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SPRAVODAJCA
Návšteva prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku

 Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva navštívil 
Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 
dňa 12. novembra 2018 historicky prvýkrát úradujúci prezi-
dent Slovenskej republiky Andrej Kiska.

 Pred rektorátom privítala pána prezidenta rektorka 
univerzity Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. Návšteva 
sa začala v zasadacej miestnosti rektorátu stretnutím pána 
prezidenta s členmi vedenia, medzi ktorými boli prorektori 
prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., 
prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., MVDr. Martin Tomko, PhD., doc. 
MVDr. Oskar Nagy, PhD., predseda akademického senátu 
doc. MVDr. Peter Lazár, PhD., kvestor Ing. Róbert Schréter, 
PhD., predseda odborovej organizácie prof. RNDr. Michal 
Toropila, CSc., a kancelárka PhDr. Ľudmila Kundríková. Pána 
prezidenta sprevádzali jeho poradcovia Radoslav Baťo a 
Michal Luciak, riaditeľ odboru protokol Tomáš Ferko, vedúca 
oddelenia regionálnej politiky Vladimíra Ledecká, a z kance-
lárie prezidenta pani Zuzana Vargová a Viera Sotáková. 

Témou rozhovoru bolo školstvo na Slovensku, jeho výzvy 
a problémy, ale najmä postavenie našej univerzity v sloven-
skom i európskom vzdelávacom priestore. Keďže samotnej 
návšteve predchádzala dôkladná príprava a pánovi prezi-
dentovi boli dané k dispozícii podrobné informácie o UVLF 
v Košiciach, mal rozhovor konkrétnu a konštruktívnu 
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podobu.
 Následne sa všetci účastníci tohto stretnutia presunuli do 
auly, kde sa prezident Andrej Kiska stretol so študentmi a 
akademickou obcou. Stretnutie slávnostne otvorila rektorka 
univerzity prof. Mojžišová, ktorá v rámci svojho príhovoru 
privítala pána prezidenta na akademickej pôde. Prezident 
Slovenskej republiky rozprával všetkým prítomným o svojej 
ceste k úspechu, ktorá často viedla cez rôzne prekážky. 
Taktiež zdôraznil, že UVLF v Košiciach je podľa jeho názoru 
malým zázrakom vzhľadom na vysokokvalitné vzdelanie, 
ktoré poskytuje svojim študentom aj na medzinárodnej 
úrovni v oblasti veterinárskeho a farmaceutického vzde-
lávania. Tým súčasne aj apeloval na všetkých študentov, 
ktorých ako mladšiu generáciu – našu nádej, vyzval, aby sa 
nebáli urobiť krok vpred a otvorene diskutovali o problé-

moch. V nasledovnej diskusii študenti všeobecného veteri-
nárskeho lekárstva, farmácie, hygieny potravín, kynológie, 
študijných programov vzťah človek – zviera a jeho využitie v 
canisterapii a hipoterapii, bezpečnosť krmív a potravín, a trh 
a kvalita potravín, opäť raz svojimi trefnými a priamymi otáz-
kami dosvedčili vysokú úroveň vzdelania, ktorú im univerzita 
poskytuje. So záujmom sa pýtali na názor prezidenta v otáz-
kach tematicky zameraných na oblasť ich štúdia. V oblasti 
farmácie bola otvorená otázka internetových hoaxov, ktoré 
znevažujú a degradujú povolanie farmaceutov. Diskutované 
boli aj otázky týkajúce sa súčasných podmienok v útulkoch 
na východnom Slovensku a podpory kastračných progra-
moch kvôli premnožujúcim sa psom. Spomenutá bola aj 
problematika súčasného poľnohospodárstva a s ním súvi-

siaca kvalita potravín. 
 Na záver stretnutia rektorka univerzity prof. Mojžišová 
poďakovala prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi za jeho 
návštevu, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti osláv 17. 
novembra ako dňa boja za slobodu a demokraciu. Na to sa 
vo svojej záverečnej reči zamerala aj rektorka, ktorá zdôraz-
nila podstatu tohto sviatku, ktorý sa spájal a spája aj s Medzi-
národným dňom študentstva. Pripomenula, že odpor proti 
totalitnej moci počas druhej svetovej vojny si 17. novembra 
pripomínajú študenti na celom svete. Boli to najmä študenti 
vysokých škôl, ktorí v roku 1939 aj v novembri 1989 zohrali v 
Prahe a Bratislave významnú úlohu pri zápase o demokraciu. 

Stali sa katalyzátormi všetkých neskôr nasledujúcich zmien. 
Preto vyzvala aj našich študentov, súčasnú mladú gene-
ráciu, aby bojovala za svoje ideály a otvorene hlásala svoj 
názor, pretože je to práve ona, ktorá môžete iniciovať zmeny 
v spoločnosti.
 Keďže časový harmonogram návštevy bol presne daný, 
po štyridsaťminútovom stretnutí sa pán prezident rozlúčil 
a pokračoval vo svojom programe návštevy mesta Košice.

PhDr. Ľudmila Kundríková
kancelárka

Foto: Šimon Halás



• Rektorka univerzity sa dňa 30. 10. 2018 v Martine prijala 
 pozvanie na celoštátne oslavy 100. výročia podpisu 
 Deklarácie slovenského národa za účasti najvyšších 
 predstaviteľov Slovenskej a Českej republiky.
• Spolu s prorektorom pre klinickú činnosť a styk s praxou 
 doc. MVDr. Oskarom Nagyom, PhD., sa  zúčastnila na 
 Valnom zhromaždení Federation of Veterinarians of 
 Europe  (FVE) a zasadnutí European Veterinarians in 
 Education, Research and Industry (EVERI) v Ríme v dňoch 
 8. – 10. 11. 2018.  

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

• Rektorka prof. Mojžišová prijala návštevu prezidenta  
 SR Andreja Kisku na UVLF v Košiciach dňa 12. 11. 2018 pri 
 príležitosti osláv 17. novembra ako dňa boja za slobodu a 
 demokraciu. ( bližšie informácie v osobitnom prís- 
 pevku)

• Dňa 15. 11. 2018 sa rektorka zúčastnila v Bratislave na 
 otváracej konferencii grantov EHP organizovanej Úra- 
 dom vlády SR, na ktorej boli predstavené nové 
 programy Grantov EHP a Nórska 2014 – 2021 na realizá- 
 ciu projektu v rámci programu Cezhraničná spolupráca 
 spolufinancovaného z Nórskeho finančného mecha- 
 nizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Z 
 finančného mechanizmu EHP a Nórskych fondov je pre 
 Slovensko vyčlenených 120 000 000 € .
• UVLF získala ocenenie v rámci súťaže Národná cena za 
 kvalitu SR 2018 – Ocenený finalista – a rektorka univerzi- 
 ty spolu s prorektorom pre rozvoj školy a hodnotenie 
 kvality prof. MVDr. Jozefom Nagyom, PhD., prevzali 

 toto ocenenie počas 
 slávnostného večera, 
 ktorý sa konal dňa 20.  
 11. 2018 v Bratislave.  
 ( bližšie informácie v 
 osobitnom príspevku) 
• Ako členka Executive 
 committee EAEVE  
 sa zúčastnila na jeho 
 zasadnutí v dňoch 22. – 
 23. 11. 2018 vo Viedni. 
• Rektorka univerzity 
 sa zúčastnila na 
 XXVIII. sneme Komory 
 veterinárnych lekárov 
 SR, ktorý sa konal dňa 

 23. – 24. 11. 2018 v Liptovskom Mikuláši. 
• Počas návštevy Dr. Gutmanna na UVLF v Košiciach dňa 
 29. 11. 2018 podpísala Memorandum o porozumení 
 s Tel-Hai College, Israel.

• Dňa 27. 11. 2018 pod vedením rektorky prof. Mojžišovej 
 zasadalo Kolégium rektora UVLF v Košiciach. ( bližšie 
 informácie v osobitnom príspevku)
• V dňoch 6. – 7. 12. 2018 sa v Liptovskom Mikuláši konalo 
 86. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie aj za 
 účasti rektorky našej univerzity.
• Zúčastnila sa zasadnutia Správnej rady UVLF v Košiciach 
 dňa 10. 12. 2018. ( bližšie informácie v osobitnom prís- 
 pevku)
• Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach 
 oslávil v tomto roku 60. výročie založenia. Oslavy sa 
 konali dňa 10. 12. 2018 za účasti najvyšších predstavi- 
 teľov troch profesijne blízkych organizácií, a to UVLF 
 v Košiciach, Štátnej veterinárnej a potravinovej správy 
 SR a Komory veterinárnych lekárov SR. Rektorka prof.  
 Mojžišová vystúpila s príhovorom a blahoželaním, a do 
 rúk riaditeľa jubilujúceho IVVL MVDr. Jozefovi Pokorné- 
 mu odovzdala striebornú medailu.
• Dňa 11. 12. 2018 sa zúčastnila zasadnutia Vedeckej rady 
 Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. 
• Vedecká rada UVLF v Košiciach zasadala pod vedením 
 rektorky prof. Mojžišovej dňa 12. 12. 2018. ( bližšie 
 informácie v osobitnom príspevku)

• Dňa 16. 11. 2018 sa v  
 Školskom poľnohospodárskom 
 podniku v Zemplínskej Teplic ko- 
 nalo tradičné zatváranie chotára, 
 na ktorom sa zúčastnili všetci čle- 
 novia vedenia univerzity Rektorka 
 UVLF prevzala  z rúk riaditeľa ŠPP 
 Ing.  Ivana Seňka veniec uvitý z 
 obilnín.
• Na zasadnutí vedenia dňa 27. 
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11. 2018 prijala rektorka prof. 
Mojžišová spolu so všetkými členmi 
vedenia univerzity prof. MVDr. Jána 
Plevu, DrSc., pri príležitosti 
jeho životného jubilea – 90 
rokov, aby mu zablahoželala a 
odovzdala zlatú medailu UVLF v 
Košiciach. Prof. Pleva bol jeden 

 z prvých absolventov vtedajšej Vysokej školy 
 veterinárskej v Košiciach a jej dlhoročný pedagóg, 
 vedúci novozriadeného ústavu verejného a súdneho 
 veterinárstva i vedúci rovnomennej disciplíny. Je 
 zakladateľom študijného odboru hygiena potravín a 
 stál pri zrode  najstaršej medzinárodnej vedeckej 

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

činnosť

• Bola zaslaná rezortná štatistika MŠVVaŠ SR o počte 
 študentov a ich skladbe za UVLF v Košiciach k 31. 
 10. 2018. K uvedenému dátumu na UVLF študovalo na 
 prvom, spojenom prvom a druhom, a na druhom stupni 
 vysokoškolského štúdia 1 402 študentov v slovenskom 
 jazyku, z toho v študijnom programe všeobecné 
 veterinárske lekárstvo 658 študentov, v ŠP hygiena 
 potravín 77 študentov, v ŠP farmácia 444 študentov, 
 v študijnom programe bezpečnosť krmív a potravín v 
 dennej forme 21 študentov, v ŠP kynológia v dennej for- 
 me 83 študentov a v externej forme 36 študentov, v 
 ŠP vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii 
 a hipoterapii v dennej forme 33 a v externej forme 12 
 študentov, a v ŠP trh a kvalita potravín v dennej forme 12 
 študentov.
• V dňoch 22. 11. – 24. 11. 2018 sa prorektorka Faixová 
 zúčastnila na pracovnom stretnutí zástupcov vedení 
 farmaceutických fakúlt a univerzít na Smolenickom 
 zámku v Smoleniciach. ( bližšie informácie v osobit- 
 nom príspevku)
• Dňa 27. 11. 2018 sa uskutočnilo Kolégium rektorky UVLF 
 v Košiciach. Prorektorka Faixová informovala prítomných 
 aj o realizácii výučby v novom spoločnom študijnom 
 programe farmácia medzi UVLF v Košiciach a UPJŠ v  
 Košiciach, organizácii rigorózneho konania v študijnom 
 odbore farmácia, počte študentov k 31. 10. 2018 na 
 UVLF v Košiciach, povinnostiach učiteľov súvisiacich s 
 končiacim semestrom a blížiacim sa skúšobným 
 obdobím, ako aj o plánoch na najbližšie obdobie: 

 príprave nového domáceho vedeckého nekarentova- 
 ného časopisu Folia Pharmaceutica Cassoviensia od ro- 
 ku 2019, organizácii študentskej konferencie ŠVOČ, akcie 
 DOD 2019 a pod. 
• Boli vyhodnotené dotazníky „Hodnotenie učiteľa 
 a predmetu študentom“ za zimný a letný semester 
 akademického roku 2017/2018. Z výsledkov dotazní- 
 ka vyplýva, že vo všetkých študijných programoch bo- 
 lo v priemere hodnotených v zimnom semestri viac ako 
 43 % povinných študijných predmetov a v letnom 
 semestri viac ako 50 % povinných študijných predme- 
 tov. Najčastejšie osobné postrehy a názory na 
 vyučovací proces a na učiteľa zo strany študentov bo- 
 li: nižšia dostupnosť študijnej literatúry, slabšie (zasta- 
 rané) prístrojové vybavenie, obmedzené priestorové 
 podmienky na cvičenie, slabšie vykurovanie, organizá- 
 cia praktických cvičení – bloková výučba, menšie skupi- 
 ny a pod. (ŠP HP, ŠP VVL), rozšírenie predmetu na 
 dva semestre (ŠP vzťah človek – zviera a jeho využitie 
 v canisterapii a hipoterapii, ŠP VVL), zaradenie predmetu 
 do iného ročníka (ŠP VVL) a organizovanie exkurzií 
 (ŠP F). V zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
 školách študent má právo sa vyjadriť ku kvalite výučby 
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 konferencie našej univerzity  Hygiena alimentorum, kto- 
 rá sa chystá osláviť štyri desaťročia svojej existencie.
• Dňa 4. 12. 2018 pri príležitosti životného jubilea – 70 
 rokov  pozvala rektorka prof. MVDr. Vladimíra Vajdu, 
 PhD., na zasadnutie vedenia, kde mu zablahoželala a 

 odovzdala zlatú medailu za jeho vklad do rozvoja kated- 
 ry výživy, dietetiky a chovu zvierat,  na čele ktorej  stál 
 viac ako dvadsať rokov, a za  rozvoj veterinárskej vý- 
 živy, dietetiky a krmovinárstva,  ktoré oceňuje aj 
 poľnohospodárska prax. 



 a o učiteľoch. Výsledky hodnotenia študijného predme- 
 tu, hodnotenia učiteľa spolu s osobnými názormi a  
 postrehmi na vyučovací proces a na učiteľa sú dôležitý- 
 mi údajmi pre hodnotenie kvality vzdelávania na 
 univerzite. V budúcnosti bude potrebné zvýšiť počet 
 hodnotených predmetov a počet študentov, ktorí sa 
 do hodnotenia zapoja hlavne v spolupráci s vedúcimi 
 pracovísk a garantmi študijných predmetov. 
• Dňa 5. 12. 2018 zasadala Komisia pre mobilitu študen- 
 tov a učiteľov UVLF v Košiciach. Na programe zasadnutia 
 komisie bolo posúdenie prihlášok na KA1 – vzdelávacia 
 mobilita jednotlivcov v programe ERASMUS+ pre 
 akademický rok 2018/2019, mobilita zamestnanca – 
 školenie a mobilita zamestnanca – výučba. Na mobilitu  
 zamestnanca – školenie bolo schválených 15 uchádzačov  
 a na mobilitu zamestnanca – výučba dvaja zamestnanci. 
 Ďalej bola schválená výška grantov pre jednotlivých  
 zamestnancov, ktoré navrhla predsedníčka komisie 
 prorektorka Faixová. Komisia sa ďalej zaoberala prípra- 
 vou výberových konaní pre mobility študentov. Boli 
 stanovené tri komisie pre hodnotenie mobilít študentov, 
 ktoré zasadnú v januári. Prorektor Tomko informoval 
 prítomných o návšteve zástupcu z Tel – Hai College 
 z Izraela. Prorektorka Faixová informovala prítomných 
 o príprave usmernenia pre prichádzajúcich účastníkov 
 mobilít o použití vedeckých výsledkov získaných počas 
 pobytu na UVLF v Košiciach.
• Po schválení programu akcie Deň otvorených dverí 2019 
 na zasadnutí vedenia UVLF v Košiciach (27. 11. 2018) sa 
 6. 12. 2018 konalo pracovné stretnutie členov orga- 
 nizačného výboru. Na porade boli prerokované otázky 
 materiálno-technického zabezpečenia jednotlivých 
 prezentácií a stanovíšť, počty sprevádzajúcich 
 osôb včítane účasti študentov, prípravy dotazníkov a 
 mimoriadneho čísla časopisu študentov UVLF v Koši- 
 ciach ARDO.
• Prorektorka Faixová sa zúčastnila na slávnostnom 
 ceremoniáli udeľovania ocenení osobnostiam Košické- 
 ho samosprávneho kraja, ktoré sa uskutočnilo dňa 7. 12. 
 2018 v Štátnom divadle Košice. Cenu z rúk predsedu 

 KSK Rastislava Trnku si prevzalo dvadsať jednotlivcov 
 a jeden kolektív. 
• V súlade so Štipendijným poriadkom UVLF v Košiciach  
 boli študentom pridelené motivačné štipendiá z 
 vlastných zdrojov univerzity za mimoriadnu agilitu, ako 
 napr. organizácia imatrikulačného plesu, organizácia 
 a účasť na študentskej akcii Kvapka krvi a pod. Boli 
 vyplatené aj motivačné štipendiá z prostriedkov 
 MŠVVaŠ SR za vynikajúce plnenie študijných povinnos- 
 tí 63 študentom zo všetkých študijných programov, 
 ktorí dosiahli študijný priemer študijný priemer do 1,3. 
• V dňoch 15. a 16. 12. 2018 som sa zúčastnila na výstave 
 Salon de l´Etudiant – Santé, Social&Paramédical, ktorá sa 
 konala v Paris Espace Champerret v Paríži, Francúzsko.
• Vyšlo mimoriadne číslo časopisu študentov UVLF v 
 Košiciach ARDO, ktoré je venované tridsaťročnej existen- 
 cii programu ERASMUS s názvom Od programu ERASMUS 
 k ERASMUS+ príbeh 30 rokov. Výtlačky boli rozdané na 
 zasadnutí Kolégia rektorky UVLF v Košiciach 27. 11. 2018.
• Do podmienok na výkon 1-mesačnej a 5-mesačnej 
 lekárenskej praxe pre študentov študijného programu 
 farmácia bolo doplnené potvrdenie o zdravotnej 
 spôsobilosti na manipuláciu s potravinami v lekárni.
• Na základe ponuky účasti na projekte predsedu vlády SR 
 Petra Pellegriniho S premiérom na cestách, ktorá je 
 určená pre študentov vysokých škôl a ponúka študen- 
 tom možnosť zúčastňovať sa na zahraničných cestách 
 predsedu vlády SR, nominovala UVLF v Košiciach dvoch 
 zástupcov.
• Prípravný kurz pred prijímacími pohovormi na 
 akademický rok 2019/2020, ktorý bude zameraný na 
 teoretickú prípravu uchádzačov o štúdium na UVLF v 
 Košiciach na študijné programy všeobecné veterinárske 
 lekárstvo, hygiena potravín a farmácia, sa začne 9. 3. a 
 bude trvať do 4. 5. 2019. Prípravný kurz zahŕňa 64 hodín 
 z predmetu biológia a rovnaký počet hodín z predmetu 
 chémia.
• 62. ročník Študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ sa 
 uskutoční 24. 4. 2019.

 
  

Z agendy prof. MVDr. Juraja Pistla, PhD.,
prorektora pre vedecko-výskumnú

činnosť a zahraničné styky

• V rámci koncoročnej bilancie doktorandského štúdia 
 je možné konštatovať, že všetky požadované materiály 
 (zápisné listy, študijný program doktoranda, výročné 
 hodnotenie doktoranda) boli školiteľmi a doktorandmi 
 odovzdané v požadovanom termíne. Obdobne bola 
 spracovaná agenda v AIS, čo svedčí o zlepšenej 
 disciplíne všetkých zúčastnených v tejto oblasti, aj keď 
 stále sa vyskytujú určité detaily, ktoré je potrebné 
 doriešiť. V porovnaní s predchádzajúcim rokom klesol 
 počet žiadostí týkajúcich sa predĺženia termínu 
 odovzdania dizertačnej práce alebo prerušenia štúdia,  
 avšak riešila sa agenda týkajúca sa zmien názvu 
 dizertačných prác, školiteľov konzultantov či možností  
 písania dizertačnej práce v anglickom jazyku a 
 podobne. Aktuálne bolo ku koncu roka 2018 zapísaných 
 114 doktorandov, z toho je 77 doktorandov v dennej 

 forme štúdia, 23 doktorandov má prerušené štúdium, 2 
 doktorandi štúdium zanechali. 
• V priebehu novembra sme boli MŠVVaŠ SR požiadaní 
 vykonať kontrolu správnosti podkladov spracovaných 
 MŠVVaŠ o úspešnosti grantov za rok 2017, ktoré sú 
 jedným z kritérií pre rozpočet univerzity na rok 2019. 
 Kontrolou sa nezistili nezrovnalosti.
• Ako zástupca univerzity som sa dňa 8. 11. 2018 zúčast- 
 nil na slávnostnom odovzdávaní Ceny za vedu a techniku 
 2018 v Bratislave. Z našej univerzity Cenu za vedu a 
 techniku 2018 za celoživotné dielo získala doc. MVDr. 
 Dáša Čížková, DrSc. ( bližšie informácie v osobitnom 
 príspevku)
• V dňoch 15. – 16. 11. 2018 sa v Košiciach konala vedec- 
 ká konferencia mladých vedcov organizovaná Slo- 
 venskou spoločnosťou pre neurovedy a UVLF, na ktorej 
 som sa zúčastnil. Konferencia, ktorej sa zúčastnili aj naši 
 študenti študijného programu neurovedy, prebiehala 
 v anglickom jazyku a mala vysokú úroveň v oblasti 
 prednesu aj prezentovaných výsledkov.
• Dňa 12. 12. 2018 sa konalo zasadnutie Vedeckej rady 
 UVLF. Hlavným programom rokovania bolo vyhodnote- 
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   nie výročných správ o kvalite UVLF v Košiciach za 
 akademický rok 2017/2018 a o klinickej činnosti na 
 UVLF za akademický rok 2017/18. ( bližšie informácie 
 v osobitnom príspevku)
• Na základe návrhu Komisie pre vedecko-výskumnú 
 činnosť UVLF bol rozhodnutím Slovenskej akadémie 
 vied dňa 28. 11. 2018 priznaný vedecký kvalifikačný 
 stupeň IIa RNDr. Lucii Váhovskej, PhD. 
• V priebehu obidvoch mesiacov prebiehali intenzívne 
 práce na príprave bilaterálnych zmlúv európskeho 
 projektu riešenom na UVLF s partnerskými univerzita- 
 mi v Miláne, Barcelone a Glasgowe v rámci programu 
 Európskej únie pre podporu výskumu a inovácií Horizont 
 2020.
• Obdobne posledné mesiace roka boli venované 
 intenzívnej príprave európskeho štrukturálneho pro- 
 jektu Openmed v rámci výzvy Výskumnej agentúru na 
 podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja 
 – Zdravie obyvateľstva. UVLF je v projekte partnerom 
 UPJŠ a vzhľadom na to prebiehali na pôde UPJŠ viaceré 
 koordinačné pracovné stretnutia k príprave projektu. 
• Ku koncu roka vznikla povinnosť prípravy závereč- 
 ných obhajob projektov KEGA. Toho roku sa jedná 
 o 3 projekty (v minulom roku 8), vedúcimi ktorých sú 
 doc. Ing. J. Eftimová, CSc., MVDr. R. Hromada, PhD., a 

 MVDr. K. Vdoviaková, PhD. Záverečná oponentúra 
 projektu doc. Eftimovej prebehla v decembri, ostatné 
 sa budú konať v prvej polovici januára. Organizačne 
 boli zabezpečené komisie zložené z predsedu, oponen- 
 tov a členov komisií – odborníkov z príslušnej oblasti 
 v rámci zamerania projektov. 
• V súčasnosti prebieha príprava novej sústavy študij- 
 ných odborov. V súvislosti s tým som sa stal členom 
 pracovnej skupiny pre prípravu podkladov š. o. biológia, 
 ktorý bude zhŕňať súčasné š. o. z oblasti vedy o živej 
 prírode (mikrobiológia, imunológia, virológia, neu- 
 rovedy). Nové opisy projektov musia byť hotové do 
 konca januára.
• V decembri 2018 bolo vydané 4. samostatné číslo 
 vedeckého časopisu Folia Veterinaria. Všetky 4 čísla 
 časopisu vyšli kvartálne v stanovených termínoch a 
 v stanovenom rozsahu a to už 3. rok aj ako open access 
 vo vydavateľstve DeGruyter. To umožňuje dostupnosť 
 časopisu v širokých medzinárodných databázach. 
 Poďakovanie za to patrí najmä tým pracovníkom UVLF, 
 ktorí svojimi publikáciami podporili pravidelnosť 
 vydávania a dobrú odbornú úroveň časopisu. 
• Vedením UVLF bolo v mesiacoch november a december 
 schválených 30 zahraničných služobných ciest. 

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 Univerzite 
 veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v 
 akademickom roku 2017/2018. Po pripomienkovaní bo- 
 la následne správa dopracovaná a predložená na 
 rokovanie Vedeckej rady UVLF v Košiciach. Jej spracova- 
 nie 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.
• Boli spresnené termíny konania vzdelávacích aktivít 
 plánovaných organizovať univerzitou v nasledujúcom 
 kalendárnom roku pre ukončenie kompletného 
 spracovania Kalendária vzdelávacích akcií KVL SR na rok 
 2019. KVL SR boli zaslané ďalšie plánované vzdelávacie 
 aktivity pripravované v roku 2019 klinikou koní.
• V súvislosti so zaslanými žiadosťami ŠPP, n. o., v 
 Zemplínskej Teplici o nákup pozemkov sa v zmysle 
 Štatútu Školského poľnohospodárskeho podniku, n. o., 
 v Zemplínskej Teplici 26. 11. 2018 na ŠPP v Zemplínskej 
 Teplici za účasti vedenia ŠPP uskutočnilo zasadnutie 
 Správnej rady ŠPP, n. o. Hlavným bodom zasadnutia bo- 
 lo posúdenie predložených žiadostí podniku, ktoré 
 správna rada ŠPP, n. o., schválila.
• Prorektor doc. Nagy sa v dňoch 8. až 10. 11. 2018 spolu 
 s rektorkou UVLF v Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr. Janou 
 Mojžišovou, PhD., zúčastnil v Ríme jesenných zasadnutí 
 EVERI (European Veterinarians working in Education, 
 Research and Industry) a FVE (Federation of Veterina- 
 rians of Europe).
• V spolupráci s KVL SR sa pripravila na podpis rámcová 

 zmluva o zabezpečení výkonu odbornej praxe/stáže 
 študentov UVLF v Košiciach a jej súčasti – zmluvy o 
 výkone odbornej praxe/stáže študentov.
• V dňoch 10. až 11. 11. 2018 sa na UVLF v Košiciach vo  
 farmaceutickom pavilóne uskutočnil kongres a work- 
 shop „Cytológia vo veterinárnej praxi“ organizovaných 
 v rámci ďalšieho vzdelávania veterinárnych lekárov KVL 
 SR, na ktorých sa materiálno-technickom zabezpe- 
 čení podieľala aj UVLF v Košiciach.
• Prorektor doc. Nagy sa 22. 11. 2018 v Bratislave zúčastnil 
 zasadnutia členskej základne Slovenskej akademickej 
 asociácie pre celoživotné vzdelávanie (SAACV), na kto- 
 rom bola zhodnotená ročná aktivita asociácie, 
 prezentovali sa nové nástroje na propagáciu 
 celoživotného vzdelávania a bol predstavený Národný 
 projekt IT Akadémia. Členovia asociácie boli informovaní 
 o príprave voľby člena výkonného výboru asociácie 
 a prezentovali skúsenosti s realizáciou celoživotného 
 vzdelávania na jednotlivých akademických inštitúciách. 
 Zástupkyňa ministerstva školstva, vedy, výskumu a 
 športu oboznámila prítomných s plánovanými aktivitami 
 ministerstva vo väzbe na celoživotné vzdelávanie 
 prostredníctvom akademických inštitúcií v SR.
• Na požiadanie prednostu kliniky ošípaných sa na 
 klinike uskutočnilo stretnutie v súvislosti so zmenou 
 povinnosti registrácie chovov ošípaných v centrálnom 
 registri hospodárskych zvierat a vysvetlenia požiadaviek 
 a povinností vyplývajúcich z uvedenej zmeny.
• S prednostami kliniky koní a klinky prežúvavcov 
 bola riešená otázka vykonávania patologických pitiev 
 u kadáverov veľkých zvierat a ich evidencie na ústave 
 patologickej anatómie. 
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  Z agendy

prof. MVDr. Jozefa Nagya, PhD.,
prorektora pre rozvoj školy

a hodnotenie kvality

• V dňoch 29. 10. 2018 a 23. 11. 2018 sa uskutočnili 
 zasadnutia Komisie pre hodnotenie kvality UVLF v 
 Košiciach, ktoré sa zaoberali plnením návrhov pre zvýše- 
 nie kvality vyplývajúcich z Výročnej správy o kvalite UVLF 
 v Košiciach za akademický rok 2015/2016 a pripomie- 
 nok z pracovísk a Návrhmi na odstránenie nedostatkov 
 a zlepšenie kvality vyplývajúce z Výročnej správy o 
 kvalite UVLF v Košiciach za akademický rok 2016/2017; 
 vyhodnotením anonymných dotazníkových priesku- 
 mov; analýzou odpovedí v rámci hodnotenia zamestnan- 
 ca vedúcim zamestnancom za rok 2017; informáciou o 
 rozhodnutí hodnotiteľskej komisie súťaže Národná ce- 
 na za kvalitu 2018, spätnou správou z posúdenia na 
 mieste podľa modelu CAF (29. 10. 2018) a Výročnou 
 správou o kvalite UVLF v Košiciach za akademický rok 
 2018/2018 (23. 11. 2018).
• Hospodárska komisia UVLF v Košiciach na svojom 
 zasadnutí konanom dňa 5. 11. 2018 prerokovala 
 informáciu o plnení prioritných úloh v rámci stavebnej 
 údržby schválených na rok 2018, prípravu plánu 
 prioritných úloh v rámci stavebnej údržby na rok 2019 
 a informáciu o investičných akciách na UVLF v roku 2018 
 a v roku 2019. 
• Dňa 7. 11. 2018 sa uskutočnilo zasadnutie Správnej ra- 
 dy Neinvestičného fondu Univerzity veterinárskeho 
 lekárstva a farmácie v Košiciach, na ktorom bola 
 prerokovaná predbežná informácia o poukázaných 
 finančných prostriedkoch z podielu zaplatenej dane 
 neinvestičnému fondu.
• V dňoch 8. 11. 2018 a 10. 11. 2018 pokračovali 
 dobrovoľnícke brigády organizované UVLF v Košiciach 
 v spolupráci Dobrovoľníckym centrom Košíc, mestom 
 Košice, mestskou časťou Košice-Západ a Jazdeckým 
 oddielom TJ Slávia UVLF v Košiciach zamerané na opra- 
 vu tribún na účelovom zariadení UVLF Jazdecký 
 areál. Vďaka zamestnancom UVLF, študentom UVLF, 
 dobrovoľníkom z dobrovoľníckeho centra a hlavne 
 početnej skupine rodičov detí voltížnej skupiny JO TJ 
 UVLF sa podarilo pred príchodom zimy odstrániť koró- 
 ziu a vykonať nátery na severných tribúnach.  
 Dobrovoľnícku aktivitu prišiel podporiť aj lektor 
 anglického jazyka z Veľkej Británie pôsobiaci v 
 Humennom, ktorý sa o jej konaní dozvedel zo sociálnych 
 sietí. 

• Vedenie UVLF na svojom zasadnutí dňa 13. 11. 2018 po 
 predchádzajúcom schválení komisiou pre hodnotenie 
 kvality prerokovalo a schválilo materiál „Plnenie návrhov 
 na zvýšenie kvality vyplývajúcich z Výročnej správy o 
 kvalite UVLF v Košiciach za akademický rok 2015/2016 
 a pripomienok z pracovísk a Návrhy na odstránenie 
 nedostatkov a zlepšenie kvality vyplývajúce z výročnej 
 správy o kvalite UVLF v Košiciach za akademický rok 
 2016/2017“.
• V súlade s vnútorným predpisom UVLF v Košiciach č. 57 
 – Vnútorný systém kvality na UVLF v Košiciach, 
 Dlhodobým zámerom UVLF na roky 2012 – 2017 a 
 Dlhodobým zámerom UVLF na obdobie 2018 – 2023 
 bola spracovaná Výročná správa o kvalite UVLF v Koši- 
 ciach za akademický rok 2017/2018, ktorá hodnotí kva- 
 litu v oblastiach výchovno-vzdelávacej činnosti, vedec- 
 ko-výskumnej činnosti, klinickej činnosti a ostat- 
 ných činností. Výročná správa bola prerokovaná a 
 pripomienkovaná komisiou pre hodnotenie kvality 
 (23. 11. 2018), vedením UVLF (27. 11. 2018), Správnou 
 radou UVLF (10.12.2018), Vedeckou radou UVLF (12. 12. 
 2018) a bola schválená Akademickým senátom UVLF 
 (13. 12. 2018).
• Prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality a kvestor 
 UVLF v Košiciach sa zúčastnili na zasadnutí Rady pre 
 rozvoj a financovanie pri Rade vysokých škôl, ktoré sa 
 uskutočnilo dňa 29. 9. 2018 na Prírodovedeckej fakul- 
 te UK v Bratislave. Rada pre rozvoj a financovanie pri 
 rade vysokých škôl SR zvolila podpredsedu rady 
 (doc. Ing. Jozef Drábek, CSc., Technická univerzita 
 vo Zvolene) a prerokovala návrh Metodiky rozpisu 
 dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám 
 na rok 2019.
• Národné poľnohospodárske centrum (Výskumný ústav 
 živočíšnej výroby Nitra, Ústav včelárstva Liptovský  
 Hrádok) v spolupráci s UVLF v Košiciach organizuje 
 školenia asistentov úradných veterinárnych lekárov 
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 (AÚVL), a to pre za- 
 čiatočníkov (dvojdňový 
 kurz, pre cca 30 
 včelárov: 18. –  19. 
 7. 2019) a  preškolenie  
 (jednodňový kurz, pre 
 cca 150 včelárov: 1. 2. 2019) 
 pre oblasť východného 
 Slovenska. NPPC ponúka 
 bezplatnú účasť štu- 
 dentov (všetkých ročníkov  
 a študijných programov),  
 ako aj zamestnancov UVLF. Všetky informácie ohľadom 
 školení AÚVL sú na stránke https://mail.cvzv.sk/~vcela_ 
 hradok/pokrocily.html, kde sú plánované preškolenia 
 a na stránke https://mail.cvzv.sk/~vcela_hradok/ 
 zaciatocnik.html, kde sú plánované školenia nových 
 AÚVL. Študenti a zamestnanci nemusia vypĺňať 
 registráciu.
• Dňa 6. 12. 2018 sa uskutočnilo pracovné stretnutie 
 v súvislosti s plnením zmluvy o spolupráci medzi  
 spoločnosťou Syráreň Bel Slovensko, a. s., Michalovce, 
 a UVLF v Košiciach v závode Syráreň Bel Slovensko, a. 
 s., v Michalovciach. Pracovné stretnutie bolo zamerané 
 hlavne na riešenie tém záverečných prác navrhnutých 
 spoločnosťou Bel a za UVLF sa ho okrem prorektora pre 

 rozvoj a hodnotenie kvality zúčastnili prorektor pre 
 klinickú činnosť a styk s praxou doc. MVDr. O. Nagy, PhD., 
 prof. MVDr. P. Mudroň, PhD., doc. MVDr. E. Dudríková,  
 PhD., doc. MVDr. M. Pipová, PhD., a doc. MVDr. I. Kožárová, 
 PhD. 
• Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo 
 SR usporiadal 15. medzinárodnú konferenciu o kvalite 
 a spoločenskej zodpovednosti, ktorá sa uskutočnila 
 dňa 10. 12. 2018 v hoteli Bratislava v Bratislave. Na 
 základe vyžiadania usporiadateľa sa konferencie aktív- 
 ne zúčastnil prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie 
 kvality s prednáškou na tému „Cesta UVLF v Košiciach 
 ku kvalite z pohľadu medzinárodného a národného 
 hodnotenia.“

Z agendy MVDr. Martina Tomka, PhD.,
prorektora pre zahraničné štúdium

• V dňoch 6. – 7. 11. 2018 navštívil UVLF v Košiciach prof. 
 MVDr. Gad Baneth, PhD., Dipl. ECVCP, riaditeľ Koret 
 School of Veterinary Medicine pri Hebrejskej 
 jeruzalemskej univerzite v Izraeli. Súčasťou návštevy 
 prof. MVDr. Gada Banetha bola jeho prednáška na tému 
 Canine leishmaniosis – update on the pathogenesis, 
 treatment and prevention a podpísanie Memoranda o 
 porozumení a spolupráci medzi oboma veterinárskymi 
 školami ako v oblasti pedagógie, vedy a výskumu. Na 
 návšteve UVLF ho sprevádzal MVDr. Arik Alhalel, 
 absolvent UVLF v Košiciach, ktorý vykonáva veterinárnu 
 prax v Tel Avive, Izrael.
• Dňa 14. 11. 2018 sa prorektor UVLF v Košiciach MVDr. M. 
 Tomko, PhD., zúčastnil recepcie pri príležitosti 70. výro- 
 čia založenia štátu Izrael, ktorú v mene veľvyslanca štá- 
 tu Izrael, J. E. Zvi A. Vapniho a honorárneho konzula 
 štátu Izrael JUDr. Petra Frajta organizovalo Izraelské  
 veľvyslanectvo.
• Klub sokoliarstva a rehabilitácie dravcov zastúpený 
 študentom 5. ročníka GVM Danielom Clarkom 
 zorganizoval dňa 16. 11. 2018 v rámci Svetového dňa 
 sokoliarstva stretnutie členov klubu, ktorého súčasťou 
 bola aj druhá fáza školenia 20 nových členov klubu na 
 tému Principle of Training Birds of Prey. Školenie no- 
 vých členov bolo zavŕšené dňa 25. 11. 2019 prednáškou 
 na tému Husbandry and Disease Prevention of Birds of  
 Prey.
• Dňa 17. 11. 2018 sa rektorka UVLF v Košiciach Dr. h. c. 
 prof. MVDr. J. Mojžišová, PhD., a prorektor MVDr. M. 
 Tomko, PhD., zúčastnili slávnostného vyhlásenia 
 výsledkov XVII. ročníka Memoriálu Fridricha Konráda.
• Koncom mesiaca november sa na RZŠ uskutočnilo 
 výberové konanie nórskych študentov – záujemcov o 
 účasť na študentskom veľtrhu Student Recruitment Fair 
 Oslo 2019. Študenti Jenny Røste a Audun Kreyberg Hus- 
 by, 5. ročník post BSc. JSP, budú zastupovať a 

 reprezentovať našu Alma mater na študentskom veľtrhu 
 v Oslo v dňoch 13. − 14. 2. 2019.
• V dňoch 28. – 29. 11. 2018 navštívil UVLF v Košiciach Dr. 
 Roee Gutman z Tel-Hai College, Izrael. Súčasťou návštevy 
 bolo podpísanie Memoranda o porozumení a spolupráci 
 medzi UVLF a Tel-Hai College v oblasti pokračovacie- 
 ho štúdia absolventov Tel-Hai v štvorročnom post- 
 bakalárskom št. programe GVM a oblasti výmenného 
 programu Erasmus+.
• Koncom mesiaca november ÚVIK zakúpil z prostriedkov 
 ZAŠ zahraničnú literatúru pre potreby pedagogického 
 procesu. Zakúpených bolo 49 titulov v celkovej sume 
 6000 eur. 
• V rámci upevnenia spolupráce a partnerských vzťahov 
 so ZOO v Košiciach sa prorektor UVLF v Košiciach MVDr. 
 M. Tomko, PhD., zúčastnil koncom novembra stretnutia 
 adoptívnych rodičov a podporovateľov ZOO Košice. 
 Vedenie UVLF v Košiciach už viac ako štyri roky 
 sponzoruje a podporuje starostlivosť o chov sovy 
 bradatej (Strix nebulosa).
• Združenie nórskych študentov študujúcich v zahraničí 
 (ANSA) pri UVLF v Košiciach zorganizovalo dňa 8. 12. 2018 
 v jedálni ŠD UVLF v Košiciach tradičnú nórsku vianočnú 
 večeru. Večere sa zúčastnilo 82 študentov, pričom 
 tradičné jedlá si študenti pripravovali sami.
• V dňoch 15. – 16. 12. 2018 sa UVLF v Košiciach zúčastnila 
 študentského vzdelávacieho veľtrhu v Paríži s názvom 
 Salon Santé, Social et Paramédical. Univerzitu na veľtrhu 
 reprezentovala prorektorka prof. MVDr. Z. Faixová, PhD., a 
 pracovníčka RZŠ Mgr. K. Hriczišonová.
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Z agendy Ing. Róberta Schrétera, PhD.,
kvestora

• V mesiaci december bola podpísaná so Slovenskou 
 energetickou a inovačnou agentúrou (SIEA) zmluva na 
 zníženie energetickej náročnosti pavilónu 35 a 36. 
 Celkovo má univerzita schválené a zazmluvnené na SIEA 
 štyri projekty na zníženie energetickej náročnosti 
 pavilónu 17, 25, 35 a 36. V prípade pavilónu 17 a 35 
 prebieha kontrola postupu verejného obstarávania.
• V novembri a decembri sa pokračovalo so stavebnými 
 prácami na pavilóne 25.
• V novembri pokračovala rekonštrukcia plotu na 
 Kostolianskej ulici, ktorá bola na zimné obdobie 
 prerušená.
• December priniesol vyhlásenie otvorenej výzvy OPKZP- 
 PO4-SC431-2018-48 so zameraním na zníženie 
 energetickej náročnosti verejných budov pre organizá- 
 cie štátnej správy a ostatné subjekty verejnej správy s 
 celkovou alokáciou 50 miliónov eur. Univerzita plánuje 
 do tejto výzvy vstúpiť s projektmi na zníženie energetic- 
 kej náročnosti pavilónov 12, 14 a 39.
• Rovnako bola v decembri vyhlásená výzva OP ĽZ 
 -PO1/2018/DOP/1.3.1-02 so zameraním na prepojenie 
 VŠ vzdelávania s praxou.
• Univerzite bol schválený rozvojový projekt na MŠVVaŠ 
 SR v sume 139.750 eur vo forme bežného transferu. 
 Rozvojový projekt získal v odbornom hodnotení 92 
 bodov zo 100. Finančné prostriedky univerzita dostala 
 dodatkom č. 5 k dotačnej zmluve.
• V decembri prebehla kontrola na mieste z úrovne 
 MŠVVaŠ SR, pričom záberom kontroly bola stavba 
 pavilónu 40.
• V decembri posunula Výskumná agentúra termín 

 odovzdania projektov dlhodobého strategického 
 výskumu na 15. február 2019. Projekty Samotuhnúce 
 biocementy a ich kompozitné systémy určené na  
 regeneráciu a rekonštrukciu osteochondrálnych a 
 kostných defektov a Progresívne funkčné polymérne 
 materiály s antiparazitárnym účinkom sú tak naďalej v 
 príprave. Rovnako sa pokračuje v príprave partnerských 
 projektov DSV.
• V mesiaci december bola predstavená metodika rozpisu 
 dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám 
 na rok 2019, ktorá, žiaľ, priniesla zníženie dotácie pre 
 UVLF v Košiciach o niečo vyše 210 tisíc eur na 
 podprograme 077 11. Univerzita predložila pripomien- 
 ky k tejto metodike na rôznych fórach ako aj na RVŠ. 
 Návrh metodiky zatiaľ nie je schválený. Je potrebné 
 spomenúť, že nárast transferu na program 077 pre VVŠ 
 predstavuje len 7.785.755 eur oproti roku 2018, čo 
 je nárast o 1,55 percenta. Takýto nárast je z hľadiska 
 financovania VVŠ nevýznamný.
• V dňoch 6. a 7. decembra sa konalo zasadnutie Klu- 
 bu kvestorov verejných vysokých škôl a štátnych vyso- 
 kých škôl Slovenskej republiky, ktoré sa zaoberalo najmä 
 metodikou rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verej- 
 ným vysokým školám na rok 2019 a aktuálnymi otázkami 
 k finančnému ukončeniu roku 2018. K téme opätovné- 
 ho navýšenia koeficientu odborov pre právnické fakul- 
 ty kvestori živo diskutovali, úpravu koeficientov 
 nepovažujú za systémové riešenie a navrhli 
 transparentnejší postup pri takejto zmene. Klub kvesto- 
 rov podporil stanovisko Rady financovania vysokých škôl, 
 ktorý sa rovnako vyjadroval k úprave koeficientov 
 odborov. 
• Univerzita vyplatila v novembrovom výplatnom termíne 
 koncoročné odmeny všetkým zamestnancom a druhú 
 časť odmien za bodové hodnotenie. Celková alokácia 
 vrátane odvodov predstavovala sumu 636 tisíc eur.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
získala ocenenie v súťaži Národná cena SR za kvalitu 2018

 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach získala na 19. ročníku súťaže Národná cena SR za kvalitu svoje 
zatiaľ najvyššie umiestnenie – cenu Ocenený finalista. Dňa 20. novembra 2018 si túto druhú najvyššiu cenu v Sále Ústavy SR 
v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky prevzala rektorka univerzity Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, 
PhD., a prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., z rúk predsedu Úradu pre normalizáciu, 

metrológiu a skúšobníctvo 
SR Pavla Pavlisa a predsedu 
hodnotiteľskej komisie sú- 
ťaží Michala Ľacha. Národ- 
ná cena SR za kvalitu je 
najprestížnejšou národnou 
cenou kvality pre orga- 
nizácie, pretože ako jediná 
v Slovenskej republike ponú- 
ka organizáciám podnika- 
teľského sektora a ve- 
rejnej správy možnosť vyz- 
dvihnúť svoje silné stránky, 
zhodnotiť sa podľa európsky 
uznávaných kritérií a potvrdiť 
svoju výnimočnosť.



 Dvadsiaty november 2018 bol slávnostným dňom pre 
všetkých, ktorí sa zapojili do niektorej zo súťaží vyhlasova-
ných Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo 
Slovenskej republiky. Tento deň sa uskutočnilo slávnostné 
vyhlasovanie výsledkov 19. ročníka súťaže národnej 
ceny za kvalitu, 5. ročníka národnej ceny za spoločenskú 
zodpovednosť,  súťaže Cena za najlepší publicistický 
príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života 2018 
a výsledky súťaže Top manažéri kvality roka 2018. 
 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 
sa v roku 2018 už štvrtýkrát (predtým v rokoch 2012, 2014 
a 2016) zapojila do súťaže Národná cena SR za kvalitu podľa 
modelu CAF. V ročníkoch 2012 a 2014 získala UVLF ocenenie 
za zapojenie sa do súťaže a v roku 2016 ocenenie zlepšenia 
výkonnosti organizácie súťaže Národná cena za kvalitu 2016 
v kategórii C (organizácie verejného sektora). V roku 2018 sa 
UVLF v Košiciach stala oceneným finalistom súťaže Národná 
cena SR za kvalitu 2018 v kategórii C (organizácie verejného 
sektora) ako jediná vysoká škola. 

 Národná cena SR za kvalitu je najvyšším ocenením, ktoré 
môžu organizácie získať v oblasti manažérskych systémov 
kvality. Je založená na aplikácii modelov kvality, ktoré sa 
používajú v podobných súťažiach ostatných krajín Európskej 
únie i mimo nej. Národná cena za kvalitu je udeľovaná v 
dvoch sektoroch – podnikateľskom a verejnom. Zatiaľ čo v 
podnikateľskom sektore je hodnotenie založené výhradne 
na modeli výnimočnosti EFQM (European Foundation 
for Quality Management), vo verejnom sektore môžu 
organizácie využívať i model CAF (Common Assessment 
Framework), čo je model kvality určený pre organizácie 
verejnej správy. Spoločný systém hodnotenia kvality (model 
CAF) bol vyvinutý na základe analýz vykonaných Európskou 
nadáciou pre manažérstvo kvality, Akadémiou Speyer 
v Nemecku a Európskym inštitútom pre verejnú správu 
v Maastrichte. Hlavným cieľom bolo, aby sa organizácie 
verejnej správy začali  orientovať na rozvíjanie kvality, 
zvyšovanie efektívnosti vlastnej výkonnosti za pomoci 
nástrojov kvality, aby sa zameriavali na riešenie svojich úloh 
v prospech zákazníka/občana a aby organizácie umožňovali 
zamestnancom rozvíjať sa. Model CAF je odporúčaný 
organizáciám verejnej správy v členských štátoch EÚ ako 
pomocný nástroj pre pochopenie techník manažérstva 
kvality a ich aplikáciu vo svojej činnosti. Hlavným účelom 
modelu CAF je poskytovať jednoduchý a ľahko použiteľný 
koncept hodnotenia organizácií verejnej správy v krajinách 
Európy. V roku 2012 prešiel model CAF revíziou a jeho 

nová verzia (model CAF 2013) je výsledkom intenzívnej 
spolupráce medzi národnými korešpondentmi modelu CAF 
členských štátov Európskej únie podporovanou Európskym 
informačným centrom CAF pri Európskom inštitúte pre 
verejnú správu (European Institute of Public Administration 
– EIPA) v Maastrichte. 
Po zaslaní prihlášky v marci 2018 začal pracovať 17-členný 
tím a pripravovať samohodnotiacu správu. Správa bola 
pripravená v súlade s príručkou CAF 2013 a je založená na 
deviatich kritériách, z ktorých päť sú predpoklady, ktoré 
organizácia vytvára (Kritérium 1 – Vodcovstvo, Kritérium 2 – 
Stratégia a plánovanie, Kritérium 3 – Zamestnanci, Kritérium 
4 – Partnerstvá a zdroje, Kritérium 5 - Procesy) a štyri 
výsledky, ktoré organizácia dosahuje (Kritérium 6 – Výsledky 
orientované na občana/zákazníka, Kritérium 7 – Výsledky vo 
vzťahu k zamestnancom, Kritérium 8 – Výsledky vo vzťahu k 
spoločenskej zodpovednosti, Kritérium 9 – Kľúčové výsledky 
výkonnosti). Samohodnotením organizácia získava celkový 
obraz o všetkých prebiehajúcich činnostiach, o možnostiach 

rozvoja organizácie a o súvislostiach medzi predpokladmi a 
výsledkami.
 V súlade s harmonogramom súťaže Národná cena SR za 
kvalitu 2018 prebehlo hodnotenie samohodnotiacej správy 
a dňa 11. 7. 2018 sa uskutočnilo posúdenie na mieste (site 
visit). Posúdenia na mieste sa zúčastnili  Ing. Ján Čupka 
(vedúci posudzovateľ), Ing. Jana Štefánková, PhD. (Úrad pre 
normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR), JUDr. Mgr. 
Anna Dudiaková, PhD. (Úrad pre normalizáciu, metrológiu 
a skúšobníctvo SR) a Ing. Katarína Verešová (zástupca 
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR). 
Za UVLF v Košiciach to bola rektorka Dr. h. c. prof. MVDr. 
Jana Mojžišová, PhD., a členovia tímu pre spracovanie 
samohodnotiacej správy. V záverečnom zhrnutí členovia 
tímu posudzovateľov konštatovali výrazný pozitívny posun 
v porovnaní s predchádzajúcou účasťou UVLF v Košiciach v 
roku 2016. Spätná správa z posúdenia na mieste hodnotenia 
UVLF v rámci súťaže Národná cena za kvalitu 2018 podľa 
modelu CAF poukázala na niektoré nedostatky v hodnotení 
kvality. V súlade s uvedenými nedostatkami bude potrebné 
vypracovať akčný plán pre zlepšenie slabšie hodnotených 
oblastí, a to v súvislosti s prípravou univerzity pre zapojenie 
do súťaže v roku 2020. 
 Vysoké ocenenie UVLF v Košiciach v súťaži Národná cena 
SR za kvalitu 2018 je sľubným východiskom do budúcej 
účasti našej univerzity v súťaži s cieľom získať métu 
najvyššiu. Poďakovanie patrí všetkým aktívnym členom tímu 

10 www.uvlf.sk



pre samohodnotiacu správu, ktorí obetavo odviedli náročnú 
a zodpovednú prácu. Vďaka patrí aj všetkým zamestnancom, 
ktorí sa kvalitou svojej práce podieľajú na dobrých výsledkoch 
činnosti našej univerzity.

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

PhDr. Ľudmila Kundríková, kancelárka
Foto: ÚNMS

Slávnostného odovzdávania ocenení sa zúčastnili doc. Korim, rektorka 
prof. Mojžišová, kancelárka PhDr. Kundríková a prorektor prof. Nagy 
(zľava doprava)

 V poradí štvrté zasadnutie Vedeckej rady Univerzity 
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v roku 2018 
sa uskutočnilo dňa 12. decembra 2018. 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 výročnej správy o kvalite UVLF v 
  Košiciach za akademický rok 2017/2018
 2. Vyhodnotenie klinickej činnosti a styku s praxou na 
  UVLF v Košiciach za akademický rok 2017/18
 3. Diskusia
 4. Rôzne (návrh na školiteľa na  3. stupni vysokoškolského 
  štúdia MVDr. Marcela Falisa, PhD., v študijnom odbore 
  6.3.11. hygiena chovu zvierat a životné prostredie, 
  návrh na zmenu garanta v š. o. 6.3.1. všeobecné 
  veterinárske lekárstvo a návrh na zmenu spolugaran- 
  tov v š. o. 4.2.15. imunológia a š. o. 6.3.3. veterinárna 
  morfológia a fyziológia) 
 5. Uznesenia VR
 6. Záver

Vedecká rada schválila:
Návrhy predložené v bode Rôzne:
 a) návrh na školiteľa na 3. stupni vysokoškolského štúdia: 
  doc. MVDr. Marcela Falisa, PhD., v š. o. 6.3.11. hygiena 
  chovu zvierat a životné prostredie;
 b) návrh na nahradenie súčasného garanta prof. MVDr. 
  Jána Dianovského, PhD., v š. o. 6.3.1. všeobecné 
  veterinárske lekárstvo, študijný program spojeného 
  prvého a druhého stupňa všeobecné veterinárske 

  lekárstvo prof. MVDr. Zuzanou Ševčíkovou, PhD., 
  vzhľadom na časové obmedzenie akreditácie (vek 
  garanta);
 c) návrh na nahradenie súčasnej spolugarantky prof. 
  MVDr. Zuzany Ševčíkovej, PhD. v š. o. 4.2.15. imunológia  
  (habilitačné konania a konania na vymenúvanie  
  profesorov) a študijného programu 3. stupňa 
  imunológia v š. o. 4.2.15. imunológia doc. MVDr. 
  Dagmar Mudroňovou, PhD.;
 d) návrh na nahradenie spolugarantky prof. MVDr.  
  Kataríny Šivikovej, PhD., v š. o. 6.3.3. veterinárna 
  morfológia a fyziológia (habilitačné konania a kona- 
  nia na vymenúvanie profesorov) a študijného 
  programu 3. stupňa veterinárna morfológia a 
  fyziológia š. o. 6.3.3. veterinárna morfológia a fyzioló- 
  gia doc. MVDr. Drahomírou Sopkovou, PhD., z dôvodu 
  odchodu prof. Šivikovej do starobného dôchodku.

Vedecká rada zobrala na vedomie:
 1. Výročnú správu o kvalite UVLF v Košiciach za 
  akademický rok 2017/2018, ktorú prezentoval 
  prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality prof.  
  MVDr. Jozef Nagy, PhD.
 2. Výročnú správu o klinickej činnosti a styku s praxou 
  na UVLF v Košiciach za akademický rok 2017/18, ktorú 
  prezentoval prorektor pre klinickú činnosť a styk s 
  praxou doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD.

 Diskusia bola zameraná k jednotlivým bodom programu. 
V rámci konštruktívnej diskusie vystúpili: prof. P. Mudroň, 
prof. Š. Vilček, prof. J. Mojžišová, prof. J. Kyselovič, prof. J. Pistl, 
prof. J. Nagy, doc.  O. Nagy, prof. J. Danko a prof. Š. Faix.

Zasadnutie vedeckej rady
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 V rámci diskusie k bodu č. 1 a 2 – Vyhodnotenie výročnej 
správy o kvalite a výročnej správy o klinickej činnosti a styku s 
praxou na UVLF v Košiciach za akademický rok 2017/18, bola 
konštatovaná vysoká úroveň obidvoch výročných správ, ich 
kvalita aj množstvo graficky spracovaných informácií, ktoré 
poskytujú cennú internú aj vonkajšiu spätnú väzbu o situácii 
v daných  oblastiach na UVLF.
Diskusia k správam sa týkala viacerých oblastí,  ako sú: 
 – potreba elektronických dotazníkov namiesto pa- 
  pierových pri jednotlivých druhoch hodnotení ako aj 
  pri hodnotení predmetov a učiteľov študentami, 
 – bodové hodnotenie tvorivých pracovníkov, 
 – existencia pracovísk UVLF bez dlhodobej grantovej 
  aktivity, 
 – publikačná činnosť farmaceutických pracovísk, kde 
  bolo konštatované zlepšenie,
 – vysoký počet jednotlivých organizačných jednotiek na 
  UVLF, 
 – potreba prípravy samohodnotiacich správ pre 
  efektívnu činnosť jednotlivých pracovísk,
 – potreba akreditácie zverinca pre veľké zvieratá a 
  pokusov na veľkých zvieratách.
 K jednotlivým diskusným príspevkom zaujala stanovisko 
rektorka UVLF a predsedníčka vedeckej rady, ktorá poskytla 
riešenia a uviedla, že viacero riešení spočíva na úrovni 
morálnej zodpovednosti jednotlivých pracovníkov. Tiež 

poukázala na potrebu prehodnotenia organizačnej štruktúry 
univerzity.

K bodu č. 6: Záver
 Rektorka UVLF v Košiciach a predsedníčka vedeckej 
rady spomenula niektoré zmeny postupov súvisiace 
s novelizáciou zákona o vysokých školách ako aj v 
novopripravované materiály ako je nová sústava študijných 
odborov a problematika odoberania akademických titulov. 
Spomenula, že na UVLF je výrazne minimalizovaná otázka 
plagiátorstva diplomových prác, nakoľko sa jedná o 
experimentálne práce. Poukázala tiež na zmenenú metodiku 
rozpisu dotácie na VŠ, čím sa UVLF v Košiciach významne 
znížil koeficient ekonomickej náročnosti.
 Vzhľadom na to, že išlo o posledné zasadnutie vedeckej 
rady v tomto funkčnom období, rektorka UVLF v Košiciach a 
predsedníčka vedeckej rady sa poďakovala členom vedeckej 
rady za ich aktívnu účasť, prácu, podnety a pripomienky 
na zasadnutiach vedeckej rady počas celého štvorročného 
obdobia. Popriala všetkým prítomným príjemné prežitie 
nadchádzajúcich sviatkov a úspešný štart do nového roka a 
ukončila zasadnutie vedeckej rady.

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

Zasadnutia akademického senátu
 Dňa 15. 11. 2018 sa uskutočnilo 4. riadne zasadnutie 
AS UVLF v Košiciach za účasti 21 členov akademického 
senátu (100 % účasť). Po schválení programu zasadnutia boli 
za členov mandátovej a návrhovej komisie boli navrhnutí a 
zvolení: predseda prof. MVDr. Igor Valocký, PhD., a členovia 
MVDr. Vladimír Petrilla, PhD., a Štefan Matyi. 
 Predseda AS doc. Lazár pri kontrole uznesení odovzdal 
slovo prorektorovi prof. Nagyovi, aby informoval o aktuálnom 
stave systemizácie pracovných miest na UVLF v Košiciach, 
ktorý sa každoročne sleduje a predkladá na zasadnutí AS. 
Prorektor prof. Nagy konštatoval, že počet pedagogických 
pracovníkov medziročne stúpol minimálne (október 2017 – 
220,65; október 2018 – 221,46), pričom za desatinné čísla sú 
zodpovední učitelia na čiastočný úväzok. Počet študentov 
medziročne klesol (október 2018 – 1 445; október 2018 – 1 
402). Stav pedagógov a počet študentov je stabilizovaný. 
Bol zaznamenaný pokles nadpočetných hodín (2017 – 15 
260; 2018 – 13 998), čo je zapríčinené aj 2 roky neotvoreným 
študijným programom HP. V diskusii k tomuto bodu vystúpil 
doc. Korim, ktorý konštatoval, že z dôvodu výučby povinne 
voliteľných a výberových predmetov nemožno systemizáciu 
úplne stabilizovať, ale po úprave učebných plánov ju treba 
optimalizovať. 
 Ďalším bodom jednania AS bolo preskúmanie 
rozhodnutia rektorky o vylúčení zo štúdia na základe 
žiadostí dvoch študentov, ktorí sa odvolali voči tomuto 
rozhodnutiu. Podrobné informácie podala prorektorka 
prof. Faixová. Uviedla, že študent 1. ročníka ŠP vzťah človek 
– zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii (ID 
19970) nesplnil podmienku pre pokračovanie v štúdiu – 
získanie 45 kreditov (získal len 37) a bol zo štúdia vylúčený. 
Voči tomuto rozhodnutiu podal odvolanie oneskorene, 
čím porušil Študijný poriadok UVLF v Košiciach. Druhú 

žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o vylúčení zo štúdia 
podala študentka 5. ročníka ŠP všeobecné veterinárske 
lekárstvo (ID 2324), ktorá začala študovať v akademickom 
roku 2005/2006, následne pokračovala v roku 2006 na 
Veterinární a farmaceutické univerzite v Brne a od roku 
2013 pokračovala v štúdiu opäť na UVLF v Košiciach, 
štúdium prerušila na 3 roky a po prerušení neabsolvovala 
úspešne druhýkrát zapísaný predmet kontrola krmív a 
produkčné zdravie zvierat, čím nesplnila podmienky pre 
pokračovanie v štúdiu a bola z neho vylúčená. Akademický 
senát jednomyseľne (hlasovanie 21/0/0) v oboch prípadoch 
potvrdil rozhodnutie rektorky o vylúčení zo štúdia a zamietol 
žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o vylúčení zo štúdia. 
 Ďalším bodom programu bol návrh na zmenu garanta 
ŠP a spolugaranta študijného odboru, ktorý predložil 
prorektor prof. Nagy. Uviedol, že v zmysle § 9 zákona 
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov posledná komplexná akreditácia ŠP 
VVL udelila súhlas s časovým obmedzením z dôvodu veku 
garanta (prof. MVDr. Jána Dianovského, PhD.). V súvislosti 
s ukončením pracovného pomeru prof. Dianovského 
k 31. 12. 2018 vedenie UVLF v Košiciach predkladá návrh na 
zmenu budúceho garanta – prof. MVDr. Zuzanu Ševčíkovú, 
PhD. Táto zmena prináša zmenu súčasnej spolugarantky 
študijného odboru 4.2.15 imunológia a študijného 
programu tretieho stupňa imunológia v študijnom odbore 
4.2.15 imunológia prof. MVDr. Zuzany Ševčíkovej, PhD., na 
budúcu spolugarantku doc. MVDr. Dagmar Mudroňovú, 
PhD. Prorektor prof. Nagy predložil návrh na zmenu 
súčasnej spolugarantky študijného odboru 6.3.3 veterinárna 
morfológia a fyziológia a študijného programu tretieho 
stupňa veterinárna morfológia a fyziológia prof. RNDr. 
Kataríny Šivíkovej, PhD., na budúcu spolugarantku doc. 
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MVDr. Drahomíru Sopkovú, PhD., z dôvodu odchodu prof. 
Šivíkovej do starobného dôchodku. Akademický senát vzal 
predložený návrh na vedomie. 
 V rôznom podal informáciu prof. Reichel o zasadnutí 
Rady vysokých škôl SR o spoločnom vyhlásení reprezentácií 
vysokých škôl k vládnemu návrhu rozpočtu verejnej 
správy na rok 2019 a k finančným prostriedkom na účely 
rekonštrukcií internátov na rok 2019 v rozpočte pre rezort 
školstva. Po prerokovaní všetkých bodov programu 
predseda akademického senátu 4. riadne zasadnutie AS 
UVLF v Košiciach ukončil.

 5. riadne zasadnutie AS UVLF v Košiciach sa uskutočnilo 
dňa 13. 12. 2018 za účasti 15 členov akademického senátu 
(71 % účasť). Nižšia účasť bola spôsobená skutočnosťou, 
že niektorí členovia AS boli členmi v komisiách pre štátne 
skúšky, ktoré sa konali v daný deň. Po schválení programu 
zasadnutia boli za členov mandátovej a návrhovej komisie 
navrhnutí a zvolení: predseda prof. MVDr. Jaroslav Legáth, 
CSc., a členovia doc. MVDr. Peter Korim, CSc., a Pavlína 
Palušová.
 Predseda AS doc. Lazár podal správu o činnosti 
predsedníctva AS, ktoré zasadalo 5. 12. 2018. Informoval 
členov AS, že na zasadnutí Správnej rady UVLF v Košiciach 
dňa 10. 12. 2018 sa k 31. 12. 2018 vzdal členstva v SpR UVLF. 
Bod č. 5 v programe bol návrh zmien vnútorného predpisu 
č. 38 – Školné a poplatky spojené so štúdiom na Univerzite 
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach platné 
na akademický rok 2019/2020 na základe poverenia pani 
rektorkou predložila prorektorka prof. Faixová. Uviedla 
jednotlivé úpravy formulácií ako aj výšky poplatkov 
spojených do jedného poplatku alebo zavedenie nových 
poplatkov. AS hlasovaním schválil predložený návrh. 

 Nasledujúcim bodom bola Výročná správa o kvalite UVLF 
v Košiciach za akademický rok 2017/2018, ktorú predložil 
prorektor prof. Nagy. Uviedol, že správa bola pripravená po 
tretíkrát komisiou pre hodnotenie kvality, bola prerokovaná 
na zasadnutí vedenia, správnej rady a vedeckej rady 
a v zmysle vnútorného predpisu č. 57 ju schvaľuje AS. 
Nejedná sa o zákonnú povinnosť, ale o našu samohodno- 
tiacu správu z pohľadu kvality vykonávaných činností 
na UVLF v Košiciach. V ďalšom oboznámil prítomných 
so štruktúrou správy vypracovanej v rozsahu 200 strán. Po 
diskusných príspevkoch prof. Legátha, doc. Toporčáka, doc. 
Korima a doc. Marcinčáka akademický senát výročnú správu 
schválil (hlasovanie 15/0/0). 
 V rôznom informoval predseda komory študentov Dávid 
Orčík o žiadosti študentov ŠP VVL o vytvorenie oddychovej 
zóny, kde by trávili čas počas voľných hodín v zimnom 
období a nepriaznivom počasí. Doc. Lazár konštatoval, že 
sme v priestorovej tiesni, nakoľko zamestnanci z P 34 sa 
budú musieť vysťahovať z dôvodu rekonštrukcie budovy. 
Prof. Legáth navrhol rozšíriť kapacity oddychových zón na 
chodbách a vo vestibuloch budov. Doc. Toporčák prezentoval 
informáciu, že 4 vysoké školy už vyčerpali financie na obnovu 
študentských domovov. Kvestor Ing. Schréter uviedol, že už 
dostal termín rokovania na MŠVVaŠ ohľadom čerpania ďalšej 
dotácie. Po prerokvaní všetkých bodov programu predseda 
akademického senátu poďakoval členom senátu ako aj 
prítomným členom vedenia za konštruktívne jednanie a 5. 
riadne zasadnutie AS UVLF v Košiciach ukončil so želaním 
príjemného prežitia vianočných sviatkov a úspechov v 
novom roku 2019.

 doc. MVDr. Peter Lazár, PhD.
predseda AS

Zasadala správna rada
 Druhé zasadnutie Správnej rady UVLF v Košiciach (SpR 
UVLF) v roku 2018 sa uskutočnilo 10. decembra 2018 
v zasadacej miestnosti Rektorátu UVLF za prítomnosti 
jej členov, rektorky univerzity Dr. h. c. prof. MVDr. Jany 
Mojžišovej, PhD., kvestora univerzity Ing. Róberta Schrétera, 
PhD., kontrolórky univerzity Ing. Edity Krettovej a tajomníka 
SpR UVLF doc. MVDr. Petra Korima, CSc.
 Zasadnutie SpR UVLF otvoril jej predseda Ing. Ján Király, 
ktorý privítal členov SpR UVLF a hostí. Zablahoželal rektorke 
UVLF Dr. h. c. prof. MVDr. Jane Mojžišovej, PhD., k zvoleniu 
za kandidátku na rektorku UVLF pre funkčné obdobie rokov 
2019 – 2023. Predstavil nových členov SpR UVLF v Košiciach 
Mgr. Jozefa Jurkoviča, generálneho riaditeľa sekcie vysokých 
škôl MŠVVaŠ SR, a MVDr. Annu Ondovú, riaditeľku RVPS 
Košice-mesto. 
 SpR UVLF schválila program zasadnutia a overovateľov 
zápisnice – Ing. Milana Dolného a Ing. Stanislava Hrehu, PhD. 
Tajomník SpR UVLF informoval o uzneseniach SpR UVLF, 
ktoré mali byť splnené ku dňu aktuálneho zasadnutia SpR 
UVLF.
 Prvým uznesením SpR UVLF uložila rektorke UVLF 
v Košiciach podávať každoročne na prvom zasadaní 
SpR UVLF v nasledujúcom kalendárnom roku Správu o 
činnosti kontrolórky UVLF za ukončený kalendárny rok. 
Priebežnú správu predniesla kontrolórka, ktorá uviedla, že 
zo 6 plánovaných kontrol je 5 ukončených a šiesta je pred 

ukončením. Výsledky kontrol budú prezentované na prvom 
zasadnutí SpR UVLF v roku 2019.
 Druhým uznesením SpR UVLF uložila rektorke UVLF zvážiť 
zriadenie útvaru pre styk s verejnosťou. Rektorka univerzity 
informovala, že do pracovného pomeru bola prijatá 
hovorkyňa univerzity. Ku zriadeniu samostatného útvaru, po 
prehodnotení vytýčeného cieľa a zhodnotení ekonomických 
nárokov, nedošlo a doterajšie skúsenosti poukazujú na 
správnosť rozhodnutia.
 Tretím uznesením SpR UVLF uložila predsedovi SpR UVLF 
vyvinúť aktivity smerom k nepravdivým medializovaným 
informáciám o UVLF. Predseda SpR UVLF informoval členov 
SpR UVLF o vykonaných aktivitách a ich výsledku.
 O stave rozvojových aktivít a o aktuálnych úlohách na 
UVLF informovali rektorka univerzity Dr. h. c. prof. MVDr. 
Jana Mojžišová, PhD., a kvestor univerzity Ing. Róbert 
Schréter, PhD. V diskusii vystúpili s rôznymi návrhmi MVDr. 
Gabriel Csicsai, PhD., Ing. Ján Király, Mgr. Jozef Jurkovič, Ing. 
Stanislav Hreha, PhD., Dr. h. c. JUDr. Ing. Ján Bílek, MVDr. 
Ladislav Stodola a doc. MVDr. Peter Lazár, PhD. 
 Výročnú správu o kvalite UVLF za akademický rok 
2017/2018 uviedla rektorka univerzity Dr. h. c. prof. MVDr. 
Jana Mojžišová, PhD. Vo svojom vystúpení vyzdvihla výrazný 
pokrok v hodnotení kvality, čo sa prejavilo aj v umiestnení 
univerzity v súťaži Národná cena za kvalitu SR 2018, kde 
získala ocenenie Ocenený finalista, čo v praxi znamená 
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2. miesto a najlepší výsledok medzi vysokými školami. 
V diskusii vystúpili Dr. h. c. JUDr. Ing. Ján Bílek a Mgr. Jozef 
Jurkovič, ktorí vyzdvihli koncepciu a úroveň správy a ocenili 
jedinečnosť správy v slovenskom vysokoškolskom prostredí.
V bode rôzne vystúpila rektorka UVLF Dr. h. c. prof. MVDr. 
Jana Mojžišová, PhD., ktorá informovala členov SpR UVLF 
o aktuálnom stave v poľovnom revíri Bažantnica a o 
alternatívach súvisiacich so vzniknutou situáciou. V diskusii 
k tomuto bodu vystúpili Ing. Ján Király, MVDr. Gabriel Csicsai, 
doc. MVDr. Peter Lazár, PhD., a Dr. h. c. JUDr. Ing. Ján Bílek. 
Doc. MVDr. Peter Lazár, PhD., informoval prítomných členov 

SpR UVLF, že listom adresovaným predsedovi SpR UVLF Ing. 
Jánovi Királyovi sa k 31. 12. 2018 vzdáva členstva v SpR UVLF 
ako avizovaný krok v súvislosti s jeho zvolením za predsedu 
Akademického senátu UVLF v Košiciach. 
 Predseda SpR UVLF Ing. Ján Király na záver poďakoval 
prítomným členom SpR UVLF a hosťom za účasť, diskusiu 
a predložené návrhy. 

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

Zasadalo kolégium rektorky

 Dňa 27. 11. 2018 sa v zasadacej miestnosti Rektorátu UVLF 
v Košiciach konalo zasadnutie kolégia rektorky. Zasadnutie 
kolégia 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 následne sprostredkovali všetky informácie 
zamestnancom na svojich pracoviskách. Hlavnými bodmi 
programu boli informácie rektorky, prorektorov a kvestora 
o aktuálnom dianí i plánovaných úlohách na najbližšie 
obdobie. 
 Rektorka prof. informovala prítomných o Národnej 
cene za kvalitu, v ktorej sme získali doteraz najvyššiu 
cenu – ocenený finalista, pričom zdôraznila, že tento rok 
sme získali ocenenie ako jediná verejná vysoká škola 
a poďakovala všetkým účastníkom tímu. Dôležitou témou 
bola medzinárodná evalvácia a akreditácia EAEVE, preto 
pani rektorka zdôraznila potrebu dodržiavať postupy 
vzhľadom na SOP EAEVE, prezentovala závery stretnutia 
ExCom EAEVE a informovala o mid-term hodnotení v apríli 
2022. Apelovala na prednostov, aby sa dodržiavalo to, čo 
bolo deklarované pred hodnotiteľmi EAEVE, upozornila tiež 
na malé deficiencie a návrhy na zlepšenie vrátane zriadenia 
komisie zodpovednej za plán odstraňovania deficiencií. Na 
univerzite rezonuje aj problém so statikou morfologického 
pavilónu P 34, preto informovala prítomných členov kolégia 
o nutnosti vysťahovania pavilónu, o budúcnosti ktorého sa 
rozhodne po ďalšom statickom posudku, o nutnosti pripraviť 
priestory pre pracoviská z P 34, keďže s prípravou sťahovania 
sa už začalo a podľa plánu sú určené náhradné priestory. 
Svoje vystúpenie zakončila informáciou o plánovaných 
rekonštrukciách vybraných pavilónov. 
 Prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., prorektorka pre výchovno-
vzdelávaciu činnosť, informovala o študijných záležitostiach, 
počtoch študentov a uchádzačov o štúdium, študentských 
praxiach a organizovaní výjazdov a exkurzií, usmernení 
ku klasifikácii štátnych skúšok, upozornila na zapisovanie 
zápočtov a vypísaní min. 5 termínov a vyzdvihla potrebu 
dotazníkových prieskumov pre skvalitnenie výučby. 
Predstavila tiež novovydávaný univerzitný vedecký časopis 
Folia Pharmaceutica Cassoviensia a pripomenula blížiaci 
sa Deň otvorených dverí.
 MVDr. Martin Tomko, PhD., prorektor pre zahraničné 
štúdium, informoval o počte zahraničných študentov, 
ktorých je 276, čo je o 30 viac ako minulý rok, a spolu 
so študentmi JSP v Bodø je ich 333. Ďalej informoval 
o ukončenej aktualizácii informačných listov, povinnosti 
dodržiavať vnútorné predpisy týkajúce sa záverečných prác 

a skúšobného obdobia, o využívaní AIS aj na zápočty vrátane 
ich neudelenia a činnosti referátu pre zahraničné štúdium na 
najbližšie obdobie.
 Prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., prorektor pre rozvoj školy 
a hodnotenie kvality, informoval o pridelených finančných 
prostriedkoch na zimný semester vo výške 48 125 €, 
novom webovom sídle a povinnosti zodpovedných osôb 
upozorniť na chyby a pravidelne aktualizovať informácie, 
o výročnej správe o kvalite, ktorú je potrebné zhodnotiť 
na úrovni jednotlivých pracovísk a vyvodiť závery, a o 
dvoch dobrovoľníckych brigádach v jazdeckom areáli 
zorganizovaných v novembri. Na záver informoval o 
zasadnutí Správnej rady neinvestičného fondu UVLF a 2 % 
dani získanej v roku 2018 vo výške 5925,25 €, ktoré budú 
využité v súlade s účelom fondu.
 Doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., prorektor pre klinickú činnosť 
a styk s praxou, informoval o problémoch v komunikácii 
klinických pracovníkov, ktorá nie je vždy štandardná 
a správne interpretovaná, a aj z tohto dôvodu sa zaviedol 
predmet profesionálna komunikácia. Vyzdvihol spoluprácu 
s praxou, najmä KVL, ktorej Kalendárium bolo zostavené aj 
s prispením podujatí našich kliník. Opakovane pripomenul 
nevyhnutnosť včasného plánovania organizácie dopravy 
na výjazdy a dodržiavanie harmonogramu. Informoval tiež 
o členstve našej univerzity v Slovenskej akademickej 
asociácii pre celoživotné vzdelávanie (SAACV).
 Kvestor univerzity Ing. Róbert Schréter, PhD., informoval 
o koncoročných odmenách určených všetkým zamest- 
nancom, tvorivým pracovníkom na základe bodového 
hodnotenia a vedúcim pracovníkom podľa výkonu 
pracoviska aj o vyplatení 50 € každému zamestnancovi 
ako kompenzáciu za pitný režim v letných horúčavách. 
Informoval tiež o rozvojovom projekte pre centrum 
klinických zručností, ŠP profesionálna komunikácia a 
laboratórium hygieny potravín a o 4 projektoch, ktoré sú 
zazmluvnené a budú sa realizovať od roku 2019, týkajúce 
sa P 17, P 25, P 35 a P 36. Oboznámil prítomných s plánom 
verejného obstarávania, pričom opakovane bolo treba 
pripomenúť niektorým pracoviskám, že neodovzdali svoje 
požiadavky oddeleniu pre verejné obstarávanie. 
 Na záver zasadnutia odznelo niekoľko praktických otázok 
a rektorka univerzity ukončila kolégium pozvaním všetkých 
zamestnancov na vianočný koncert 2018.

PhDr. Ľudmila Kundríková                
kancelárka
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Docentka Čížková si prevzala ocenenia za prácu a výsledky 
v oblasti vedy a techniky

 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky v rámci podpory rozvoja vedy a techniky a 
ocenenia mimoriadnych výsledkov v tejto oblasti udelilo aj 
v roku 2018 najvyššie ocenenie v oblasti vedy a techniky na 
Slovensku Cenu za vedu a techniku. V rámci slávnostného 
galavečera, ktorý sa uskutočnil vo štvrtok 8. novembra 2018 
v Incheba Expo Aréne Bratislava, boli slávnostne udelené 
ceny v kategóriách: 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. Jednou z ocenených v kategórii Celoživotné zásluhy v 
oblasti vedy a techniky bola aj doc. MVDr. Dáša Čížková, 
DrSc., z Katedry anatómie, histológie a fyziológie UVLF 
v Košiciach, ktorá toto ocenenie získala za zásluhy v oblasti 
regeneračnej medicíny a v oblasti neurovied. 
 „Bolo to príjemné prekvapenie, s tým som vôbec nepočítala, 
pretože si myslím, že na Slovenku je veľa šikovných vedcov, 
ktorí sa venujú experimentálnej práci a neverila som, že toto 
významné ocenenie získam. Chcem sa poďakovať UVLF 
v Košiciach za nomináciu, bez ktorej by sa toto ocenenie 
nezrodilo. Veľmi si vážim ústretovosť UVLF v Košiciach, 
predovšetkým podporu kolegov z ústavu anatómie, ale aj z 
Neuroimunologického ústavu SAV, ktorí významne prispeli k 
vytvoreniu optimálnych pracovných podmienok. Spoločnými 
silami sme v krátkom časovom horizonte vybudovali a 
sprevádzkovali kvalitné laboratórium pre prácu s kmeňovými 
bunkami, kde v súčasnosti realizujeme náš vedecký výskum,“ 
uviedla docentka Čížková. 

 Hlavným odkazom podujatia je uznanie a ocenenie práce 
slovenských vedcov a vedkýň za ich osobitý význam pre 
rozvoj spoločnosti. Na slávnostnom galavečere Ceny za vedu 
a techniku odovzdávala ministerka školstva, vedy, výskumu 
a športu SR Martina Lubyová a generálny riaditeľ sekcie vedy 
a techniky ministerstva školstva Marek Hajduk. Udeľovanie 
ocenení vedcom a výskumníkom za ich výsledky v oblasti 

vedy a techniky je už tradičnou a neoddeliteľnou súčasťou 
Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorého hlavným 
organizátorom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 
športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-
technických informácií SR a jeho Národným centrom pre 
popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Na galavečere 
sa zúčastnili aj významní reprezentanti štátneho sektora, 
sektora vysokých škôl, predstavitelia súkromného sektora 
pôsobiacich vo výskume a vývoji, predstavitelia klubov, 
zväzov a združení. 

ROZHOVOR S 
PANI DOCENTKOU 
ČÍŽKOVOU 

Aké sú vaše prvé 
reakcie na zisk tohto 
ocenenia? 
„Nesmierne si vážim 
ocenenie, ktoré 
je významným 
ohodnotením mojej 

vedeckej práce, ale aj záväzkom pre ďalšie obdobie. Táto 
cena rovnako patrí mojim kolegom, mojim študentom, ale 
predovšetkým mojim rodičom, manželovi a deťom. Bez 
pevného rodinného zázemia je veľmi náročné naplno sa 
venovať vede.“ 

Popíšte, čím sa vo svojej práci zaoberáte?
„Celé svoje vedecké úsilie som zasvätila regeneračnej medicíne 
vo vzťahu ku nervovému systému. Je známe, že práve nervový 
systém riadi všetky dôležite funkcie nášho organizmu a pri jeho 
poškodení dochádza často k nezvratným funkčným poruchám. 
Centrálny nervový systém disponuje aj adaptačnými a 
opravnými mechanizmami, ktoré sa snažíme pochopiť a 
následne využiť pri regenerácii. V tejto oblasti zohrávajú 
dôležitú úlohu aj kmeňové bunky, pričom skúmame ich možné 
využitie v humánnej aj vo veterinárnej medicíne. Na našej 
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univerzite sa so svojimi kolegami a študentami snažíme vyvinúť 
účinnú bunkovú terapiu, ktorá by dokázala stabilizovať, alebo 
aj liečiť rôzne ochorenia nervového systému. 
Domáce zvieratá, psy a mačky, podobne ako ľudia, trpia 
vážnymi neurologickými ochoreniami. Do popredia prichádza 
bunková terapia, ktorá je u nás, ale aj v zahraničí na počiatku 
pri aplikácii v klinickej praxi. Počas posledných troch rokov 
sme v laboratórnych podmienkach analyzovali rôzne zdroje 
kmeňových buniek, ich liečebný potenciál a následne sme 
realizovali klinické štúdie, ktoré poukazujú na sľubné výsledky. 
Chcem sa zároveň poďakovať vedeniu univerzitnej nemocnice 
a všetkým kolegom z kliniky malých zvierat za ich profesionálny 
prístup a nezištnú pomoc pri zavádzaní bunkovej terapie do 
veterinárnej praxe. Je pred nami dlhá cesta, ale už máme za 
sebou prvé úspešné kroky.“ 

Aký je najvýznamnejší počin, ktorý sa vám počas kariéry 
podaril?
„Je ťažko vybrať ten najdôležitejší výsledok, len vďaka 
čiastkovým úspechom sa dopracujeme k nejakému 
významnému záveru. Mala som možnosť spolupracovať s 
mnohými zahraničnými vedcami, ktorí ma určite posunuli 
ďalej. Vďaka nim som dokázala byť na seba a na svoje okolie 
náročná, lebo to bola jediná cesta pre zotrvanie v európskom 
konkurenčnom prostredí. Teší ma, že sme publikovali množstvo 
zaujímavých výsledkov, ktoré sú citované a majú výpovednú 
hodnotu.“

Čo by ste odkázali mladej generácii vedcov, aby čo 
najlepšie napredovali a vydržali v neľahkých úlohách?
„Ten, kto sa rozhodne pre vedu, ju musí mať rád a zotrvať v nej 

aj počas neúspechov a pádov. Musí sa naučiť tešiť sa aj z tých 
maličkých úspechov a rýchlo zabúdať na sklamania. Vychovala 
som šiestich PhD. študentov, z toho dvoch zahraničných. 
V súčasnosti sa venujem trom doktorandom, ktorí sa 
aktívne podieľajú na vývoji bunkovej terapie vo veterinárnej 
regeneračnej medicíne a myslím si, že ich táto téma nesmierne 
zaujala. Majú moju podporu pri plánovaní experimentov, 
zavádzaní nových postupov, ale aj získavaní štipendií na 
domácich alebo zahraničných pracoviskách. Snažím sa im 
odovzdať všetko, čo viem, a mám radosť, keď vidím určitú 
kontinuitu. V súčasnosti majú dvere otvorené do zahraničných 
laboratórií, kde som pôsobila, resp. kde pôsobím, a tak môžu 
získať odborné, praktické znalosti a rýchlejšie napredovať vo 
zvolenej špecializácii.“ 

Mgr. Mária Rusnáková

Pracovné stretnutie zástupcov vedení
farmaceutických fakúlt a univerzít

 Každý rok sa zástupcovia vedení farmaceutických fakúlt 
a univerzít stretávajú na spoločnom podujatí. V tomto roku 
sa toto tradičné pracovné stretnutie uskutočnilo 22. – 23. 

novembra 2018 na Smolenickom 
zámku v Smoleniciach a jej 
organizátorom bola Farmaceutická 
fakulta Univerzity Komenského v 
Bratislave. Na stretnutí sa zúčastnili 
dekani a prodekani Farmaceutickej 
fakulty Univerzity Komenského v 
Bratislave, Farmaceutickej fakulty v 
Hradci Králové, Univerzity Karlovej 
v Prahe, Farmaceutickej fakulty 
Veterinárnej a farmaceutickej 
univerzity Brno. Za Univerzitu 
veterinárskeho lekárstva a 
farmácie v Košiciach sa na stretnutí 
zúčastnili prof. MVDr. Juraj Pistl, 
PhD., prorektor pre vedecko- 
výskumnú činnosť a zahraničné 
styky, prof. MVDr. Zita Faixová, 
PhD., prorektorka pre výchovno-
vzdelávaciu činnosť a prof. MVDr. 
Jaroslav Legáth, CSc. 
 Súčasťou programu bola 

návšteva hradu Červený Kameň. Návšteva hradu nebola do 
programu zaradená náhodou. Raritou Červeného Kameňa je 
totiž hradná lekáreň, ktorá bola funkčná až do 19. storočia a 
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Podpísanie Kolektívnej zmluvy UVLF na rok 2019

 V záujme vytvárania priaznivejších pracovných podmienok 
a podmienok zamestnávania zamestnancov Univerzity 
veterinárskeho lekárstva a farmácie 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. 
2018 Kolektívnu zmluvu na rok 2019. 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 a 4 KZVS s účinnosťou od 1. 1. 2019 
  zamestnancom UVLF v Košiciach tarifné platy o 10 %.
 – Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi odmenu za 
  pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku až do 
  sumy jeho funkčného platu nasledovne :

 a) vo výške 100% funkčného platu, ak pracovný pomer 
  zamestnanca u zamestnávateľa trval najmenej päť 
  rokov,
 b) vo výške 75% funkčného platu, ak pracovný pomer  
  zamestnanca u zamestnávateľa trval najmenej štyri 
  roky,
 c) vo výške 50% funkčného platu, ak pracovný pomer 
  zamestnanca u zamestnávateľa trval najmenej tri ro- 
  ky,
 d) vo výške 25% funkčného platu, ak pracovný pomer 
  zamestnanca u zamestnávateľa trval najmenej dva  
  roky,
 e) vo výške 5% funkčného platu, ak pracovný pomer  
  zamestnanca u zamestnávateľa trval najmenej jeden  
  rok.

nábytkový korpus a výzdoba interiéru lekárne pochádzajú z 
roku 1752. 
 V rámci pracovného programu boli prediskutované 
otázky propagácie štúdia doma aj v zahraničí, organizovanie 
výučby včítane štátnych skúšok, rigorózneho konania, 
uplatnenia absol ventov, výchovy doktorandov, realizácie 

programu ERASMUS+ a prípravy diplomových prác na 
zahraničných inštitúciách. Na budúci rok bude organizátorom 
pracovného stretnutia naša univerzita.

prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť
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 – Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi, s ktorým skon- 
  čil pracovný pomer dohodou z dôvodov uvedených 
  v § 63 ods.1 písm. a) alebo b) ZP alebo z dôvodu, 
  že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný 
  stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobi- 
  losť vykonávať doterajšiu prácu odstupné vo výške: 
 a) dvoch funkčných platov, ak pracovný pomer  
  zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu uzatvorenia 
  dohody o rozviazaní pracovného pomeru trval menej 
  ako dva roky, 
 b) troch funkčných platov, ak pracovný pomer za- 
  mestnanca u zamestnávateľa ku dňu uzatvorenia 
  dohody o rozviazaní pracovného pomeru trval 
  najmenej dva roky a menej ako päť rokov,
 c) štyroch funkčných platov, ak pracovný pomer 
  zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu uzatvorenia  
  dohody o rozviazaní pracovného pomeru trval 
  najmenej päť rokov a menej ako desať rokov, 
 d) piatich funkčných platov, ak pracovný pomer  
  zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu uzatvorenia  
  dohody o rozviazaní pracovného pomeru trval 
  najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov, 
 e) šiestich funkčných platov, ak pracovný pomer  
  zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu uzatvore- 
  nia dohody o rozviazaní pracovného pomeru trval 
  najmenej dvadsať rokov. 
 – Zamestnávateľ sa zaväzuje za každého svojho 
  zamestnanca, ktorý je zúčastnený na DDS a ktorý 
  na svoje DDS prispieva sumou vo výške 4,50 € a vyš- 
  šou, mesačne prispievať a odvádzať do poisťovne 
  príspevok vo výške 18,00 € 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 pred- 
  chádzajúceho odseku poskytovať po uplynutí skú- 
  šobnej doby.
 – Zamestnávateľ poskytne zamestnancom podľa mies- 
  ta ich trvalého bydliska príspevok na dopravu do 
  zamestnania a späť v mzde za mesiac december 
  nasledovne: 
 a) s miestom výkonu práce v Košiciach:
  1. dochádzajúcim do zamestnania z košických 
   mestských častí vo výške 30 €,
   2. dochádzajúcim do zamestnania z okresu Košice- 

   okolie vo výške 60 €,
  3. dochádzajúcim do zamestnania podľa miesta ich 
   trvalého bydliska neuvedených v bode 1 a 2 vo 
   výške 90 €,
 b) s miestom výkonu práce v Rozhanovciach:
  1. dochádzajúcim do zamestnania v rámci okresu 
   Košice-okolie vo výške 30 €,
  2. dochádzajúcim do zamestnania z okresov Košice I 
   až IV vo výške 60 €,
  3. dochádzajúcim do zamestnania podľa miesta ich 
   trvalého bydliska neuvedených v bode 1 a 2 vo výške 
   90 €,
 c) s miestom výkonu práce v Zemplínskej Teplici:
  1. dochádzajúcim do zamestnania v rámci okresu 
   Trebišov vo výške 30 €,
  2. dochádzajúcim do zamestnania z okresu Košice- 
   okolie vo výške 60 €, 
  3. dochádzajúcim do zamestnania podľa miesta 
   ich trvalého bydliska neuvedených v bode 1 a 2 vo 
   výške 90 €.
 – Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi zo SF 
  príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 250,- €.
 – Zamestnávateľ v rámci svojich možností bude zo 
  SF poskytovať príspevok zamestnancom na 
  organizovanie celouniverzitných športových podujatí 
  (volejbalový turnaj, futbalový turnaj troch univer- 
  zít), na podujatia pre deti zamestnancov (Deň detí 
  a Mikuláš) na základe predložených dokladov.
 – Zamestnávateľ v rámci svojich možností bude 
  poskytovať príspevok zamestnancom na ce- 
  louniverzitné podujatia (majáles, maškarný ples) na 
  základe predložených dokladov. 
 – Zamestnávateľ poskytne bezplatne telocvičňu UVLF 
  za účelom organizovania relaxačných cvičení (pila- 
  test a body work) 2x v týždni po 1 hodine a 1x v 
  týždni po 1,5 hodine (na volejbal) pre zamestnancov 
  UVLF v Košiciach.

 Tieto zásady sú súčasťou KZ a nadobúdajú účinnosť dňom 
1. 1. 2019 po ich zverejnení v Centrálnom registri zmlúv 
vedenom na Úrade vlády SR a končia dňom 31. 12. 2019.

             prof. RNDr. Michal Toropila, CSc.
                                      predseda Rady ZO
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UVLF na veľtrhu Salon Santé, Social et Paramédical v Paríži
 V dňoch 15. – 16. decembra 
2018 sa Univerzita veterinárskeho 
lekárstva a farmácie v Košiciach 
zúčastnila študentského 
vzdelávacieho veľtrhu v Paríži 
s názvom Salon Santé, Social 
et Paramédical. Veľtrh, ktorý 
prebiehal v parížskej výstavnej 
hale Espace Champerret, bol 
zameraný na medicínske a so 
zdravím súvisiace univerzitné 
študijné programy. UVLF v 
Košiciach sa za spolupráce 
študentskej konzultantky 
Moniky Bourderioux zúčastnila 
výstavy v rámci stánku 
Parcours Médecin, v ktorom 
propagovala študijný program 
všeobecné veterinárske lekárstvo  
poskytovaný v anglickom jazyku. 
UVLF v Košiciach zastupovali 
na veľtrhu prorektorka pre 
výchovno-vzdelávaciu činnosť 
prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., 
a Mgr. Katarína Hriczišonová 
z referátu pre zahraničné štúdium. Salonu Santé, Social 
et Paramédical predchádzali rôzne mediálne a emailové 
kampane Moniky Bourderioux s cieľom budovať publicitu 
univerzity a zabezpečiť účasť vhodných kandidátov na 

štúdium, ktorí mali príležitosť klásť otázky týkajúce sa 
štúdia zástupcom UVLF osobne. Návštevníkov veľtrhu 
tvorili prevažne študenti stredných škôl, ktorí sa prišli 
informovať o možnostiach univerzitného vzdelania nielen 

Výbor Slovenskej farmaceutickej spoločnosti udeľoval ocenenia 
významným osobnostiam lekárenstva a farmácie

 Dňa 22. 11. 2018 sa na Farmaceutickej fakulte UK v 
Bratislave uskutočnilo slávnostné zasadnutie výboru 
Slovenskej farmaceutickej spoločnosti (SFS), na ktorom si 
jeho účastníci pripomenuli 65. výročie jej založenia. Pri tejto 
príležitosti ocenil výbor SFS významné osobnosti za ich 

prácu v oblasti lekárenstva a farmácie. 
 Prezident SFS Dr. h. c. prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD., 
na začiatku zasadnutia informoval o činnosti a pôsobení 
Slovenskej farmaceutickej spoločnosti v historickom 
kontexte svojho vývoja. Následne výbor SFS udelil najvyššie 
ocenenia za významnú pedagogickú, vedecko-výskumnú a 
organizátorskú prácu vo farmácii a za prínos do slovenského 
lekárnictva. Boli udelené ocenenia: titul a diplom Čestný 
člen Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, Weberova cena 
SFS, medaila PhMr. Jána Halašu a medaila PhMr. Vladimíra J. 
Žuffu. Medzi ocenenými bola aj PharmDr. Danica Bošanská, 
ktorá je o. i. členkou štátnicových a rigoróznych komisií UVLF, 
členkou Kolégia farmácie UVLF, školiteľkou našich študentov 
na lekárenskej praxi. Srdečne jej gratulujeme!
 Výbor SFS sa ďalej venoval príprave jubilejného X. zjazdu 
SFS, ktorý sa bude konať v dňoch 5. – 7. 9. 2019 v Bratislave. 
Témou zjazdu bude Quo vadis scientia pharmaceutica 
a venovaný bude 100. výročiu založenia Univerzity 
Komenského v Bratislave.

PharmDr. Monika Fedorová
členka výboru SFS a vedúca Katedry lekárenstva

a sociálnej farmácie UVLF v Košiciach
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Koordinátorom projektu je Univerzita v Glasgowe. Garantom 
projektu za UVLF je doc. MVDr. Mangesh Bhide, PhD., vedúci 
laboratória biomedicínskej mikrobiológie a imunológie.
 Na doktorandské štúdium bolo na základe spoločného 
medzinárodného výberového konania prijatých spolu 11 
excelentných mladých výskumných pracovníkov z rôznych 
krajín sveta, pričom UVLF udelí v prípade úspešného 
absolvovania štúdia titul PhD. trom z nich. Za odbornú 
prípravu doktorandov v rámci študijných programov 
neurovedy a mikrobiológia zodpovedajú doc. MVDr. 
Mangesh Bhide, PhD., ako školiteľ a co-tutor a prof. MVDr. 
Juraj Pistl, PhD., ako co-tutor.
 O projekte a dosiahnutých výsledkoch sa viac dočítate na 
webovej stránke projektu: www.phd4manna.eu  
 Na tento projekt boli poskytnuté 

finančné prostriedky z programu 
Európskej únie pre výskum a inovácie 
Horizont 2020 na základe dohody o 
grante č. 765423 v rámci Akcií Marie 

Skłodowska-Curie. 
 Tento článok vyjadruje iba postoje autora. Výkonná agentúra 
pre výskum a Európska komisia nie sú zodpovedné za prípadné 
použitie obsiahnutých informácií.

Mgr. Ivana Pahulyiová

Návšteva profesora Gada Banetha na UVLF v Košiciach
 Akademická obec UVLF v Košiciach mala česť prijať na 
pôde univerzity odborníka z Izraela v oblasti veterinárnej 
parazitológie a infekčných chorôb. V dňoch 6. – 7. novembra 
2018 navštívil UVLF v Košiciach prof. MVDr. Gad Baneth, PhD., 
Dipl. ECVCP, riaditeľ Koret School of Veterinary Medicine 
at the Hebrew University in Israel, autor viac ako 240-tich 
vedeckých publikácií a viceprezident skupiny LeishVet pre 
štandardizáciu diagnostiky, liečby a prevencie leishmaniózy.
Profesorov výskum sa zameriava na patogenézu, diagnostiku 

a liečbu veterinárnych a zoonotických infekčných 
chorôb prenášaných vektorom vrátane leishmaniózy, 
recidivujúcej horúčkovitej boreliózy, ehrlichiózy, babesiózy, 
hepatozoonózy, trypanosomiózy a dirofilariázy.
 Po oficiálnom privítaní vedením UVLF na rektoráte mali 
profesor Baneth a prorektor pre zahraničné štúdium MVDr. 
M. Tomko, PhD., niekoľko stretnutí s odborníkmi z univerzity, 
ktorých vedecké oblasti súvisia s parazitológiou.
 Doc. MVDr. Mangesh Bhide, PhD., z Ústavu mikrobiológie 

UVLF implementuje projekt
rámcového programu Horizont 2020

 Naša univerzita sa od júna 2018 podieľa na realizácii 
projektu Spoločný doktorát z molekulárnej výživy zvierat 
(Joint Doctorate in Molecular Animal Nutrition), skrátený 
názov „MANNA“. Projekt financuje Európska únia v rámci 
Akcií Marie Skłodowska-Curie (program Horizont 2020) 
zameraných na podporu inovatívnych školiacich sietí medzi 
univerzitami, výskumnými organizáciami a podnikmi, ktoré 
v rámci doktorandských študijných programov poskytujú 
mladým výskumným pracovníkom excelentné možnosti 
na získavanie nových poznatkov a skúseností na základe 
medzinárodnej a medzisektorovej mobility a pripravujú ich 
tak na sľubnú vedecko-výskumnú kariéru. 
 Cieľom 4-ročného projektu MANNA je:
	 • odborná príprava mladých výskumných pracovníkov 
  (doktorandov) zameraná na využívanie  -omík v 
  oblasti výživy zvierat a získanie základných vedeckých, 
  podnikateľských a manažérskych zručností, 
	 • hodnotenie vplyvu inovatívnych prídavných látok v 
  krmivách na živočíšnu výrobu,
	 • udeľovanie dvojitých doktorandských titulov v rámci 
  multidisciplinárnej a multisektorovej siete s cieľom 
  pripraviť generáciu vedcov s medzinárodnými 
  skúsenosťami pre prácu na nadnárodnej úrovni.
 Na projekte spolupracuje 6 významných univerzít, 9 
podnikov a 3 výskumné organizácie z 8 krajín Európy. 

v rodnej krajine, ale i v zahraničí. Návštevníci sa zaujímali 
najmä o dĺžku štúdia študijného programu, o poplatky 
spojené so štúdiom a o uznanie univerzitného diplomu v 
jednotlivých krajinách sveta. K rozhodnutiu návštevníkov 
veľtrhu zostať v kontakte a získať ďalšie informácie o UVLF 
aj po skončení výstavy prispeli najmä skutočnosti, že UVLF 
poskytuje nadnárodne uznávané veterinárne vzdelanie 
a prešla úspešným procesom medzinárodnej evalvácie a 
akreditácie zo strany Európskeho združenia inštitúcií pre 
veterinárne vzdelávanie (EAEVE). Rovnako významným 
dôvodom ich záujmu bolo jedinečné plus UVLF spočívajúce 
vo vybavení rôznymi klinikami a špeciálnymi zariadeniami, 
ktoré poskytujú množstvo praktických skúseností a kontakt 
študentov so zvieratami, ktoré im zabezpečia day-one skills 
pre ich budúcu kariéru doktorov veterinárnej medicíny.

Mgr. Katarína Hriczišonová
Referát pre zahraničné štúdium
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KVL  SR infomuje

 24. novembra 2018 privítalo príjemné prostredie 
Kongresového centra Tatralandia už po niekoľkýkrát 
účastníkov snemu KVL SR. V piatok pred snemom bolo 
zvolané zasadnutie prezídia, kde sa schválila správa prezídia 
za tento rok a doladili sa posledné detaily snemu. Večer 
bol zakončený príjemným spoločenským posedením pre 
všetkých hostí a vopred nahlásených členov KVL. V rokovací 
deň snemu, v sobotu, sme si dovolili prvýkrát novinku a 
máličko porušili tradíciu. Ako prvá začala pracovať o deviatej 
hodine prezentačná komisia, ktorá prezentovala účastníkov 
do dvanástej hodiny. Dopoludňajšie hodiny od desiatej boli 
venované diskusnému fóru so zameraním na ekonomické 
a právne poradenstvo. JUDr. Juraj Erben a Ing. Ondrej Baláž 
viedli diskusiu na zaujímavé témy a odpovedali na položené 
otázky. Samotné rokovanie XXVIII. snemu KVL SR sa začalo 
úderom dvanástej hodiny. Odpoludňajšie zasadanie skončilo 
v prijateľnom čase a budeme očakávať reakcie účastníkov, či 
aj v budúcnosti pokračovať v tomto trende.
 Prezidentka KVL MVDr. Silvia Štefáková otvorila rokovanie 
snemu a po oznámení výsledku prezentačnej komisie 
musela v zmysle stanov vyhlásiť prerušenie rokovania na 

XXVlll. snem Komory veterinárnych lekárov SR
jednu hodinu. Tento náš 
bôľ je takmer každoročným 
úkazom a opakujúci sa 
začiatok s nízkou účasťou 
je predzvesťou nižšieho 
záujmu našich členov o 
dianie v komore. Prítomná 
nebola nadpolovičná 
väčšina z celkového počtu. 
Prezentovalo sa 138 členov, 
čo predstavovalo 10,26 % 
z celkového počtu 1 344 
riadnych členov zapísaných 
v registri KVL SR k dnešnému 
dňu.
 Po hodinovej prestávke 

prezidentka odovzdala vedenie snemu členovi prezídia 
MVDr. Ľubomírovi Novotnému. Nasledovala povinná 
procedúra schvaľovania mandátovej komisie, návrhovej 
komisie, overovateľov a programu snemu. V časti príhovory 
hostí ako prvá vystúpila rektorka UVLF v Košiciach Dr. h. c. 
prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. Pripomenula dôležitosť 
možnosti využitia praktickej výučby u súkromných 
veterinárnych lekárov a poďakovala za aktívny prístup pri 
riešení problémov, ktoré vznikajú pri vzdelávacom procese, 
ktorého súčasťou je aj KVL. Akademický senát UVLF 26. 10. 
2018 potvrdil pani rektorku vo funkcii aj na roky 2019 až 
2023. KVL SR jej želá veľa elánu a zdravia. Ústredný riaditeľ 
ŠVPS SR prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., poukázal na korektnú 
spoluprácu pri vykonávaní odborných veterinárnych činností 
a ocenil úlohu KVL pri udržiavaní kreditu veterinárneho 
stavu v spoločnosti. Riaditeľ odboru živočíšnej výroby 
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. 
Peter Juhász vo svojom príhovore podporil snahu komory 
pri navýšení cien za činnosti pri vykonávaní VPO. Prezident 
KVL ČR MVDr. Karel Daniel vo svojom príhovore vyzdvihol 
dlho dobe nadštandardné vzťahy oboch komôr, pripomenul 

a gnotobiológie prezentoval profesorovi Banetovi priestory 
ústavu, ako aj nové laboratórium. Profesor sa tiež zúčastnil 
vedeckých prezentácií na ústave parazitológie a ústave 
biológie, zoológie a rádiobiológie. Neskôr profesor Baneth 
navštívil Centrum klinických zručností, kliniku malých 
zvierat, kliniku vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat 
a v neposlednom rade aj novú Univerzitnú veterinárnu 
nemocnicu.
 V rámci programu mal profesor Baneth prednášku na 
tému Canine leishmaniosis – update on the pathogenesis, 
treatment and prevention. Prednáška vyvolala veľmi veľký 
záujem nielen u študentov, ale aj u vedeckých pracovníkov 
pracujúcich mimo UVLF v Košiciach.
 Ako prísľub budúcej spolupráce medzi UVLF v Košiciach a 
Koret School of Veterinary Medicine at the Hebrew University 
in Israel bolo medzi týmito dvoma inštitúciami podpísané 
Memorandum o porozumení.

MVDr. Martin Tomko, PhD. 
prorektor pre zahraničné štúdium
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 Jeden zo symbolov univerzity oslávil 60 rokov
 Dlhoročným symbolom na- 
šej univerzity bol sklenený 
model koňa, ktorý pribudol  do 
majetku školy 30. novembra 
1958. Tento „jubilant“ sa 
tak v dobrej kondícii dožil 
60 rokov! Úctyhodný 
vek, ak si uvedomíme, že 
Vysoká škola veterinárska 
v Košiciach bola založená 
v roku 1949.  Z inventárnej 
karty sa dozvedáme, že toto 
elektrónové zariadenie bolo 
zakúpené v Drážďanoch v 
NDR a bolo pridelené katedre 
normálnej anatómie pôvodne 
v pavilóne 39, známom ako 
stará anatómia, od roku 1993 je 
umiestnený v morfologickom 
pavilóne, v osáriu. Tento 
unikátny prístroj vždy slúžil 
ako učebná pomôcka a je 
funkčný dodnes, aj keď už 

podobnosť v legislatíve a 
liekovej politike. Keďže končí 
vo svojej funkcii, dovolil 
si poďakovať prezidentke 
a viceprezidentovi MVDr. 
Ladislavovi Stodolovi za 
spoluprácu. Želáme KVL ČR 
múdre rozhodnutie pri voľbe 
nového prezidenta. 
 Po slovách hostí pre- 
zidentka KVL MVDr. Silvia 
Štefáková predniesla roz- 
siahlu správu prezídia, v 
ktorej podrobne informovala 
prítomných o udalostiach 
od posledného snemu. 
Zamerala sa na oboznámenie 
dosiahnutých výsledkov 
na úseku hospodárenia, 
vzdelávania, legislatívy, 
zahraničných aktivít, spolupráce s ostatnými inštitúciami, 
spoločenských a športových aktivít. Správy dozornej komisie 
a disciplinárnej komisie predstavili predseda komisie JUDr. 
MVDr. Ivan Riečan a v zastúpení MVDr. Jozef Mudrík. 
 Po krátkej prestávke sa objavili tabuľky na premietacom 
plátne a množstvo číselných údajov, ktoré predniesol MVDr. 
Elemír Žoldoš. To napovedalo každému, že sme sa dostali do 
bodu hospodárenie. Búrlivejšia debata nastala pri rozdelení 
zisku za rok 2017. Z viacerých návrhov na uznesenie snem 
odhlasoval jeho použitie na zvýšenie hodnoty vzdelávacích 
poukazov v nasledujúcom roku. Plán hospodárenia KVL 
SR na rok 2019 a uznesenia súvisiace s hospodárením boli 
schválené nadpolovičnou väčšinou. Do bodu diskusia sa 
prihlásili piati diskutujúci na rôzne témy ako vzdelávanie, 
sociálne zabezpečenie, poistenie, hospodárenie a odznela 
informácia o činnosti nadácie KVL SR a jej plánoch na ďalšie 

obdobie. Predseda návrhovej komisie MVDr. Ľubomír Kráľ 
prečítal správu komisie a všetky platné schválené uznesenia 
z XXVIII. snemu KVL SR sú zapísané v notárskej zápisnici, 
ktorú nájdete v časti zápisnice – snem komorovej stránky.
 Krátko po sedemnástej hodine, keď končiare Západných 
Tatier zahalila tma a predsedajúci Ľubomír Novotný 
konštatoval naplnenie všetkých bodov programu, ukončil 
snem. Verím, že ste všetci šťastne dorazili do svojich 
domovov. Rok uplynul ako voda a v tomto roku, dovoľte aby 
som Vám a Vaším rodinám a blízkym poprial krásne Vianoce, 
pohodu, pokoj v duši a veľa zdravia, šťastia a úspechov v 
nastávajúcom roku 2019.

   MVDr. Ľubomír Novotný, člen prezídia KVL SR  
Foto: MVDr. Miroslav Baran
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niektoré orgány nesvietia. Stále je však príťažlivým objektom 
pre návštevníkov univerzity. Deutsches Hygiene-Museum v 
Drážďanoch v rámci jedného zo svojich projektov pátra po 
dochovaných sklenených modeloch ľudí, koní a kráv, ktoré 

sa vyrábali od päťdesiatych rokov, pričom náš model koňa 
v rámci nájdených patrí k najstarším a najzachovalejším. 

(lk)

Vianočný koncert 2018

 Rok 2018 rovnako ako roky predchádzajúce uplynul veľmi 
rýchlo, rovnako bol naplnený dňami viac či menej peknými, 
úlohami viac i menej náročnými, prekážkami zvládnutými i 

ešte neprekonanými. 
Vianočný čas je však 
po zásluhe časom 
zvoľnenia a časom 
naladenia sa na 
sviatočné prežívanie 
záveru roka. Rovnako 
ako  po uplynulé tri 
roky k vychutnaniu 
si sviatkov pokoja a 
radosti mal prispieť 
aj vianočný koncert 
a spoločenské pose-
denie s hudbou, tan- 
com,  dobrým jedlom a 
vínom. Aj v tomto roku 
ako výraz poďakovania 
pozvala rektorka uni- 
verzity Dr. h. c. prof. 
MVDr. Jana Mojžišová, 
PhD., všetkých zamest- 
nancov do Domu 
umenia, aby si večer 
13. decembra vypočuli  
krásnu hudbu na 

vianočnom koncerte Štátnej filharmónie Košice. Zaznela 
Symfónia č. 9 e mol, op. 95 Z nového sveta od Antonína 
Dvořáka a  úpravy vianočných kolied pre symfonický 

orchester od Adriána  Harvana, konkrétne koledy Ó, chýr 
preblahý, Búvaj dieťa krásne, Narodil sa Kristus Pán a Tichá 
noc. Orchester Štátnej filharmónie Košice pod dirigentskou 
taktovkou Leoša Svárovského vykúzlil skutočne úžasnú 
atmosféru a snáď v sále nebolo nikoho, kto by si pri tónoch 
tejto hudby neotvoril srdce na jej prežívanie. Početnosť tých, 
ktorí prijali pozvanie pani rektorky, krásne upravené dámy 

i páni nám dávajú nádej veriť,  že pre všetkých  to bol príjemne 
prežitý čas, ktorý v nás umocnil vianočnú atmosféru i pocit 
kolegiality a spolupatričnosti. 

(lk)
 Foto: Šimon Halás
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 Blíži sa čas vianočný, a tak ako každý rok, aj tento si naše 
veterinárske deťúrence, ktorých sa prihlásilo 125, nenechali 
ujsť stretnutie s Mikulášom, ktorý navštívil košickú UVLF v 
nedeľu 9. 12. 2018. Stretnutie zorganizovala Rada ZO OZPŠaV 
UVLF v Košiciach v spolupráci s vedením univerzity v jedálni 
študentského internátu na Podhradovej o 15. hod. V tomto 
čase totiž začínala muzikálová rozprávočka O čižmárovi 
Barnabášovi v podaní divadla CROCUS THEATRE, ktorou 
deťom úžasní členovia divadielka spríjemňovali netrpezlivé 
očakávanie Mikuláša. Príbeh bol o šikovnom Barnabášovi, o 
jeho múdrej dcére Klárike, obuvníckom remesle a prefíkanej 
líške, ktorá im kradla čižmičky vyrobené poctivou, ťažkou 
prácou. Ale vďaka našim deťúrencom, ktorých pozornosti 
nič neušlo, sa podarilo „kradošku“ líštičku chytiť. To už ale 
s úsmevom sledoval Mikuláš schovaný za dverami. Veľmi 
sa mu páčili reakcie detí na zlodejku líštičku, za čo sa im 
veru bohato odmenil. Samozrejme, nechýbali jeho verní 
pomocníci čert a anjel. Deti sa teda Mikuláša dočkali a v 
sprievode vianočných pesničiek a s úsmevom na tváričkách 
sa rozutekali za svojimi rodičmi a starými rodičmi.
 Veľká  vďaka  patrí  divadlu CROCUS THEATRE, organi- 

 A opäť k nám zavítal Mikuláš!

 V maďarskom Egeri sa v dňoch 30. 5. – 2. 6. 2018 stretli 
bujatrici z európskych krajín, aby rokovali o najzávažnejších 
zdravotných problémoch v chovoch hovädzieho dobytka. 
Išlo o 18. ročník tradičného stredoeurópskeho bujatrického 
kongresu – XVIII MEBC – s dlhoročnou úspešnou tradíciou. 
Podľa informácií organizátorov mal kongres v tomto roku 296 

zátorom podujatia a všetkým, ktorí prispeli k naplneniu 
predvianočnej atmosféry. Blíži sa teda čas vianočný a 
zaželajme si, nech je pre nás všetkých čarovný!

MVDr. Zuzana Maková, PhD.
foto: Denisa Boľanovská

 Naša univerzita podporila účasť študentov na kongrese v zahraničí

účastníkov, pričom najväčší počet bol z Maďarska, pretože 
MEBC bolo zároveň aj kongresom Maďarskej bujatrickej 
asociácie. Slovensko bolo na kongrese zastúpené 27 
účastníkmi, z ktorých 12 boli študenti UVLF v Košiciach. Ich 
účasť bola možná vďaka finančnej podpore UVLF v Košiciach, 
firme Bel Slovakia a ZVLHZ. Vedecké a odborné informácie 
zazneli vo viacerých sekciách (produkčné a metabolické 
choroby, infekčné choroby mastitídy a mikrobiálna 
rezistencia, ortopédia a reprodukcia) a významne prispeli k 
rozšíreniu doterajších poznatkov.
Nasledujúci XIX. ročník MEBC sa bude konať v Kyjeve 23.  
– 26. 5. 2019. Pomerná blízkosť miesta kongresu a určite 
vynikajúca atmosféra, ktorú určite dokážu vytvoriť ukrajinskí 
kolegovia, by nás mali motivovať k početnej účasti. Bolo by 
pekné, keby hlavní podporovatelia účasti študentov našej 
univerzity na tohoročnom kongrese v Egeri dokázali túto 
podporu zopakovať aj v budúcom roku.

prof. Dr. MVDr. Pavol Mudroň, PhD., DipECBHM
člen medzinárodného organizačného výboru kongresu

www.uvlf.sk 25



 Študenti UVLF hodnotili v prestížnych prevádzkach
vybrané produkty

 Dnes viac ako kedykoľvek predtým sú bezpečnosť a kvalita 
potravín stálym nárokom spotrebiteľov i verejných inštitúcií. 
Toto zameranie bolo posilnené poslednými zdravotnými 
hrozbami. Potravinárstvo prešlo búrlivým rozvojom od 
prvovýroby cez zvýšenie produktivity poľnohospodárskej 
výroby, postupnou mechanizáciou až po rozčlenenie na 
jednotlivé odbory potravinárstva. Študenti magisterského 
študijného programu trh a kvalita potravín na UVLF v 
Košiciach sa popri štúdiu stretávajú s prevádzkami rôznych 
druhov odvetvia potravinárstva. Naši študenti sa stávajú 
potravinármi, kde poukazujú na kvalitné potraviny a 
postupne prechádzajú jednotlivé potravinové reťazce od 
prvovýroby až po finálny produkt... 

Sladké hodnotenie našich študentov 
 Študenti 1. ročníka magisterského štúdia trh a kvalita 
potravín  na UVLF v Košiciach absolvovali praktické 
cvičenie z predmetu technológia výroby a kvalita cukrov 
v najväčšom cukrovare na Slovensku. Považský cukor a. s. 
Member of Nordzucker Group v Trenčianskej Teplej v rámci 
cukrovarníckej kampane spracováva cukrovku na ťažkú 
šťavu. Až 60 % ťažkej šťavy spracuje ihneď na finálny produkt 
– kryštálový cukor. Ďalších 40 % ťažkej šťavy spracováva 
až v jarných mesiacoch v tzv. ťažkoštiavnej kampani.  
Študenti mali možnosť prejsť celou technológiou výroby 
kryštálového cukru počnúc príjmom cukrovky, cez príjmové 
laboratórium až po varenie ťažkej šťavy na finálny produkt. 
Vďaka detailnému poznaniu technológie študenti získali iný 
pohľad na cukor, ktorý v súčasnosti mnohí označujú za „biely 
jed“. Cukor vyrábaný v tomto cukrovare je prírodný produkt 
z cukrovej repy vypestovanej na Slovensku. 
Týmto sa chceme poďakovať vedeniu UVLF v Košiciach ako 
aj vedeniu cukrovaru v Trenčianskej Teplej za uskutočnenie 
praktického cvičenia, ktorým sme si rozšírili vedomosti a 
získali poznatky priamo z praxe. Cvičením nás sprevádzali 

doc. RNDr. Mária Baranová, PhD., a RNDr. Zuzana Dičáková, 
PhD.

Stará múdrosť hovorí, že 80 percent kvality vína tvorí 
kvalitné hrozno. Študenti z UVLF v Košiciach sa boli o 
tom presvedčiť.
 Študenti študijného programu trh a kvalita potravín v 
rámci výučby predmetu biotechnologická výroba a kvalita 
potravín sme mali možnosť vidieť na exkurzii v Orechovej 
celý proces výroby vína. Od začiatku vypestovania viniča 
na šľachtiteľských vinohradoch o rozlohe 54 hektárov 
sme postupne sledovali technologické spracovanie. V 
novovybudovanej lisovni sme videli šetrné opracovanie 
produktu, odstopkovanie, mletie až po lisovanie. Následne 
kvasenie, uskladnenie vo vínnej pivnici, zretie vína, 
fľašovanie vína až po archiváciu v pôvodných podzemných 
priestoroch pivnice. Dozvedeli sme sa, že na výrobu vína 
využívajú metódu sur Lie, kde víno dozrieva v sudoch a 
po celú dobu zrenia sú ponechané v sude opotrebované a 
odumreté kvasinky. Táto metóda dozrievania vína na kale sa 
najčastejšie aplikuje na známych odrodách Chardonnay a 
Rulandské šedé. V moderne vybavenej archívnej miestnosti 
nazývanej „Hodovňa“ sme mali možnosť degustovať vína 
rôznych druhov, pričom ich senzorické vlastnosti nám bol 
prezentované priamo majiteľom vinárstva Ing. Jaroslavom 
Michálekom. 
 Chceme sa poďakovať majiteľovi vinárstva REGIA TT, s. 
r. o,  Pivnica Orechová, p. Ing. Michálekovi za umožnenie 
exkurzie a degustácie vín. Exkurziou nás sprevádzal doc. 
MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD., a Mgr. Martin Bartkovský.

Senzorické hodnotenie potravín
 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach je 
pracovisko, ktoré slúži pre potreby výchovy, vzdelávania a 
výskumu v oblasti senzorických analýz. Študenti študijného 

Študenti 1. ročníka magisterského štúdia TaKP  v najväčšom cukrovare na Slovensku 
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programu trh a kvalita potravín mali možnosť zúčastniť 
sa modelových skúšok používaných pri preskúšavaní 
posudzovateľov v špecializovanom senzorickom laboratóriu 
z predmetu senzorická analýza potravín. Senzorické 
laboratórium je naším externým pracoviskom na výučbu 
praktických cvičení, ktoré sú zamerané na základy 
senzorického posudzovania (vnemy, postupy, metódy), 
hodnotenie základných druhov potravín, profilových analýz 
potravín, hodnotenie farieb, chutí a vôní. Zároveň slúži  
pre účely  výučby a výskumu v oblasti senzorickej analýzy 
potravín pre poslucháčov, diplomantov a  doktorandov 
UVLF. 
 Chceli by sme sa poďakovať pracovisku Inštitútu 
vzdelávania veterinárnych lekárov za umožnenie 
praktických cvičení, ktorým sme si obohatili poznatky v 
danej problematike. Cvičenia prebiehali pod dohľadom 
MVDr. Jany Maľovej, PhD., a doc. MVDr. Pavla Maľu, PhD. 

Jana Mišková

Exkurzia študent UVLF v Orechovej

Špecializované senzorické laboratórium

Skúška schopnosti určenia poradia podľa intenzity farby Skúška na určovanie charakteru vône
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 On Saturday, November 8th 2018, ANSA Košice arranged 
the yearly event of serving Christmas porridge and mulled 
wine to the students. Both medicine and veterinary students 
were invited and encouraged to wear their best Christmas 
sweater. This event has become a tradition among the 
Norwegian students in Košice and was held in the canteen 
of the yellow dormitory of the UVMP in Košice. The porridge 
was mainly cooked at the canteen, but some porridge was 
also donated by other students so that a vegan option could 
be offered too. Hilde Sirnes, a priest that is working with 
ANSA, has visited the celebration, talked about her services 
as a therapist and held a Quiz for attending students. 
The prize was, of course, Norwegian candy! This year, the 
number of participating students was lower, maybe due to 
the upcoming credits and examinations. However, for those 
who came, it all added up to a great evening of Christmas 
spirit.

Julie Hermansen
2 JSP, contact person for veterinary students in ANSA Košice

 Annual Christmas celebration ANSA Košice

TRADIČNÁ OSLAVA VIANOC  ANSA KOŠICE
V sobotu 8. novembra 2018 ANSA Košice usporiadala 
každoročnú slávnosť s podávaním vianočnej kaše a 
vareného vína. Pozvaní boli študenti veteriny aj medicíny, 
pričom odporúčaným odevom bol sveter s najlepším 
vianočným motívom. Táto udalosť sa stala už tradíciou 
medzi nórskymi študentmi v Košiciach a konala sa v jedálni 

žltého internátu UVLF v Košiciach. 
Kaša bola pripravovaná najmä 
priamo v jedálni, ale niektorí 
študenti priniesli aj hotovú 
vegánsku kašu ako alternatívu k tej 
tradičnej. Slávnosť navštívila Hilde 
Sirnes, pastorka spolupracujúca s 
organizáciou ANSA, ktorá hovorila 
o svojich službách terapeutky a 
usporiadala pre študentov kvíz. 
Výhrou boli, samozrejme, nórske 
sladkosti! Počet zúčastnených 
študentov bol v tomto roku nižší, 
možno kvôli nadchádzajúcim 
zápočtom a skúškam. Avšak pre 
tých, ktorí prišli, to bol skvelý večer 
vo vianočnej atmosfére.

Julie Hermansen
2 JSP, kontaktná osoba pre 

veterinárnych študentov v rámci 
ANSA Košice


