v príjemnej atmosfére spoločenského večera. Už teraz sa 
môžu mladí vedeckí pracovníci tešiť na budúci ročník, ktorý 
by sa mal konať v Nitre. 
 Za mimoriadne vydarenú konferenciu je na mieste 
poďakovať hlavným organizátorom Ing. Zuzane Bírošovej, 
CSc., Ing. Lucii Gabrišovej, Ing. Daniele Hubayovej a Mgr. et 
Ing. Milovi Bystrickému z Ministerstva pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR a Národného Kontaktného bodu pre 
vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA v SR.

  MVDr. Marián Prokeš, PhD.
  člen organizačného výboru konferencie

 UVLF v Košiciach a Syráreň BEL Slovensko,  a. s.,  Michalovce
podpísali zmluvu o spolupráci

 Na základe prvotnej návštevy predstaviteľov Syrárne Bel 
Slovensko, a. s., Michalovce na Univerzite veterinárskeho 
lekárstva a farmácie v Košiciach dňa 3. 7. 2017 a oficiálneho 
pozvania rektorka UVLF v Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr. Jana 
Mojžišová, PhD., prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie 
kvality prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., a vedúci ústavu hygieny 

a technológie mlieka doc. MVDr. Pavel Maľa, PhD., navštívili 8. 
11. 2017 spoločnosť Syráreň Bel Slovensko, a. s., Michalovce.
Pracovná návšteva pozostávala z úvodnej prezentácie 
histórie a súčasnosti Syrárne Bel Slovensko, a. s., Michalovce, 
ktorá je súčasťou francúzskej skupiny Bel patriacej k najväčším 
výrobcom v kategórii syrových porcií, prehliadky závodu 
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a podpisu zmluvy o spolupráci. Rektorka prof. Mojžišová a 
prokurista Syrárne Bel Ing. Martin Buršák podpísali zmluvu 
o spolupráci za účasti ďalších predstaviteľov spoločnosti, a 
to manažéra ľudských zdrojov Ing. Mareka Chariša, riaditeľa 
nákupu mlieka Ing. Ladislava Buchláka a manažéra nákupu 
mlieka a predaja komodít Ing. Gabriela Sarossyho.
 Zmluva o spolupráci je zameraná najmä na spoluprácu pri:
 – vzdelávaní a výchove študentov UVLF,
 – vytváraní možnosti absolvovania študentskej praxe pre 
  študentov UVLF v závode spoločnosti BEL v Mi- 
  chalovciach, 
 – vykonávaní záverečných prác študentov UVLF na témy 
  určené v spolupráci spoločnosti BEL s UVLF,
 – vytváraní možnosti spoločnosti BEL ponúknuť pracovný 
  pomer najlepším absolventom UVLF na základe 
  výsledkov výberového konania,
 – riešení vysokoodborných tém a problematík zadaných 
  spoločnosťou BEL.
 Praktická realizácia zmluvy o spolupráci sa začala 30. 11. 
2017 pracovným stretnutím zástupcov UVLF v Košiciach 
(prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality prof. MVDr. 

Jozef Nagy, PhD., prednosta kliniky prežúvavcov prof. 
MVDr. Pavol Mudroň, PhD., vedúci ústavu výživy, dietetiky 
a krmovinárstva doc. MVDr. Pavel Naď, PhD., vedúci ústavu 
hygieny zvierat a životného prostredia MVDr. Rudolf 
Hromada, PhD., vedúci ústavu hygieny a technológie mlieka 
doc. MVDr. Pavel Maľa, PhD.) a Syrárne Bel Slovensko, a. s., 
na UVLF v Košiciach (riaditeľ nákupu mlieka Ing. Ladislav 
Buchlák, manažér nákupu mlieka a predaja komodít Ing. 
Gabriel Sarossy). Zástupcovia UVLF v Košiciach a spoločnosti 
Syráreň Bel Slovensko sa dohodli, že spolupráca bude v 
najbližšom období zameraná na vyhodnotenie a prezentáciu 
úrovne výživy v PD Paňovce (dodávateľ mlieka pre Syráreň 
Bel Slovensko a.s.), hľadanie možností financovania 
spoločného projektu UVLF v Košiciach a firmy Syráreň 
BEL Slovensko, a. s., organizáciu prezentácie výsledkov 
výživy zvierat (hlavne so zameraním na krmivá bez GMO) 
u rôznych dodávateľov mlieka Syrárne BEL Slovensko, a. s., 
školenia v oblasti zdravia paznechtov dojníc (diagnostika, 
terapia a prevencia chorôb paznechtov, vplyv na kvantitu 
a kvalitu mlieka), prípadnú podporu účasti študentov na 
medzinárodných vzdelávacích aktivitách.
 V súlade so zmluvou o spolupráci spoločnosť Syráreň Bel 
Slovensko poskytla v závere roka 2017 UVLF v Košiciach 
finančné prostriedky na zakúpenie automatického 
analyzátora na meranie obsahových zložiek v mlieku, 
prístroja na presné počítanie somatických buniek a prístroja 
na automatické stanovenie teploty tuhnutia mlieka.

prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD. 
prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality

 V dňoch 7. 11. a 8. 11. 2017 sa študenti 3. ročníka 
študijného programu kynológia a študijného programu 
vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a 
hipoterapii Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie 
v Košiciach zúčastnili výjazdu v Michalovciach. Študentom 
ale aj vyučujúcim profesorom odprezentovali policajní 
psovodi oddelenia služobnej kynológie SR zadržanie 
páchateľa v ochrannom „ringo“ obleku, vyhľadávanie drôg 
u páchateľov, v cestovných taškách, označovanie krabíc 
s trhavinami, ukážky policajného zásahu pri ozbrojených 
osobách, zadržanie páchateľa unikajúceho pred služobným 
psom, ale aj stopovanie osôb, vyhľadávanie nábojov. Mali 
sme možnosť vidieť vynikajúce ukážky spolupráce psovoda 
a psa.
 Okrem policajných psovodov sa prišli o svoje skúsenosti 
podeliť aj horskí záchranári. Prezradili nám niečo z výcviku 

Služobné zvieratá v praxi

záchranárskych psov. Rozprávali nám o tom, akým spôsobom 
vyhľadávajú osoby zavalené lavínami. Ukázali nám lavínový 
batoh, ktorý v prípade lavíny zvyšuje šancu na prežitie. V 
prípade zasiahnutia lavínou je dôležité, aby postihnutý ostal 
na povrchu lavíny a mal čo najviac chránenú hlavu. Z tohoto 
dôvodu sa začali vyrábať lavínové ruksaky s nafukovacím 
vankúšom, ktorý sa po aktivovaní nafúkne z tlakovej fľaše 
uloženej v ruksaku za cca 2 – 3 sekundy.
 Na tomto stretnutí sme sa dozvedeli mnoho zaujímavých 
informácií z oblasti policajnej kynológie a horskej 
záchrannej služby. Zároveň sa chceme poďakovať pánovi 
RNDr. Vladimírovi Ďurišinovi za organizačné zabezpečenie 
podujatia.

Zuzana Takáčová 3. ročník DF CANHIP
Foto: Katarína Kotrbová, Silvia Sciranková

Vyhľadávanie drog pri osobách Vyhľadávanie nábojníc
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ZAMERANIE MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE:

Hlavným zameraním medzinárodnej vedeckej konferencie je prezentácia aktuálnych poznatkov
o zdravotnej bezpečnosti a  kvalite hydinového mäsa, výrobkov z hydinového mäsa, vajec,
vaječných výrobkov, produktov rybolovu, zveriny z voľne žijúcej a farmovej zveri a medu.

Kontakt:
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Ústav hygieny a technológie mäsa
HA XXXIX

Komenského 73, 041 81 Košice
www.uvlf.sk

Tel. č.: +421 915 984010; + 421 915 984564
E-mail: jozef.nagy@uvlf.sk

             eva.skovranova@uvlf.sk
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Životné jubileum prof. MVDr. Gabriela Kováča, DrSc., Dip. ECBHM

 V novembri toho roku sa 
dožil v plnej tvorivej aktivite 70 
rokov prof. MVDr. Gabriel Kováč, 
DrSc., vedecko-pedagogický 
pracovník a predstaviteľ odboru 
vnútorných chorôb zvierat, 
bývalý prednosta Kliniky 
prežúvavcov UVLF v Košiciach. 
Jubilant sa narodil 8. 11. 1947 
v Trnave. Po ukončení SPTŠ v 
Trnave v rokoch 1966 až 1972 

študoval na VŠV v Košiciach. Spolu s manželkou Máriou 
vychovali tri deti. Toho času venuje zvýšenú pozornosť 
starostlivosti o svoje 2 vnúčatá. 
 S diplomom veterinárneho lekára nastúpil na katedru 
vnútorných chorôb prežúvavcov a ošípaných ako asistent 
pre výskum. V rokoch 1972 – 1973 absolvoval základnú 
prezenčnú vojenskú službu vo VVVÚ v Prahe, z tohto 
obdobia pochádzajú aj jeho prvé publikačné aktivity. Po 
návrate na VŠV v Košiciach pracoval ako odborný asistent 
pre pedagógiu (1974). Od roku 1975 bol zaradený do 
externej ašpirantúry a v roku 1978 obhájil kandidátsku 
dizertačnú prácu. V roku 1982 bol menovaný za docenta a 
v roku 1990 obhájil doktorskú dizertačnú prácu, v roku 1997 
bol menovaný za profesora v odbore vnútorné choroby 
hospodárskych zvierat a farmakológia. V roku 2005 získal 
titul Dip. ECBHM. V rokoch 1989 až 1991 bol vedúcim 
katedry vnútorných chorôb prežúvavcov a ošípaných a 
prorektorom VŠV pre vedecko-výskumnú činnosť a styky so 
zahraničím. V rokoch 1997 – 2002 zastával funkciu vedúceho 
katedry vnútorných chorôb prežúvavcov a ošípaných. V 
rokoch 2003 – 2007 bol prednostom II. internej kliniky 
a od septembra 2007 do roku 2011 prednostom kliniky 
prežúvavcov. Už počas štúdia pracoval ako demonštrátor, 
vedecká pomocná sila u prof. MVDr. F. Hrudku, DrSc., a 
neskôr u prof. MVDr. L. Vrzgulu, DrSc. Ako študent sa aktívne 
zapojil do ŠVOČ, v ktorej pokračoval ako asistent po dobu 
10 rokov vo funkcii vedeckého sekretára. Neskôr absolvoval 
študijné a prednáškové pobyty na VF v Holandsku, Fínsku, 
Francúzsku, Anglicku, na Kube a mnohopočetné krátkodobé 
pobyty v rámci vedeckých a odborných podujatí zvlášť s 
bujatrickou tématikou doma, v európskom a celosvetovom 
priestore. Zahraničné pobyty obohatili jeho vedecko-
pedagogický profil a prispeli k jeho menovaniu do 
významných odborných a vedeckých komisií, vedeckých 
rád na UVL v Košiciach, VF VFU v Brne, LF UPJŠ v Košiciach. 
Bol podpredsedom a predsedom OVL SAPV, bol a je prvým 
podpredsedom SKVH, doteraz je členom Predsedníctva 
SAPV, Vedeckého kolégia SAV pre pôdohospodárske vedy, 
SSVL a bol predsedom jej subsekcie pre choroby hovädzieho 
dobytka, kontaktná osoba pre Svetovú bujatrickú 
spoločnosť a člen jej rozšíreného výboru, spoluzakladateľ a 
člen výkonného výboru pre organizáciu Stredoeurópskych 
bujatrických kongresov, člen Britskej veterinárnej asociácie 
pre choroby hovädzieho dobytka, člen Vedeckej rady 
poradcov Amerického biografického inštitútu. Jubilant bol 
členom, neskôr podpredsedom a predsedom komisie VEGA 
MŠ SR a SAV pre pôdohospodárske vedy, podpredsedom 
neskôr predsedom Rady pre pôdohospodárske vedy APVV; 
členom pracovnej skupiny AK SR na oblasť veterinárnych 

vied; členom Technického výboru SNAS. Bol členom 
viacerých redakčných rád vedeckých časopisov. V rámci 
riadenia vedecko-výskumných aktivít zastával významné 
funkcie v mnohých odborových komisiách, okrem iných bol 
predsedom Komisie pre obhajoby doktorských dizertačných 
prác (DrSc.). Jubilant bol aktívny v poradenskej a expertíznej 
činnosti smerovanej na pomoc poľnohospodárskej praxi, 
pri riešení aktuálnych zdravotných problémov HZ. Úzko 
spolupracoval s výrobnými podnikmi pri navrhovaní, 
overovaní nových liečiv a pomôcok pre poľnohospodársku 
a veterinársku prax. Prof. Kováč sa svojou doterajšou 
činnosťou zaradil medzi čelných predstaviteľov slovenskej 
veterinárnej medicíny, najmä v odbore vnútorné choroby 
zvierat. Dokladom toho je najmä objasnenie etiopatogenézy, 
rozpracovanie diagnostiky, terapie a prevencie ekonomicky 
najzávažnejších porúch látkového metabolizmu hlavných 
druhov hospodárskych a voľne žijúcich zvierat. Doterajšia 
vedecko-výskumná činnosť prof. Kováča je prezentovaná 
doma i v zahraničí v mnohopočetných vedeckých prácach, 
vysokoškolských učebniciach, skriptách a vedeckých 
prácach v zborníkoch z konferencií. Bol ako zodpovedný 
riešiteľ a spoluriešiteľ záverečných správ štátnych i 
rezortných výskumných úloh, medzinárodných grantových 
projektov aj v rámci SR, priebežných správ výskumu, 
výskumných a odborných prác na báze HČ. Vypracoval 
množstvo recenzií, oponentských posudkov, odborných 
prekladov, podieľal sa na spracovaniach hesiel v slovníkoch 
a encyklopédiách a mnohých iných publikovaných prác, z 
ktorých k najvýznamnejším patria poznatky zo stanovenia 
období nízkej koncentrácie vitamínu E v krvnom sére HD, 
oviec a ošípaných; z objasnenia etiopatogenézy, diagnostiky, 
terapie a prevencie NSD mladého hovädzieho dobytka; 
hypovitaminóz B-komplexu; interakcií antioxidantov a 
PNMK; využitia sorbčných schopností prírodných sorbentov; 
poznania klinického obrazu a vnútorného prostredia 
HZ a voľne žijúcej zveri v priemyselne exponovaných a 
chemizáciou zaťažených oblastiach. V poslednom období 
sa orientoval na aplikáciu prvkov genomiky, proteomiky, 
nutrigenomiky, metabolomiky, pre reálnu selekciu zvierat na 
základe zdravotných znakov, na aplikáciu proteínov akútnej 
fázy zápalu pri odhaľovaní subklinických ochorení, popísal 
nešpecifický zápalový proces zistený pri lipomobilizácii pred 
a v popôrodnom období vysokoúžitkových dojníc. Doteraz sa 
venuje štúdiu príčin dosahovaného krátkeho produkčného 
veku dojníc a zvlášť zdôvodňuje opodstatnenosť 
prinavráteniu sa k chovu našich pôvodných plemien 
hovädzieho dobytka (slovenský strakatý a pinzgauský) 
v prirodzených chovateľských podmienkach. Jubilant sa 
významne podieľal na výchove študentov, doktorandov, 
docentov a profesorov i na budovaní dnešnej kliniky 
prežúvavcov ako moderného vysokoškolského pracoviska 
európskej úrovne. Za vyššie uvedené aktivity jubilantovi boli 
udelené významné ocenenia VŠV, UVL, SAPV, MP SR a SPZ. 
 Vážený pán profesor, kolega, priateľ, tešíme sa z Tvojich 
doterajších úspechov a pri príležitosti Tvojho životného 
jubilea Ti prajeme pevné zdravie, pohodu v rodine, pracovný 
elán, bohatú tvorivú invenciu a radosť z úspechov najbližších, 
spolupracovníkov a priateľov. 

  prof. Dr. MVDr. Pavol Mudroň, PhD., Dip. ECBHM.
                     prof. MVDr. Peter Reichel, PhD.



www.uvlf.sk 21

Vianočný koncert 2017

 Rektorka Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., 
už tretí rok po sebe  pozvala všetkých zamestnancov 
univerzity do Domu umenia na vianočný koncert, 
ktorý je nielen výrazom poďakovania za celoročnú 
prácu, ale aj príležitosťou na prežívanie krásnej hudby, 
stretnutie s priateľmi a príjemnú zábavu. Vianočný 
koncert 2017 v podaní Štátnej filharmónie Košice pod 
taktovkou dirigenta Maroša Potokára bol príležitosťou 
spomaliť pracovné tempo a vychutnať si atmosféru 
pokoja a radosti pri krásnych tónoch hudby. Zaznela 
predohra k opere  L´isola Disabitata  Josepha Haydna, 
Jeseň a Zima zo známych husľových koncertov Antonia  
Vivaldiho Štyri ročné obdobia so sólistom na husliach  
Mátyásom Mézesom, predvianočnú atmosféru určite 
navodila hudba Karola Svobodu  z filmu Tri oriešky pre 
Popolušku a na záver aj vianočné koledy pre symfonický 
orchester v úprave Adriána Harvana   Narodil  sa Kristus 
pán,  Búvaj dieťa krásne a Tichá noc. 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 prácu vykonanú v 
prospech univerzity a zaželala im do ďalšieho roka 
všetko najlepšie. Po prípitku pani rektorky a prorektorov 
už večer pokračoval až do polnoci tradične – v spojení s 
hudbou, tancom, dobrým jedlom a vínom... Tento večer 
14. decembra 2017 bol pre päťsto prítomných hostí 
tým, čo sľuboval byť – príjemným večerom naplneným 
umeleckými zážitkami  i veselou zábavou. 

(lk), Foto: MVDr. Ladislav Pačaj



 A opäť sú tu Vianoce! Ľudia sú k 
sebe milší a láskavejší. Možno je to 
predvianočnou atmosférou a čarom 
Vianoc, ktoré sa odráža v očkách tých 
najmenších detí. No skôr ako naše 
rodiny zasadnú k štedrovečernej večeri, 
nesmieme zabudnúť na stretnutie s 
Mikulášom.
 Rada ZO OZPŠaV UVLF v Košiciach 
v spolupráci s vedením univerzity 
zorganizovala vo vynovenej jedálni na 
Podhradovej pre detičky zamestnancov 
veľké stretnutie s Mikulášom vo veľký 
deň 10. 12. 2017 o 15. hod. Čakanie na 
Mikuláša deťom spríjemnilo divadlo 
CROCUS Theatre so svojou muzikálovou 
rozprávkou o kúzelnom Félixovi. Kúzelný 
Félix v rozprávke hravou a veselou formou 
za asistencie detí naučil princa Oriona 
čarovné slovíčka a zásady slušného 
správania. Deti boli príbehom o kúzelnom 
Félixovi, ktorý chcel neposlušného 
princa premeniť na najlepšieho kráľa 
na svete, veľmi nadšené a okúzlené. Aj 
Felix sa stretol s dobrým Mikulášom a 
spolu rozveselili všetky deti. Mikuláš so 
svojimi pomocníkmi, čertom a anjelom 
porozdával darčeky dobrým detičkám 
a teší sa, že sa o rok stretnú a znova mu 
zaspievajú pesničky a zarecitujú krásne 
básničky.
  Veľká vďaka patrí divadlu CROCUS 
Theatre 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
MVDr. Monika Garčárová

Mikulášske podujatie

Blahoželáme jubilantom...

doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.
Viera Beľušová

Ing. Renáta Božíková
Viera Hriczišonová
Zuzana Behunová

Ondrej Širilla
prof. MVDr. Dionýz Máté, PhD.

RNDr. Štefan Mazáň

Katarína Kováčová
doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc.

prof. MVDr. Gabriel Kováč, DrSc.
prof. MVDr. Miloslav Ondrašovič, CSc.

prof. MVDr. Jaroslav Hajurka, PhD.
doc. RNDr. Martin Gavalec, CSc.
doc. MVDr. Jozef Neuschl, PhD.

... ktorí v mesiacoch november a december  oslávili svoje životné jubileá. Do ďalších rokov im želáme okrem 
pevného zdravia, šťastia, pokoja a porozumenia aj splnenie všetkých  pracovných i osobných prianí.
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Ako dopadlo šieste pokračovanie UVLF pusťme si žilou?

 Od nepamäti je krv označovaná ako najdrahšia červená 
tekutina. Je to tekutina, bez ktorej živá bytosť nedokáže 
existovať. Transfúzia krvi zachránila už milióny ľudských 
životov. Vďaka nej môžu ľudia aj s ťažkým zranením prežiť a 
doktori pri ťažkej operácii udržať človeka pri živote. Ale stále 
tejto vzácnej tekutiny nie je dostatok na to, aby sa mohla 
používať stále a všade. A práve preto sme sa opäť po roku 
rozhodli zorganizovať akciu, kde bolo umožnené študentom 
a zamestnancom UVLF v Košiciach priamo v budove školy 
darovať krv a okúsiť ten pocit, že možno práve oni o pár dní 
zachránia svojou krvou niekomu život.
 Dňa 14. novembra 2017 sa uskutočnilo v poradí šieste 
pokračovanie našej veľmi úspešnej akcie s názvom UVLF 
pusťme si žilou. Samozrejme tejto udalosti predchádzala 
aj dôkladná príprava, aby jej priebeh mohol byť úspešne 
zvládnutý, a to dohodnutie termínu so zdravotníkmi z 
Národnej transfúznej služby, zabezpečenie priestoru 
a občerstvenia, ktoré nám poskytlo študijné oddelenie, 
za čo sme im veľmi vďační, príprava miestnosti deň pred 
začiatkom akcie a nakoniec samotný priebeh odberov, pri 

ktorom „asistovali“ dve moje verné kolegyne zo spolku. O 
úspešnosti akcie za seba hovoria samotné čísla a spokojnosť 
zdravotníkov z Národnej transfúznej služby, nakoľko sa im v 
krátkom časovom intervale podarilo odobrať krv 35 darcom 
zo 71 záujemcov. Z hľadiska veľkého záujmu 20 záujemcov 
sme museli poslať priamo na transfúznu stanicu na odber, 
kvôli nedostatku času mobilného odberu na našej alma 
mater. Ostatní, žiaľ, nespĺňali všetky potrebné podmienky na 
odber. Teším sa, že naša akcia UVLF pusťme si žilou 6, ktorá 
počtom záujemcov ani tentokrát nezaostávala, až priam 
dosiahla doposiaľ jej rekordnú účasť, sa dostáva čím viac do 
povedomia našich študentov. 
 Všetkým darcom, záujemcom ale aj pomocníkom pri 
priebehu akcie sa chceme v mene našej univerzity UVLF 
v Košiciach a SKŠF veľmi pekne poďakovať a zároveň 
dúfame, že sa pri podobných akciách budeme stretávať 
a hlavne podieľať v hojnom počte.

A. Szabová, P. Palušová

IVSA Macedónsko
na UVLF v Košiciach

 Vďaka výmennému programu Medzinárodnej asociácie 
veterinárnych študentov IVSA, organizácie celosvetovo 
združujúcej veterinárnych študentov, navštívilo našu 
univerzitu v dňoch 25. – 30. 11. 2017 osem študentov z 
Macedónska študujúcich veterinárnu medicínu v hlavnom 
meste Macedónska Skopje. Výprava bola zložená zo šiestich 
dievčat a dvoch chlapcov z rôznych ročníkov. Myšlienka 
zorganizovať výmenu práve s týmito I-vsákmi vznikla 
počas konverzácie, kedy sme súčasnej prezidentke Ivane 
Arsovskej pomáhali a radili s ich práve novozaloženou IVSA 
organizáciou v Macedónsku. Zhodli sme sa, že najlepšie sa 
ľudia učia skúsenosťami a zážitkami, a tak sme sa pustili do 
organizovania výmeny. Organizácia výmen v rámci našej 
IVSA Slovakia na UVLF sa vždy stretáva s pomocou referátu 
pre zahraničné štúdium, ktoré na čele s pánom prorektorom 
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MVDr. Martinom Tomkom, PhD., ochotne rieši naše žiadosti 
a požiadavky tak, aby výmena prebehla na úrovni a účastníci 
výmeny mohli neskôr na tento čas, univerzitu, Slovensko a 
hlavne priateľstvá spomínať čo najlepšie. I keď samotný čas 
na program predstavoval len päť dní a čas bežal neskutočne 
rýchlo, dokázali sme počas neho zažiť neskutočne veľa. 
Celé prípravy výmeny vyvrcholili ich príchodom v sobotu 25. 
11. vo večerných hodinách, kedy sme ich privítali na košickej 
autobusovej stanici, kde ich doviezol autobus smerujúci z 
letiska v Budapešti. Unavených a premrznutých sme sa im 
pomohli ubytovať na jednom z našich školských internátov, 
kde ich čakala večera a posteľ, ktorú sme ich vrelo odporučili, 
keďže nasledujúci deň nás čakal výlet do Vysokých Tatier. 
Nasledujúce ráno nepôsobilo práve najkrajšie vďaka 
silnému dažďu, ale Tatry ako pri každej našej výmene opäť 
nesklamali. Svoje čaro ukázali už po ceste v autobuse, 
kedy niekto výkrikom ,,wau” prebudil spáčov v autobuse 
a spôsobil tak nemý úžas na ich tvárach. Vybrali sme 
trasu Štrbské Pleso – Popradské Pleso, ktorá zodpovedala 
bezpečnostným podmienkam v danom počasí a ponúkla 
nezabudnuteľný zážitok s poriadnou snehovou nádielkou 
a guľovačkou. Po „oddychovom“ víkende bol čas zoznámiť 
sa so samotnou univerzitou, a tak pondelkové ráno bolo 
venované prehliadke našej alma mater. Nemôžem spomenúť 
prekvapenie našich návštevníkov, ktorí žasli pri pohľade na 
našu novopostavenú Univerzitnú veterinárnu nemocnicu a 
neustálu rekonštrukciu viacerých budov v areáli. Prehliadka 
univerzity bola zakončená na klinike koní, kde bol pripravený 
prvý workshop s MVDr. Petrou Horňákovou, ktorý sa však 
musel preložiť kvôli neplánovanému operačnému zákroku 
pacienta – artroskopii koňa. To sme ešte netušili, že táto 
nečakaná zmena v programe pre našu výmenu spôsobí 
toľkú radosť a nadšenie. Z neskoršieho rozprávania sme 
sa dozvedeli, že na univerzite v Skopje majú len jedného 
koníka pre študentov a zákrok či celý predoperačný 
priebeh so sedáciou koňa z nich nikto nezažil, a to členmi 
výmeny boli aj študenti v končiacom ročníku. Poobedie 
patrilo prehliadke mesta Košice s výstupom na vežu 
Dómu sv. Alžbety s nádherným výhľadom na celé mesto či 

ochutnávkou sladkých dobrôt v cukrárni Aida.
 Súčasťou každej našej výmeny je takzvaná tradičná večera, 
počas ktorej pohostíme svojich hostí tradičnými špecialitami 
a nechýba ani pravá slovenská zábava v podaní hudby, krojov 
a tancov, o ktorú sa nám stará školská hudobná skupina 
„Bačova slina” pod vedením študenta štvrtého ročníka 
ŠP VVL Filipa Reptu. Tentokrát naše pozvanie na tradičnú 
večeru prijal aj pán prorektor Tomko, z čoho sa veľmi tešíme, 
pretože celej udalosti svojou prítomnosťou a príhovorom 
pridal na dôležitosti.
 Nasledujúce dni čakalo našich účastníkov množstvo 
workshopov na klinikách, ale nezabudlo sa ani na 
spoločenské akcie ako Mikulášska párty usporiadaná 
všetkými klubmi UVLF v priestore medzi internátmi či Pub 
Quiz v anglickom jazyku. Našim kolegom pripravil prehliadku 
v AT klube a prednášku MVDr. Miloš Halán, PhD., ktorých 
pokračovaním bola praktická časť, pri ktorej bola možnosť 
sa správne naučiť manipulovať, fixovať či odoberať krv 
plazom. Nemenej zaujímavé bolo USG vyšetrenie a následné 
stanovenie diagnózy pacientovi s MVDr. Máriou Figurovou, 
PhD., na klinike malých zvierat či nácvik kanylácie u koní s 
MVDr. Petrou Horňákovou a hodina chirurgie malých zvierat 
a MVDr. Martinom Kožárom, počas ktorej mali možnosť 
asistovať pri cystotómii pacienta.
 I keď sme program tejto výmeny naplnili do bodky a 
vo štvrtok 30. 11. naši kamaráti odišli v skorých ranných 
hodinách späť do Macedónska, tomuto dobrodružstvu nie 
je koniec. Vo februári sa totiž osem našich študentov vydá 
na cestu do Skopje, kde budú reprezentovať Slovensko, 
univerzitu a ďalej rozvíjať profesijné či kamarátske vzťahy.
 Na záver by som sa chcela poďakovať celému vedeniu 
UVLF ako aj spomínaným pedagógom za pripravenie 
odborných workshopov a venovanie svojho voľného času, 
bez ktorých by táto výmena nedopadla tak úžasne a v 
mysliach nás všetkých nezabudnuteľne.

Daniela Rolková, 6. ročník ŠP VVL
prezidentka IVSA Slovakia
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Zážitky s IVSA Thessaloniki v Grécku

 Výmena s Gréckom sa uskutočnila od 19. – 26. 11. 2017. Pre 
väčšinu z nás to bola prvá skúsenosť, a preto bol náš príchod 
do Grécka s menšími obavami. Po nedeľňajšom privítaní 
a po prvých 10 minútach strávených pri obede s našimi 
gréckymi kamarátmi sme pochopili, že to bude výmena, 
na ktorú nikdy nezabudneme. A tak sa aj stalo. Po našom 
príchode sme boli veľmi unavené, a tak nás naši Gréci zobrali 
do ich ubytovaní, do podnájmov, v ktorých bývali. Angličtina 
sa nám veľmi rýchlo dostala do podvedomia, a to až tak, že 
naša slovenčina bola popretkávaná slovami z angličtiny. Aby 
sme sa lepšie spoznali, mali sme uvítací večierok v biliard 

Ochutnávka PD Paňovce

 Milí kolegovia, 
na našej univerzite v spolupráci so školským klubom IVSA 
Slovakia sme v rámci Svetového dňa zdravia – One Health 
Day, ktorý si pripomíname každoročne 3. novembra, 
organizovali ochutnávku mliečnych výrobkov z mliečnej 
farmy Poľnohospodárske družstvo Paňovce, ktorá je od 
Košíc vzdialená 25 km. Zorganizovať niečo také prišlo s 
myšlienkou, že je to farma v mojej rodnej dedine a teší ma, že 
toto družstvo pre nás poskytuje zdravé produkty a výrobky 
z nich. Výrobky si obyvatelia obce a okolia majú možnosť 
zakúpiť stále čerstvé priamo na družstve. Keďže je už celý 
svet kvázi „nezdravý“, veľmi ma teší, že na Slovensku máme, 
aj keď veľmi málo, ale predsa, pár fariem, ktoré dbajú o naše 
zdravie. Keďže sme študenti všeobecného veterinárskeho 
lekárstva a raz z nás budú lekári, ktorí budú robiť všetko pre 

to, aby sme zachovali zdravé hospodárske zvieratá, záleží 
nám na týchto veľkochovoch. Všetci vieme, aké blahodarné 
účinky má pre naše telo mlieko, ale k tomu, aby bolo mlieko 
zdravé, potrebujeme zdravé kravičky. 
 Farma pre nás poskytuje komfort vo forme mliečneho 
expresu, ktorý predstavuje mobilný predaj čerstvého 
kravského mlieka na viacerých stanovištiach nášho mesta 
Košice v dňoch od pondelka do soboty. Produktmi na predaj 
okrem mlieka sú tvaroh, maslo, smotana, cmar, kefír, tvarohová 
pochúťka, kravská hrudka a kravská hrudka s pažítkou. Z 
chovu hydiny sú to vajíčka. Spoločnosť PD Paňovce vznikla 
v roku 1994 a obhospodaruje poľnohospodársku pôdu na 
výmere 770 ha. Zaoberá sa pestovaním trhových plodín a 
krmovín, chovom hovädzieho dobytka s produkciou mlieka, 
mliečnych teliat, výkrmom ošípaných a chovom hydiny. 
Chov hovädzieho dobytka sa zameriava okrem produkcie 
kravského mlieka aj na vlastný odchov jalovíc pre obnovu 
vlastného stáda kráv. Filozofiou farmy je produkovať kvalitné 
a zdravé výrobky a zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj a 
primeranú starostlivosť v krajine, v ktorej hospodárime. 
Dlhodobým cieľom družstva je postupne sa transformovať 
na farmu, ktorá bude samostatne vyrábať svoje vlastné 
výrobky so zameraním na tradičné domáce chute.
 Nakoniec by som chcela vysloviť slová vďaky celému 
vedeniu UVLF a PD Paňovce za pomoc pri organizovaní a 
hlavne umožnení zrealizovať túto akciu, ktorá, ako verím, 
získa na našej univerzite tradíciu a rozšíri myšlienku o 
domácich produktoch prospešných nášmu zdraviu.

Iveta Dringušová 
členka školského klubu IVSA Slovakia

bare, kde sme sa taktiež prvýkrát stretli s ľuďmi z Nemecka, 
ktorí boli tiež v tom čase na výmene v Thessaloniki. 
 Veľa času sme strávili nielen s Grékmi, ale aj s Nemcami, 
keďže boli častokrát naše programy rovnaké. V pondelok 
sme mali ako základnú časť dňa prehliadku univerzity 
a kliník. Na ich univerzitnej pôde sa nachádzali všetky 
univerzity z Thessaloniki so všetkými možnými odbormi. 
My sme samozrejme navštívili Veterinárnu univerzitu a 
mali sme prehliadku laboratórií, výučbových miestností, 
preparátov, mikroskopov. Náš prvý deň sme zavŕšili večerou 
na grécky spôsob a začali sme sa učiť my v gréčtine a Gréci 
v slovenčine rôzne frázy a slová. Na ďalší deň sme navštívili 
kliniku veľkých zvierat, kde sme mali možnosť popestovať si 
malé jahniatka, spraviť si ultrazvuk na gravidných ovečkách 
a taktiež vyskúšať si umelo nafingovaný pôrod. Pôrod bol 
najzaujímavejšou časťou dňa. Keďže u nich uprednostňujú 
pôrod v ľahu, ťahali sme cez panvovú kosť prichytenými 
reťazami o nohy a čeľusť malé teliatko, ktoré zomrelo hneď 
po pôrode a ktoré pre tento účel udržujú v chladničke. 
Nie len my sme boli ohúrené, ale aj naši hostitelia, ktorí 
by mimo našej výmeny túto skúsenosť nikdy nezískali. 
Prednášky pokračovali aj na ďalší deň. A aký bol náš dojem 
z ich univerzity a doktorov? Videli sme, že nemajú najkrajšie 
laboratóriá a prednáškové miestnosti, ale v porovnaní s 

www.uvlf.sk 25



 Keď som dostala možnosť stať sa exchange officer pre 
IVSA Slovakia (starostlivosť o výmeny študentov), vedela 
som, že to bude pre mňa znamenať veľkú zodpovednosť. 
Na druhej strane aj obrovskú príležitosť, ktorú sa chystám 
naozaj využiť. 
 Medzinárodná asociácia študentov veterinárnej medicíny, 
čiže IVSA, organizuje každoročne kongres, ktorý býva počas 
letného obdobia, a sympózium počas zimy. Tento rok sa 
konal 66. ročník IVSA sympózia v Prétorii, v Juhoafrickej 
republike. V dňoch 7. – 20. 12. 2017 sa ho zúčastnilo vyše 170 
študentov z celého sveta a ja som mala tú česť reprezentovať 
Slovensko a našu univerzitu. 
 Po naozaj dlhej a náročnej ceste nás v Johannesburgu čakal 
organizačný výbor študentov. Prvú noc sme boli ubytovaní 
priamo v Joburgu, ako miestny volajú Johannesburg. Malé 
domčeky boli plné študentov, kde prebiehali zvítania 
starých, no aj zoznamovania nových priateľov. Desať dní je 
na objavovanie krás Afriky málo a nás čakal naozaj pestrý 
a nabitý program. Hneď prvé ráno sme sa rozdelili do 
niekoľkých skupín. Každá odišla vlastnou cestou. Ja som si 
vybrala návštevu rodinnej rezervácie pre slony africké. Slony, 

IVSA Slovakia v Juhoafrickej republike
...moja neopakovateľná skúsenosť...

ktoré tam žijú, boli buď zachránené, alebo narodené priamo 
v rezervácii. Ich slony sú veľmi kontaktné a priateľské a práve 
touto formou interakcie sa snažia edukovať širokú verejnosť 
a oboznámiť ich s problematikou ochrany slona afrického. 
Po krásnom slnečnom dni medzi slonmi sme sa presunuli 
do Sondela, kempingovej rezidencie v oblasti Limpopo. 
Rozložili sme stany a africké dobrodružstvo sa mohlo začať 
naplno. Po daždivej a chladnej noci prišlo horúce ráno a my 
sme sa už nemohli dočkať návštevy safari. Samozrejme, že 
nechýbali žirafy, zebry, antilopy, byvoly, pštrosy, nosorožce, 
rôzne druhy pestrofarebných vtákov, známy „Timon a Pumba 
z Levieho kráľa“ (surikata a prasiatko) a veľa hmyzu a plazov. 
V kempe sme potom strávili zvyšok dňa oddychom pri 
bazéne a návštevou parku mačkovitých šeliem. Ďalší deň 
sme začali prednáškou o anestéziológii veľkých afrických 
cicavcov, po ktorej nasledovala prednáška o probléme s 
pytliactvom šupinavca savanového, ktorý sa v priebehu pár 
rokov presunul do zoznamu ohrozených živočíchov. Štvrtý 
deň sme dorazili do univerzitného areálu Onderstepoort 
v Prétorii. Univerzita bola založená v roku 1908 a od 
20-tych rokov minulého storočia je jej súčasťou aj fakulta 

tým majú lepšie, špičkovo vybavené kliniky, veľmi milých, 
ústretových doktorov, ktorí ich taktiež vedú k tomu, aby sa 
stali čo najlepšími veterinármi. 
 Keďže Solún je druhé najväčšie mesto v Grécku a je 
bohaté na historické stavby a pamiatky, nevynechali sme ich 
návštevu a ani dlhé prechádzky prístavom či plavbu loďou 
po mori. Najčarovnejšia bola Biela veža, ktorá sa týčila nad 
morom, a to hlavne v noci celá osvetlená. Ani Aristotelove 
námestie, víťazný oblúk či kostol sv. Demetria nezostali bez 
povšimnutia a zanechali v nás tiež príjemný estetický zážitok. 
Taktiež sme veľa okúsili z gréckych pesničiek, ktoré sme si po 
večeri živej hudby začali spievať a aj dnes si ich s radosťou 
vypočujeme. Z celého týždňa zaujímavého programu na 
nás čakal celodenný výlet v Arctouros, kam sme cestovali tri 
hodiny, ale tie stáli za to. Videli sme medvede v rezervácii v 
horách, ktoré boli zachránené z nepriaznivých podmienok 
alebo preto, že boli choré či v núdzi a potrebovali na prežitie 

ľudský zásah. Z celého výletu bol dych vyrážajúci výhľad na 
prírodu, nikdy v živote sme nič také nevideli a preto sme 
rady, že aj keď hladné a s prázdnym žalúdkom sme sa na ten 
kopec vyštverali. Predposledný deň v Solúne sme si zahrali 
City Rally, náučno-zábavnú hru, v ktorej sme spoznávali 
Thessaloniki, kultúrne miesta, grécke jedlo, ich jazyk a ľudí. 
A posledný rozlúčkový deň pred odchodom naspäť domov 
sme v rámci prechádzky vystúpili na ich hrad, pokochali 
sa výhľadom na celé mesto a užívali sme si do poslednej 
chvíle prítomnosť jeden druhého. Vytvorili sme si skvelé 
kamarátstva a nezabudnuteľné zážitky, kvôli ktorým sa nám 
neskutočne ťažko odchádzalo. Smutné, že odchádzame, 
sme sa s plačom lúčili, ale šťastné, že za pár mesiacov ich na 
Slovensku my privítame s otvorenou náručou a ukážeme im 
niečo z nášho sveta. 

Adriana Bieliková, IVSA 

Nelson Mandela Odborná časť
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 Pekelná predpoveď počasia na neskorú jesennú sobotu 
bola všelijaká, len nie priaznivá. Chladno a dážď, len poobede 
tak na hodinku vyjasnenie. A ešte niekoľko dní pred tým 
pozvánka na jesenný výstup na Sivec. Kto by uveril, že niekto 
príde, bol by za blázna. Sobota ráno na železničnej zastávke 
Ružín. Vystupujem z vlaku. Mierne mrholenie. Z celej súpravy 
len z posledného vozňa vystupujú dve dievčatá, inak nikto. 
Spoznávam Nikolu z hodín kondičného posilňovania. Aj so 
spolužiačkou úsmev na tvári a otázka: „Ide sa na Sivec?“ „Ja 
určite, je len na vás, či pôjdete so mnou.“ Jasné, ide sa. Pri 
moste čakáme ešte 5 minút, či náhodou ešte niekto nedôjde 
autom... Nik. Prestáva pršať. Vyrážame. Stromy bez lístia 
umožňujú výhľad na priehradný múr, ktorý je ináč skrytý 
za stromami. Stúpanie na Priehyby je prekvapujúco bez 
veľkého blata, ktorým sme sa brodili po minulé roky, ale 
aby sme si nemysleli, ako nám je dobre, začína liať. Rýchlo 
niečo zjeme, dáme si čaj s... a v daždi šliapeme záverečný 
úsek. Na vrcholových skalách vystrieda dážď vietor. Vyfotím 
dve „bláznivé“ farmaceutky na vrchole, oni si ešte urobia 
zopár záberov na pamiatku a šmýkajúc sa po mokrom lístí 

Blázni na Sivci

veterinárnych vied. Je jedinou svojho druhu v Juhoafrickej 
republike. Tu sa začínal hlavný program. Na otváranie 
nemohli pozvať lepšieho hosťa ako doktora Johana Maraisa, 
známeho ako zakladateľa programu Saving the Survivors na 
ochranu nosorožcov v Afrike. 
Hlavný program na univerzite sa niesol nasledujúce dni 
v duchu valného zhromaždenia, kde sa riešil celý chod 
organizácie IVSA. Od voľby prezidenta, cez riešenia otázok 
rozpočtu a štipendií až po nové akcie a programy asociácie 
a členských organizácií po celom svete.  Organizáciu IVSA 
riadia len študenti. Vo vedení sú naozaj študenti z celého 
sveta. Je nesmierne dôležité, aby sa takto každoročne 
stretávali a riešili problémy spoločne, kde má každý štát 
možnosť vyjadriť sa a taktiež hlasovať o diskutovaných 
témach a otázkach. 
 Oficiálny program striedali rôzne aktivity. Nechýbala 
prehliadka fakulty a kliník, workshopy ako napríklad základné 
diagnostické laboratórne vyšetrenia či ultrasonografia 
pohybového aparátu koní. Študenti nás oboznámili aj s ich 
úžasnou učebňou plnou trenažérov, kde sa nachádzali repliky 
zvierat, napr. na diagnostiku gravidity u dojníc, vyšetrenie 
prostaty psov, zavádzanie endotracheálnych túb, vyšetrenie 
šliach koní, odber krvi, sutúry tkanív a veľa ďalších. Môžem 
konštatovať, že ich univerzita je naozaj špičkovo vybavená 
a môže konkurovať svetovým jednotkám. Okrem prehliadky 
školy sme objavovali aj krásy afrických pamiatok pri návšteve 
Voortrekkemronument a prezidentskej záhrady so sochou 
Nelsona Mandelu. Oficiálny program bol tiež popretkávaný 
prednáškami napríklad na tému afrického moru koní 
alebo problému besnoty v Afrike. A keďže študentský život 
zahŕňa aj rôzne spoločenské aktivity a nočný život, nesmela 
chýbať karaoke párty alebo kultúrny večer, kedy účastníci 
pripravili tradičné pokrmy a nápoje svojej krajiny, a tak sme 
mohli behom jedného večera doslova „ochutnať“ celý svet. 
Predposledný večer bol zakončený oficiálnou večerou, pri 
ktorej nechýbali poďakovania organizátorom, lektorom ale 
aj všetkým zúčastneným. Bola to naozaj krásna bodka za 
úžasným sympóziom stráveným v nádhernej Juhoafrickej 
republike. Aby to však nebolo len o nás, posledný deň pred 
odchodom sme sa v skorých ranných hodinách vybrali na 

dlhú cestu do afrických 
osád, kde žijú ľudia na 
pokraji chudoby. Univerzita 
v Prétorii organizuje 
dvakrát za semester 
výjazdy do miest, kde 
si ľudia nemôžu dovoliť 
veterinárnu starostlivosť 
o zvieratá. My sme mali 
tú česť priložiť ruku k 
dielu a pomôcť. Základné 
ošetrenie pozostávalo 
z podania ektoparazitík 
a endoparazitík psom, 
mačkám aj hospodárskym 
zvieratám a vykonala sa 
vakcinácia proti besnote, 
s ktorou je v afrických 
krajinách naozaj veľký 
problém. 
Po desiatich nádherných 
dňoch sme sa všetci pobrali na cestu naspäť. Z krásnej 
slnečnej Afriky domov, osláviť Vianoce s najbližšími. 
 Bola to pre mňa nezabudnuteľná skúsenosť, vo všetkých 
smeroch. Či už ide o cestovanie, spoznávanie novej 
krajiny, skúsenosti, ktoré som získala na workshopoch, či 
vedomosti, ktoré som si priniesla z prednášok, no rovnako 
aj nadväzovanie nových kontaktov a priateľstiev. Veterinárna 
medicína je naozaj krásny odbor a človek preň musí mať 
vášeň, no štúdium je skutočne veľmi náročné. Práve takéto 
príležitosti ma motivujú a posúvajú ďalej.
 V IVSA sme naozaj všetci jeden tím, jedna rodina a som 
vďačná našej univerzite za podporu našej IVSA Slovakia, 
rovnako ako aj za podporu jednotlivých členov ako som aj 
ja, ktorých univerzita podporuje v cestovaní na podobné 
podujatia. Ešte raz ďakujem. Verím len, že delegátov zo 
Slovenska bude nabudúce viac.

Lucia Šillerová, študentka 4. ročníka ŠP VVL 

zostupujeme. Pomedzi 
stromy nás začína 
oslepovať slnko, ktoré 
nás sprevádza počas celej 
cesty k vlaku. Predpoveď 
počasia vychádza. Zopár 
metrov od stanice sa 
zamračí, zahrmí a spustí 
sa poriadny lejak. My sme 
však už pod strechou s 
hláškou, že „blázni majú 
šťastie“ a absolvovaný 
výlet v „aprílovom“ 
počasí.
   
Text a foto: PaedDr. 
Anton Čižmárik a dve 
baby

Práca v teréne
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Hudobné Kavečany – Kysak

 Na autobusovej zastávke pri internátoch sa 11.11.2017 
stretlo osem študentov a dvaja telocvikári, ktorých 
neodradilo ani „nic moc“ počasie na ďalšiu turistickú akciu, 
tento raz z Kavečian do Kysaku. Po gratulácii Martinovi, ktorý 
neprišiel na bielom koni, ale zato všetkých v Kavečanoch 
občerstvil, sme vyrazili. A veselo. S hudbou. Z puzdra sa 
objavila malá gitara a z batoha prekvapenie – gajdy. Keď 

nebol strmý kopec, znela hudba. V prístrešku v sedle Repy 
vo výške viac ako 800 m n. m. sme vytiahli zásoby na 
posilnenie tela a v miernom „snehodáždení“ sme vyrazili 
ďalej. Po krátkom čase sa vyjasnilo a na Jánošíkovej bašte sa 
cez lúče slnka  ukázala aj dúha. Na zdôraznenie romantiky 
nad údolím Hornádu zazneli melódie  z gájd a gitary, ba 
aj píšťalky. Pohodu prerušilo vedomie, že vlak v Kysaku 
nepočká. Na takúto turistiku sa nezabúda.

Mikulášske akcie
JESENNÝ BEH OKOLO INTERNÁTOV
14. novembra sa uskutočnil tradičný jesenný  beh okolo 
internátov. Prvé tri miesta obsadili študentky prvého 
ročníka. Víťazkou sa stala Boglárka Bodon (KYN), druhé 
miesto obsadila Ivana Lančaričová (VVL), na treťom mieste 
skončila Klára Molnárová (KYN). V mužskej kategórii súťažili 
len dvaja študenti,  zlatú medailu si vybojoval tiež študent 
prvého ročníka Tomáš Valenta (VVL), striebro si odniesol  
Šimon Werner  (4. r.VVL).

JESENNÝ BEH OKOLO INTERNÁTOV
14. novembra sa uskutočnil tradičný jesenný  beh okolo 
internátov. Prvé tri miesta obsadili študentky prvého 
ročníka. Víťazkou sa stala Boglárka Bodon (KYN), druhé 
miesto obsadila Ivana Lančaričová (VVL), na treťom mieste 
skončila Klára Molnárová (KYN). V mužskej kategórii súťažili 
len dvaja študenti,  zlatú medailu si vybojoval tiež študent 
prvého ročníka Tomáš Valenta (VVL), striebro si odniesol  
Šimon Werner  (4. r.VVL).

MIKULÁŠSKY FUTBAL
Na tomto podujatí sa stretli skoro tri vyrovnané tímy. Samozrejme, prváci nemohli konkurovať družstvu s niekoľkoročnými 
skúsenosťami a pravidelnými víťazstvami. Takže znova piatakov farmaceutov sa nepodarilo poraziť. Najlepší strelec turnaja 
so 7 gólmi bol Roman Gaľa.

Záverečný pilates
v roku 2017

 Posledné tohtoročné cvičenie PILATES – 
– BODY FORM sa nieslo v duchu 
utuženia športového kolektívu, aj keď 
sme si neodpustili porciu formovania a 
posilňovania našich „unavených“ tiel. Kto 
bude mať záujem sa pridať k nám, je vítaný v 
našej telocvični na Podhradovej. V JANUÁRI 
POKRAČUJEME...

Text, foto a cvičenie viedla PaedDr. Beáta Gajdošová, ústav TVŠ


