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Široko-ďaleko jediní.  Za zdravie zvierat i krajiny Far and wide the only ones securing health of 
land and animals

Vianočný koncert 2019 spojený
s odovzdávaním pamätných medailí

 Rok osláv 70 rokov existencie, 
70 rokov úspešnej pedagogickej a 
vedeckej činnosti, 70 rokov starost-
livosti o zdravie zvierat i zdravie ľudí 
vyvrcholil Vianočným koncertom 
2019. Práve toto podujatie, ktoré 
sa dňa 19. 12. 2019 konalo v Dome 
umenia už po piatykrát, dostalo 
v porovnaní s uplynulými rokmi 
nový rozmer. Vianočný koncert je 
podujatím, na ktorom sa stretávajú 
všetci zamestnanci univerzity, aby 
spoločne prežili vianočné chvíle 
naplnené najprv krásnou hudbou 
a následne spoločenským pose-
dením spojeným s jedlom, vínom 
a tancom. Tentokrát samotnému 
koncertu a spoločenskému pose-
deniu predchádzalo odovzdávanie 
pamätných medailí zamestnancom 
– jednotlivcom i kolektívom – ktorí 
sa v uplynulom desaťročí podieľali 
na rozvoji našej univerzity. Po tom, 
ako na septem-
brovom zasadnutí 
akademickej obce 
ocenila rektorka 
prof. Jana Mojži-
šová pamätnou 
medailou vybra-
ných partnerov 
z akademického 
prostredia, samo-
správy či profe-
sijne blízkych 

organizácií, na tomto podujatí boli pamätnou medailou 
ocenené univerzitné pracoviská a jednotlivci. Za vybrané 
kolektívy z katedier, kliník, rektorátnych oddelení, samo-
statných pracovísk, účelových zariadení a študentských 
klubov si postupne prevzali ocenenia ich vedúci pracovníci. 
Z jednotlivcov boli ocenení bývalí a súčasní prorektori a 
predsedovia akademického senátu, kvestor, predseda rady 
odborového zväzu, najlepší vedeckí a pedagogickí pracov-
níci, mladí tvoriví pracovníci i najlepší zamestnanci z rôznych 
zložiek organizačnej štruktúry.
 Po prevzatí medailí ocenenými to bola tiež príležitosť pre 
pani rektorku, aby poďakovala všetkým zamestnancom 

 Celý rok 2019 sa niesol v znamení osláv 70. výročia založenia vtedajšej Vysokej školy veterinárskej v Košiciach, ktorú dnes 
verejnosť pozná ako Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Boli to podujatia odborné i spoločenské, 
novátorské i tradičné,  nesúce sa v oslavnom duchu. Ucelený pohľad na uplynulých dvanásť mesiacov prinesie mimoriadne 
vydanie Spravodajcu UVLF v Košiciach, ktoré sa vráti k podrobnostiam z jubilejného roka. 
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za to, čo pre našu univerzitu urobili v uplynulom roku bez 
ohľadu na to, na akom pracovisku a akom zaradení pracujú.
 Samotný vianočný koncert v podaní Štátnej filharmónie 
Košice pod dirigentským vedením Martina Leginusa pripra-
vilo pre našu univerzity Českú mši vánoční autora Jakuba 
Jana Rybu. Spolu s Košickým speváckym zborom učiteľov 
vystúpili sólisti Adriana Kohútková, soprán, Alena Kropáč-
ková, mezzosoprán, Ľudovít Ludha, tenor, a Peter Mikuláš, 
bas. A ako je už zvykom, koncert uzavrela Tichá noc, po 
ktorej sa prítomní presunuli z koncertnej sály do pries-
torov Domu umenia, kde okrem tradičného prípitku, ktorý 
predniesol s rektorkou prof. Mojžišovou aj predseda akade-
mického senátu doc. Peter Lazár a predseda správnej rady 

Ing. Ján Király, bolo mimoriadnym momentom ocenenie 
samotnej pani rektorky medailou k 70. výročiu, ktorú dostala 
od Akademického senátu UVLF v Košiciach a ktorú jej v jeho 
mene odovzdal predseda senátu doc. Lazár. 
 Nasledovalo spoločenské posedenie, výborné jedlo, 
víno, hudba a tanec. A táto časť programu sa niesla už 
len v tradičnom duchu – v radosti a veselosti, v príjemnej 
vianočnej atmosfére snáď doplnenej aj prehlbovaní kolegi-
ality a spolupatričnosti.

PhDr. Ľudmila Kundríková, kancelárka
Foto: Šimon Halás

• Rektorka prof. Mojžišová sa dňa 
 5. 11. 2019 zúčastnila v Košiciach 
 na informačnom stretnutí k návrhu 
 akreditačných štandardov s pred- 
 sedom Slovenskej akreditačnej  
 agentúry pre vysoké školstvo prof.  
 Ing. Robertom Redhammerom, PhD. 
• Každoročne organizované stretnutie  
 zástupcov farmaceutických škôl  
 zo Slovenskej i Českej republiky  
 organizovala  v dňoch 7. – 9. 11. 2019 
 naša univerzita. V Levoči sa tak stretlo  
 vedenie UVLF v Košiciach na čele 
 s rektorkou so zástupcami Farma- 
 ceutickej fakulty Univerzity Ko- 
 menského v Bratislave,  
 Farmaceutickej fa- 
 kulty Veterinárnej a 
 farmaceutickej univerzity  
 Brno a Farmaceutickej  
 fakulty v Hradci Králové,  
 Univerzity Karlovej v 
 Prahe.
• Počas osláv 100. výročia 
 založenia Veterinárskej  
 fakulty v Záhrebe dňa 13. 
 11. 2019 prevzala rektorka 

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

 prof. Mojžišová  pamätnú medailu udelenú  našej 
 univerzite za dlhoročnú bilaterálnu spoluprácu.
• Na pozvanie premiéra Petra Pellegriniho sa rektorka 
 univerzity zúčastnila dňa 17. 11. 2019 v Bratislave na 
 koncerte pri príležitosti osláv 30. výročia Nežnej revolúcie. 
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• Ako členka Vedeckej rady VFU Brno sa dňa 18. 11. 2019 
 zúčastnila na jej riadnom zasadnutí. 
• Dňa 19. 11. 2019 prijala rektorka UVLF v Košiciach prof. 
 Mojžišová v zasadacej miestnosti rektorátu delegáciu z 
 Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science  
 z Poznaň University of Life Science, s ktorou podpísala 
 zmluvu o spolupráci. 

• Pri príležitosti osláv 30. výročia Nežnej revolúcie sa dňa 
 19. 11. 2019 konali viaceré podujatia v rámci mesta, na 
 ktorých spolupracovali všetky tri košické univerzity – 
 UVLF, UPJŠ a TUKE, v rámci ktorých rektori týchto univer- 
 zít ocenili svojich najlepších študentov, konal sa koncert 
 v Steel Aréne i hokejový zápas, na ktorom sa zúčastnila aj 
 rektorka spolu s ďalšími členmi vedenia UVLF, a 
 študentské spomienkové slávnosti „Späť v čase“ sa konali 
 aj na našej univerzite.

• Rektorka prof. Mojžišová sa pravidelne zúčastňuje 
 zasadnutí snemu Komory veterinárnych lekárov SR 
 a nebolo tomu inak ani počas konania v poradí 29. sne- 
 mu, ktorý sa konal na Štrbskom plese v dňoch 22. – 23.  
 11. 2019.
• V Bratislave dňa 2. 12. 2012 sa stretli rektori siedmych 
 univerzít vrátane rektorky UVLF prof. Mojžišovej, kto- 
 rí podpísali zmluvu o vstupe do Združenia výskumne 

 a technický orientovaných univerzít Slovenskej republi- 
 ky, tzv. Združenie V7. Zároveň UVLF spolu s UPJŠ 
 v Košiciach, TU v Košiciach, UK Bratislava, STU v Bratisla- 
 ve, SPU v Nitre a Žilinská univerzita v Žiline vystúpili z tzv.  
 Združenia V8. 
• Prof. Jana Mojžišová, rektorka UVLF, vystúpila dňa 4. 12.  
 2019 vo Varšave na podujatí pod názvom Implementá- 

cia One Health v pregraduálnom 
vzdelávaní, ktoré usporiadala poľská 
komora lekárov a zubárov a zúčastnilo 
sa ho viac ako 50 účastníkov z Českej 
republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska. 
Prítomní lekári, zubní lekári, farmaceuti a 
veterinári viedli už 2. otvorenú diskusiu 
o implementácii One Health v rámci 
vysokoškolského vzdelávania.
• Rektorka Jana Mojžišová na ústave 
 hygieny a technológie mlieka dňa 9. 
 12. 2019 prestrihnutím pásky 
 slávnostne otvorila nové laboratórium 
 hygieny a technológie mlieka.

• Po skončení zasadnutia vedeckej rady sa jej členovia spo- 
 lu s ďalšími pozvanými minulými a súčasnými za- 
 mestnancami zúčastnili odhalenia bronzovej busty 
 prof. Petra Popeska. Busta z rúk sochára Daniela Tatarku 
 bola umiestnená pred pavilón 39, dodnes nazývaný 
 stará anatómia, keďže prof. Popesko patrí medzi svetovo 
 uznávaných anatómov. Plachtu s jeho podobizňou sňala 
 rektorka Jana Mojžišová spolu s prof. Jánom Dankom, 
 dlhoročným vedúcim katedry anatómie.
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• Dňa 9. 12. 2019 sa pani rektorka spolu s prorektorom 
prof. Nagyom a kvestorom Ing. Schréterom zúčastnili v 
zasadacej miestnosti rektorátu rokovania Správnej rady 
UVLF v Košiciach, ktoré viedol jej predseda Ing. Király. 
• Na pozvanie Učenej spoločnosti Slovenska sa rektorka 
prof. Mojžišová dňa 10. 12. 2019 v Bratislave zúčastnila na 
jej výročnej schôdzi. 

• Presne v deň, keď bola v roku 1949 zákonom zriadená 
 Vysoká škola veterinárska v Košiciach, ktorej prvým 
 rektorom sa stal prof. Hovorka, sa konala v zasadacej 
 miestnosti rektorátu mimoriadna udalosť. 16. decembra 
 sa presne po sedemdesiatich rokoch odhalili umelecké 

 portréty emeritných rektorov a dekanov. Osem 
 olejomalieb z dielne akademického maliara Stanislava 
 Bubána boli pred zrakmi prítomných pozvaných 
 emeritných rektorov a prorektorov i ďalších profesorov 
 univerzity postupne odhaľované súčasnou rektorkou 
 prof. Mojžišovou.

• Už tradičný 
 vianočný koncert 
 v Dome umenia,  
 ktorý sa konal dňa 
 19. 12. 2019, bol 
 tento rok výni- 
 močný tým, že 
 uzatváral celoročné 
 oslavy 70. výročia 
 založenia školy a 
 rektorka prof. 
 Mojžišová v tento 
 slávnostný večer  
 odovzdala pa- 
 mätnú medail 

 vybraným kolektívom a jednotlivcom z našej univerzity.
• Po skončení kolektívneho vyjednávania podpísali  
 rektorka UVLF Jana Mojžišová a predseda Rady 
 odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy prof. 
 Michal Toropila dňa 20. 12. 2019 kolektívnu zmluvu na 
 rok 2020.

Z agendy
MVDr. Martina Tomka, PhD.,
prorektora pre vzdelávanie

• Dňa 5. 11. 2019 vedenie UVLF v Košiciach na svojom 
 zasadnutí odsúhlasilo nákup literatúry z výstavy 
 Veterinary Libri and Pharmacy 2019 zo zdrojov ZAŠ vo 
 výške 6 000 eur. Výber 47 titulov bol zostavený na zákla- 
 de požiadaviek z pracovísk univerzity.
• V dňoch 7. – 9. 11. 2019 sa v Levoči konalo pracovné 
 stretnutie zástupcov vedenia univerzity a farmaceutic- 
 kých fakúlt, ktoré organizovala UVLF v Košiciach. 
 Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia Farmaceutickej 
 fakulty UK v Bratislave, Farmaceutickej fakulty VFU v Brne 
 a Farmaceutickej fakulty v Hradci Králové, KU v Prahe. 
 UVLF v Košiciach na stretnutí zastupovali rektorka 
 univerzity – prof. J. Mojžišová, PhD., prorektori – prof. Z.  
 Faixová, prof. J. Pistl a MVDr. M. Tomko, a zástupca kolégia 

 farmácie na UVLF prof. J. Legáth.
• Dňa 11. 11. 2019 sa na Rektoráte UVLF v Košiciach 
 uskutočnilo stretnutie pracovnej skupiny k 3. výzve 
 programu cezhraničnej spolupráce Hungary-Slovakia- 
 Romania-Ukraine ENI CBC Programme 2014-2020, 
 HUSKROUA/1901. Stretnutie inicioval prednosta OÚ 
 Sobrance MVDr. B. Lešo, PhD., a Ing. N. Jurková, projekto- 
 vá manažérka z Regionálneho rozvojového centra 
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 Sobransko. Univerzitu na stretnutí zastupovali rektorka 
 prof. Mojžišová, prorektor MVDr. Tomko a Mgr. I. 
 Pahulyiová, referentka pre projektovú spoluprácu.
• V dňoch 12. – 13. 11. 2019 sa rektorka UVLF v Košiciach 
 prof. Mojžišová, prorektor pre vzdelávanie MVDr. Tomko 
 a predseda Akademického senátu UVLF v Košiciach 
 doc. P. Lazár zúčastnili osláv 100. výročia založenia Fakul- 
 ty veterinárnej medicíny Univerzity v Záhrebe.
• V mesiacoch október – november sa každý pondelok 
 v popoludňajších hodinách uskutočnilo na študijnom 
 oddelení pracovné stretnutie prorektora pre vzdeláva- 
 nie MVDr. Tomka a vedúcej ŠO Ing. Božíkovej so 
 zástupcami študentských klubov za účelom prípravy 
 osláv 30. výročia 17. novembra 1989 – Dňa boja za 
 slobodu a demokraciu. Oslavy vyvrcholili dňa 19. 11. 2019 
 spomienkovým aktom a sprievodnými aktivitami, kto- 
 ré si pri príležitosti osláv pripravili študenti UVLF. Súčas- 
 ťou sprievodných aktivít bolo prijatie a ocenenie 
 vybraných študentov rektormi troch košických univerzít – 
 UPJŠ, UVLF a TUKE, výstavy a besedy s priamymi 
 účastníkmi Nežnej revolúcie, študentský hokejový zápas 
 a večerný koncert skupiny No Name.
• Dňa 21. 11. 2019 sa prorektor MVDr. Tomko zúčastnil 
 seminára na tému „Analýza zistení o stave školstva SR – 
 To dá rozum“. Projekt realizovala nezávislá mimovládna 
 a nezisková organizácia MESA10.
• V stredu 27. 11. 2019 sa na Rektoráte UK v Bratislave 
 uskutočnilo stretnutie Rady pre vzdelávanie a výchovu 
 pri RVŠ SR k Návrhu akreditačných štandardov a 
 usmerneniam pre študijný program 1. a 2. stupňa. UVLF 
 v Košiciach na stretnutí zastupoval prorektor pre 
 vzdelávanie MVDr. Tomko.
• Dňa 18. 11. 2019 sa prorektor MVDr. Tomko stretol s 
 odborným a organizačným garantom ŠVOČ MVDr. M. 
 Prokešom, PhD., k príprave programu 63. ročníka ŠVOČ, 

 ktorý sa uskutoční 22. 4. 2020.
• Dňa 23. 11. 2019 bol odsúhlasený program Dňa 
 otvorených dverí 2020, ktorý sa bude konať dňa 22. 
 1. 2020. V tejto súvislosti boli zahájené prípravné práce 
 a realizácia jednotlivých bodov programu.
• V priebehu mesiacov november – december pripravilo 
 študijné oddelenie na čele s prorektorom pre vzdeláva- 
 nie MVDr. Tomkom novú verziu dotazníka „Hodnote- 
 nie učiteľa a predmetu študentom“, ktorého finálnu 
 podobu dotvorili študenti, komisia pre hodnotenie 
 kvality a pedagogická komisia UVLF, a ktorý bol nakoniec 
 schválený vedením UVLF v Košiciach. Dotazník bude 
 v novom roku pripravený na spustenie v elektronickej 
 podobe prostredníctvom AIS.
• Dňa 2. 12. 2019 zorganizoval Spolok košických študentov 
 farmácie UVLF v spolupráci so študentami LF UPJŠ v 
 Košiciach Deň boja proti AIDS. Podujatie sa uskutočni- 
 lo v priestoroch pavilónu P 35 a malo za cieľ urobiť me- 
 dzi študentami osvetu na uvedenú tému.
• Začiatkom decembra sa na referáte pre štúdium v 
 anglickom jazyku uskutočnilo výberové konanie 
 záujemcov o účasť na študentskom veľtrhu Student 
 Recruitment Fair Oslo 2020. Záujem reprezentovať 
 našu Alma mater prejavilo 11 študentov, z ktorých boli 
 na základe vopred stanovených kritérií vybraní študen- 
 ti Bettina Karstad a Hans-Erik Hamrebø, obaja 4. ročník 
 post BSc JSP. Uvedení študenti budú zastupovať a 
 reprezentovať našu univerzitu na študentskom veľtrhu 
 v Oslo v dňoch 11.− 13. 2. 2020.
• Vo večerných hodinách 10. 12. 2019 si pracovníci 
 študijného oddelenia spoločne vyskúšali a užili atmosfé- 
 ru vianočných trhov a 23. 12. 2019 potom v rámci 
 vianočných sviatkov a osláv nového roka 2020 nastúpili 
 na zaslúženú dovolenku.

 
  

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

činnosť a doktorandské štúdium

• Pri koncoročnej bilancii 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 
 zväčša spracovaná agenda v AIS, čo svedčí o pomerne 
 dobrej disciplíne všetkých zúčastnených v tejto oblasti, 
 aj keď stále sa vyskytujú určité detaily, ktoré je potrebné 
 riešiť. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi klesá počet  
 žiadostí, týkajúcich sa predĺženia termínu odovzdania 
 dizertačnej práce alebo prerušenia štúdia, avšak ako 
 každoročne 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 2019 zapísaných 122 
 doktorandov, z toho je 83 doktorandov v dennej a 39 
 doktorandov v externej forme štúdia. Oproti minulému 
 roku klesol počet doktorandov, ktorí majú prerušené  
 štúdium (19), naopak významne stúpol počet 
 doktorandov, ktorí štúdium zanechali/boli vylúčení (6/5). 
• Aj tohto roku bol organizačne a technicky zabezpečený 

 14. ročník Seminára doktorandov venovaného pamiat- 
 ke akademika Boďu, ktorý sa konal v rámci osláv 
 okrúhlych výročí významných košických inštitúcií, a 
 to 70. výročia založenia UVLF v Košiciach, 60. výročia 
 založenia UPJŠ v Košiciach a 50. výročia založenia ÚFHZ 
 SAV v Košiciach, v dňoch 14. a 15. 11. 2019 na UVLF v 
 Košiciach. Seminár sa prvýkrát vo svojej histórii konal 
 v novom termíne, namiesto septembra v novembri. 
 Príspevky zo seminára doktorandov boli uverejnené 
 v recenzovanom zborníku s názvom Vedecké práce 
 doktorandov 2019. Po rokoch poklesu je evidentný 
 významný nárast aktívne zúčastnených doktorandov z 
 UVLF. ( bližšie informácie v osobitnom príspevku)
• V novembri bolo potrebné zaujať stanovisko k prípisu 
 MŠVVaŠ SR a CVTI ohľadne požiadavky na dofinancova- 
 nie databázy Scopus ako aj ďalších databáz na rok 2020 
 z vlastných prostriedkov univerzity. V prípade, že daný 
 zámer sa stane skutočnosťou, vyžiada si to niekoľko 
 desiatok tisíc eur zo strany UVLF.
• V zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 244/2019 bolo prijaté 
 uvádzanie študijných odborov nasledovne: habilitácie 
 a inaugurácie – uvádza sa „odbor habilitačného konania 
 a inauguračného konania“ spolu s v súčasnosti platný- 
 mi odbormi bez uvádzania čísiel odborov. Doktorandské 
 štúdium: študijný odbor „veterinárske lekárstvo“ s 
 doteraz akreditovanými študijnými programami a 
 študijný odbor „biológia“ s doteraz akreditovanými 
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Z agendy
prof. MVDr. Jozefa Nagya, PhD.,

prorektora pre rozvoj školy
a hodnotenie kvality

• Za účelom obnovy trvalých trávnych porastov bola v 
 mesiaci november vo Zvernici Obora vykonaná orba 
 na rozlohe takmer 14 ha zamestnancami a technikou 
 ŠPP Zemplínska Teplica.
• Prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality sa 
 zúčastnil na špecializovanej diskusii k štandardom 
 vnútorných systémov zabezpečenia kvality vysokých 
 škôl, ktorá sa uskutočnila dňa 25. 11. 2019 na STU v 
 Bratislave.
• Dňa 26. 11. 2019 sa prorektor pre rozvoj školy a 
 hodnotenie kvality zúčastnil na zasadnutí Vedeckej ra- 
 dy Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre.
• V súlade s vnútorným predpisom UVLF v Košiciach č. 57 – 
 Vnútorný systém kvality na UVLF v Košiciach a Dlhodo- 
 bým zámerom UVLF na obdobie 2018 – 2023 bola 
 spracovaná Výročná správa o kvalite UVLF v Košiciach 
 za akademický rok 2018/2019, ktorá hodnotí kvalitu 
 v oblastiach výchovno-vzdelávacej činnosti, vedecko- 
 výskumnej činnosti, klinickej činnosti a ostatných čin- 
 ností. Výročná správa o kvalite UVLF v Košiciach 
 za akademický rok 2018/2019 bola prerokovaná a 
 pripomienkovaná komisiou pre hodnotenie kvality 
 dňa 27. 11. 2019, vedením UVLF (3. 12. 2019), Správnou 
 radou UVLF (9. 12. 2019) a Vedeckou radou UVLF (10. 12. 
 2019). Správa bude schvaľovaná na najbližšom zasadnu- 
 tí Akademického senátu UVLF.
• Dňa 27. 11. 2019 sa v súlade s vnútorným predpisom 
 č. 57 Vnútorný systém kvality na UVLF v Košiciach 
 uskutočnilo zasadnutie komisie pre hodnotenie kvality. 
 Program zasadnutia bol zameraný na prerokovanie 

 Výročnej správy o kvalite UVLF v Košiciach za akademic- 
 ký rok 2018/2019, Akčného plánu na zlepšenie slabšie 
 hodnotených oblastí v rámci súťaže národná cena za 
 kvalitu 2018 podľa modelu CAF, výsledky anonymných 
 dotazníkových prieskumov 2019 a hodnotenia 
 zamestnanca vedúcim zamestnancom, návrhov na 
 aktualizáciu dotazníkov pre anonymné dotazníkové 
 prieskumy na rok 2020 pre zamestnancov a študentov, 
 návrhu aktualizovaného dotazníka pre hodnotenie 
 predmetu a pedagóga a informácie o potrebe zosúlade- 
 nia vnútorného systém kvality s novou právnou úpravou. 
• Prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality a 
 kvestor UVLF sa zúčastnili na zasadnutí Rady pre 
 rozvoj a financovanie pri Rade vysokých škôl, ktoré sa 
 uskutočnilo dňa 28. 11. 2019 na Prírodovedeckej fakul- 
 te UK v Bratislave. Program zasadnutia bol zameraný 
 na voľbu predsedu a podpredsedov Rady pre rozvoj a 
 financovanie a prerokovanie akreditačných štandardov 
 a usmernení pre vnútorný systém zabezpečenia kvality 
 vysokoškolského vzdelávania. 
• V dňoch 4 – 5. 12. 2019 sa uskutočnilo zasadnutie 
 Riadiacej a implementačnej rady projektu AiS2. 
 Zasadnutia sa za UVLF zúčastnili Ing. Renáta Božíková 

 
   
 

 študijnými programami.
• Dňa 7. 11. 2019 bol pre tvorivých zamestnancov 
 UVLF zorganizovaný seminár o nových sprístupnených 
 databázach Dimensions – budúca generácia výskumno- 
 informačného systému a Figshare všetko v jednom 
 repozitári.
• Na základe návrhu Komisie pre vedecko-výskumnú 
 činnosť UVLF bol rozhodnutím Slovenskej akadémie 
 vied dňa 20. 11. 2019 priznaný vedecký kvalifikačný 
 stupeň IIa vedecko-výskumnému pracovníkovi MVDr. 
 Mariánovi Maďarovi, PhD., z ústavu mikrobiológie a 
 gnotobiológie. 
• Na základe požiadavky MŠVVaŠ SR bol vypracovaný ná- 
 vrh nominantov do komisií VEGA na nasledujúce 8.  
 funkčné obdobie. Komisia č. 8: doc. M. Bhide, prof. Z. 
 Ševčíková, prof. A. Trbolová a doc. Kočišová. Komisia č. 
 9: prof. J. Legáth, doc. D. Mudroňová a doc. E. Petrovová. 
 Nominanti boli následne schválení Vedeckou radou 
 UVLF dňa 10. 12. 2020.
• Dňa 22. 11. 2019 sa na UVLF pod záštitou rektorky UVLF 
 uskutočnila odborná konferencia s názvom 70 rokov 
 vzdelávania na UVLF Cognitio Scientia Successus s 
 bohatým programom týkajúcim sa všetkých oblastí  
 života vysokej školy a renomovanými prednášajúci- 
 mi odborníkmi. ( bližšie informácie v osobitnom 
 príspevku)
• Dňa 26. 11. 2019 sa uskutočnilo v Bratislave zasadnutie 
 Rady VŠ pre vedu a výskum, ktorého som sa zúčastnil. 
 Cieľom zasadnutia boli informácie týkajúce sa nových 
 štandardov Akreditačnej agentúry. Keďže celý proces je 
 v pripomienkovom konaní, nebudem ho na tomto mies- 
 te bližšie rozvádzať.
• Dňa 10. 12. 2019 sa konalo zasadnutie Vedeckej rady 

 UVLF. Hlavným programom jednania bolo vyhodnote- 
 nie výročných správ o kvalite UVLF v Košiciach za 
 akademický rok 2018/2019. ( bližšie informácie v 
 osobitnom príspevku)
• V priebehu obidvoch mesiacov sporadicky prebieha- 
 li práce na riešení dodatkov bilaterálnych zmlúv 
 európskeho projektu s partnerskými univerzitami v 
 Miláne, Barcelone a Glasgowe, ako aj na stanovení 
 hodnoty kreditov doktorandov v rámci programu 
 Európskej únie pre podporu výskumu a inovácií Hori- 
 zont 2020. V rámci projektu pôsobia na univerzite 2 
 zahraniční doktorandi, ktorých školiteľom je doc. M. 
 Bhide.
• Ku koncu roka vznikla povinnosť prípravy záverečných 
 obhajob projektov KEGA. Toho roku sa jedná o 4 projek- 
 ty, vedúcimi ktorých sú doc. MVDr. D. Takáčová, PhD., 
 MVDr. L. Krešáková, PhD., prof. Ing. Š. Vilček, DrSc., a 
 RNDr. M. Šuleková, PhD. Záverečná oponentúra projek- 
 tu RNDr. M. Šulekovej prebehla v decembri, ostatné sa 
 budú konať v prvej polovici januára. Organizačne boli 
 zabezpečené komisie zložené z predsedu, oponentov 
 a členov komisií – odborníkov z príslušnej oblasti v rám- 
 ci zamerania projektov. 
• V decembri 2019 bolo vydané 4. samostatné číslo 
 vedeckého časopisu Folia Veterinaria. Všetky 4 čísla 
 časopisu vyšli kvartálne v stanovených termínoch a v 
 stanovenom rozsahu ako Open Access vo vydavateľst- 
 ve De Gruyter, a to už 4. rok po sebe. To umožňuje 
 dostupnosť časopisu v širokých medzinárodných 
 databázach. Poďakovanie za to patrí najmä tým 
 pracovníkom UVLF, ktorí svojimi publikáciami podporili 
 pravidelnosť vydávania a zvyšujúcu sa vedeckú úroveň 
 časopisu.
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 (vedúca študijného oddelenia) a Ing. Zuzana Balajtyová 
 referát centrálnych aplikačných systémov IKT). Program 
 zasadnutia bol zameraný na stav projektu AiS2 z pohľa- 
 du vývojového tímu, analýzu požiadaviek na zmeny AiS2, 
 implementáciu AiS2 z pohľadu jednotlivých vysokých  
 škôl, prehľad najvýznamnejších zrealizovaných úprav v 
 systéme, podporu pre vnútorný systém na zabezpeče- 
 nie kvality, hlavné priority rozvoja AiS2 zamerané na 
 väčšinového používateľa a spôsob ich realizácie. 
• Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo 
 pripravila návrh akreditačných štandardov a zaslala 
 ich na pripomienkovanie verejnosťou. UVLF v Košiciach 
 v stanovenom termíne (do 5. 12. 2019) zaslala 
 pripomienky k zverejnenému návrhu štandardov.
• Prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality sa zúčast- 
 nil na diskusnej platforme „Transformácia vy- 
 sokoškolského vzdelávania v kontexte rozvoja 
 informačnej spoločnosti“, ktorá sa uskutočnila dňa 29. 
 11. 2019 na Technickej univerzite v Košiciach.
• Dňa 3. 12. 2019 sa uskutočnilo zasadnutie mzdovej 
 komisie. 
• Dňa 6. 12. 2019 sa uskutočnilo zasadnutie Neinvestičné- 
 ho fondu UVLF v Košiciach, na ktorom bol prerokovaný 
 návrh na použitie prijatého podielu zaplatenej dane 
 z príjmu za rok 2017. Správna rada schválila využitie 
 finančných prostriedkov v celkovej výške 5.925,- € na 
 účel zlepšenia podmienok praktickej výučby študentov  

 v Školskom poľnohospodárskom podniku v Zemplínskej  
 Teplici.
• Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
 zaslalo UVLF v Košiciach rozhodnutie ministerky 
 školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej 
 o priznaní práv uskutočňovať habilitačné konanie a 
 konanie na vymenúvanie profesorov v študijných 
 odboroch súdne a verejné veterinárske lekárstvo a výži- 
 va zvierat a dietetika bez časového obmedzenia. Prá- 
 vo bolo priznané po kladnom vyjadrení Akreditačnej 
 komisie k výsledku prijatých opatrení na odstránenie 
 nedostatkov, ktoré boli obsahom správy UVLF v Koši- 
 ciach doručenej MŠVVaŠ SR.
• Prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality sa zúčast- 
 nil (9. 12. 2019) na záverečnom ceremoniáli Európske 
 hlavné mesto dobrovoľníctva Košice 2019. Súčasťou 
 záverečného ceremoniálu bolo vyhlásenie víťazov 
 jednotlivých kategórií, predanie štafety Európskeho 
 hlavného mesta dobrovoľníctva 2020 mestu Padova 
 (Taliansko) a vyhlásenie víťaza Európskeho hlavného 
 mesta dobrovoľníctva 2021, ktorým sa stalo mesto Berlín 
 (Nemecko) v súťaži s mestom Strovolos (Cyprus).
• Spoločnosť Syráreň Bel Slovensko, a. s., a UVLF v Koši- 
 ciach podpísali zmluvu o poskytnutí finančných 
 prostriedkov vo výške 7.000,- € na riešenie záverečných 
 prác navrhnutých spoločnosťou a problematiky výživy 
 dojníc.

Z agendy prof. MVDr. Zity Faixovej, PhD.,
prorektorky pre medzinárodné vzťahy

a internacionalizáciu

• V zimnom semestri akademického roku 2018/2019 v 
 rámci program Erasmus+ študovalo na UVLF v Košiciach 
 11 študentov (9 študentov v ŠP VVL a dvaja študenti v ŠP 
 farmácia) a v rámci programu CEEPUS dvaja študenti v ŠP 
 VVL.
• V letnom semestri akademického roku 2019/2020 
 plánujeme exkurziu na vybrané pracoviská v SR a v 
 Poľsku pre študentov ŠP farmácia UVLF pod vedením  
 RNDr. Antona Bartunka, PhD. 
• UVLF v Košiciach plánuje v roku 2020 zorganizovať 
 projekt Letná škola (Summer School) pre študentov 
 študijného programu všeobecné veterinárske lekárstvo 
 v rámci programu CEEPUS. Pri tejto príležitosti pror. 
 Faixová zorganizovala niekoľko pracovných stretnutí. 
 Prvé stretnutie sa uskutočnilo 29. 10. 2019 s prednostami 
 kliník – kliniky koní, kliniky prežúvavcov a kliniky 
 ošípaných. Ďalšie stretnutia zorganizovala pror. Faixová 
 s pracovníkmi Centra klinických zručností a Klinikou 
 prežúvavcov UVLF v Košiciach 3. 12. 2019 a 17. 12. 2019. 
 Bol pripravený návrh programu Letnej školy a stanovené 
 úlohy: príprava požiadaviek na materiálno-technické 
 zabezpečenie projektu, príprava dotazníka, ubytovanie a 
 stravovanie účastníkov a iné.
• UVLF v Košiciach plánuje v roku 2020 zorganizovať Det- 
 skú Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie 
 v Košiciach („DUVLF“). Z toho dôvodu pror. Faixová 
 zorganizovala dňa 20. 11. 2019 úvodné pracovné 
 stretnutie, na ktorom boli predstavené ciele projektu a 
 návrh programu. Ďalšie pracovné stretnutie sa uskutoč- 
 nilo 12. 12. 2019, na ktorom bol aktualizovaný program 
 DUVLF a boli stanovené úlohy do ďalšieho obdobia 
 – príprava textu do skrípt, materiálne a personálne 
 zabezpečenie, príprava informácií na webovom sídle.
• Dňa 13. 11. 2019 zorganizovali pracovníci referátu pre 
 mobility v spolupráci so Spolkom košických študentov 

 farmácie informačný seminár o možnostiach mobilít 
 v zahraničí pre študentov ŠP farmácia. Na stretnutí sa 
 zúčastnili zástupcovia Erasmus Student Network (ESN) 
 a študenti, ktorí už absolvovali mobility.
• Dňa 18. 11. 2019 podpísala UVLF v Košiciach zmluvu 
 o spolupráci s Poznanskou univerzitou prírodných vied, 
 Poľsko. 
• V dňoch 2. – 6. 12. 2019 navštívili UVLF MVDr. 
 Marta Staniec, PhD., a MVDr. Urszula Lisiecka, PhD., 
 z Univerzity v Lubline (Department of epizootiology 
 and clinic of infectious diseases, Faculty of veterinary 
 medicine, University of life sciences in Lublin, Poland). 
 Cieľom pobytu boli konzultácie a zaučenie v oblasti 
 vyhodnocovania výsledkov z prietokovej cytometrie 
 na katedre mikrobiológie a imunológie pod vedením 
 doc. MVDr. Dagmar Mudroňovej, PhD. V rámci svojho 
 pobytu navštívili aj katedru epizootológie a parazitoló- 
 gie, ktorú zorganizovala prof. MVDr. A. Ondrejková, PhD.
• Vyšlo štvrté číslo vedeckého časopisu Folia Pharmaceu- 
 tica Cassoviensia.
• Dňa 13. 12. 2019 sa pror. Faixová zúčastnila na odbor- 
 nom seminári na tému „Farmaceut – posol dobrých 
 správ“, ktoré organizovala Slovenská lekárnická komora 
 pri príležitosti 20. výročia vydávania odborno- 
 informačného časopisu SLeK Lekárnické listy. Podujatie 
 sa uskutočnilo na Farmaceutickej fakulte Univerzity 
 Komenského v Bratislave. V rámci odborného progra- 
 mu odznela prednáška o histórii stavovských a 
 farmaceutických časopisov na Slovensku, ktorú 
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• Dňa 7. 11. 2019 sa prorektorka prof. Trbolová zúčastnila 
 zasadnutia EVERI komisie, ktoré sa uskutočnilo v Bruseli. 
 Na stretnutí sa rokovalo o otázkach vzdelávania 
 zameraného na stratégiu „Day – 1 kompetencií“, 
 podpory EAEVE implementácie do akreditačného 
 systému veterinárneho vzdelávania a podpory spoluprá- 
 ce s IVSA. Ďalej sa rokovalo o zámeroch vo vede a 
 priemysle v súvislosti s významom veterinárnej profesie.
• Začiatkom novembra bola riešená problematika 
 praktickej výučby na kadáveroch na klinike malých 
 zvierat a na katedre patologickej anatómie, nakoľko 
 pôvodná zmluva s asanačnou službou bola zrušená a 
 túto prebral nový štatutár. V priebehu mesiaca novem- 
 ber boli uskutočnené rokovania s novým štatutárom 
 asanačnej služby v Košiciach a bola podpísaná aj nová 
 zmluva o odbere vedľajších živočíšnych produktov.  
• Na základe informácie kliniky prežúvavcov o nefunkčnos- 
 ti acidobázického prístroja, ktorý je jediným prístrojom 
 pre všetky klinické pracoviská na UVLF, bol urgentne 
 riešený nákup nového prístroja na meranie acidobázy.  
 Prístroj bol zakúpený a je k dispozícii pre všetky klinické 
 pracoviská na klinike prežúvavcov. 
• V dňoch 18. 11. – 21. 11. 2019 našu univerzitu navštívili  
 zástupcovia z Poľnohospodárskej univerzity Bila 
 Tserkva, akad. prof. M. Rublenko, prof. S. Rublenko, doc. 
 M. Utechenko, doc. O. Eroshenko a doc. T. Tsarenko.  

 Účelom návštevy bola konzultačná a poradenská 
 činnosť súvisiaca s prípravou ich univerzity na akreditáciu 
 a evalváciu EAEVE komisiou.
• Na základe požadovaných odoslaných informácií od 
 prednostov kliník prorektorka Trbolová spracovala a 
 predložila na vedení Vyhodnotenie klinickej činnosti na 
 UVLF v Košiciach za akademický rok 2018/2019. Súčas- 
 ne bola spracovaná aj SWOT analýza z jednotlivých kliník.
• V dňoch 21. 11. – 23. 11. 2019 sa prorektorka prof. 
 Trbolová zúčastnila na Sneme KVL SR na Štrbskom ple- 
 se, kde informovala o spolupráci medzi UVLF v Košiciach 
 a KVL SR a tiež aj o možnostiach vykonávania odbor- 
 ných stáží SVL na klinických pracoviskách UVLF v 
 Košiciach.
• Koncom mesiaca november bola riešená požiadavka 
 o zmene v Štatúte Etickej komisie na UVLF v Košiciach.
• Dňa 2. 12. 2019 sa prorektorka Trbolová zúčastnila na 
 zasadnutí kliniky koní; na programe bolo riešenie slu- 
 žieb a systém preplácania pohotovostných služieb, 
 prednosta kliniky koní informoval o zrušení pod- 
 kúvačského seminára plánovaného na 22. a 23. 11. 2019 
 na UVLF v Košiciach; ďalšia informácia prednostu bola 
 o funkcii doc. MVDr. J. Bíleka, PhD., pri koordinácii klinic- 
 kej činnosti.
• Začiatkom decembra prebiehali rokovania k návrhu 
 o participácii UVLF/KMZ v systéme duálneho vzdelávania 
 určeného pre Strednú odbornú školu veterinárnu v Barci. 
 V súčasnom období nie je možné realizovať na uvede- 
 nom pracovisku systém duálneho vzdelávania; KMZ bu- 
 de však naďalej poskytovať praxe pre študentov zo 
 Strednej odbornej veterinárnej školy v Barci na základe  
 pôvodne podpísanej zmluvy.

Z agendy
prof. MVDr. Alexandry Trbolovej, PhD.,

prorektorky pre klinickú činnosť a styk s praxou

Z agendy Ing. Róberta Schrétera, PhD.,
kvestora

• V novembri a decembri naďalej pokračovali stavebné 
 práce na znížení energetickej náročnosti pavilónu 
 17 a 36. Pavilón 25 bol zhotoviteľom univerzite odovz- 
 daný a bude prebiehať kolaudačné konanie a 
 odstraňovanie prípadných nedostatkov. Realizácia 
 zníženia energetickej náročnosti pavilónu 35 sa posunu- 
 la do fázy dokončovacích prác. V decembri boli 
 spracované dodatky na stavby P 17 a P 35.
• Žiadosti o poskytnutie NFP na zníženie energetickej 
 náročnosti P 12 a P 14 sa stále nachádzajú v štádiu 
 administratívnej kontroly, rovnako ako aj všetky žiadosti 
 v rámci výziev na dlhodobý strategický výskum.
• Tretia etapa rekonštrukcie oplotenia na ulici Kostolianska  
 nebola úplne ukončená do konca roku vzhľadom na 
 počasie. Úplné ukončenie prác sa očakáva v apríli.
• V novembri získala univerzita dodatočných 50 tisíc eur  
 na realizáciu rekonštrukcie pavilónu P 39, kde práce stále 
 prebiehajú.

 predniesol Dr. h. c. prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD. Ďal- 
 šia prednáška bola venovaná histórii časopisu Lekárnické 
 listy od RNDr. Tatiany Kubovičovej a Mgr. Petra Krajčovi- 
 ča, PhD. O procese vývoja nových liekov hovoril 
 prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., a Moderné nástroje v 

 komunikácii s farmaceutmi priblížil vo svojej prednáške 
 PharmDr. Martin Dočkal. Odbornú časť uzavrel prezi- 
 dent SLeK PharmDr. Ondrej Sukeľ prednáškou o 
 publikačnej a osvetovej činnosti Slovenskej lekárnickej 
 komory.

• Realizovali sa aj ďalšie rekonštrukčné práce na 
 študentských domovoch z účelovo vyčlenených 
 finančných prostriedkov z MF SR. Univerzita sa podarilo 
 získať aj zvyšných 200 tisíc eur, čím boli univerzite 
 pridelené všetky účelovo vyčlenené finančné prostriedky 
 z MF SR.
• V decembri bola realizovaná aj úprava bežnej dotácie 
 rozdelením bežnej dotácie na dofinancovanie vzdeláva- 
 cej činnosti verejných vysokých škôl podľa per- 
 centuálneho podielu na výkone vo vzdelávaní.
• V decembri bola zverejnená metodika rozpisu dotácií 
 zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 
 2020. V porovnaní s rokom 2019 nastávajú pre rok 2020 
 v metodike rozpisu finančných prostriedkov menej 
 významné zmeny. (7) Metodika a rozpis vychádzajú 
 z vládneho návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 
 2020, pričom výdavky štátneho rozpočtu v rámci  
 programu 077 – Vysokoškolské vzdelávanie a veda, 
 sociálna podpora študentov vysokých škôl sú na 
 rok 2020 v sume 611 544 226 €. Na transfer vysokým 
 školám ministerstvo rozpočtuje sumu 602 965 667 €. 
 Za navýšením finančných prostriedkov oproti roku 2019 
 je najmä valorizácia platov. (8) Vplyv dopadov valorizácie 
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 platov zamestnancov verejných vysokých škôl účinnej 
 od 1. septembra 2019 a valorizácie od 1. januára 2020 
 bol zahrnutý do rozpisu dotácie a pokrytý bol aj vplyv na 
 zvýšenie doktorandských štipendií.

• Univerzita vyplatila v novembrovom výplatnom termí- 
 ne koncoročné odmeny všetkým zamestnancom a dru- 
 hú časť odmien za bodové hodnotenie. Celková alokácia 
 vrátane odvodov predstavovala sumu 265 tisíc eur.

November 1989 – návrat v čase

 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácia v Košiciach 
v spolupráci s Technickou univerzitou Košice a Univerzitou 
Pavla Jozefa Šafárika pripravili sériu spoločných podujatí k 
Medzinárodnému dňu študentstva a Dňu boja za slobodu 
a demokraciu. Uskutočnili sa v utorok 19. novembra pod 
spoločným názvom Deň košických študentov od 1989 do 
2019.
 V rámci tohto spoločného podujatia sa uskutočnilo 
slávnostné prijatie vybraných študentov a ich ocenenie. 
V budove Rektorátu UPJŠ sa stretli s rektorkou Univerzity 
veterinárskeho lekárstva a farmácie Janou Mojžišovou, 
rektorom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Pavlom Sovákom 
a rektorom Technickej univerzity Stanislavom Kmeťom. 
V zaujímavej spoločnej diskusii spomínali predstavitelia 
troch univerzít na svoje osobné zážitky z Novembra ´89, 
ale so študentmi hovorili aj o vplyve týchto prelomových 
udalostí na ďalšie dianie v spoločnosti i na jej súčasný stav. 
Medzi ocenenými boli siedmi študenti UVLF: štyria študenti 
všeobecného veterinárskeho lekárstva Dominik Lauko (4. 
ročník), Filip Korim (4. ročník), Šimon Halás (5. ročník), Maroš 
Dostál (5. ročník), študent 3. ročníka denného štúdia farmácie 
Štefan Matyi a dve doktorandky - MVDr. Anna Reitznerová, 
štvrtáčka v študijnom programe hygiena potravín a MVDr., 
Bc. Zuzana Vikartovská, druháčka v študijnom programe 
neurovedy.
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 Študenti UVLF pripravili vlastné spomienkové 
podujatie v utorok 19. novembra pod názvom Späť v 
čase v centrálnej zóne univerzitného areálu pri bronzovej 
soche koňa Arda. Chceli priblížiť atmosféru novembrových 
udalostí roku 1989 na vtedajšej Vysokej školy veterinárskej. 
„Na príprave spomienkovej slávnosti sa podieľali predovšetkým 
študenti, ktorí sa vo svojom voľnom čase stretávajú v štrnástich 
záujmových kluboch univerzity,“ povedal predseda Komory 
študentov Akademického senátu UVLF Dávid Orčík. „Pri 
koncipovaní programu sme sa snažili, aby súčasných študentov 
zaujali spomienkami ich pedagógov, s ktorými sa stretávajú na 
prednáškach, ale aj pripomienkou historických reálií v spojení 
s ich študijným programom. Podarilo sa nám získať niekoľko 
historických fotografií, ktoré sme skombinovali so súčasnými 
zábermi a pridali k nim stručné popisy.“ 
 Veľkoplošné postery nazvané Spomienky na súčasnosť 
boli vystavené na námestíčku okolo sochy Arda. Vo 
videoprojekciách na novembrové udalosti spomínali niektorí 
pedagógovia a zamestnanci školy: rektorka prof. Jana 
Mojžišová, doc. Jana Staničová z katedry chémie, biochémie 
a biofyziky, prorektor pre vzdelávanie MVDr. Martin Tomko 
a RNDr. Anton Bartúnek z katedry lekárenstva a sociálnej 
farmácie. Ich spomienky dokumentovali dnešní študenti, 
členovia Spolku košických študentov farmácie Michal Bajtoš, 
Marek Ratvaj, Šimon Halás, Jana Morochovičová, Veronika 
Kostolániová, Barbara Peško, Imrich Szabó, Tatiana Kitová a 
Ján Melicher.

 Bufet Koruna priniesol repliku kedysi najväčšieho 
bufetu v ČSSR, aj keď len v symbolickej podobe. Členovia 
Klubu Hygiena Alimentorum, ktorý zjednocuje študentov a 
zamestnancov venujúcich sa problematike kvality a hygieny 
potravín, sa postarali o bufetovú retro klasiku – domáce 
párky s horčicou, domáci chlieb s masťou a cibuľou. Všetko 
so zreteľom na kvalitu potravín. Tradičnú chuť pridala aj 
ochutnávka študentských raňajok včerajšia aj dneška – 
tresky.

 V debate s priamymi účastníkmi Nežnej revolúcie z 
akademickej obce Vysokej školy veterinárskej spoznali 
študenti niektorých Hrdinov doby, ktorí sa podelili o 
svoje spomienky na pohnuté časy. Vtedajšia Vysoká škola 
veterinárska v Košiciach sa zapojila do študentského 
hnutia, jej zástupcovia sa stretávali s kolegami z ostatných 
košických vysokých škôl v spoločnom štrajkovom výbore a 
koordinovali študentské aktivity. V budove rektorátu na istý 
čas kvôli okupačnému štrajku obsadili študenti aj pracovňu 
rektora. 
 Plamienok vďaky sa rozhorel uprostred areálu univerzity 
ako symbol spomienky. Členovia Včelárskeho klubu prispeli 
k atmosfére slávnosti vlastnoručne vyrobenými sviečkami 
z včelieho vosku. Študenti si mohli vlastnú sviečku aj 
sami vyrobiť a zapáliť. Do prípravy podujatia na UVLF sa 
zapojili členovia študentských záujmových zoskupení: 
Kynologický klub, Klub poľovníckej kynológie, Kynologický 
klub DARCO, Aqua-Terra klub, Chovateľský klub, IVSA 
(Medzinárodné združenie veterinárnych študentov), Flóra 
klub, Klub chovateľov malých cicavcov a exotických vtákov, 
Mineralogický klub, Spolok košických študentov farmácie, 
Včelársky klub a Klub Hygiena alimentorum. Študenti 
pripravili aj odznaky so symbolom Nežnej revolúcie, štrngalo 
sa kľúčmi, debatovalo. Symbolicky potom položili kyticu za 
dnešných študentov i zamestnancov pri pamätnej tabuli 
Nežnej revolúcie v centre mesta.
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 Od 17. hodiny sa potom  
v Steel aréne začal ligový hokejový 
zápas, ktorý hokejový klub 
HC Košice pripravil spoločne 
s univerzitami ako príspevok 
k oslavám Dňa študentstva. 
Sprievodný program s atraktívnymi 
súťažami si užili hokejoví fanúšikovia i 
študenti. Od 20. hodiny si potom študenti 
užili koncert skupiny NO NAME v aule Lekárskej fakulty UPJŠ.

Mgr. Zuzana Bobriková
Foto: Šimon Halás a archív

Zasadnutie vedeckej rady
 Zasadnutie Vedeckej rady UVLF v Košiciach, v poradí 
štvrté v roku 2019, sa uskutočnilo dňa 10. decembra 2019. 
Zasadnutie otvorila a viedla predsedníčka vedeckej rady 
rektorka Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., ktorá 
privítala prítomných členov Vedeckej rady UVLF. 
 Program:
 1. Vyhodnotenie výročnej správy o kvalite UVLF v 
  Košiciach za akademický rok 2018/2019
 2. Diskusia
 3. Rôzne (návrh na začatie inauguračného konania doc. 
  MVDr. Slavomíra Marcinčáka, PhD., v odbore ha- 
  bilitačného konania a inauguračného konania hygie- 
  na potravín; návrh na začatie habilitačného konania  
  MVDr. Ivety Maskaľovej, PhD., v odbore habilitačného 
  konania a inauguračného konania výživa zvierat a 
  dietetika; návrh na zmenu oponenta pre habilitačné 
  konanie MVDr. Martina Levkuta, PhD., v odbore 
  habilitačného konania a inauguračného konania 
  veterinárna morfológia a fyziológia; návrh 
  nominantov za členov komisií VEGA č. 8 a 9, návrh 
  na školiteľa na 3. stupni vysokoškolského štúdia: MVDr. 
  Marián Maďar, PhD., samostatný vedecký pracovník 
  IIa v št. programe mikrobiológia; návrh na školiteľa 
  na 3. stupni vysokoškolského štúdia: RNDr. Dobrosla- 
  va Bujňáková, PhD., samostatný vedecký pracovník IIa, 
  Centrum biovied SAV (ÚFHZ), v št. programe veterinár- 
  na morfológia a fyziológia)
 4. Uznesenia VR
 5. Záver
 Vedecká rada schválila:
Návrhy predložené v bode Rôzne:
 a) na začatie inauguračného konania doc. MVDr. 

  Slavomíra Marcinčáka, PhD., v odbore habilitačného  
  konania a inauguračného konania hygiena potravín;
 b) na začatie habilitačného konania MVDr. Ivety 
  Maskaľovej, PhD., v odbore habilitačného konania a 
  inauguračného konania výživa zvierat a dietetika;
 c) na zmenu oponenta pre habilitačné konanie MVDr.  
  Martina Levkuta, PhD., v odbore habilitačného 
  konania a inauguračného konania veterinárna 
  morfológia a fyziológia;
 d) na nominantov za členov komisií VEGA č. 8 a 9;
 e) na školiteľa na 3. stupni vysokoškolského štúdia 
  MVDr. Mariána Maďara, PhD., samostatného vedeckého 
  pracovník IIa, UVLF v Košiciach v študijnom programe  
  mikrobiológia;
 f ) na školiteľa na 3. stupni vysokoškolského štúdia 
  RNDr. Dobroslavy Bujňákovej, PhD., samostatnej 
  vedeckej pracovníčky IIa, Centra biovied SAV (ÚFHZ), 
  v študijnom programe veterinárna morfológia a 
  fyziológia.
Vedecká rada zobrala na vedomie:
 1. Vyhodnotenie výročnej správy o kvalite UVLF v 
  Košiciach za akademický rok 2018/2019.
 Diskusia bola zameraná na predloženú správu: 
Vyhodnotenie výročnej správy o kvalite UVLF v Košiciach 
za akademický rok 2018/2019. V diskusii vystúpili: rektorka 
UVLF prof. J. Mojžišová, prof. J. Pistl, prof. J. Nagy, prof. J. 
Kyselovič, prof. P. Mudroň, prof. J. Legáth, prof. J. Bíreš, prof. P. 
Reichel, MVDr. S. Štefáková, doc. B. Peťko.
 V rámci diskusie boli vyzdvihnuté nasledujúce body: 
– všetci diskutujúci ohodnotili vysokú úroveň predloženej 
 výročnej správy, jej kvalitu aj množstvo graficky 
 spracovaných informácií, ktoré poskytujú cennú internú 
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 aj vonkajšiu spätnú väzbu o situácii v daných oblastiach na 
 UVLF;
– bolo konštatované, že správa poukazuje na podrobnú 
 analýzu činností univerzity, čo predstavuje obrovský 
 benefit pre univerzitu a posúva ju vpred, zároveň je 
 tu otázka, či sa plánujú aj nejaké exekutívne kroky zo 
 strany univerzity, napr. pri nízkom hodnotení pedagógov 
 študentami a podobne;
– bolo navrhnuté doplniť do správy podporu účasti študen- 
 tov univerzity na medzinárodných konferenciách a záro- 
 veň aj získanie práva vzdelávania európskych špecialistov, 
 ktoré získala klinika prežúvavcov ako akreditované 
 rezidentské školiteľské miesto; 
– v rámci hodnotenia kvality sa ukazuje potreba zvýšiť 
 kvalitu projektov, vytýčiť dostatočnú časovú rezervu na 
 ich prípravu ako aj potreba riešenia projektov, ktoré kon- 
 čia statusom nesplnil ciele; v oblasti uchádzania sa o 
 zahraničné granty je nevyhnutné zvýšiť aktivitu 
 jednotlivých tvorivých zamestnancov;
– bolo navrhnuté do správy doplniť informáciu, že 
 NRL dostalo poverenie na hodnotenie kvality v oblasti 
 humánnych kozmetických prípravkov a bola vznesená 
 požiadavka o poskytnutí prezentácie a výročnej správy 
 (v elektronickej alebo tlačenej forme) aj vedúcim katedier, 
 ktorí nie sú členmi VR UVLF;
– diskutovalo sa k otázke percenta absolventov, ktorí sa 
 uplatnili vo vyštudovanom odbore, či dané výsledky boli  
 získané od samotných absolventov alebo aj za- 
 mestnávateľov.
 K jednotlivým diskusným príspevkom zaujala stanovisko 
rektorka UVLF a predsedníčka vedeckej rady.
 Rektorka a predsedníčka Vedeckej rady UVLF v Košiciach 
Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., informovala 
prítomných o:
– získaní dvoch nových profesorov pre univerzitu, ktorí boli  
 formálne vymenovaní prezidentkou SR dňa 10. 12. 2019, 
 a to prof. MVDr. Anna Ondrejková, PhD., a prof. MVDr. 
 Róbert Herich, PhD.;
– slávnostnom otvorení nového laboratória hygieny a 
 technológie mlieka dňa 9. 12. 2019 na UVLF v Košiciach, 
 ktoré je súčasťou ústavu hygieny a technológie mlieka;
– návrhu akreditačných štandardov a usmernení  
 Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školy najmä 
 čo sa týka vnútorného systému zabezpečovania kvality 
 vysokoškolského vzdelávania;
– o možnosti prihlásenia sa do databázy posudzovateľov 
 pri spĺňaní kritérií, nakoľko zasielanie návrhov nie je v 
 kompetencii univerzity, ale jednotlivcov;
– podpísaní spoločného memoranda košických univerzít 
 (UPJŠ v Košiciach, TU v Košiciach a UVLF v Košiciach) spo- 
 lu so Slovenskou akadémiou vied (SAV) o založení 
 vedeckého konzorcia Košice Science City ako centra vedy 
 a výskumu dňa 5. 10. 2019;
– podpísaní zmluvy o združení výskumne 7 vedecky 

 orientovaných univerzít Slovenskej republiky (UK v 
 Bratislave, STU v Bratislave, TU v Košiciach, UPJŠ v Koši- 
 ciach, ŽU v Žiline, SPU v Nitre a UVLF v Košiciach) tzv.  
 „Združenie V7“, dňa 2. 12. 2019. Združenie je zamerané 
 na spoluprácu a vzájomnú podporou pri riešení projek- 
 tov a presadzovaní podpory vedy, výskumu a inovácií 
 v slovenskom a európskom výskumnom priestore; 
– štrukturálnych projektoch – presune OP VaV pod dopra- 
 vu (ako technické riešenie). Vo výzve DSV boli podané 
 3 projekty, v ktorých UVLF je žiadateľom a 3 projekty v 
 partnerstve, avšak termín ukončenia procesu hodnote- 
 nia sa stále posúva a narastajú obavy z toho, že nedôjde 
 ani k riešeniu projektov.
 Rektorka a predsedníčka VR prof. Mojžišová zároveň 
pozvala prítomných pri príležitosti 70. výročia vzniku 
univerzity na:
– slávnostné odhalenie busty svetovo uznávaného 
 veterinárneho anatóma profesora Petra Popeska pred 
 pavilónom 39 (stará anatómia);
– slávnostné odhalenie portrétov emeritných rektorov 
 univerzity, ktoré sa uskutoční dňa 16. 12. 2019 v zasadač- 
 ke rektorátu UVLF v Košiciach; dátum predstavuje 
 symboliku, nakoľko v rovnaký deň pred 70. rokmi bola 
 oficiálne zriadená Vysoká škola veterinárska v Košiciach 
 zákonom Slovenskej národnej rady č. 1 zo dňa 16. 12. 
 1949/Zb.;
– tradičný vianočný koncert a večierok, ktorý sa uskutoční 
 19. 12. 2019 o 17.00 hod. v Dome umenia v Košiciach pre  
 zamestnancov univerzity, kde budú ocenení pamätnou 
 medailou jednotlivci a kolektívy ako výraz uznania a 
 poďakovania za prácu urobenú v prospech univerzity;
– Celoslovenský veterinárny ples, organizovaný v spoluprá- 
 ci s KVL SR a ŠVPS SR, ktorý sa uskutoční dňa 17. 1. 2020 v 
 Dome umenia v Košiciach. 
 Ústredný riaditeľ ŠVPS SR prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., 
informoval prítomných o:
– aktuálnej situácii týkajúcej sa afrického moru ošípaných, 
 ktorý bol lokalizovaný v okrese Trebišov, odborne je 
 situácia zvládnutá a po dobu 3 mesiacov sa 
 nediagnostikoval žiaden nový prípad a SR je ukážková 
 krajina v prístupe riešenia problému u diviakov;
– zavedení cielených kontrol potravín, hlavne vianočných 
 (ryby, údené výrobky, škrupinové ovocie).
 Rektorka a predsedníčka vedeckej rady prof. Mojžišová 
poďakovala prítomným za aktívnu účasť, prácu, podnety 
a pripomienky na zasadnutiach vedeckej rady počas 
celého roka, popriala príjemné prežitie nadchádzajúcich 
vianočných sviatkov a úspešný štart do nového roka a 
ukončila zasadnutie vedeckej rady.

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

a doktorandské štúdium

Zasadnutie správnej rady
 9. 12. 2019 sa v zasadacej miestnosti Rektorátu UVLF v 
Košiciach uskutočnilo zasadnutie Správnej rady UVLF v 
Košiciach, druhé v aktuálnom kalendárnom roku. Zúčastnilo 
sa ho 11 členov, 3 členovia boli pre neodkladné pracovné 
záležitosti zo zasadnutia ospravedlnení. Zasadnutia sa 

zúčastnila rektorka Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, 
PhD., prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality prof. 
MVDr. Jozef Nagy, PhD., kvestor Ing. Róbert Schréter, PhD., a 
predseda akademického senátu doc. MVDr. Peter Lazár, PhD.
 Zasadnutie SpR otvoril jej predseda Ing. Ján Király, ktorý 
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Výskumne a technicky orientované univerzity
podpísali inovovanú zmluvu o združení

privítal členov SpR a hostí. Do funkcie uviedol staronového 
člena Dr. h. c. JUDr. Ing. Jána Bíleka. SpR schválila program 
zasadnutia a za overovateľov zápisnice schválila Ing. Milana 
Dolného a MVDr. Annu Ondovú.  Tajomník SpR doc. MVDr. 
Peter Korim, CSc., informoval prítomných o uzneseniach, 
ktoré mali byť splnené ku dňu aktuálneho zasadnutia SpR. 
SpR uložila kvestorovi Ing. Róbertovi Schréterovi, PhD., a 
MVDr. Boleslavovi Lešovi, PhD., vypracovať návrh na riešenie 
asanácie pavilónu morfologických disciplín v krízovom 
režime. Kvestor univerzity informoval o aktuálnom stave 
statického statusu budovy a súvisiacich krokoch, nadväzne 
SpR jednomyseľne schválila prolongáciu uznesenia. 
SpR uložila kontrolórke Ing. Edite Krettovej vykonávať 
kontrolné činnosti aj na účelových zariadeniach univerzity. 
Rektorka prof. Mojžišová informovala, že boli vykonané 
kontrolné činnosti na ÚZ v Rozhanovciach, kontroly na 
ďalších účelových zariadeniach sú plánované v roku 2020 a 
budú súčasťou výročnej správy. V nadväznosti na kontrolu 
uznesení predseda SpR Ing. Ján Király sa zaujímal o situáciu s 
užívaním poľovných revírov. Rektorka univerzity informovala 
o histórii užívania poľovných revírov a o aktuálnej situácii. 
Uviedla, že situácia v poľovnom revíri Samostatná bažantnica 
v Rozhanovciach sa zmenila. Univerzita po auguste 2019 už 
v ňom nemá právo výkonu poľovníctva, a preto bola nútená 
pristúpiť ku zmluve s novým držiteľom oprávnenia na výkon 
práva poľovníctva v uvedenom revíri, aby mohla plniť svoje 
úlohy v pedagógii a výskume a mala garantovanú možnosť 
uskutočniť definovaný počet poľovačiek na bažantiu zver. 
V diskusii k tejto situácii vystúpili alebo sa vyjadrili Dr. h. c. 
JUDr. Ing. Ján Bílek, Ing. Stanislav Hreha, PhD., doc. MVDr. 
Peter Lazár, PhD., a Ing. Ján Király.
 Informáciu o stave rozvojových aktivít a o aktuálnych 
úlohách na UVLF v Košiciach predniesol kvestor univerzity 
Ing. Róbert Schréter, PhD. Konštatoval plnenie stanoveného 
harmonogramu pri modernizácii pavilónov 35 a 36, zmienil 
sa o menej dobrej situácii pri modernizácii pavilónu 17, 
kde má dodávateľ problémy so subdodávateľmi. Napriek 
tomu sa podarilo posunúť sa vpred pri realizácii výmeny 
radiátorov a rozvodov kúrenia, ako aj pri výmene okien. 
Informoval aj o ďalších zámeroch univerzity v oblasti jej 
rozvoja, poukázal na administratívne prekážky zo strany 
vyhlasovateľov výziev, ktoré sú relevantné pre danú oblasť 
a o predbežnom rozpočte univerzity na rok 2020, ktorý 
zabezpečuje zvýšenie miezd, avšak v oblasti jej prevádzky a 
rozvoja je nepostačujúci. V diskusii k tomuto bodu vystúpili 

Ing. Stanislav Hreha, PhD., a Ing. Ján Király.
 Výročnú správu o kvalite UVLF za akademický rok 
2018/2019 uviedol prorektor univerzity prof. MVDr. Jozef 
Nagy, PhD. Vo svojej prezentácii predstavil prierez výročnou 
správou. Uviedol, že univerzita ju po štvrtýkrát vypracovala 
ako reakciu na odporúčania medzinárodnej komisie EAEVE, 
ktoré vznikli pri úspešnej evalvácii a akreditácii univerzity a 
pomáha nám pri zvyšovaní kvality, čo sa odzrkadlilo, okrem 
iného, aj vo výsledkoch UVLF v rámci súťaže Národná cena 
za kvalitu. V diskusii k výročnej správe vystúpili Ing. Ján 
Király, Dr. h. c. JUDr. Ing. Ján Bílek, Ing. Stanislav Hreha, PhD., 
MVDr. Miroslav Martinček, MVDr. Ladislav Stodola, Dominik 
Lauko, Ing. Róbert Schréter, PhD., Dr. h. c. prof. MVDr. Jana 
Mojžišová, PhD., a MVDr. Boleslav Lešo, PhD. Všetky diskusné 
príspevky ocenili rozsah vykonaných analýz a celkovú kvalitu 
správy.
 V bode rôzne sa Ing. Ján Király opýtal rektorky na jej pohľad 
na štandardy, ktoré navrhla Slovenská akreditačná agentúra 
pre vysoké školstvo. Odpoveď rektorky univerzity bola, 
že štandardy sú v procese vyhodnocovania pripomienok 
a definitívna verzia by mala byť známa začiatkom marca 
2020. Ďalšia otázka predsedu SpR smerovala k súdnym 
sporom, kvestor univerzity uviedol, že nedošlo k zmene 
oproti situácii, ako o nej bola SpR informovaná ostatnýkrát. 
K otázke o počtoch prijatých a zapísaných študentov do 
prvých ročníkov jednotlivých študijných programov sa 
vyjadrila rektorka univerzity, ktorá skonštatovala, že situácia 
je stabilná, a univerzita stále prijíma uchádzačov na základe 
výberu. MVDr. Boleslav Lešo, PhD., informoval o stretnutí 
s potenciálnym ukrajinským partnerom a o jeho záujme o 
štúdium vybraných študentov na slovenských univerzitách. 
Rektorka prof. Mojžišová informovala o podpise zmluvy 
medzi košickými univerzitami a ústavmi SAV o vytvorení 
vedecko-výskumného konzorcia a o tom, že 2. 12. 2019 bolo 
vytvorené združenie V7, ktoré zahŕňa vedecky a výskumne 
zamerané slovenské univerzity. Členmi sú univerzity, ktoré 
majú vedecké parky a centrá excelentnosti vrátane UVLF.
 Predseda SpR Ing. Ján Király na záver poďakoval prítomným 
členom SpR a hosťom za účasť, diskusiu a predložené návrhy, 
a poprial všetkým spokojné prežitie nastávajúcich sviatkov a 
všetko najlepšie v novom roku 2020.

doc. MVDr. Peter Korim, CSc.
tajomník SpR

 Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická 
univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Žilinská 
univerzita v Žiline, Slovenská poľnohospodárska univerzita 
v Nitre a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v 
Košiciach podpísali v pondelok 2. decembra 2019 v Bratislave 
inovovanú Zmluvu o združení výskumne a technicky 
orientovaných univerzít Slovenskej republiky tzv. „Združenie 
V7“.
 Zmluva nadväzuje na doterajšie aktivity Združenia 
založeného 28. februára 2013 s ohľadom na nové a aktuálne 
spoločenské priority SR v oblasti vedy, výskumu a inovácií. 
Združenie je otvorené a bude otvorené pre subjekty, ktoré 
disponujú špičkovou vedeckovýskumnou infraštruktúrou 

reprezentovanou univerzitnými vedeckými parkami a 
centrami excelentnosti s vytvorenými podmienkami pre 
rozvoj inovácií a transfer poznatkov vedeckého výskumu do 
praxe; majú významný podiel na publikáciách slovenských 
výskumníkov v časopisoch registrovaných v renomovaných 
databázach; poskytujú kvalitné, vedecky zamerané 
doktorandské štúdium a dôstojne reprezentujú slovenské 
vysoké školy v renomovaných rankingových agentúrach.
 „Vďaka spolupráci a vzájomnej podpore majú naše výskumne 
a technicky orientované univerzity oveľa väčšie šance, aby 
boli úspešné nielen v domácom priestore, ale predovšetkým 
v medzinárodnej konkurencii. Spoločne dokážeme jasnejšie 
obhájiť naše záujmy aj smerom k vláde, predkladať silnejšie 
argumenty. Je veľmi dôležité, aby sme vedeli preukázať našu 
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Laboratórium hygieny a technológie mlieka pomôže spoznať
súčasné technológie a pracovné postupy

silu v oblasti vedy a výskumu, ale aj dôležitosť nášho postavenia 
v spoločnosti,“ zdôraznila po podpise zmluvy rektorka 
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 
Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
 Členovia Združenia V7 sa dohodli na koordinácii a 
spoločnom postupe pri presadzovaní podpory vedy, 
výskumu a inovácií v slovenskom a európskom výskumnom 
priestore, pričom budú okrem iného:
• zohľadňovať pri svojich aktivitách potreby reálneho živo- 
 ta, rozvíjať spoluprácu s podnikmi a inštitúciami spo- 
 ločenskej praxe;
• poskytovať odbornú racionálnu oporu ústredným 
 orgánom štátnej správy, verejnej správy a ostatným 
 autoritám pri ich rozhodovaní vo veciach podpory vedy, 
 výskumu a inovácií;
• presadzovať férové, transparentné a vyvážené fi- 

 nancovanie výskumu a vývoja v Slovenskej republike, 
 ako v jej inštitucionálnej zložke, tak aj v súťaživých 
 formách;
• koordinovať svoje aktivity pri predkladaní projektov z 
 Európskych štrukturálnych a investičných fondov;
• vyvíjať spoločné úsilie a vzájomne sa podporovať pri 
 svojom sieťovaní sa s významnými vedeckými inštitúcia- 
 mi doma i v Európskom výskumnom priestore;
• podporovať spoločné zdieľanie nadobudnutej vedeckej 
 infraštruktúry najmä v univerzitných vedeckých parkoch 
 a centrách excelencie;
• podporovať úsilie tvorby a aktualizácie cestovnej mapy 
 vedeckej infraštruktúry SR a mnohé ďalšie.

(zb)

 Nové laboratórium hygieny a technológie mlieka otvorili v 
pondelok 9. decembra 2019 v ústave hygieny a technológie 
mlieka na katedre hygieny a technológie potravín UVLF. 
Prostriedky na modernizáciu laboratória získala univerzita 
z účelových finančných prostriedkov Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR v rámci rozvojových projektov 
na podporu vysokých škôl pri napĺňaní ich dlhodobých 
zámerov. Celkové náklady na modernizáciu boli 67 791 eur. 
Ministerstvo školstva poskytlo sumu 64 883 eur, rozdiel 
dofinancovala univerzita z vlastných zdrojov.
 Projekt nazvaný Inovácia vo vzdelávaní na UVLF v 
Košiciach, s ktorým sa škola uchádzala o finančné prostriedky, 
vychádzal z aktuálnych potrieb, ktoré sú definované v 
dlhodobom zámere rozvoja univerzity na roky 2018 – 2023. 
Projekt zahŕňa dve aktivity: nadstavbu centra klinických 
zručností a modernizáciu laboratória hygieny a technológie 
mlieka.
 „Uvedomujeme si, že musíme zvyšovať našu konku- 
rencieschopnosť. Dokážeme to len systémovými zmenami vo 
vzdelávaní a tým, že zachytíme súčasné trendy. Bez investícií 
sa nám to nepodarí. Preto sme veľmi radi, že náš projekt bol 
úspešný a získal podporu ministerstva školstva,“ konštatovala 
pri otvorení rektorka UVLF Dr. h. c. prof. MVDr. Jana 
Mojžišová, PhD. „Modernizácia laboratória hygieny a 
technológie mlieka napĺňa náš strategický cieľ - rozvíjať 
činnosti v oblasti bezpečnosti a kvality potravín. Umožní našim 

študentom ale aj vedeckým pracovníkom reagovať na aktuálne 
trendy, poznať súčasné technológie, ovládať terénnu prácu. 
Bez toho by sme len ťažko mohli pripravovať absolventov pre 
reálnu prax. Do oblasti hygieny a technológie spracovania 
mlieka sme v ostatných rokoch investovali menej, preto nás 
teší, že sme tento deficit teraz dokázali vyrovnať.“ 
 Do zmodernizovaných priestorov laboratória pribudlo 
vďaka projektu kompletné technologické zariadenie na 
spracovanie mlieka a výrobu mliečnych produktov: nádrže 
na chladenie i uskladnenie mlieka, pastéry, odstredivka, 
maselnica, lis na syry, fermentačné boxy, klimatizačná 
jednotka, ktorá celoročne zabezpečí stále podmienky 
pri zrení syrov v zrecej miestnosti (teplota, relatívna 
vlhkosť, prúdenie vzduchu), zariadenie na termizáciu a 
homogenizáciu hrudkových syrov a ďalšie pomôcky na 
výrobu syra, elektrická udiareň syrov, vákuová balička, vodný 
kúpeľ na výrobu parených syrov, syrárske stoly, drezy, regály 
na zrenie syrov, nádrž na solenie syrov, ale aj inokulačný 
stôl na mikrobiologickú diagnostiku mlieka a mliečnych 
výrobkov, autokláv a váhy. Vyučovací proces doplnia aj 
laboratórne stoly a stoličky, linky na uskladnenie potravín 
a manipuláciu, chladiace zariadenie a ďalší laboratórny 
nábytok. 
 „Zmodernizované laboratórne priestory s novými 
technologickými prvkami a prístrojovou technikou budú 
súčasťou pedagogického procesu vo všetkých troch stupňoch 
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vysokoškolského vzdelávania aj pri výskumných prácach 
študentov súvisiacich s bakalárskymi, diplomovými a 
dizertačnými prácami. V modernizovaných priestoroch 
získa študent návyky, ktoré sú nevyhnutné pre terénnu 
prax, pretože si bude vedieť dopredu overiť jednotlivé 
technologické kroky, aby eliminoval nežiaduce vonkajšie 
vplyvy, ktoré môžu ohroziť zdravotnú bezpečnosť a kvalitu 
mlieka a mliečnych výrobkov,“ hovorí vedúca ústavu 
hygieny a technológie mlieka doc. MVDr. Eva Dudriková, 
PhD. Študent sa tak môže podrobne zoznámiť s celým 
procesom od starostlivosti o dojnice a získavanie mlieka 
v školskom poľnohospodárskom podniku v Zemplínskej 
Teplici, cez celý technologický proces spracovania mlieka v 
laboratóriu, až po finálny produkt. Vyrobené finálne mliečne 
produkty budú študenti ďalej využívať pri posudzovaní 
ich hygienickej kvality a bezpečnosti. „Veríme, že takouto 
aplikáciou vývojových procesov sa nám podarí zvýšiť záujem 
študentov a nastupujúcich vedeckých pracovníkov o nové 
poznatky týkajúce sa hygieny a technológie mlieka a mliečnych 
výrobkov.“

 Poznať proces výroby a spracovania mlieka z učebných 
textov je celkom iné, ako si ho vyskúšať v praxi za pomoci 
technológií, ktoré sa dnes v moderných spracovateľských 
podnikoch i na farmách bežne používajú. „Očakávame, že 
vďaka projektu sa nám podarí rozšíriť spoluprácu výskumno-
vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou. 
Ak dokážeme prenášať nové poznatky a technológie, môže to 
pomôcť hospodárskemu rastu regiónov. Získali sme zázemie na 
to, aby sme na vedeckej báze pripravili technologické postupy 
a systém bezpečnosti tradičných mliečnych výrobkov nielen 
na účely ďalšej vedecko-výskumnej činnosti a pedagogického 
procesu, ale predovšetkým na rozvoj a oživenie malých 
výrobcov mliečnych výrobkov, ktorých produkcia je založená 
na tradičných technologických postupoch,“ vysvetľuje 
prínos projektu pre prax prorektor UVLF pre rozvoj školy a 

hodnotenie kvality prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., ktorý bol 
aj garantom projektu. 

 Priestory modernizovaných cvičební budú využívať 
študenti v študijných programoch Všeobecné veterinárske 
lekárstvo, Hygiena potravín, Bezpečnosť krmív a potravín a 
Trh a kvalita potravín. V jednotlivých predmetoch sa počas 
štúdia venujú hygiene a technológii potravín, mlieka, 
mliečnych výrobkov, ich chemickej analýze a potravinárskej 
technike. Vyučovanými predmetmi sú napr. aj salašníctvo, 
technológia a bezpečnostné systémy spracovania 
živočíšnych komodít, či technológia výroby a kvalita mlieka 
a mliečnych výrobkov a senzorická analýza potravín. 
 Katedra hygieny a technológie potravín zabezpečuje 
pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť v oblasti 
bezpečnosti a kvality potravín. Jej súčasťou sú dva ústavy 
-  ústav hygieny a technológie mäsa a ústav hygieny a 
technológie mlieka. Ústav hygieny a technológie mlieka je 
zameraný na štúdium kravského, ovčieho a kozieho mlieka 
z hľadiska hygienického a z hľadiska základných spôsobov 
jeho technologického spracovania. Venuje sa minimalizácii 
zdravotného rizika z komodít mlieka a mliečnych výrobkov. 
Okrem toho je zameraný na oblasť správnej výživy 
ľudí, oblasť hygieny a technológie rastlinných komodít, 
oblasť potravinárskej techniky a technológií, ale aj na 
oblasť senzorických analýz potravín. Vďaka modernému 
laboratóriu  bude výučbový proces atraktívnejší, študenti 
i vedeckí pracovníci budú môcť nadviazať na ciele 
vedeckého výskumu inovácie technologických postupov 
výroby tradičných mliečnych výrobkov. Modernizácia 
technologickej a laboratórnej infraštruktúry priamo ovplyvní 
kvalitu vzdelávacieho procesu a aplikáciu nových poznatkov 
do hospodárskej praxe.

Mgr. Zuzana Bobriková
Foto: Šimon Halás
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Veterinárny anatóm svetového mena Popesko
má bustu v areáli univerzity

 V areáli Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v 
Košiciach v utorok 10. decembra 2019 na poludnie slávnostne 
odhalili bustu svetovo uznávaného veterinárneho 
anatóma profesora Petra Popeska, ktorého trojdielny 
Atlas topografickej anatómie hospodárskych zvierat patrí k 
najlepším dielam vo svetovej veterinárnej medicíne. Busta 
je dielom sochára Daniela Tatarku. Odhalenie busty bolo 
jedným z podujatí, ktoré sprevádzali 70. výročie vzniku 
univerzity. Slávnostný akt uviedla rektorka UVLF Dr. h. c. 
prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. 

 Na slávnosti sa zúčastnili členovia Vedeckej rady UVLF i 
zamestnanci univerzity, predovšetkým tí, ktorá si na pána 
profesora pamätajú ako jeho študenti a neskôr aj kolegovia 
a spolupracovníci. Za všetkých svoju úctu a vďaku vyjadril 
prof. MVDr. Ján Danko, PhD., z katedry anatómie, histológie 
a fyziológie, ktorý v príhovore ako jeho žiak, spolupracovník, 
nástupca a nasledovník, ocenil predovšetkým hĺbku jeho 
osobnosti, charizmy a charakteru. „Profesia pedagóga patrí 
k najvznešenejším a najušľachtilejším povolania. Zahŕňa 
povinnosť, ochotu, záväzok a úmysel odovzdávať novej 
generácii poznanie, podnetné myšlienky, znalosti i životné 
skúsenosti. Výnimočnosť dnešného dňa je možnosťou 
pripomenúť si život a dielo profesora Popeska, na chvíľu sa 
pozastaviť a zamyslieť sa nad významnými udalosťami a 
okamihmi jeho života., hľadieť s úctou, uznaním a hrdosťou 
na výsledky a úspechy, ktoré dosiahol, ale aj vyzdvihnúť jeho 

odkaz pre budúce generácie,“ 
povedal v príhovore prof. 
MVDr. Ján Danko, PhD. 
„Profesor Popesko sa vyznačoval 
skromnosťou, pracovitosťou, 
precíznosťou a dôkladnosťou. Žil 
pre svoju prácu, ústav a rodinu. 
Nezasahoval do záležitostí iných 
katedier a ústavov, bol však kritický 
k rôznym javom na vysokej škole 
i v spoločnosti. Preto to nemal v 
živote ľahké a jednoduché. Citlivo 

reagoval na subjektívne posudzovanie svojej pedagogickej 
a vedeckej činnosti. Ťažko niesol spoločenské nedocenenie 
svojho životného diela a nedokázal sa zmieriť s reorganizáciou 
katedier v roku 1986. Preto pod vplyvom rôznych udalostí a 

po 36-ročnom pôsobení na VŠV, sa ako 62-ročný v roku 1987 
rozhodol Vysokú školu veterinársku opustiť. Začal pracovať 
ako organizátor vedeckého výskumu v oblasti transferu embrií 
v Agrokombináte Slušovice na Morave. Mimo svojej odbornej 
činnosti pôsobil aj ako predseda jazdeckého oddielu Veterinár 
a usiloval sa o záchranu huculských koní. Bol poslancom 
Národného výboru mesta Košice. V roku 1992 boli ocenené jeho 
politické postoje a bol zvolený za poslanca Snemovne národov 
Federálneho zhromaždenia v Prahe. Žiaľ, v júli 1993 vo veku 
68 rokov a v plnej pracovnej aktivite profesor Popesko tragicky 
zahynul pri automobilovej havárii.“
 Poslucháči našej univerzity s úctou a uznaním dodnes 
využívajú jeho dlhoročné skúsenosti. Bol vzorný učiteľ, 
vynikajúci, všeobecne známy anatóm. Svojim životným 
dielom sa zaradil medzi významné osobnosti súčasnej 
svetovej veterinárskej anatómie. Naša univerzita mu vďačí za 
to, že jej meno priblížil celému vzdelanému svetu ako jeden 
z jej dlhoročných a zaslúžilých členov.

 Peter Popesko sa narodil v Prahe 6. apríla 1925. V mladosti 
prešiel viacerými slovenskými strednými školami, pretože 
jeho otec pracoval ako zememeračský inžinier a často menil 
pôsobiská a bydliská, až nakoniec maturoval na gymnáziu 
v Kremnici. Po vojne odišiel študovať veterinárnu medicínu 
do Brna. Počas štúdií bol demonštrátorom a asistentom u 
profesora Koldu, kratšiu dobu pôsobil na I. internej klinike. 
V Brne svoje štúdium v roku 1951 aj ukončil. Po založení 
Vysokej školy veterinárskej v Košiciach bol povolaný na 
miesto vedúceho anatomického ústavu. Tu rozvinul a 
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prehĺbil základy, ktoré získal v Koldovom ústave. V roku 1955 
sa stal docentom, v roku 1964 mimoriadnym profesorom. 
 Titul doktora vied získal v roku 1968 v Prahe za trojdielny 
Atlas topografickej anatómie hospodárskych zvierat. Táto v 
celosvetovom meradle významná publikácia bola preložená 
do 14 jazykov. Osobitné a významné medzinárodné 
ocenenie Strieborného orla, získal atlas v súťaži najkrajších 
vedeckých kníh sveta v roku 1979 vo francúzskom meste 
Nice. Popeskov anatomický atlas sa v tom čase vo svete stal 
nielen najkrajšou, najúspešnejšou, najpredávanejšou ale 
aj vedecky vysoko cenenou anatomickou publikáciou. Na 
toto renomované dielo nadväzoval rad ďalších publikácií 
s anatomickou problematikou, ktoré boli prekladané do 

svetových jazykov a získali mnohé ocenenia doma i v 
zahraničí.
 Úspešný a stále vyhľadávaný atlas anatómie je určený 
učiteľom a študentom veterinárstva, ale aj praktikom na 
osvieženie znalostí. Farebné kresby podrobne zobrazujú 
telesné sústavy hovädzieho dobytka, ovce, kozy, ošípanej, 
koňa, psa, mačky a králika. Mnohé priečne rezy umožňujú 
lepšie si predstaviť uloženie jednotlivých orgánov 
spomenutých zvierat. Prvé vydanie troch dielov atlasu 
vyšlo v rokoch 1958 – 68. Do súčasnosti táto svetoznáma 
publikácia vyšla v 28 vydaniach v celkovom počte okolo 
250 tisíc výtlačkov aj v angličtine, nemčine, francúzštine, 
ruštine, češtine, španielčine, taliančine, poľštine, holandčine, 
srbochorvátčine, bulharčine, maďarčine, portugalčine. Prvý 
diel sa venuje topografickej anatómii hlavy a krku, druhý 
diel prezentuje topografickú anatómiu hrudníka a brucha a 
topografickú anatómiu orgánov panvovej dutiny. Tretí diel 
je zameraný na topografickú anatómiu panvy a stavbu a 
topografickú anatómiu orgánov panvovej dutiny. Pojednáva 
aj o stavbe a topografickej anatómii hrudnej a panvovej 
končatiny. Väčšinu obrazov pripravil a po stránke odbornej 
spracoval a podľa vlastných preparátov nakreslil sám autor 
profesor Peter Popesko. Atlas opakovane vychádza v nových 
vydaniach s aktualizovanou nomenklatúrou. Na Atlas 
topografickej anatómie hospodárskych zvierat nadviazal 
dvojdielny Atlas anatómie malých laboratórnych zvierat. 
Profesor Popesko je aj tvorcom slovenského veterinárskeho 
anatomického názvoslovia Nomina anatomica veterinaria 
a jeho posledným dielom bola učebnica Anatómia 
hospodárskych zvierat, ktorú v súťaži Ministerstva kultúry SR 
a Matice slovenskej zaradili medzi najkrajšie knihy Slovenska.

Mgr. Zuzana Bobriková
Foto: Šimon Halás

 Pred 70 rokmi  bola zákonom č. 1/1950 Sb. n. SNR zo 
dňa 16. decembra 1949 zriadená Vysoká škola veterinárska 
v Košiciach, dnešná Univerzita veterinárskeho lekárstva 
a farmácie. Zákon mal účinnosť od študijného roku 
1949/1950 a legislatívne tak potvrdil fungovanie jedinej 
inštitúcie svojho druhu na Slovensku, ktorá zapísala prvých 
študentov 1. ročníka už 3. októbra 1949. Bolo ich 105, z toho 
jedna žena. Za prvého rektora bol 12. októbra vymenovaný 
prof. MVDr. Ján Hovorka, ktorý stál aj na čele prípravného 
výboru a za mimoriadne krátky čas od 19. júla 1949 s úzkou 
skupinou spolupracovníkov vybudoval základy fungujúcej 
inštitúcie. 
 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 
si po celý rok sériou podujatí pripomínala 70 rokov 
existencie. V pondelok 16. decembra 2019 v zasadacej 
miestnosti rektorátu odhalila rektorka UVLF Dr. h. c. prof. 
MVDr. Jana Mojžišová, PhD. galériu umeleckých portrétov 
emeritných rektorov. Svedkami tohto aktu boli bývalí rektori 

Široko-ďaleko jediní.  Za zdravie zvierat i krajiny Far and wide the only ones securing health of 
land and animals

V deň 70. výročia odhalili galériu rektorov
i prorektori a dlhoroční zamestnanci v riadiacich pozíciách, 
ktorí prijali pozvanie na malú slávnosť v spoločnosti členov 
aktuálneho vedenia univerzity. 
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 Obrazy ôsmich rektorov a dekanov (z čias, keď bola škola 
súčasťou nitrianskej vysokej školy) vytvoril akademický 
maliar doc. Stanislav Bubán. Na olejomaľbách sú 
akademik Ján Hovorka (rektor 1949 – 1952), prof. MVDr. 
Tomáš Gdovin (dekan 1952 – 1959), akademik Jaroslav 
Otto Vrtiak (dekan 1959 – 1963, rektor 1972 - 1988), prof. 
MVDr. Ján Lazar (dekan 1963 – 1969, rektor 1969 - 1972), 
prof. MVDr. František Lešnik, DrSc. (rektor 1988 - 1989), 
Dr. h. c. prof. MVDr. Dušan Magic, PhD. (rektor 1990 – 
1991, 1997 – 2000), Dr. h. c. prof. MVDr. Rudolf Cabadaj, 
PhD. (rektor 1991 – 1997, 2000 - 2007) a prof. MVDr. Emil 
Pilipčinec, PhD. (rektor 2007 –  2011, 2011 – 2015). Galéria 
portrétov tak po vzore veľkých európskych univerzít 
dokumentuje osobnosti, ktoré posúvali túto jedinečnú 
vzdelávaciu inštitúciu v priebehu siedmich desaťroční. 
 Autor portrétov akademický maliar Stanislav Bubán sa 
narodil v roku 1961 v Sečovciach, študoval na Vysokej škole 
výtvarných umení v Bratislave (1980 – 1986) na oddelení 
monumentálnej maľby. Od roku 1995 pôsobí na VŠVU ako 
pedagóg. Po úspešnom zakončení habilitačného procesu 
na Akadémii výtvarných umení v Prahe bol v roku 2002 
menovaný docentom. Vystavoval na Slovensku i v zahraničí, 
jeho diela sú zastúpené vo významných verejných i 
súkromných zbierkach. Venuje sa veľkoformátovej 
figurálnej maľbe, ktorá reflektuje problematiku súčasnosti. 
Jeho maľby sú zároveň laboratóriom historických aj 
súčasných maliarskych techník. Žije v Bratislave.

 V historickom okamihu 70. výročia zriadenia univerzity 
treba pripomenúť, že jej vznik si vyžiadala doba. Povojnová 
situácia v živočíšnej výrobe bola veľmi komplikovaná. Výrazný 
pohyb vojsk spôsobil, že chovy zvierat boli ohrozované 
viacerými nákazami. Pritom na východe krajiny chýbal 
priemysel, obyvatelia boli odkázaní na poľnohospodárstvo. 
Neskôr situáciu komplikovalo zakladanie jednotných 
roľníckych družstiev, pretože prinieslo nekontrolované 
premiestňovanie a chaotické sústreďovanie zvierat do 
spoločných chovov, čím sa nákazová situácia ešte viac 
skomplikovala. Počty veterinárnych lekárov počas vojny 
stagnovali, ale úlohy pre túto profesiu narastali. „Nákazová 
situácia bola zvlášť na východe Slovenska veľmi nepriaznivá. 
Boli tu veľké chovy hospodárskych zvierat a brucelóza či 
tuberkulóza boli úplne bežnými chorobami. Preto bola potreba 
veterinárnej služby veľmi akútna,“ zdôraznila súčasná rektorka 
UVLF Jana Mojžišová. 
 Škola začala svoju činnosť v skromných podmienkach, 
prakticky bez vybavenia. Získala areál niekdajšej Košickej 
kráľovskej polepšovne, nápravno-výchovného zariadenia 
pre mladistvých, ktorý postavili na prelome 19. a 20. storočia. 
V roku 1952 stratila samostatnosť, bola pripojená k Vysokej 
škole poľnohospodárskej v Nitre. Tento stav sa zmenil až 
na konci roku 1968, keď Národné zhromaždenie schválilo 
vládny návrh zákona o zriadení Vysokej školy veterinárskej v 
Brne a v Košiciach. Zákon nadobudol účinnosť 1. septembra 
1969. Zmenu názvu na Univerzitu veterinárskeho lekárstva 
v Košiciach upravil zákon SNR z roku 1992. V súvislosti so 
zavedením nového akreditovaného študijného programu 
v akademickom roku 2006/2007 univerzita požiadala o 
zmenu názvu školy na Univerzita veterinárskeho lekárstva a 
farmácie v Košiciach. Národná rada schválila tento názov s 
účinnosťou od 15. januára 2010. 

Mgr. Zuzana Bobriková
Foto: Šimon Halás

 Vzájomné prepojenie humánnej a veterinárnej medicíny a 
ich väzby na ekosystém je myšlienka známa storočia. Svetová 
organizácia pre zdravie zvierat (OIE) implementovala túto 
myšlienku ako spoločný prístup umožňujúci pochopiť 
riziká pre zdravie ľudí a zvierat a životné prostredie v 
jednom celku. V súčasnosti je táto idea predstavovaná ako 
koncepcia Jeden svet – jedno zdravie – jedna medicína. 
Snahou je nielen pochopiť, aké zdravotné problémy trápia 
ľudí, zvieratá a životné prostredie, ale najmä hľadať riešenia 
týchto problémov. V tomto úsilí je potrebné prepájať 
jednotlivé vedné disciplíny a konať na lokálnej, národnej i 
globálnej úrovni. 
 Aj najnovšie trendy vo veterinárnej medicíne preferujú 
prístup založený na populačnej medicíne, prepojení na 
verejné zdravie, prevencii zoonóz a bezpečnosti potravín. 
Tradičné vnímanie veterinárneho lekára držiaceho v ruke 
injekčnú striekačku a liečiaceho len zvieratá sa mení 
na vnímanie veterinárneho lekára ako odborníka so 

Okrúhly stôl k tejto problematike vo Varšave 4. decembra 2019 pod heslom
Lekári, dentisti, farmaceuti a veterinárni lekári spolupracujú od štúdia po prax

stratégiou a zodpovedného nielen za zdravie zvierat, ale 
aj ľudí a životného prostredia. Zmena v postavení a úlohe 
veterinárneho lekára v spoločnosti vyžaduje aj zmenu v jeho 
vzdelávaní. 
 Ako implementovať koncept Jedno zdravie do 
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Univerzita má nových profesorov
 Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 10. decembra 2019 formálne vymenovala 26 nových vysokoškolských 
profesorov, medzi ktorými boli aj dvaja tvoriví pracovníci z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. 
V odbore veterinárna morfológia a fyziológia sa stal profesorom  doc. MVDr. Róbert Herich, PhD., ktorý pôsobí na katedre 
patologickej anatómie a patologickej fyziológie, a v odbore infekčné a parazitárne choroby zvierat bola za profesorku 
vymenovaná doc. MVDr. Anna Ondrejková, PhD., ktorá je vedúcou katedry epizootológie a parazitológie.

Novovymenovaným vysokoškolským profesorom srdečne blahoželáme. 

Prof. MVDr. Anna Ondrejková, PhD.

 Prof. Ondrejková po ukončení vysokoškolského štúdia na 
Vysokej škole veterinárskej v Košiciach v roku 1985 začala 
pracovať ako terénny veterinárny lekár. Od roku 1987 
pracovala ako odborný pracovník na katedre normálnej 
a patologickej fyziológie a od roku 1989 na katedre 
infektológie a tropickej veterinárnej medicíny ako vedecký 
pracovník, neskôr odborný asistent. V roku 1996 obhájila 
dizertačnú prácu na tému Orálna antirabická vakcinácia 
líšok obyčajných vo vednom odbore 43-06-9 epizootológia 
a zoohygiena; v roku 2004 obhájila habilitačnú prácu na 
tému Epizootológia a laboratórna diagnostika besnoty a 
ďalších lyssavírusových chorôb vo vednom odbore 43-04-9 
infekčné a invázne choroby zvierat na katedre epizootológie 
a parazitológie. Inauguračná prednáška prof. Ondrejkovej na 
tému Antirabické vakcíny – súčasnosť a perspektívy sa konala 
v aule UVLF v Košiciach dňa 3. 7. 2019.
 Počas svojej pedagogickej praxe sa podieľala na 
kreovaní študijných predmetov epizootológia, preventívna 

veterinárna medicína a povinne voliteľného študijného 
predmetu zoonózy, ktorých je garantkou. Je predsedníčkou 
a členkou komisií štátnych skúšok; školiteľkou 4 ukončených 
doktorandov, v súčasnosti školiteľkou 4 doktorandov, z toho 
jedného zahraničného. Pod jej vedením bolo pripravených 
viac ako 40 diplomových a bakalárskych prác; je autorkou a 
spoluautorkou 7 vedeckých monografií, 27 vysokoškolských 
učebníc a skrípt. Medzi jej pedagogické aktivity patrí 
aj prednášková činnosť na domácich a zahraničných 
konferenciách a univerzitách.
 Vo svojej vedeckej práci sa venovala predovšetkým 
problematike besnoty; príprave, zvyšovaniu účinnosti a 
testovaniu antirabických vakcín a adjuvansov; v súčasnosti 
sa venuje tiež štúdiu populácií netopierov a voľne žijúcej 
zveri so zameraním na infekčné a parazitárne choroby. Je 
spoluautorkou vakcíny KAMARK pre orálnu antirabickú 
vakcináciu líšok. Je autorkou a spoluautorkou 34 vedeckých 
publikácií v CC časopisoch a 376 vedeckých prác vo 
vedeckých a odborných časopisoch, zborníkoch domácich 
a zahraničných konferencií. Práce s jej spoluautorstvom boli 

medicínskeho pregraduálneho vzdelávania 
bola hlavná téma diskusie okolo okrúhleho 
stola, ktorá sa konala 4. decembra 2019 na 
pôde Poľskej komory lekárov a zubárov vo 
Varšave pod záštitou Európskej veterinárnej 
federácie (FVE) a ďalších medzinárodných 
organizácií reprezentujúcich humánnych a 
veterinárnych lekárov, zubárov, farmaceutov 
a ich študentské organizácie. Na tomto 
podujatí sa zúčastnilo viac ako 50 účastníkov 
z Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska.
 Hlavným cieľom bola výmena skúseností a význam 
rozvoja kultúry Jedno zdravie (One health Culture) v 
univerzitnom prostredí. Workshop bol rozdelený do dvoch 
sekcií, kde sa diskutovalo, prečo je koncept One health 
dôležitý a ako ho implementovať do pregraduálneho 
vzdelávania. V rámci sekcie Implementácia konceptu One 
health do vzdelávania som na pozvanie FVE prezentovala 
skúsenosti z našej univerzity v tejto oblasti. Zdôraznila 
som, že v pregraduálnom vzdelávaní sa kľúčovou otázkou 
stáva úprava kurikúl a interdisciplinárna spolupráca. Široká 
škála študijných programov na UVLF v Košiciach nám dáva 
priestor vzájomného interdisciplinárneho prepojenia nielen 
vo výučbe, ale aj v oblasti vedy a výskumu. Veterinárna 
medicína je regulovaným povolaním, ktoré je viac ako 
preplnené množstvom predmetov. Preto jediným riešením 
je One health prístup uplatňovať pri výučbe už existujúcich 
predmetov ako sú najmä nákazy, ochrana životného 
prostredia, zoonózy, hygiena potravín a podobne. Našou 
nespornou výhodou je aj to, že na jednej univerzite máme 

študijné programy z odboru veterinárske lekárstvo a 
farmácia, čo nám umožňuje vzájomnú interakciu v rámci 
študijných predmetov na úrovni pedagógov i študentov. 
Veľmi pozitívny ohlas mala naša skúsenosť s prácou 
študentských organizácií a akcií, ktoré u nás organizuje 
IVSA a Spolok košických študentov farmácie zameraných na 
zoonózy a antimikrobiálnu rezistenciu. Veľmi dôležitou je aj 
edukácia laickej verejnosti a osveta na školách a škôlkach so 
zameraním na ochranu verejného zdravia. 
 V závere diskusie bola formulovaná výzva pre národné 
autority, politikov, akademické prostredie, praktikov i 
študentov, aby podporili implementáciu One health 
konceptu do výučby, interdisciplinárne prepájali medicínske 
študijné programy, vzdelávali učiteľov, podporovali 
interakciu študentov rôzneho zamerania a vyvíjali ďalšie 
iniciatívy tohto vysoko aktuálneho konceptu. 

Jana Mojžišová
   rektorka



tík – rozhodujúci faktor ich efektívneho použitia sa uskutoč- 
nila 3. 7. 2019 v aule UVLF v Košiciach. Prednáška bola 
venovaná problematike probiotík od ich základnej 
charakteristiky až po ich efektívne využitie v oblasti 
veterinárnej medicíny. Prof. Herich v nej sumarizoval 
poznatky z tejto oblasti, výsledky získané v rámci vlastnej 
výskumnej činnosti a v jej závere načrtol ďalšie možnosti 
výskumu.
 Z výsledkov práce inauguranta v danej oblasti a s 
využitím moderných metodických postupov, ako sú napr. 
metódy molekulovej biológie (RT-PCR, PCR) prietoková 
cytometria, imunohistochemické metódy je zrejmé 
pozitívne pôsobenie probiotických mikroorganizmov na 
mikrobióm tráviaceho traktu, na imunitný systém hosti- 
teľa a v prevencii ochorení gastrointestinálneho traktu 
u rôznych druhov zvierat. Ukazuje sa, že pri zohľadnení 
všetkých principiálnych kritérií pri voľbe probioticky 
pôsobiaceho bakteriálneho kmeňa sú probiotiká vhodnou 
alternatívou k antimikrobikám najmä v oblasti preventív- 
nej medicíny. 
 Počas svojej pedagogickej praxe sa prof. Herich podieľal 
na zavedení nových predmetov do vyučovacieho procesu, 
bol školiteľom diplomantov a doktorandov a je autorom 
a spoluautorom 10 vysokoškolských učebníc, skrípt a inej 
študijnej literatúry.
 Prof. MVDr. Róbert Herich, PhD., pravidelne pre- 
zentuje výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti 
prostredníctvom publikácií v domácich a zahraničných 
časopisoch, ako aj príspevkami na rôznych domácich 
a zahraničných sympóziách a konferenciách. Vedecké 
skúsenosti získaval aj v rámci študijných a stážových pobytov 
v USA, Francúzsku a ďalších krajinách.
 Bol vedúcim riešiteľského kolektívu, zástupcom 
zodpovedného riešiteľa i členom riešiteľského kolektívu v 
celkovo 25 projektoch v rámci rôznych grantových schém 
v SR. Je autorom a spoluautorom 35 vedeckých publikácií 
v CC časopisoch, 3 vedeckých monografií a ďalších prác 
v odborných a vedeckých časopisoch, v domácich i 
zahraničných zborníkoch v celkovom počte 215. Súhrnný 
citačný ohlas na jeho publikačnú činnosť predstavuje 
celkovo 426 citácií, z toho 381 v rámci SCI.

lk
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podľa SCI citované 
131-krát a 157-krát 
mimo SCI. 
 Jej vedecká 
aktivita sa odzrkadľuje 
aj v zapojení do 
vedeckých projektov, 
bola zodpovednou 
riešiteľkou alebo 
spoluriešiteľkou 13 
vedeckých projektov 
VEGA, 2 projektov 
KEGA, 3 výskumných 
úloh AV a APVV a 8 
i n š t i t u c i o n á l n y c h 
grantov. Participovala 
na riešení projektov 

OP Výskum a vývoj: Infektzoon – Centrum excelentnosti pre 
nákazy zvierat a zoonózy; Medicínsky univerzitný vedecký 
park v Košiciach: MediPark I a MediPark II. Jej profesionálny 
rast potvrdzujú aj stáže na zahraničných pracoviskách 
(Pasteurov Inštitút, Paríž 1996; ANSES Malzeville 1996, 2003); 
stáže organizované EK a EFSA (Lyon, 2014, Berlín 2015, 
Benátky 2017). Niekoľko rokov zastupuje SR vo vedeckej 
sieti EFSA pre hodnotenie rizika v oblasti zdravia zvierat, je 
členkou skupiny odborníkov pre tlmenie vybraných nákaz 
zvierat ŠVPS SR, je posudzovateľkou SNAS. 
 Prof. Ondrejková v súčasnosti ako vedúca katedry 
epizootológie a parazitológie vedie úspešný kolektív 
vedecko-pedagogických pracovníkov, ktorý sa prioritne 
vedecky zameriava na štúdium infekčných a parazitárnych 
chorôb zvierat, vrátane zoonóz.

Prof. MVDr. Róbert Herich, PhD.

 Prof. Herich pracuje na Katedre patologickej anatómie a 
patologickej fyziológie Univerzity veterinárskeho lekárstva a 
farmácie od roku 2001. V tom istom roku obhájil dizertačnú 
prácu na tému Imunitný systém mláďat hospodárskych 
zvierat a možnosti jeho ovplyvnenia a v roku 2009 habilitoval 
na docenta po obhájení habilitačnej práce Mechanizmy 
pôsobenia a účinky probiotík na organizmus zvierat. 
 Inauguračná prednáška s názvom Analýza účinkov probio- 

14. ročník seminára doktorandov venovaný pamiatke
akademika Kolomana Boďu

 14. ročník seminára doktorandov venovaný pamiatke 
akademika Kolomana Boďu sa konal v rámci osláv okrúhlych 
výročí významných košických inštitúcií, a to 70. výročia 
založenia UVLF v Košiciach, 60. výročia založenia UPJŠ v 
Košiciach a 50. výročia založenia ÚFHZ SAV v Košiciach v 
dňoch 14. a 15. novembra 2019 na UVLF v Košiciach. Uvedené 
inštitúcie sú zároveň dlhoroční organizátori seminára. 
Seminár sa prvýkrát vo svojej histórii konal v novom termíne, 
a to namiesto septembra v novembri.
 Seminár zahájil a úvodný príhovor predniesol prof. MVDr. 
Juraj Pistl, PhD., prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a 
doktorandské štúdium. K účastníkom seminára sa prihovoril 
aj prorektor UPJŠ prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc., a riaditeľ 
ÚFHZ Centra biovied SAV prof. MVDr. Štefan Faix, DrSc. S 
organizačnými záležitosťami prítomných oboznámil MVDr. 

Dušan Fabian, DrSc., z ÚFHZ Centra biovied SAV. Hlavným 
cieľom seminára je poskytnúť doktorandom priestor na 
získanie praktických skúseností pri prezentácii vlastných 
výsledkov v ústnej a písomnej forme, ktoré sú dôležitou 
súčasťou vedeckej práce. Na seminári prezentovalo pred 
odbornou porotou aj kolegami výsledky svojej vedeckej 
práce celkovo 33 doktorandov (z 38 publikovaných 
príspevkov bolo 19 z UVLF v Košiciach, 12 z ústavov SAV v 
Košiciach a 7 z UPJŠ v Košiciach), čo je viac ako o tretinu v 
porovnaní s minulým rokom, o čo sa svojou aktivitou pričinili 
hlavne doktorandi UVLF. Jedná sa o 3. najvyššiu účasť v 
histórii seminára.
 Seminár bol tematicky zameraný na oblasť biologických, 
lekárskych a farmakologických vied. Odzneli tiež príspevky 
od doktorandov z Ústavu experimentálnej fyziky SAV a 
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Ústavu geotechniky SAV vzhľadom na osobitný pohľad na 
patogenézu niektorých ochorení a rozvoj biotechnológií 
cestou syntézy terapeuticky využiteľných nanočastíc. 
Širokú diskusiu vyvolal príspevok o využití alternatívnych 
terapeutických metód vo veterinárnej medicíne. Príspevky 
doktorandov z oblasti mikrobiológie, parazitológie, 
bunkovej biológie, fyziológie, patológie a klinických 
disciplín hodnotila odborná komisia zložená zo zástupcov 
organizátorov: RNDr. Š. Čikoš, CSc., a RNDr. K. Čobanová, 
PhD. (obaja Centrum biovied, ÚFHZ SAV), doc. MVDr. I. 
Kožárová, PhD., a doc. MVDr. D. Sopková, PhD. (obe UVLF), 
RNDr. L. Maliničová, PhD., a RNDr. T. Kisková, PhD. (obe PF 
UPJŠ).
 Komisia vybrala spomedzi účastníkov 9 najlepších prác, 
ktoré odmenila darčekovými poukážkami. Ocenení boli: 
 Mgr. Petra Adamková, UPJŠ (Ústav biologických a 
  ekologických vied, Katedra fyziológie živočíchov) 
 MVDr. Filip Humeník, UVLF (Katedra anatómie, histológie 
  a fyziológie, Ústav anatómie)
 RNDr. Nikola Jureková, UPJŠ (Ústav biologických a 
ekologických vied, Katedra zoológie)
 MVDr. Stanislav Lauko, UVLF (Katedra mikrobiológie a 
  imunológie, Ústav mikrobiológie a gnotobiológie)
 RNDr. Dominika Mravčáková, UVLF (Ústav fyziológie 
  hospodárskych zvierat, Centrum biovied SAV)
Mgr. Katarína Peňazziová, UVLF (Katedra mikrobiológie a 
  imunológie, Ústav mikrobiológie a gnotobiológie)

 PhDr. Jozef Pisko, UPJŠ (Ústav fyziológie hospodárskych 
  zvierat, Centrum biovied SAV)
 RNDr. Ivana Timková, UPJŠ (Ústav biologických a 
  ekologických vied, Katedra mikrobiológie)
 MVDr. Miroslava Vargová, UVLF (Parazitologický ústav 
  SAV)

 Záverom je možné konštatovať, že sa splnila viera, ktorú 
vyslovil na záver seminára v roku 2018 prorektor J. Pistl, že 
tento rok sa prihlási na seminár viac doktorandov z UVLF, 
keďže ich počet každý rok klesal, čo sa v minulom roku 
odzrkadlilo aj na poklese počtu ocenených prác z UVLF. 
Seminár doktorandov má stále svoje rezervy spočívajúce 
v nevyužití jeho potenciálu čo sa týka účasti školiteľov a 
doktorandov najmä nižších ročníkov, pre ktorých seminár 
predstavuje významný zdroj vedomostí a praktických 
zručností pri prezentácii výsledkov svojej práce. 
 Príspevky zo seminára doktorandov boli uverejnené 
v recenzovanom zborníku s názvom Vedecké práce 
doktorandov 2019 (ISBN 978-80-972752-7-3). Recenzentmi 
boli doc. MVDr. K. Beňová, PhD. a MVDr. M. Drážovská, PhD. 
Členmi organizačného a programového výboru boli MVDr. 
D. Fabian, DrSc., z ÚFHZ, Centrum biovied SAV, a prof. MVDr. 
Juraj Pistl, PhD.

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

a doktorandské štúdium
Foto:  Katarína Čižmáriková

Foto 1: Organizátori podujatia SAV pri zahájení konferencie (zľava: 
prorektor UPJŠ prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc., prof. MVDr. Š. Faix, 
DrSc., riaditeľ ÚFHZ Centra biovied SAV,  prorektor  UVLF prof. MVDr. 
Juraj Pistl, PhD. a MVDr. Dušan Fabian, DrSc. z ÚFHZ Centra biovied)

Foto 2: Autori ocenených prác 14. ročníka seminára doktorandov 

Široko-ďaleko jediní.  Za zdravie zvierat i krajiny Far and wide the only ones securing health of 
land and animals

70 rokov vzdelávania na UVLF v Košiciach
20 rokov Advanced Rapid Library

 Jednou z posledných odborných akcií organizovaných 
pri príležitosti 70. výročia založenia univerzity pod 
záštitou rektorky UVLF v Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr. Jany 
Mojžišovej, PhD., bola konferencia 70 rokov vzdelávania na 
Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a 
20 rokov Advanced Rapid Library. Konferencia sa uskutočnila 

dňa 22. novembra 2019 pod heslom Cognitio scientia 
successus. 1. ročník odbornej konferencie bol zameraný na 
vývoj vzdelávania predovšetkým v oblasti informačných 
technológií na univerzite. 
 Konferenciu zahájila pani rektorka Dr. h. c. prof. MVDr. 
Jana Mojžišová, PhD., ktorá výstižne a presne opísala 
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históriu, súčasnosť a budúcnosť univerzity. Po prednáške 
prišiel na rad samotný program konferencie, ktorý obsiahol 
prednášky týkajúce sa informačných technológií, najmä 
však vízií a výziev spojených s budúcnosťou akademických 
knižníc. 
 Už prvý príspevok Rýchlostná cesta dát – informácií 
– k poznaniu na vysokých školách od Ing. Nadeždy 
Andrejčíkovej, PhD., zo spoločnosti Cosmotron Slovakia 
predznamenával vysoko aktuálne zameranie konferencie. 
Nasledoval príspevok Dr. Pavla Baťalíka z ABIB Bratislava 
– Ďalšia evolúcia vo vývoji vedeckých dát v novom tisícročí, 
kde sa účastníci mohli dozvedieť novinky z pestrého sveta 
vedeckých databáz. Ďalšími príspevkami boli Výzvy 21. 
Storočia pre akademické knižnice od Ing. Evy Matušovičovej 
z UK UPJŠ v Košiciach a Ako sa zmenila prezentácia výsledkov 
vedy (vývoj vedeckého publikovania) od Mgr. Ladislava 
Svršeka, Albertina Icome Bratislava.
 UVLF v Košiciach sa od roku 2019 môže pochváliť 
novým univerzitným časopisom. O jeho propagáciu 
sa v popoludňajších hodinách postarala jeho výkonná 
redaktorka, prorektorka prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., 
ktorá prezentovala príspevok s názvom Folia Pharmaceutica 
Cassoviensia, neľahká cesta nových periodík k svojim 
čitateľom. Prezentáciu o príprave a zameraní časopisu 
pomáhala zostaviť Mgr. Zuzana Holečková, technická 
redaktorka. 
 Keďže budúcnosť nemôže existovať bez minulosti, 
poobedňajšiu časť programu obohatila pútavo podaná 

prednáška RNDr. 
Antona Bartúnka, PhD., 
z Katedry lekárenstva 
a sociálnej farmácie 
UVLF v Košiciach: 
Edukácia farmaceutov 
na Slovensku – prierez 
históriou a medzníky vyše 
šesťstoročného vývoja, 
kde prednášajúci veľmi 
zanietene a detailne 
opísal históriu vzdelávania farmaceutov na našom území – 
úspechy aj úskalia získavania poznatkov v tejto významnej 
vednej oblasti. 
 Informačná gramotnosť sa dnes považuje za jednu z 
najdôležitejších vlastností pracovnej praxe a nezaobíde sa 
bez nej už asi žiadne vysokoškolské štúdium. Práve na túto 
tému bola zameraná prednáška Ing. Viery Tomášovej z TUKE 
v Košiciach s príznačným názvom Informačná gramotnosť, 
informačné nástroje používané na Technickej univerzite. ÚVIK 
je medzi prvými, ktorí si uvedomujú neustále narastajúcu 
potrebu zvyšovania informačnej gramotnosti, preto 
nemohla chýbať prednáška pani riaditeľky ÚVIK MVDr. 
Libuše Bodnárovej Štúdium založené na dôkazoch v ÚVIK 
UVLF, kde účastníkov podrobne informovala o možnostiach 
využitia služieb akademickej knižnice na študijné či 
informačné účely. 
 Záver konferencie a diskusiu spestril aj súťažný kvíz, kde 
si súťažiaci mohli preveriť novonadobudnuté vedomosti a 
víťazom boli odovzdané zaujímavé knižné ceny. 
Podujatie určené nielen pre odborníkov z akademickej 
obce, ale aj širokú verejnosť, sa stretlo s úspechom a 
spokojnosťou tak zo strany poslucháčov, ako aj pracovníkov 
ÚVIK, preto veríme, že budúci ročník prinesie ešte viac 
informácií, zaujímavostí a nových tvárí. 

Mgr. Zuzana Holečková
MVDr. Libuša Bodnárová

ÚVIK UVLF v Košiciach  
Foto: Šimon Halás

Medzinárodné majstrovstvá v magistraliter príprave
konané v Olomouci

 Olomouc je krásne moravské historické mesto, 
ktoré zaujme svojimi malebnými uličkami, nádhernou 

Svätováclavskou katedrálou, monumentálnym morovým 
stĺpom či orlojom na mestskej radnici. Asi každý z nás vie, 
že v Olomouci sa vyrábajú známe Olomoucké syrečky, 
ktoré domáci nazývajú tvarůžky. Málokto však vie, že v 
Olomouci sídli pobočka spoločnosti Fagron, ktorá sa venuje 
výrobe vehikúl, pomocných látok a liečiv potrebných pre 
individuálnu prípravu liekov. Pod záštitou spoločnosti 
Fagron, a. s., v priestoroch farmaceutického laboratória 
Vyššej odbornej školy zdravotníckej sa konal 19. 11. 
2019 prvý ročník majstrovstiev v magistraliter príprave s 
medzinárodnou účasťou. Podujatia sa zúčastnili študenti 
farmaceutických fakúlt Farmaceutickej fakulty Univerzity 
Karlovej Hradec Králové, Farmaceutickej fakulty Veterinárnej 
a farmaceutickej univerzity Brno, Farmaceutickej 
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzita 
veterinárskeho lekárstva a farmácie Košice. Za našu 
univerzitu nás v súťaži reprezentovali študenti študijného 
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programu farmácia Ondrej Franko (5. ročník), Ivana Sujová 
(4. ročník) a Denisa Weissová (4. ročník) a porotca PharmDr. 
Tomáš Wolaschka, PhD., vedúci katedry farmaceutickej 
technológie.
 Pred samotnou súťažou sme navštívili výrobné a 
distribučné priestory spoločnosti Fagron, a. s., kde nás uvítal 
riaditeľ pobočky pán Boris Marek spolu s kolegyňami, ktoré 
podujatie organizovali, PharmDr. Janou Mašlárovou a Mgr. 
Evou Procházkovou. Navštívili sme distribučné priestory 
spoločnosti a výrobné priestory, kde sme mali možnosť vidieť 
výrobu masťových základov v duplikátorových kotloch s 
objemom 500 – 3000 litrov. Bola nám prezentovaná výroba 
čistenej vody a plnička na plnenie do finálnych obalov. Každá 
šarža, ktorá je čerstvo vyrobená, sa skladuje v oddelených 
priestoroch. Vzorky šarží sa odoberú na analýzu jednotlivých 
špecifických parametrov a až keď vyhovejú, sú prepúšťané 
do distribúcie.
 Počas takmer trojhodinovej súťaže sa študenti popasovali s 
dvomi teoretickými úlohami a dvomi praktickými úlohami, v 
rámci ktorých pripravovali Holtov krém a čapíky s peruánskym 
balzamom. Na priebeh celej súťaže dozerali porotcovia z 
jednotlivých fakúlt, ktorí boli zároveň aj zostavovateľmi 
úloh. Porotcami boli PharmDr. Andrej Kováčik, PhD. (FaF 
UK Hradec Králové), PharmDr. Kateřina Tenorová, PhD. (FaF 

VFU Brno), PharmDr. Veronika Šimunková, PhD. (FaF UK 
v Bratislave) a PharmDr. Tomáš Wolaschka, PhD. (UVLF v 
Košiciach). Súťaž bola náročná pre všetkých. Študenti boli 
odkázaní len na svoje vedomosti a zručnosti, zároveň sa 
museli rýchlo zorientovať vo farmaceutickom laboratóriu, 
ktoré bolo pre nich nové. Hodnotenie poroty nebolo 
jednoduché. Rozdiely vo výsledkoch teoretických znalostí, 
kvality finálnych individuálne pripravovaných liekov boli 
medzi súťažiacimi minimálne. V tomto ročníku nakoniec 
obsadili prvé tri miesta študentky z FaF UK v Bratislave: 
Miriam Bodzásová (1. miesto), Edina Csicsaiová (2. miesto), 
Ema Fiľakovská (3. miesto). 
 Myšlienka organizácie takéhoto podujatia je prospešná 
a dáva možnosť spoznať nových kolegov z odboru, ale aj 
odovzdať si skúsenosti s prípravou liekov. Verím, že uvedené 
podujatie sa stane tradíciou, ktorá poukáže na náročnú 
odbornú stránku magistraliter prípravy liekov. Ďakujeme 
spoločnosti Fagron, a. s., za organizáciu takéhoto podujatia 
a za poučnú exkurziu distribučných a výrobných priestor.

PharmDr. Tomáš Wolaschka, PhD.
vedúci katedry farmaceutickej technológie

Foto: autor 

 V aule Farmaceutickej fakulty Univerzity Ko- 
menského v Bratislave sa 23. novembra 2019 uskutočnil 
XXXII. snem Slovenskej lekárnickej komory (SLeK). Snem 
otvoril úvodným privítaním účastníkov a hostí prezident 
SLeK PharmDr. Ondrej Sukeľ. Na začiatku bola potvrdená 
uznášaniaschopnosť snemu sčítaním prítomných delegátov 
a postupne prebehla voľba pracovných orgánov snemu, 
skrutátorov, zapisovateľa a overovateľa zápisnice. Následne 
bol vytvorený priestor na návrhy doplnenia programu 
rokovania. So súhlasom delegátov bol program doplnený 
o 2 nové body: zabezpečenie vykonávania lekárenskej 
pohotovostnej služby a čestné členstvo SLeK. Snemu SLeK 
boli predstavené aj správy o činnosti orgánov komory od 
posledného snemu, kde príkladnou činnosťou komory 
je jej hospodárenie. Financie, ktoré boli presunuté z roku 
2018, a prostriedky z podporného fondu neboli v roku 
2019 použité a rozpočet komory bol aj napriek navýšeniu 
vzdelávacích akcií a ostatných činností prebytkový. Ďalšou 
veľmi dôležitou činnosťou komory je podieľanie sa na 
tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov vo veciach 
súvisiacich s výkonom zdravotníckeho povolania farmaceut, 
vo veciach vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, vo 
veciach súvisiacich so zaobchádzaním s liekmi, dietetickými 
potravinami a zdravotníckymi pomôckami, ako aj vo veciach 
súvisiacich s postavením a pôsobnosťou SLeK samotnej. 
SLeK historicky prvý raz vystúpila na rokovaní Hospodárskej 

a sociálnej rady SR, čoho 
výsledkom je, že vďaka 
jej trvalým snahám je s 
účinnosťou od 1. 1. 2020 
organizácia lekárenskej 
pohotovostnej služby plne 
v rukách poskytovateľov 
lekárenskej starostlivosti. 
Zároveň došlo k 
zákonnému posilneniu 
právomoci SLeK 
spolupracovať so 
samosprávnym krajom 
pri organizovaní a 
nariaďovaní lekárenskej pohotovostnej služby. Program 
snemu pokračoval v popoludňajších hodinách hlasovaním 
o viacerých vnútorných predpisoch komory, o ktorých 
prebiehala interesantná diskusia. Snem sa zaoberal aj 
aktuálnymi témami z oblasti lekárenstva. 
 Na záver sa PharmDr. Ondrej Sukeľ v mene SLeK poďakoval 
všetkým prítomným a ukončil rokovanie snemu. Je zrejmé, 
že SLeK je modernou, flexibilnou a aktívnou samosprávnou 
organizáciou, ktorej členmi sú aj zamestnanci UVLF a 
spoločne spolupracujú na rôznych zaujímavých projektoch.

Mgr. Radoslav Suchovič

Študentka UVLF získala cenu
Slovenskej aliancie moderného obchodu

 Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) vyhlásila 
na jar 2019 prvý ročník súťaže, ktorej cieľom je oceniť 
najlepšiu študentskú a doktorandskú prácu na vybranú tému 

v oblasti bezpečnosti potravín. Výsledky súťaže zverejnila 
aliancia v polovici decembra 2019. Víťaznými témami boli 
Duálna kvalita potravín a Výskyt voľne žijúcich zvierat v 



Súťaž o najlepšiu vedeckú prácu
mladých vedeckých pracovníkov v oblasti veterinárskych vied

 Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, 
potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave 
(SSPLPVV) vo februári 2019 vyhlásila už 6. ročník súťaže 
pre mladých vedeckých pracovníkov o najlepšiu vedeckú 
prácu za rok 2018. Súťaž bola vyhlásená v štyroch oblastiach 
(poľnohospodárske, potravinárske, lesnícke a veterinárske 
vedy). Do súťaže mohol prihlásiť svoju najlepšiu prácu každý 
mladý vedecký pracovník, ktorý pracuje na slovenskom 
vedeckom pracovisku vo výskume a ktorý v danom roku 
dosiahol vek najviac 35 rokov. Do veterinárskej sekcie bolo 
prihlásených 5 vedeckých prác. Úroveň hodnotených prác 
bola veľmi vysoká. Všetky vedecké práce boli publikované 
vo vedeckých časopisoch s vysokým impakt faktorom, 
ktorý sa pohyboval od 1,845 až po 4,019, čo potvrdzuje 

potravinárskych prevádzkach ako zdroj ich kontaminácie. 
Vo svojich bakalárskych prácach sa nimi zaoberali študentka 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Miriama 
Mokošáková a študentka Univerzity veterinárskeho 
lekárstva a farmácie v Košiciach Miroslava Hutajová. Okrem 
diplomov autorky získali aj finančnú podporu vo výške 500 
eur.
 Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie v oblasti kvality 
a bezpečnosti potravín, umožniť autorom získavať a šíriť 
nové poznatky o potravinách na Slovensku a tým podporiť 
ich ďalšie profesijné smerovanie. „Chceme upozorniť na 
práce absolventov vysokých škôl, ktoré sú zamerané na 
oblasť kvality a bezpečnosti potravín, podporiť ich a oceniť 
za výnimočné príspevky, ktoré zachytávajú uvedenú 
tému a prispievajú k zvyšovaniu povedomia verejnosti o 
problematike a jej prínosoch pre spoločnosť,“ povedal pri 
príležitosti odovzdania ocenení predseda Slovenskej aliancie 
moderného obchodu SAMO Martin Krajčovič.
 Miroslava Hutajová, študentka Univerzity veterinárskeho 
lekárstva a farmácie v Košiciach, sa vo svojej bakalárskej práci 
venovala výskytu voľne žijúcich zvierat v potravinárskych 
prevádzkach, ktoré môžu byť zdrojom kontaminácie 
potravín. Prácu obhájila v študijnom programe bezpečnosť 
krmív a potravín, pod vedením školiteľom záverečnej práce 
MVDr. Mariána Prokeša, PhD. na Ústave epizootológie a 
preventívnej veterinárskej medicíny. 
 „Téma udržania kvality potravín počas výroby, distribúcie, 
skladovania a predaja v potravinárstve je stále aktuálna. 
Oceňujem, že študentka vo svojej práci podala prehľad aj o 
možnostiach preventívnych a zdolávacích opatrení pri výskyte 
voľne žijúcich zvierat v potravinárskych prevádzkach, ktoré sú 
využiteľné priamo v praxi,“ povedal na margo víťaznej práce 
MVDr. Marián Prokeš, PhD.  
 V okolí potravinárskych prevádzok sa často vyskytujú 
druhy zvierat, ktoré môžu za určitých podmienok vniknúť 
priamo do nich. Patria k nim najmä hlodavce (potkany, myši) 
a voľne žijúce vtáky (holuby, vrabce, sýkorky). „Práve tieto 
živočíchy svojou prítomnosťou v potravinárskych zariadeniach 
môžu výraznou mierou prispievať ku kontaminácii potravín. 
Hlavnými zdrojmi mikroorganizmov u zvierat sú povrch 
tela a obsah tráviaceho traktu, v ktorých sú prítomné rôzne 
patogénne a potenciálne patogénne mikroorganizmy,“ 

uvádza v ocenenej práci Bc. Miroslava Hutajová. „Poškodením 
obalov potravín môže dochádzať k prieniku mikroorganizmov 
a následnému znehodnoteniu potravín. Po konzumácii 
kontaminovaných potravín sa môžu u ľudí vyvinúť rôzne 
ochorenia ako napríklad salmonelóza, kampylobakterióza, 
leptospiróza a ďalšie. Dôležité je klásť dôraz na zabezpečenie 
preventívnych opatrení, ktorých cieľom je znemožniť prístup 
zvierat do potravinárskej prevádzky. V prípade výskytu 
škodcov v potravinárskych zariadeniach je dôležité zabezpečiť 
represívne opatrenia, ktorých úlohou je eliminovať a odstrániť 
výskyt škodcov v potravinárskej prevádzke ako možných 
pôvodcov kontaminácie potravín.“
  Chcete sa prihlásiť do ďalšieho ročníka súťaže? Je 
to pomerne jednoduché. Do súťaže môžu byť zaradené 
práce v rámci dvoch kategórií: 
Najlepšia bakalárska/diplo- 
mová práca (autor 
absolvent 1. alebo 2. stupňa 
vysokoškolského štúdia) 
alebo Najlepšia dizertačná 
práca (autor absolvent 
doktorandského štúdia). Majú sa týkať niektorej z vybraných 
tém:
• Riziko a spôsob jeho posudzovania v maloobchode.
• Požiadavky na skladovania potravín, bezpečnosť a platná 
 legislatíva, súčasná prax v maloobchode a distribúcii  
 potravín.
• Food waste, ako znížiť potravinový odpad.
• Úradné kontroly v maloobchode súčasná situácia v SR, 
porovnanie s inými krajinami EÚ.
• Duálna kvalita v potravinárstve, mýty a realita.
• Posúdenie nevyhnutnosti prídavných látok v potravinách.
 
 Podmienkou je, že do súťaže môžu byť prihlásené 
záverečné práce registrované v Centrálnom registri 
záverečných prác obhájené v akademickom roku 2019/2020 
a napísané v slovenskom jazyku. Prihlášku je potrebné zaslať 
spolu s prácou do 31. augusta 2020 na adresu Slovenskej 
aliancie moderného obchodu SAMO.
        

Mgr. Zuzana Bobriková

vysokú úroveň vedy vo veterinárskej oblasti. Na základe 
návrhu veterinárnej sekcie boli predsedníctvom schválené a 
odmenené nasledujúce práce: 
 1. miesto: Evelína Káňová, Jiménez-Munguía, I., 
Majerová, P., Tkáčová, Z., Bhide, K., Mertinková, P., Pulzová, 
L., Kováč, A., Bhide, M.: (2018) Deciphering the Interactome 
of Neisseria meningitidis With Human Brain Microvascular 
Endothelial Cells. In Frontiers in Microbiology 9:2294. doi: 
10.3389/fmicb.2018.02294.
 2. miesto: Boris Semjon, Král, M., Pospiech, M., 
Reitznerová, A., Maľová, J., Tremlová, B., Dudriková, E.: 
Application of multiple factor analysis for the descriptive 
sensory evaluation and instrumental measurements of 
bryndza cheese as affected by vacuum packaging. In 
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Životné jubileum MVDr. Róberta Linka, PhD. – 50
 Odborný asistent MVDr. Róbert Link, PhD., sa narodil v 
roku 1969 v Košiciach, kde absolvoval základnú školu, v 
rokoch 1984 – 1988 Strednú poľnohospodársku technickú 
školu v Košiciach – Barci, odbor veterinárny technik, a v 
rokoch 1988 – 1994 Univerzitu veterinárskeho lekárstva v 
Košiciach, odbor všeobecný veterinárny lekár. Po ukončení 
vysokoškolského štúdia bol prijatý na Katedru vnútorných 
chorôb prežúvavcov a ošípaných UVL v Košiciach, kde v 
rokoch 1995 – 2002 pôsobil ako odborný laborant. Od 
septembra 2002 do augusta 2007 bol preradený do funkcie 
vysokoškolského učiteľa na II. internej klinike (bývalá 
katedra vnútorných chorôb prežúvavcov a ošípaných) a od 
1. 9. 2007 až doteraz, po reštrukturalizácii pracovísk UVLF na 
kliniky, pôsobí ako odborný asistent na klinike ošípaných. Za 
34 rokov pôsobenia na tunajšej univerzite prakticky na tom 
istom pracovisku a 17 rokov kontinuálnej pedagogickej práce 
sa jubilant vyprofiloval na vysoko kvalifikovaného pedagóga 
pre slovenské i anglické vzdelávanie takmer vo všetkých 
študijných odboroch (VVL, HP, ZAŠ). Podieľa sa prevažne 
na výučbe študentov 6. ročníka v rámci predštátnicových 
blokových cvičení a stáží z chorôb ošípaných, kde je aj 
členom štátnicovej komisie, ale aj na praktických cvičeniach 
so študentmi v poľnohospodárskych podnikoch, resp. 
v priestoroch kliniky ošípaných pri výučbe predmetov 
v 3., 4. a 5. ročníku v rámci propedeutiky, asistovanej 
reprodukcie a chorôb ošípaných. K významnému podielu 
na pedagogickom procese patrí aj spoluautorstvo na 
príprave mnohých učebných textov, študijných pomôcok, 
ako jeho príprava doposiaľ 20 diplomantov a oponovanie 
diplomových prác. Od roku 2004 bol pravidelne každoročne 
vedúci učiteľ študijných skupín v 1. ročníkoch. U študentov 
je obľúbený najmä vďaka empatii a priateľskému prístupu.
 V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa jubilant venuje 
najmä oblasti, v ktorej v odbore 43-02-9 vnútorné choroby 

zvierat a farmakológie, roku 
2006 obhájil doktorandskú 
dizertačnú prácu na tému Bacillus 
licheniformis v prevencii a terapii 
hnačkových ochorení. Je autorom 
alebo spoluautorom 7 vedeckých 
prác vedených v databáze Scopus, 
z toho 6 je v Current Contens 
Connect s 52 zahraničnými 
citáciami. Počet jeho vedeckých 
príspevkov uverejnených na domácich či zahraničných 
konferenciách, v zborníkoch a časopisoch je viac ako 
100. V uplynulom období bol zodpovedný riešiteľ dvoch 
projektov v spolupráci so zahraničnými firmami a bol 
členom 10 grantových projektov. V spolupráci s privátnymi 
veterinárnymi lekármi koordinuje zabezpečovanie pacientov 
pre pedagogický proces, a počas pohotovostných klinických 
služieb v minulosti (HD aj ošípané) i v súčasnosti (ošípané) 
zabezpečuje diagnostiku a terapiu hospitalizovaných 
zvierat. Jubilant má aj bohaté záľuby. Okrem teoretických a 
praktických dotykov s históriou koketuje i zo záhradkárstvom 
a sadovníctvom, miluje kultúrne podujatia všetkých foriem, 
ale najväčšie jeho hoby predstavuje poľovníctvo. Od roku 
1993 je členom Slovenského poľovníckeho zväzu, úspešne 
sa venoval aj kynológii, mal chovnú stanicu a pripravoval 
psov na skúšky. 
 Drahý kolega, kolektív pracovníkov kliniky ošípaných Ti 
k tvojmu jubileu srdečne blahoželá, praje pevné zdravie, 
šťastie, pohodu v kruhu rodiny, pracovnom kolektíve a do 
ďalších rokov veľa elánu a životného optimizmu.

 prof. MVDr. Peter Reichel, CSc.
  a kolektív kliniky ošípaných 

International Journal of Food Properties. 21, 1, 2018, 1508-
1522, ISSN 1094-2912. 
 3. miesto: Elena Hatalová, Valenčáková, A., Luptáková, 
L., Špalková, M., Kalinová, J., Halánová, M., Bednárová, V., et 
al. The first report of animal genotypes of Cryptosporidium 
parvum in immunosuppressed and immunocompetent 
humans in Slovakia. In Transboundary and Emerging Diseases. 
2018; 00:1–7. https://doi.org/10.1111/tbed.13009. 
 Dňa 11. decembra 2019 na Katedre hygieny a technológii 
potravín UVLF v Košiciach v rámci zasadnutia veterinárskej 
pobočky spoločnosti z rúk predsedu veterinárskej sekcie 
doc. MVDr. Slavomíra Marcinčáka, PhD., a doc. MVDr. Ivony 
Kožárovej, PhD., boli autorom uvedených prác odovzdané 
diplomy a peňažné odmeny. Predseda veterinárskej sekcie 
poďakoval všetkým mladým vedeckým pracovníkom, ktorí 
sa prihlásili do súťaže, a odmeneným zaželal veľa úspechov 
v ich ďalšej práci. Vyslovil tiež presvedčenie, že spoločnosť 
bude touto formou aj v budúcnosti propagovať výsledky 
mladých vedcov. Zároveň verí, že aj takáto forma ocenenia 
bude mladých kolegov motivovať k dosiahnutiu ešte lepších 
výsledkov.

doc. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.
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KVL SR informuje

Praktická anestéziológia
 Dňa 9. – 10. 11. 2019 KVL SR organizovala na UVLF v 
Košiciach jesenný dvojdňový seminár pod názvom Anestézia 
a perioperatívna analgézia u malých zvierat. Lektorka 
Isabelle Iff, Dr. med. vet., Dip. ECVAA CertVetAc (IVAS) 
MRCVSEBVS®, európska odborníčka na veterinárnu anestéziu 
a analgéziu, účastníkov oboznámila s princípmi bezpečnej 
anestézie, s prehľadom anestetík a s priebehom anestézie 
a monitoringom pacienta. Pokračovala prednáškami o 
perioperatívnej analgézii, patofyziológii a hodnotením 
bolesti s prehľadom analgetík. V nedeľu boli prezentované 
okrem dohodnutých tém aj kazuistiky z anestézie u zdravých 
aj kritických pacientov. Všetci účastníci ocenili erudovanú 
lektorku, ktorá odovzdala všetkým nové moderné poznatky 
z anestéziológie, ktoré môžu uplatniť vo svojej praxi. Na 
záver by sme chceli poďakovať aj hlavnému sponzorovi f. 
Richter Pharma, ktorá sa podieľala na zabezpečení lektorky. 

Workshop – Exotické druhy zvierat vo veterinárnej praxi
 KVL SR zorganizovala pre svojich členov dňa 17. 11. 2018 
na SOŠ veterinárnej v Nitre jednu z ďalších praktických 
vzdelávacích akcií zameranú na anestéziológiu exotických 
zvierat (vtáky, plazy, malé hlodavce). Odborným garantom 
workshopu bola už tradične Klinika vtákov, exotických a 
voľne žijúcich zvierat  na UVLF v Košiciach pod vedením 
MVDr. Ladislava  Molnára, PhD. Prvá teoretická časť bola 
zameraná na vyšetrenie pred anestéziou, injekčnú a 
inhalačnú anestézia, kombinácie anestetík, monitoring 
pacienta, rizikových pacientov a protokoly anestézie pri 
akútnych prípadoch. Druhou časťou bol praktický workshop 
s ukážkami na jednotlivých druhoch zvierat, kde sa lektor 
podelil aj s fintami, ktoré pomôžu účastníkom riešiť 
anestéziu kritického exotického pacienta. Aj touto cestou by 

VII. ročník –  stretnutie seniorov KVL SR 2019
KVL SR začala v roku 2011 organizovať víkendové stretnutia 
pre svojich seniorov. Do tohto klubu seniorov sa môže 
zapísať každý člen KVL SR, ktorý ukončil svoju aktívnu 
činnosť v komore a odišiel do zaslúženého dôchodku. 
Členstvo v klube je dobrovoľné. Každý takýto člen dostáva 
informácie o živote v komore formou komorového časopisu,  
a pravidelnými stretnutiami s vedením komory. Tento rok 
sme VII. ročník víkendového stretnutia pre našich seniorov 
zorganizovali dňa 15. – 17. 11. 2019 v kúpeľoch  Bojnice. 
Po príchode a ubytovaní a spoločnom obede, mali všetci 
možnosť zrelaxovať v kúpeľoch a na procedúrach podľa 
vlastného výberu prípadne prehliadkou kúpeľného 
komplexu. Po spoločnej večeri nasledovalo neformálne 
stretnutie a beseda s prezídiom KVL SR. V sobotu pokračovali 
kúpeľné procedúry, návšteva zámku a ZOO záhrady.  

sme chceli úprimne poďakovať MVDr. Ladislavovi Molnárovi 
z UVLF v Košiciach za jeho ústretovosť a úprimnú snahu 
podeliť sa zo skúsenosťami s praxou exotických zvierat s 
našimi členmi KVL SR. 

UVLF –  pusťme si žilou
 Dňa 5. novembra 2019 sa na 
našej univerzite uskutočnila 
ďalšia akcia tohto semestra 
s názvom UVLF – pusťme si 
žilou, ktorá už každoročne 
ponúka možnosť darovania 
krvi tým, čo to najviac 
potrebujú.  Pod mottom 
„Každý je niekoho typ“ sa 
udalosť začala o 8. hod. v 
priestoroch Farmaceutického 
pavilónu UVLF za bohatej 
účasti študentov a pedagógov 
našej alma mater.  Odvážnych 

darcov čakala sladká odmena v podobe pravej slovenskej 
horalky a hroznového cukru Dr. Max. Darovania sa zúčastnilo 
34 ľudí zo 41 zaevidovaných, pričom na ďalších 22 neostal 
čas, no až šiestim z nich sa podarilo darovať svoju krv v 
Národnej transfúznej stanici.  
 Každému darcovi srdečne ďakujeme za odvahu a snahu 
pomôcť iným.  Tí,  ktorí ste nestihli prispieť aj svojou kvapkou,  
nezúfajte! Najbližšiu príležitosť pomôcť dostanete už v marci, 
a to až na dva dni.  
 Je nám veľkou cťou, že aj my, Spolok košických študentov 
farmácie, sme mali možnosť sa podieľať na tejto udalosti,  o 
ktorú je čoraz väčší záujem.

Vladimír Vodhanel, viceprezident SKŠF, foto: Šimon Salanci
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Mikuláš, bol si na chvíľu opäť náš...
 V sobotu 7. 12. 2019 o 15. hodine sa konalo Mikulášske 
podujatie na študentskom internáte na Ceste pod 
Hradovou. Stretnutie našich 76 detičiek (prihlásených bolo 
140) zorganizovala tak ako každý rok Rada ZO OZ PŠaV 
UVLF v Košiciach v spolupráci s vedením univerzity. Pred 
príchodom Mikuláša nám divadlo CROCUS THEATRE zahralo 
jednu z ich mnohých milých muzikálových rozprávočiek 
„Ako sa čertík pomocníkom stal“. Deti sa konečne dozvedeli, 
prečo s deduškom Mikulášom chodí nielen anjel, ale aj čert. 
Bol raz jeden čertík, ktorého Bublifuk volali. Bol však trošku 
lenivý a nechcelo sa mu učiť zázračné slovíčka a ani umývať 
sa. Najviac ho trápilo len to, že nevie dobre strašiť, lebo sa 
ho nikto nebál. A tak ho jedného dňa navštívil sám Mikuláš, 
ktorý sa mu márne snažil vysvetliť, prečo je potrebné umývať 
sa a vedieť sa napríklad poďakovať. S pomocou detí sa však 
napokon podarilo presvedčiť Bublifuka, aby skúsil, aké je to 
byť čistý a voňavý, a aké zázraky dokážu slovíčka: nech sa 
páči, prosím a ďakujem. A že vôbec nie je dôležité a potrebné, 
aby sa ho niekto bál. A tak odvtedy aj tento čertík sprevádza 

Mikuláša na 
svojich potulkách 
svetom. Mikuláš 
sa  deťom za 
pomoc odmenil 
balíčkami, ktoré 
má on veru vždy 
pre dobré, milé 
a ochotné deti 
pripravené. Čas 
rýchlo ubiehal, 
Mikuláš sa rozlúčil 
a sľúbil, že k takýmto deťom sa vráti vždy rád.
 Veľká  vďaka  patrí  divadlu CROCUS THEATRE, orga-
nizátorom podujatia a všetkým, ktorí prišli a stali sa súčasťou 
skvelej predvianočnej atmosféry.

Zuzana Maková
Foto: Denisa Boľanovská

Pilates víkend

Myšlienka „pilates víkendu“ sa zrodila na cvičeniach pilatesu 
pod vedením PaedDr. Beáty Gajdošovej, vedúcej ústavu 
telesnej výchovy a športu, ktoré sa pravidelne dvakrát do 
týždňa konajú v  telocvični UVLF. K tomuto nápadu prispel 
aj fakt, že naša univerzita stále jubiluje a chceli sme prispieť 
ďalšou novou aktivitou k tomuto pamätnému roku 2019. V 
dňoch 15. – 17. 11. 2019 sa teda uskutočnil „pilates víkend“ 
v rekreačnom zariadení Crocus, v Kežmarských Žľaboch, 
zorganizovaný ZO OZ PŠaV UVLF v Košiciach a ústavom 
telesnej výchovy a športu, s podporou vedenia univerzity, 

s mottom:
  Crocus, zamilovať sa do cvičenia skús,
  to chce, nech sa pridá, ale je to drina,
  že zdraví budeme, sme si istí,
  lebo náš Crocus to istí.
 Počas trojdňového pobytu sa cvičilo, wellnessovalo a 
absolvovali sme túru na chatu Plesnivec, počas ktorej sme 
zažili ozaj pravé nevyspytateľné tatranské počasie. Zažili 
sme polooblačno, oblačno, dážď s vetrom, ale aj slnečné 
lúče, ktoré nám ukázali Belianske Tatry v plnej kráse. 
Zmyslom bolo zašportovať si, oddýchnuť si a utvrdiť sa v 
tom, že je nevyhnutné vypnúť z každodenných povinností 
aspoň na chvíľu. Je len na nás všetkých, kedy si to opäť 
zopakujeme. Stačí byť v pravý čas na správnom mieste s 
tými správnymi. Všetci ste srdečne vítaní.

 MVDr. Zuzana Maková, PhD. 
 Foto: PaedDr. Beáta Gajdošová, Denisa Boľanovská 

 Dňa 18. 11. 2019 sa 
uskutočnil nultý ročník  
Internátny beh do schodov. 
Do novej akcie sme vstupovali 
s veľkými obavami. Či bude 
vyhovovať počet schodov, 
či samotné schodisko na 
internáte je vo vyhovujúcom 
stave, či vôbec niekto príde, či 
ich to osloví... 
Nakoniec naše obavy boli 
zbytočné a na štart nastúpilo 
20 bežcov, ktorí si „novinku“ 
ústavu chceli vyskúšať a 
hlavne otestovať svoju 

kondíciu (silovú vytrvalosť, výbušnosť). Už teraz vieme, že 
beh do schodov bude mať na UVLF tradíciu a veríme, že 
prvotné rekordy sa budú hravo prekonávať.

Výsledky: 
ŽENY     
1. miesto: Michaela Burandová 2VVL   35,29 s  
2. miesto: Katarína Ondrušová 2 FA   38,92 s
3. miesto: Michaela Bondrová 2VVL   39,23 s 
MUŽI 
1. miesto: Jakub Ješík 2VVL   30,52s
2. miesto: Martin Cedzo 5VVL   32,13s 
3. miesto: Martin Veseleni 1KY  32,20 s

PaedDr. Beáta Gajdošová, ÚTVŠ

Beh do schodov
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Mikulášsky turnaj 2019
 Tak ako každý rok, ani tento rok nechýbali tradičné športové Mikulášske turnaje. Súťažili sme v športoch: frisbee, 
lukostreľba, minifutbal, florbal, stolný tenis, bedminton. Turnaja sa zúčastnili naši študenti spolu so zahraničnými. Všetci 
súťažiaci prišli v dobrej nálade s chuťou podať čo najlepšie výkony. Tí najlepší, ktorí obsadili medailové pozície, si odniesli 
svoje trofeje v podobe ,,putovných“ čokoládových Mikulášov. A taktiež aj tí menej úspešní neobišli naprázdno a za svoju 
hravosť a dravosť boli odmenení sladkou odmenou. Môžeme zhodnotiť, že Mikulášsky turnaj 2019 sa vydaril úspešne a 
všetci sme sa rozlúčili dobre naladení, vyšportovaní a tešiac sa na prichádzajúce sviatky.

FLORBAL:
1. miesto TEACHERS, 2. miesto 50CENT, 3. miesto V. 
Najlepší strelec: Anežka Žitniaková 4 góly, Ondrejka Matej 
4 góly

MINIFUTBAL: 
1. miesto 50CENT, 2. miesto TEACHERS, 3. miesto FOREIGN 
STUDENTS
Najlepší strelec: Massányi Peter 2 góly, Marek Grega 2 góly

SUNDAY RAINY TRIP
 Ako sa hovorí: „Ani psa nehodno 
vyhnať von v takom počasí“. Nás nikto 
nevyháňal, sami sme šli dobrovoľne. 
Lejak-nelejak, 7 „crazy zaškárok“ sa 
nedalo dažďom odradiť a statočne 
zvládli mokrý terén z Jahodnej na 
Prednú Holicu (Lajošku) a aj vodu nie 
len v topánkach...
Well done to the few who braved the 
weather for the Hike today! Fingers crossed next time will be 
drier and warmer....  Verena Jackson 6 BSc.

PaedDr. Beáta Gajdošová, ÚTVŠ

BEDMINTON: 
 1. miesto Dominika Briľaková – Radoslav Tkáč  
   2. miesto Mária Reinerová –  Pavel Remiar 
 3. miesto Kristína Danková – Caitlin Braham
V bedmintonovom turnaji prebiehali len zápasy zmiešanej 
štvorhry a zúčastnili sa ho aj zahraniční študenti.

STOLNÝ TENIS:
Ženy 1. miesto:  Kristína Gregová 
  2. miesto: Dominika Hirnerová
  3. miesto: MVDr. Radoslava Vlčková
Muži    1. miesto: Štefan Matyi
  2. miesto: Martin Vlček
  3. miesto: Blažej KalinajLUKOSTREĽBA:

Ženy 1. miesto Eva Kušniriková Muži: 1. Illia Siedoi
      2. miesto Karin Kobyľanová
      3. miesto Klára Molnárová

FRISBEE:  1. miesto: Baby sharks
   2. miesto: Grandpa sharks
   3. miesto: Grandma sharks
Turnaja sa zúčastnili iba zahraniční študenti

Mgr. Lukáš Varga, ÚTVŠ, foto: PaedDr. Beáta Gajdošová

Mikulášske mix cvičenie v „červenom“
Mikulášska hodina sa niesla v duchu intenzívneho, 
kvalitného cvičenia v „červenom“ (Taebo, Tabata, challenge 
– Bring Sally up, down), odmeňovania a záverečného 
posedenia pri ovocí a čokoládkach.


