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SPRAVODAJCA

 Vážené kolegyne a kolegovia,
 vážení študenti,

 takto pred rokom Spravodajca UVLF v Košiciach vo svojom 
poslednom čísle ročníka 2019 prinášal informácie o bohatom 
odbornom či spoločenskom dianí na univerzite. Mohli sme 
čítať o konaní viacerých konferencií, zasadnutiach samo-
správnych orgánov, oslavách 17. novembra, otvárali sme 
laboratórium hygieny a technológie mlieka, pred „starou 
anatkou“ odhalili bustu uznávaného anatóma prof. Popeska, 
v zasadacej miestnosti rektorátu boli odhalené umelecké 
portréty všetkých emeritných rektorov, stretávali sme sa pri 
vianočnej kapustnici, zažívali športové víťazstvá na vianoč-
ných turnajoch... Fotografie nám pripomínali radosť detí 
na Mikuláša či sme si spomínali na zážitky z vianočného 
koncertu...

 Posledné dva mesiace roku 2020, rovnako ako takmer celý 
rok, boli úplne iné. A nie lepšie, ľahšie, úspešnejšie, radost-
nejšie... Pandémia koronavírusu nielenže neustupovala, 
práve naopak. To, čo sme zažívali v pracovnom a osobnom 
živote, naberalo na vážnosti. Po tom, ako sme absolvovali 
viaceré kolá celoplošného i regionálneho testovania na 
COVID-19, som v novembri musela vydať príkaz, ktorým bol 
zakázaný z dôvodu ochrany života a zdravia vstup všetkým 
osobám do vnútorných a vonkajších priestorov univerzity a 
museli sa zmeniť pravidlá prevádzky jednotlivých pracovísk. 
Škola stíchla, lebo ju študenti museli opäť opustiť, nekonali 
sa konferencie, nezasadali všetky samosprávne orgány, a ak 
áno, za neštandardných okolností a za mimoriadne zvýšenej 
opatrnosti. O priateľských posedeniach pred vianočnými 
sviatkami či návšteve vianočných trhov sme nemohli ani 
len uvažovať, vianočný koncert sa nekonal, pred odchodom 
domov na sviatky sme sa lúčili len z veľkej vzdialenosti spoza 
rúšok.

Pf 2021  
 Milí kolegovia, milí študenti,

nový rok 2021 si preto viac ako kedykoľvek doteraz žiada 
prianie pevného zdravia, pokoja a optimizmu. Spoločne 
s nádejou privítajme nový, snáď zdravší rok. Nech sa zasa 
budeme aj s našimi blízkymi tešiť zo všetkého, čo robí 
náš život krajším, šťastnejším a spokojnejším. Nech sa 
opäť môžeme kedykoľvek a kdekoľvek stretávať s rodinou 
i priateľmi, kolegami i študentmi. Nech areál školy ožije 
študentmi, zamestnancami, návštevníkmi aj zvieratami, 
aby tu nebolo pusto. Nech slnečným lúčom budeme môcť 
ukázať celú našu tvár, objať a pobozkať svojich milovaných, 
stisnúť si pri stretnutiach ruky, vrátiť sa ku svojim koníčkom 
a záľubám. 
 
 A nech určite bude nasledujúce novoročné prianie, ktoré 
si povieme na konci roka 2021, znovu  také tradičné, ako 
napríklad toto:   

Všetko najlepšie v novom roku, veľa pevného zdravia, šťastia, 
lásky, porozumenia, pokoja, harmónie v našom vnútri 
i v našom okolí, veľa osobných aj pracovných úspechov 

a množstvo splnených snov!

Jana Mojžišová
     rektorka     



2 www.uvlf.sk

 

• Aj posledné dva mesiace v kalendárnom roku sa musela 
 pozornosť vedenia univerzity sústrediť na opatrenia 
 súvisiace so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou. 
 Preto boli vydané ďalšie príkazy rektorky, a to dňa 6.  
 11. príkaz č. 16/2020 a dňa 16. 12. príkaz č.18/2020, kto- 
 ré regulovali prevádzku a organizáciu činnosti na UVLF 
 v Košiciach. V súvislosti s protiepidemickými opatrenia- 
 mi vydala rektorka rozhodnutie o zastavení prezenčnej 
 výučby na klinikách a tiež usmernenia regulujúce 
 výučbový proces na UVLF v Košiciach od 30. 11. 2020.
• Dňa 2. 11. 2020 sa rektorka UVLF zúčastnila stretnutia 
 rektorov košických univerzít (UPJŠ, TUKE, UVLF) v 
  súvislosti s koordinovaním postupu pri riešení aktuálnej 
 epidemickej situácie a tiež aktuálnych problémov 
 vysokého školstva. Rokovalo sa aj o spolupráci pri 
 podávaní spoločných projektov v rámci výzvy MŠVVŠ 
 SR na podávanie rozvojových projektov verejných  
 vysokých škôl na rok 2020, a to v rámci témy 4 Príprava 
 štúdie uskutočniteľnosti integrácie vysokých škôl a 
 témy 5 Zlepšovanie praktických zručností študentov 
 vysokých škôl prostredníctvom vytvárania a rozvoja 
 simulačných centier a coworkingových centier.
• Rektorka prof. Mojžišová sa zúčastnila zasadnutia 
 Akademického senátu UVLF v Košiciach dňa 5. 11. 2020.
• Dňa 13. 11. 2020 sa rektorka našej univerzity spolu s 
 ďalšími rektormi zúčastnila online stretnutia rektorov 
 združenia V7 so štátnym tajomníkom MŠVVŠ SR Ľudoví- 
 tom Paulisom.
• Presne v Deň boja za slobodu a demokraciu 17. 11. 
 2020 bola založená alternatívna platforma slovenských 
 rektoriek a rektorov Za otvorenú diskusiu o budúcnosti, 
 smerovaní a hodnotách slovenského vysokého školstva. 
 V tento významný deň bol ohlásený vznik platformy, kto- 
 rá je alternatívou voči oficiálne prezentovanej línii 
 väčšinovej časti Slovenskej rektorskej konferencie. 
 Zámerom platformy je, aby sa na jej báze slobodne a 
 otvorene diskutovalo o veciach, o ktorých v súčasnosti 
 reprezentácie vysokých škôl často mlčia. Platforma 
 ponúka do diskusie najmä témy diverzifikácie vy- 
 sokých škôl na Slovensku na základe ich vedeckého 
 alebo umeleckého výkonu, podielu na výskume a 
 inováciách alebo počtu študentov. Ďalšou témou je 
 kvalita vysokoškolského vzdelávania, ktorá má smerovať 
 k študentom a vyžaduje si diskusiu o význame a štruktú- 
 re bakalárskeho a magisterského štúdia, o štátnej  
 vzdelávacej politike, o rozumnej participácii praxe 
 či zamestnávateľov. Diskusia by sa mala venovať aj 
 akademickej samospráve a vnútorným mechanizmom 
 vysokého školstva, nezávislosti a akademickej slobode 
 či obnove dôvery k vysokému školstvu. Pri zrode tejto 
 alternatívnej platformy boli Marek Števček (UK), Miros- 
 lav Fikar (STU), Stanislav Kmeť (TUKE), Pavol Sovák (UPJŠ), 
 Jana Mojžišová (UVLF), Bohunka Koklesová (VŠVU), Juraj 
 Stern (PEVŠ), Egon Krák (HUAJA), Samuel Abrahám 
 (BISLA). 
• Rektorka prof. Mojžišová zvolala stretnutie s prednosta- 
 mi kliník Univerzitnej veterinárnej nemocnice UVLF v 
 Košiciach dňa 23. 11. 2020, ktoré sa okrem iného týkalo 

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

 prípravy ďalšieho bloku klinických rotácií pre študentov 
 6. ročníka VVL.
• Dňa 25. 11. 2020 rektorka UVLF v Košiciach prof. 
 Mojžišová a ústredný riaditeľ ŠVPS SR prof. Bíreš zaslali 
 spoločný list ministrovi zdravotníctva SR so žiadosťou o 
 zaradenie profesie veterinárny lekár medzi zdravotnícke 
 profesie a ponukou kapacít veterinárnych lekárov 
 pre boj s koronavírusovou pandémiou. V liste obaja 
 reprezentanti veterinárskeho stavu upozornili na 
 absurdnú situáciu, keď veterinárni lekári nemôžu byť 
 zaradení do zdravotníckych tímov pri testovaní 
 na COVID-19. Ak sa prihlásia ako dobrovoľníci do 
 testovacích tímov, môžu vykonávať len administratív- 
 ne činnosti. Odpoveď znela, že na základe usmernenia 
 Ministerstva zdravotníctva SR nie sú veterinári zaradení 
 do zdravotníckych tímov. Farmaceuti sú zaraďovaní  
 do kategórie osôb „C“, ktoré realizujú činnosti súvisia- 
 ce s vykonávaním diagnostického testu, okrem realizá- 
 cie výteru, tzv. „miešač/odčítavač“. Rektorka prof. 
 Mojžišová to považuje za absurdné usmernenie, ktoré 
 znevažuje postavenie veterinárnej medicíny. V situácii, 
 keď Slovensko nemá dostatok zdravotníckych pra- 
 covníkov, odmieta vzdelaných a skúsených odborníkov, 
 ktorí chcú pomôcť, pričom veterinárny lekár je 
 medicínsky vzdelaný človek v regulovanom povolaní. 
 MZ SR ocenilo záujem o zapojenie veterinárnych lekárov 
 do celoplošného testovania populácie na Slovensku po- 
 čas pandémie ochorenia COVID-19 a umožnilo im vykonať 
 vizuálnu kontrolu odobratej vzorky na diagnostickom 
 teste a údaj zaznamenať.
 Veterinárni lekári v zmysle platnej príslušnej legislatívy 
 zákona č. 578/2004 Z. z. § 27 nie sú zdravotnícki  
 pracovníci, a tak nie sú odborne spôsobilí na výkon 
 odberu biologického materiálu osobe z nosohltana 
 na zistenie respiračného vírusového ochorenia. Vede- 
 nie univerzity plánuje aj ďalšie kroky, ktoré by viedli k 
 zaradeniu veterinárnych lekárov medzi zdravotníckych 
 pracovníkov. 
• Dňa 1. 12. 2020 na pôde UPJŠ rokovali rektori košických 
 univerzít prof. Mojžišová (UVLF), prof. Kmeť (TUKE) a 
 prof. Sovák (UPJŠ) so štátnym tajomníkom Ministerstva 
 investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 
 Marekom Antalom a zástupcami a podporovateľmi 
 klastra Cassovia Medi Valley. Obsahom rokovania bola 
 podpora spoločných aktivít v aplikovanom medicínskom 
 výskume v rámci klastra Cassovia Medi Valley a prepoje- 
 nie týchto aktivít v rámci už vypracovaného projektu 
 zriadenia Cassovia New Industry Cluster. Spoločný pos- 
 tup zúčastnených strán by mohol byť mimoriadnym 
 prínosom k rozvoju dôležitého segmentu priemyslu 
 orientovaného na „Healthcare“ (zdravotnú starostlivosť) 
 v Košickom samosprávnom kraji, pretože medicínsky 
 výskum je jednou z dominantných oblastí výskumu na 
 košických univerzitách a ústavoch Slovenskej akadémie 
 vied. 
• Rektorka prof. Mojžišová sa dňa 3. 12. 2020 zúčastnila na 
 online rokovaní General Assembly EAEVE.
• Ako predsedníčka vedeckej rady viedla rektorka 
 zasadnutie Vedeckej rady UVLF v Košiciach, ktoré sa 
 konalo dňa 9. 12. 2020 kombinovanou prezenčnou 
 a online formou. ( bližšie informácie v osobitnom 
 príspevku)
• Dňa 10. 12. 2020 podpísali na pôde UVLF v Košiciach 
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 rektorka Jana Mojžišová a zvieracia ombudsmanka 
 Zuzana Stanová memorandum o spolupráci, v ktorom 
 sa prihlásili k aktívnej spolupráci pri zlepšovaní 
 podmienok v oblasti ochrany zvierat a prírody, ako aj 
 záujem o komplexné riešenie otázok širšej spoločenskej 
 povahy. ( bližšie informácie v osobitnom príspevku)
• Rektorka UVLF sa zúčastnila online zasadnutia Vedeckej  
 rady SPU v Nitre dňa 10. 12. 2020.
• Na deň 14. 12. 2020 zvolala rektorka prof. Mojžišová 
 do auly zasadnutie Kolégia rektorky UVLF v Košiciach. 
 ( bližšie informácie v osobitnom príspevku)
• Dňa 15. 12. 2020 sa v zasadacej miestnosti rektorátu 
 uskutočnilo pracovné stretnutie rektorky prof. Mojžišo- 
 vej a prorektorky pre klinickú činnosť a styk s praxou 
 prof. Trbolovej s novozvoleným prezídiom KVL SR na 
 čele s prezidentom MVDr. Ľ. Kráľom, viceprezidentom 
 MVDr. Ľ. Novotným a členmi prezídia MVDr. L. Stodolom 

 a MVDr. M. Baranom.
• 17. 12. 2020 najvyšší predstavitelia piatich subjektov 
 – predseda KSK Rastislav Trnka, primátor Košíc Jaroslav 
 Polaček, rektor UPJŠ Pavol Sovák, rektor TUKE Stanislav 
 Kmeť a rektorka UVLF Jana Mojžišová za prítomnosti 
 štátneho tajomníka Ministerstva investícií, regionálne- 
 ho rozvoja a informatizácie SR Mareka Antala a 
 podpredsedu SAV Petra Samuelyho predstavili svoje 
 rozhodnutie založiť spoločný klaster, ktorý má pomôcť 
 zastaviť odliv mozgov z východného Slovenska. Päť 
 partnerov pracuje na založení Inovačného centra 
 Košického kraja, ktoré by malo vzniknúť v lete 2021. 
 Úlohou centra bude koordinovať vývoj a zavádzanie 
 inovácií a nových technológií do praxe s cieľom 
 pozdvihnúť tak ekonomickú a s ňou spojenú sociálnu 
 úroveň kraja na úroveň priemeru Európskej únie.

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

• Mesiace november a december sa niesli v znamení  
 zhoršujúcej sa pandemickej situácie COVID-19 a z nej 
 vyplývajúcich opatrení. 
• V mesiaci november sa výučba vo všetkých študijných 
 programoch realizovala výlučne on-line formou. Z 
 uvedeného dôvodu bolo potrebné upraviť harmono- 
 gram štúdia u študentov 6. ročníkov ŠP VVL a GVM a 
 presunúť výučbu niektorých predmetov.
• Od 30. 11. 2020 bola študentom 6. ročníka ŠP VVL 
 obnovená prezenčná formy výučby v rámci blokovej 
 výučby štátnicových predmetov, ktorá sa ukončila do 
 15. 12. 2020. Uvedené dva týždne umožnili študentom 
 6. ročníka ŠP VVL absolvovať požadovanú časť praktic- 
 kej výučby a následne pristúpiť k štátnej skúške.
• Prorektor pre vzdelávanie MVDr. M. Tomko, PhD., 
 absolvoval v mesiacoch november a december viacero 
 on-line stretnutí:
 a. v dňoch 9. – 11. 11. 2020 sa zúčastnil konferencie EAFP,
 b. dňa 2. 12. 2020 sa v rámci zasadnutia RVV RVŠ zúčastnil 
  diskusie k pripomienkam k návrhu metodiky a rozpisu 
  dotácií pre rok 2021,
 c. dňa 3. 12. 2020 sa zúčastnil výročnej konferencie 
  EAEVE.
• V mesiaci december pripravilo študijné oddelenie návrh 
 na organizáciu prípravného kurzu pred prijímacím 

 konaním na ak. rok 2021/2022, ktorý sa pre študentov 
 študujúcich v slovenskom jazyku bude realizovať on-line 
 formou. V príprave je tiež podobný kurz aj pre uchádza- 
 čov o štúdium v anglickom jazyku, ktorý by sa mal začať 
 realizovať od nasledujúceho ak. roka.
• Nakoľko nielen výučba sa z dôvodu nepriaznivej  
 epidemiologickej situácie realizovala on-line formou,  
 ale vedenie prijalo rozhodnutie realizovať touto 
 formou aj hodnotenie študijných výsledkov, študijné  
 oddelenie pripravilo návrh a pokyny k realizácii skúšok 
 v zimnom semestri ak. roka 2020/2021 dištančnou 
 formou prostredníctvom systému Moodle.
• V spolupráci s kvestorom univerzity sme pripravili krátke 
 propagačné videá o UVLF v Košiciach v slovenskom a 
 anglickom jazyku pre potreby prezentácie možností  
 štúdia na on-line vzdelávacích veľtrhoch.
• Zapojili sme sa do on-line prezentácie štúdia v 
 slovenskom jazyku na našej univerzite prostredníctvom 
 firmy Gadeamus.

 
  

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

činnosť a doktorandské štúdium

• V rámci koncoročnej bilancie doktorandského štúdia 
 je možné konštatovať, že všetky požadované mate- 
 riály (zápisné listy, študijný program doktoranda, výroč- 
 né hodnotenie doktoranda) boli školiteľmi a doktorand- 
 mi odovzdané v požadovanom termíne. Obdobne bola 
 zväčša spracovaná agenda v AIS, čo svedčí o dobrej dis- 
 ciplíne všetkých zúčastnených v tejto oblasti, aj keď stá- 
 le sa vyskytujú určité detaily, ktoré je potrebné riešiť. 
 V priebehu oboch mesiacov bol individuálne riešený ce- 
 lý rad žiadostí doktorandov o rôzne druhy zmien v dok- 
 torandskom štúdiu, 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 2020 zapísa- 
 ných 117 (o 5 menej v porovnaní s minulým rokom) 
 doktorandov, z toho je 82 doktorandov v dennej a 35 
 doktorandov v externej forme štúdia. Oproti minulému 
 akademickému roku mierne klesol počet doktorandov, 
 ktorí majú prerušené štúdium (18). Zatiaľ štyria dokto- 
 randi v tomto akademickom roku štúdium zanechali. 
• Aj tohto roku, napriek nepriaznivej situácii v súvislosti 
 s pandémiou COVID-19, bol organizačne a technicky 
 zabezpečený 15. ročník seminára doktorandov venova- 
 ného pamiatke akademika Boďu. Seminár sa konal v 
 dňoch 12. a 13. 11. 2020 na UVLF v Košiciach, a to tele- 
 komunikačnou formou v prostredí MS Teams. Príspevky 
 zo seminára doktorandov boli uverejnené v recen- 
 zovanom zborníku s názvom Vedecké práce dokto- 
 randov 2020. Obdobne ako v minulom roku, aj tento 
 rok bol evidentný významný nárast aktívne zúčastnených 
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   doktorandov z UVLF. ( bližšie informácie v osobitnom 

 príspevku)
• Na základe požiadavky MŠVVaŠ SR bol vypracovaný 
 návrh nominantov na zastúpenie SR v programových 
 výboroch rámcového programu Horizont Európa – na 
 pozíciu národných delegátov, národných expertov, ako 
 aj členov tematických pracovných skupín v progra- 
 mových výboroch programu Horizont Európa: zdravie a 
 potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľno- 
 hospodárstvo a životné prostredie nasledovne: progra- 
 mový výbor zdravie: národný delegát – prof. MVDr. A.  
 Ondrejková, PhD., národný expert doc. MVDr. D. Mudro- 
 ňová, PhD., člen tematickej pracovnej skupiny prof. 
 MVDr. R. Herich, PhD. Programový výbor potraviny, 
 biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo 
 a životné prostredie: národný delegát – doc. MVDr. 
 P. Popelka, PhD., národný expert prof. MVDr. S. Marcin- 
 čák, PhD., člen tematickej pracovnej skupiny doc. MVDr. 
 I. Kožárová, PhD.
• Na základe požiadavky Rady vysokých škôl na nominá- 
 cie na členov odborových rád APVV boli navrhnutí  
 nasledovní nominanti: rada pre prírodné vedy – RNDr.  
 L. Váhovská, PhD., rada pre lekárske vedy – prof. MVDr. 
 Z. Faixová, PhD., rada pre pôdohospodárske vedy – doc.  
 MVDr. O. Nagy, PhD. 
• Na základe požiadavky MŠVVaŠ SR bola vykonaná veri- 
 fikácia údajov – úspešnosť grantov príslušnou vysokou 
 školou za rok 2019 pre účely rozpisu dotácie minister- 
 stvom na rok 2021.
• Boli aktualizované a rozšírené „Všeobecné obchodné  
 podmienky pre predaj tovaru online prostredníctvom 
 webovej stránky e-shop.uvlf.sk“ o možnosť predaja pub- 
 likácií okrem tlačenej aj v elektronickej forme.
• Dňa 26. 11. 2020 sa uskutočnilo online zasadnutie Ra- 
 dy VŠ pre vedu, techniku a umenie, ktorého som sa 
 zúčastnil. Cieľom zasadnutia boli informácie týkajúce sa  
 metodiky dotácie pre vysoké školy na rok 2021.

• Organizačne bolo zabezpečené habilitačné konanie 
 MVDr. Slavomíra Horňáka, PhD., z kliniky malých zvierat. 
 Habilitačné konanie v odbore habilitačného konania 
 a inauguračného konania vnútorné choroby zvierat sa 
 uskutočnilo dňa 7. 12. 2020 o 14.00 hod. v aule paviló- 
 nu morfologických disciplín za dodržania všetkých proti- 
 epidemických zásad v súvislosti s pandémiou COVID-19.
• Dňa 9. 12. 2020 sa konalo zasadnutie Vedeckej rady 
 UVLF. Hlavným programom jednania bolo vyhodnotenie 
 výročných správ o kvalite a o klinickej činnosti a styku 
 s praxou UVLF v Košiciach za akademický rok 2019/2020. 
 ( bližšie informácie v osobitnom príspevku)
• Ku koncu roka vznikla povinnosť prípravy záverečných 
 obhajob projektov KEGA. Toho roku sa jedná o 3 projekty, 
 vedúcimi ktorých sú doc. MVDr. V. Almášiová, PhD., MVDr. 
 M. Halán, PhD., a doc. RNDr. J. Staničová, PhD. V súvis- 
 losti s pandémiou COVID-19 došlo k posunutiu termí- 
 nu odovzdania záverečných správ KEGA do 31. 3. 2021, 
 s čím súvisia aj posuny termíny obhajob výsledkov 
 projektov, ktoré sa v minulosti konali v priebehu 
 decembra – januára.
• V priebehu decembra sa uskutočnilo jednanie so 
 zástupcom firmy LED-SOLAR, ktorý prejavil záujem o 
 spoluprácu vo vedeckej oblasti na základe zmluvy o 
 spolupráci s UVLF.
• V decembri 2020 bolo vydané 4. samostatné číslo vedec- 
 kého časopisu Folia Veterinaria. Bol vypracovaný a dopl- 
 nený opis časopisu Folia Veterinaria pre účely vyda- 
 vateľstva DeGruyter-Sciendo, ktorý sa nachádza aj na 
 webovom sídle UVLF. Všetky 4 čísla časopisu vyšli v ro- 
 ku 2020 kvartálne v stanovených termínoch a v stano- 
 venom rozsahu ako Open Access vo vydavateľstve 
 DeGruyter-Sciendo, a to už 5. rok po sebe. To umožňuje 
 dostupnosť časopisu v širokých medzinárodných data- 
 bázach. Poďakovanie za to patrí najmä tým pracovníkom 
 UVLF, ktorí svojimi publikáciami podporili pravidelnosť 
 vydávania a zvyšujúcu sa vedeckú úroveň časopisu.

 
  
 
 

Z agendy
prof. MVDr. Jozefa Nagya, PhD.,

prorektora pre rozvoj školy
a hodnotenie kvality

• Vedenie UVLF odporučilo rektorke UVLF schváliť nomi- 
 náciu prof. MVDr. Anny Ondrejkovej, PhD., MVDr. Zuzany 
 Hurníkovej, PhD., doc. MVDr. Petra Popelku, PhD., a 
 MVDr. Rastislav Saba, PhD., na spoločné stretnutie 
 zástupcov organizácií nominovaných pre spoluprácu 
 s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín podľa 
 článku 36 nariadenia (ES) č. 178/2002 zameranom na 
 poskytnutie aktuálnych informácií o vedeckej spolupráci 
 s EFSA (vrátane grantov a projektov EFSA), ktoré sa us- 
 kutočnilo dňa 26. 11. 2020 online prostredníctvom Micro- 
 soft Teams.
• Boli spracované a schválené materiály „Analýza samo- 
 hodnotiacich správ pracovísk k Výročnej správe o kvali- 
 te UVLF v Košiciach za akademický rok 2018/2019“ a 
 „Reakcia vedenia UVLF na otázky a pripomienky z 
 anonymných dotazníkových prieskumov za rok 2019“.
• Bola spracovaná Výročná správa o kvalite UVLF v Koši- 
 ciach za akademický rok 2019/2020. Výročná správa 
 bola prerokovaná komisiou pre hodnotenie kvality (per 
 rollam 23. – 27. 11. 2020), vedením UVLF (1. 12. 2020), 
 Vedeckou radou UVLF (9. 12. 2020) a schválená Akade- 
 mickým senátom UVLF (17. 12. 2020). Plánované zasad- 
 nutie Správnej rady UVLF (21. 12. 2020) malo v progra- 
 me prerokovanie výročnej správy, zasadnutie sa neusku- 
 točnilo z dôvodu nepriaznivého vývoja epidemiologic- 

 kej situácie a ďalším šírením pandémie ochorenia COVID- 
 19.
• V dňoch 23. – 27. 11. 2020 sa uskutočnilo per rollam 
 zasadnutie komisie pre hodnotenie kvality. Členovia 
 komisie prerokovali Výročnú správu o kvalite UVLF v Ko- 
 šiciach za akademický rok 2019/2020, Analýzu samo- 
 hodnotiacich správ pracovísk k Výročnej správe o kvali- 
 te UVLF v Košiciach za akademický rok 2018/2019, Reak- 
 cie vedenia UVLF na otázky a pripomienky z anonym- 
 ných dotazníkových prieskumov za rok 2019 a návrh 
 nového vnútorného predpisu Zabezpečovanie kvality 
 vysokoškolského vzdelávania na UVLF v Košiciach.
• Vedenie UVLF spracovalo vnútorné predpisy „Zabezpe- 
 čovanie kvality vysokoškolského vzdelávania na Univer- 
 zite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach“,  
 „Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesor 
 a docent na Univerzite veterinárskeho lekárstva a 
 farmácie v Košiciach“, „Zásady získavania vedecko-peda- 
 gogických titulov docent a profesor na Univerzite vete- 



 
  
 

 

 rinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach“ a „Minimál- 
 ne kritériá tvorivej činnosti pri obsadzovaní pracov- 
 ných miest vysokoškolský učiteľ a výskumný pracovník 
 na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Koši- 
 ciach“. Vnútorné predpisy „Zabezpečovanie kvality vy- 
 sokoškolského vzdelávania na Univerzite veterinárske- 
 ho lekárstva a farmácie v Košiciach“, „Všeobecné krité- 
 riá na obsadzovanie funkcií profesor a docent na Univer- 
 zite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach“, 
 „Zásady získavania vedecko-pedagogických titulov 
 docent a profesor na Univerzite veterinárskeho lekárst- 
 va a farmácie v Košiciach“ boli prerokované Akade- 
 mickým senátom UVLF v Košiciach (17. 12. 2020) a 
 schválené Vedeckou radou UVLF v Košiciach (9. 12. 
 2020) a vnútorný predpis „Minimálne kritériá tvorivej 
 činnosti pri obsadzovaní pracovných miest vysoko- 
 školský učiteľ a výskumný pracovník na Univerzite ve- 
 terinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach“ bol schvá- 
 lený Vedeckou radou UVLF v Košiciach (9. 12. 2020).
• V súlade s § 75 ods. 2 a 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vyso- 
 kých školách a o zmene a doplnení niektorých záko- 
 nov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 269/2018 
 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzde- 
 lávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. 
 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niekto- 
 rých zákonov v znení neskorších predpisov, štandard- 
 mi pre vnútorný systém a štandardmi pre habili- 
 tačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov 
 bol predložený návrh na zmenu osôb zodpovedných za 
 uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečovanie kvality študij- 
 ných programov a odborov habilitačného a inaugu- 
 račného konania a návrh na zmenu osôb zodpovedných 
 za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študij- 
 ného programu (podľa predchádzajúcej právnej úpravy 
 garantov, spolugarantov) spojeného prvého a druhého 
 stupňa všeobecné veterinárske lekárstvo, v študijných 
 programoch tretieho stupňa súdne a verejné veterinárske 
 lekárstvo, veterinárna morfológia a fyziológia, hygiena 
 chovu zvierat a životné prostredie, hygiena potravín 
 a osôb zodpovedných za rozvoj a zabezpečenie kvality  
 odboru habilitačného konania a inauguračného kona- 
 nia (podľa predchádzajúcej právnej úpravy garantov)  
 v odboroch habilitačného konania a inauguračného 

 konania súdne a verejné veterinárske lekárstvo, vete- 
 rinárna morfológia a fyziológia, hygiena chovu zvierat 
 a životné prostredie.
• V priebehu mesiacov november a december sa usku- 
 točnili zasadnutia komisií pre vytváranie, úpravu a perio- 
 dické hodnotenie novonavrhnutých študijných pro- 
 gramov prvého stupňa „veterinárna sestra“ a „rodinný 
 farmár“ a druhého stupňa „welfare a ochrana zvierat“.
• V mesiacoch november (26. 11. 2020) a december (8. 
 12. 2020) sa uskutočnili pracovné stretnutia so zástup- 
 cami spoločnosti Humac s. r. o., o možnosti zapojenia 
 UVLF a spoločnosti Humac do výzvy na predkladanie 
 žiadostí o schválenie obsahových námetov na zriaďo- 
 vanie a prevádzku operačných skupín EIP, zameraných 
 na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva z 
 programu rozvoja vidieka 2014 – 2020.
• Bol realizovaný predaj bažanta poľovného pre zamest- 
 nancov UVLF živého, vykrveného (nepitvaného, neoškl- 
 baného) a v spolupráci so spoločnosťou Hydina Slovens- 
 ko ošklbaného a vypitvaného.
• Na základe schválenia Správnou radou Neinvestičného 
 fondu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie 
 v Košiciach (23. 10. 2020) o použití prijatého podielu 
 zaplatenej dane z príjmu za rok 2018 na účel zlepšenia 
 technického vybavenia potrebného pre dištančnú for- 
 mu štátnych skúšok v celkovej výške 2.001,80 € bol 
 program zasadnutia Správnej rady Neinvestičného fon- 
 du Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie 
 v Košiciach dňa 15. 12. 2020 zameraný na návrh na 
 uzatvorenie zmluvy o výpožičke na hnuteľné veci (Jab- 
 ra SPEAK 810, USB, Logitech C920 HD Pro Webca, webka- 
 mera, JOBY GorillaPod 500, statív čierny, Microsoft 
 Surface Pro X L TE SQ1/8GB Black, PremiumCOrd reduk- 
 cia USB-C na micro USB M/F).
• Dňa 22. 12. 2020 sa uskutočnilo online stretnutie Rady 
 partnerstva Košického kraja, ktoré bolo organizované 
 pre potreby programového obdobia 2021 – 2027. Rada 
 partnerstva pozostáva z komôr a kooperačných rád. 
 UVLF v Košiciach je súčasťou Komory sociálno-ekono- 
 mických partnerov, akademického sektora, neziskového 
 sektora a cirkví a Kooperačnej rady akademického 
 sektora a inovačných subjektov.

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

a internacionalizáciu

• Projekt strategického partnerstva v oblasti vysokoškols- 
 kého vzdelávania Erasmus+ KA2 pod názvom Inovácia 
 štruktúry a obsahového zamerania študijných progra- 
 mov profilujúcich potravinárske študijné odbory s 
 ohľadom na digitalizáciu výučby bol zaradený medzi 
 financované návrhy. UVLF v Košiciach je partnerom 
 projektu (kontaktná osoba prof. MVDr. Slavomír  
 Marcinčák, PhD.), hlavným koordinátorom projektu je  
 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, SR.
• UVLF v Košiciach pokračuje v prípravách na zapojenie 
 sa do projektu European Universities v rámci Erasmus+ 
 podprogramu KA2 Cooperation for innovation and 
 exchange of good practice. 
• Novoprijatí študenti doktorandského štúdia od akade- 
 mického roku 2021/2022 budú mať povinnosť absol- 
 vovať mobilitu v zahraničí počas doktorandského štúdia.
• Bola vypísaná výzva na mobility v rámci programu 
 Erasmus+ pre zamestnancov a študentov UVLF v Koši- 
 ciach na LS 2020/2021 a na akademický rok 2021/2022.

• Pod záštitou Spolku košických študentov farmácie 
 (SKŠF), UVLF v Košiciach a SLeK sa od akademického 
 roku 2020/2021 začal realizovať projekt Certifikát aktív- 
 eho študenta (CAŠ). Vzhľadom na prijaté bezpečnostné 
 a preventívne opatrenia súvisiace so šírením infekcie 
 COVID-19 bolo predĺžené štúdium pre študentov rigo- 
 rózneho konania.
• Vedeckému časopisu Folia Pharmaceutica Cassoviensia 
 bolo pridelené e-ISSN 2729-790X (on-line) k ISSN 2585- 
 9609 (tlačené vydanie). Pridelené ISSN je potrebné 
 uviesť čo najskôr, aby mohol byť záznam o časopise 
 zaradený do národnej databázy ISSN. Záznam o časopise 
 sa stane tiež súčasťou celosvetovej databázy ISSN spra- 
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 vovanej medzinárodným centrom ISSN v Paríži.
• Vyšlo 4. číslo vedeckého časopisu Folia Pharmaceutica 
 Cassoviensia v roku 2020. 
• Na súťaži posterov 2020 ERASMUS Poster design Com- 
 petition počas konferencie ONLINE ERASMUS Congress 
 and Exhibition zvíťazil poster, ktorý do súťaže zaslala 
 UVLF v Košiciach. Univerzita tak dosiahla zaujímavý 
 úspech v oblasti, ktorá nie je jej prioritou, no zohráva 
 významnú úlohu pri propagácii medzinárodných aktivít. 
 Na príprave a realizácii plagátu sa spolupodieľali Bc. Ivana 

 Báštiová, MVDr. Monika Garčárová a MVDr. Libuša Bodná- 
 rová z Univerzitnej knižnice a edičného strediska (UKES).  
• V čase od 9. – 11. 11. 2020 sa uskutočnila virtuálna kon- 
 ferencia European Association of Faculties of Pharmacy 
 pod názvom Synergism in pharmacy education: a new 
 dimension. 
• Dňa 21. 11. 2020 sa uskutočnil 21. lekárnický kongres 
 2020 on-line pod názvom Moderná lekáreň 21. storočia 
 realita, očakávania a výzvy.
• Dňa 24. 11. 2020 sa uskutočnilo on-line valné zhromaž- 
 denie Slovenskej akademickej asociácie pre medziná- 
 rodnú spoluprácu (SAAIC). 
• Dňa 2. 12. 2020 sa uskutočnil on-line tematický seminár 
 Cesta k implementaci nástrojů iniciativy European Student 
 Card.
• Dňa 4. 11. 2020 zorganizovala SAIA, n. o., on-line webinár 
 venovaný Human Resources Excellence in Research 
 Award. 
• MŠ VVaŠ SR uvažuje o možnosti vybudovať v univer- 
 zitnom areáli v Paríži „Slovenský dom“, resp. ako alterna- 
 tívu „Spoločný dom V4“, ktorý by sa stal zdieľaným pries- 
 torom pre slovenských študentov a vedcov študujúcich 
 alebo pôsobiacich v Paríži a zároveň by mohol slúžiť ako 
 priestor na propagáciu SR, slovenského umenia a kultúry.
 kológia. Posúdenie prihlášok uchádzačov na rigorózne 
 konanie sa uskutočnilo per rollam. Dňa 21. 10. 2020 bo- 
 li emailom zaslané podklady pre posúdenie uchádzačov 
 o rigorózne štúdium na ak. r. 2020/2021 všetkým členom 
 Rady rigorózneho konania (RRK). Členovia komisie v 
 stanovenom termíne do 26. 10. 2020 zaslali svoje sta- 
 noviská. Všetci členovia RRK (10) sa vyjadrili kladne.

• Na základe odoslaných podkladov prednostov kliník 
 bola spracovaná a do zasadnutia vedeckej rady predlo- 
 žená správa Vyhodnotenie klinickej činnosti na UVLF v 
 Košiciach v AR 2019/20.
• Dňa 5. 11. 2020 sa prorektorka Trbolová zúčastnila 
 on-line zasadnutia EVERI komisie. Zasadnutia sa zúčast- 
 nilo 28 členov komisie, ktoré viedol riaditeľ EVERI 
 Masenzio Fornasier. Na zasadnutí boli prerokované 
 otázky pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania 
 vo veterinárnej medicíne v čase pandémie COVID 19. 
 Piere Lekeux, riaditeľ ESEVT, informoval o téme teleme- 
 dicína, prezident EAEVE Stefan Martinot informoval o 
 vizitáciách pracovných skupín a úpravách v termínoch 
 kvôli celosvetovej pandémii COVID 19. V mene študent- 
 skej organizácie IVSA podala informácie jej predsedníč- 
 ka, Merel Knops. Na záver prebehlo on-line hlasovanie 
 navrhnutých kandidátov do prezídia EVERI.
• V súvislosti s výskytom afrického moru ošípaných v 
 Čalovke a následnou likvidáciou chovu bola riaditeľom 
 ŠPP Z. Teplica Ing. I. Seňkom na základe výzvy Minis- 
 terstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR odosla- 
 ná žiadosť na náhradu materiálnych škôd spôsobených 
 týmto ochorením.
• Zvieracia ombudsmanka Mgr. Zuzana Stanová požiadala 
 UVLF v Košiciach o spoluprácu v oblasti expertíznej čin- 

 nosti pre prežúvavce a exotické zvieratá. Do týchto pozí- 
 cií boli prednostami kliník navrhnutí dvaja pracovníci. 
 Z kliniky prežúvavcov MVDr. V. Hisira, PhD., a z kliniky 
 vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat MVDr. L.  
 Molnár, PhD. 
• Na základe požiadavky viceprezidenta KVL SR, MVDr. L.  
 Stodolu bola vedúcim pracovníkom odoslaná požiadav- 
 ka na témy webinárov a určenie prednášajúceho – 
 špecialistu v danej problematike. KVL SR prejavila záu- 
 jem o on-line webináre s tematikou dietetiky a výživy 
 psov, mačiek, exotických a hospodárskych zvierat, pa- 
 razitológie, infekčných ochorení, chirurgie, ortopédie,  
 neurológie, oftalmológie a internej medicíny malých 
 zvierat. 
• Dňa 28. 11. 2020 sa prorektorka Trbolová zúčastnila XXX. 
 snemu KVL SR, ktorý sa uskutočnil v Tatralandii. Snem 
 KVL SR bol volebným snemom. Z navrhovaných kandi- 
 dátov na funkciu prezidenta KVL získal najvyššie hlaso- 
 vé preferencie MVDr. Ľubomír Kráľ. Novým viceprezi- 
 dentom sa stal MVDr. Ľubomír Novotný a za členov 
 prezídia boli zvolení MVDr. Miroslav Baran, MVDr. La- 
 dislav Stodola a MVDr. Martin Vavřík.
• V mesiaci november a december prebiehali intenzívne 
 prípravy na vytváraní nového študijného bakalárskeho 
 programu veterinárna sestra. V tejto súvislosti bolo 
 uskutočnených niekoľko on-line stretnutí zodpoved- 
 ných pracovníkov za uvedený študijný program z UVLF 
 v Košiciach (prorektorka prof. MVDr. A. Trbolová, PhD., 
 prorektor MVDr. M. Tomko, PhD., prof. MVDr. M. Svoboda, 
 CSc., doc. MVDr. J. Toporčák, PhD., doc. MVDr. J. Bílek,  
 PhD., MVDr. T. Weissová, PhD., a MVDr. L. Molnár, PhD.) 

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

prorektorky pre klinickú činnosť a styk s praxou
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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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 ako aj špecialistov z externého prostredia (MVDr. M. 
 Kvalík, PhD., Dip ECDV, MRCVS, a MVDr. L. Stodola).
• Od decembra 2020 boli so súhlasom vedenia skrá- 
 tené otváracie hodiny univerzitnej lekárne kvôli odchodu 
 pracovníčky lekárne na iné pracovné miesto mimo UVLF 
 v Košiciach a s tým súvisiacou zvýšenou administra- 
 tívnou zaťaženosťou vedúceho lekárne. Skrátená otvá- 
 racia doba bude platná až do odvolania.
• Dňa 15. 12. 2020 sa uskutočnilo pracovné stretnutie 
 rektorky Dr. h. c. prof. MVDr. J Mojžišovej, PhD., a prorek- 
 torky pre klinickú činnosť a styk s praxou prof. MVDr. 
 A. Trbolovej, PhD., s novozvoleným prezidentom KVL 
 SR MVDr. Ľ. Kráľom, viceprezidentom MVDr. Ľ. Novot- 
 ným a členmi prezídia KVL SR MVDr. L. Stodolom a MVDr. 
 M. Baranom.
• Univerzitná veterinárna nemocnica bola aj počas vianoč- 
 ných sviatkov a Silvestra v nepretržitom, avšak obme- 
 dzenom režime. Urgentné operačné zákroky boli vyko- 
 návané bez obmedzenia, plánované operačné zákroky sa 
 presunuli od 11. 1. 2021. Klinika malých zvierat fungova- 
 la v nepretržitom pohotovostnom režime, klienti sa 
 objednávali na vyšetrenia telefonicky s výnimkou urgent- 
 ných stavov, ktoré boli ošetrené ihneď po príchode do 
 UVN. V období sviatkov bol zaznamenaný na klinike 
 malých zvierat zvýšený nárast denných pacientov, pa- 
 cientov v pohotovostných službách a tiež vzrástol aj  
 počet hospitalizovaných pacientov. Denný počet ošetre- 

 ných pacientov na KMZ sa pohyboval od 50 – 65, počet 
 hospitalizovaných pacientov v tomto období bol 39 a 
 počet pohotovostných prípadov presiahol viac ako 120 
 ošetrených pasov a mačiek. Urgentné operačné zákro- 
 ky boli vykonané u 18 pacientov. Aj tieto údaje svedčia 
 o preferenciách klientov a využití kvalitne poskytova- 
 ných služieb v UVN. Taktiež aj klinika vtákov, exotických 
 a voľne žijúcich zvierat zaznamenala v období vianoč- 
 ných sviatkov zvýšený nárast pacientov. Denne ošetrili 
 5 – 10 pacientov a hospitalizovaných bolo 8 pacientov. 
 Na klinike koní boli poskytované všetky služby pre pa- 
 cientov, od vyšetrení cez hospitalizácie a urgentné 
 operácie. Okrem iného službukonajúci veterinárni leká- 
 ri vykonali 8 výjazdov k pacientom, ktorých stav nedo- 
 voľoval prepravu na kliniku koní. Pracovníci kliniky 
 pokračovali v tomto období aj v experimentálno- 
 -vedeckej činnosti, ktorá bola vykonaná u šiestich koní 
 v Dobšinej. V období sviatkov bolo na klinike koní hos- 
 pitalizovaných 10 pacientov a ošetrených ďalších 15 pa- 
 cientov. Klinika prežúvavcov a klinika ošípaných v období 
 sviatkov zabezpečovala nepretržitú starostlivosť pre 
 zvieratá určené na pedagógiu a tiež o experimentálne 
 zvieratá. Na klinike prežúvavcov bol vykonaný aj urgent- 
 ný cisársky rez u dojnice. Okrem iného obe kliniky posky- 
 tovali konzultačné a poradenské služby pre externé 
 prostredie.

Z agendy Ing. Róberta Schrétera, PhD.,
kvestora
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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 

• V priebehu novembra a decembra sa do pavilónu 39 
 postupne sťahoval bývalý ústav anatómie.
• V novembri a decembri pokračovali úpravy priestorov  
 pre kancelárie Katedry morfologických disciplín v pavi- 
 lóne č. 17. Rovnako sa rozbehli práce na prízemí za 
 Centrom klinických zručností pre Centrum klinickej rege- 
 neračnej medicíny.
• Univerzita rovnako začala s prípravou na stavebné prá- 
 ce na adaptáciu priestorov v zadnej časti P17 pre Katedru 
 morfologických disciplín pre patologické disciplíny.
• V priebehu novembra a decembra prebiehali stavebné 
 práce na projekte na zníženie energetickej náročnosti 
 pavilónu č. 12.
• Projekt zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 17 
 čaká na kolaudačné rozhodnutie.
• V štádiu schvaľovania je stále projekt Progresívne 
 funkčné polymérne materiály s repelentným účinkom v 
 rámci výziev na dlhodobý strategický výskum. 
• Univerzita získala v decembri od Ministerstvo školstva,  
 vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa 
 odseku 59 Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu 
 verejným vysokým školám na rok 2020 dva projekty na 
 rozvoj:
 – Nadstavba centra klinických zručností – virtuálny pa- 
  cient (projekt nadväzuje na aktivity riešené v rámci 
  nasadenia systému OpenLabyrint),
 – Príprava štúdie uskutočniteľnosti integrácie výskum- 
  ných univerzít mesta Košice (projekt má za úlohu 
  zistiť, či a do akej miery je možné pre univerzity v Koši- 
  ciach vystupovať navonok ako jeden subjekt).

• Koncom decembra prebehlo zúčtovanie so štátnym 
 rozpočtom. Univerzita tiež v decembri zaslala Ministers- 
 tvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej repub- 
 liky povinné výstupy z modulu UNIKAN za rok 2019.
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• Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovens- 
 kej republiky uzavrelo rozpis Metodiky rozpisu dotácií 
 zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 
 2021. Aktuálne nastavenie metodiky znamená pre UVLF 
 zníženie dotácie o 1,7 milióna eur. Toto zníženie vyplýva 
 jednak z celkového zníženia finančných prostriedkov 
 pre verejné vysoké školy (výrazný medziročný pokles 
 finančných prostriedkov) a z poklesu podielov výkonov 
 UVLF v Košiciach vo vzdelávaní a vo vede. Znižovanie 
 finančných prostriedkov pre verejné vysoké školy v roku 
 2021 bolo avizované o 25 miliónov, v roku 2022 o 45 mili- 

Vývoj dotácie pre UVLF v rokoch 2012 - 2021
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 ónov a v roku 2023 až o 74 miliónov. Výpadok 1,7 milióna 
 pre rok 2021 sa podpísal pod skutočnosť, že všetky voľ- 
 né finančné prostriedky, ktoré bolo možné použiť na- 
 príklad na koncoročné odmeny boli presunuté do 
 rezervy na rok 2021, keďže bez nich by nebolo možné 
 riadne vyplácanie mesačných miezd zamestnancov. 
 Výpadok financovania je možné prekonať len zvýšením 
 výkonu vo vedecko-výskumnej činnosti, obmedzením 

 stavebnej údržby v roku 2021 iba na nevyhnutné 
 minimum, dôslednou kontrolou a racionalizáciou 
 spotreby materiálu, zvýšením energetickej efektivity, 
 udržaním počtu zahraničných študentov a ďalším redu- 
 kovaním počtu zamestnancov. Univerzita bude musieť 
 v roku 2021 implementovať niekoľko optimalizačných 
 a úsporných opatrení a intenzívne rokovať s MŠVVaŠ SR 
 o financovaní pre rok 2022.

 Zasadala vedecká rada
 Zasadnutie Vedeckej rady UVLF v Košiciach (ďalej len VR) 
dňa 9. decembra 2020 otvorila a viedla jej predsedníčka 
a rektorka UVLF Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., 
ktorá v úvode navrhla zmenu poradia bodov rokovania, a to 
prerokovanie pôvodného bodu programu č. 5 ako bod č. 2, 
čo členovia VR jednohlasne schválili, a rokovanie prebiehalo 
podľa nasledovného programu:

 1. Odovzdanie dekrétu docenta doc. MVDr. Martinovi 
  Levkutovi, PhD., v odbore habilitačného a inaugurač- 
  ného konania veterinárna morfológia a fyziológia a 
  doc. MVDr. Ivete Maskaľovej, PhD., v odbore habilitač- 
  ného a inauguračného konania výživa zvierat a diete- 
  tika
 2. Návrh na udelenie vedeckej hodnosti „doctor scien- 
  tiarum” („DrSc.”) MVDr. Martine Miterpákovej, PhD., z 
  Parazitologického ústavu SAV v Košiciach v odbore 
  infekčné a parazitárne choroby zvierat 
 3. Návrh na menovanie za docenta MVDr. Slavomíra 
  Horňáka, PhD., v odbore habilitačného a inaugurač- 
  ného konania vnútorné choroby zvierat 
 4. Výročná správa o kvalite na Univerzite veterinár- 
  skeho lekárstva a farmácie v Košiciach za akademický 
  rok 2019/2020
 5. Výročná správa o klinickej činnosti a styku s praxou na 
  Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Koši- 
  ciach za akademický rok 2019/2020
 6. Zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania 
  na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v 
  Košiciach
 7. Zásady postupu získavania vedecko-pedagogických 
  titulov docent a profesor na UVLF v Košiciach
 8. Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesor 
  a docent
 9. Návrh osôb zodpovedných za uskutočňovanie, rozvoj 
  a zabezpečenie kvality študijných programov a od- 
  borov habilitačného a inauguračného konania
 10. Diskusia 
 11. Rôzne (návrh na začatie inauguračného konania doc. 
  MVDr. Petra Popelku, PhD., v odbore habilitačného a 
  inauguračného konania hygiena potravín; návrh na 
  zmenu oponenta v habilitačnom konaní MVDr. Zuza- 
  ny Hurníkovej, PhD., v odbore habilitačného a inau- 
  guračného konania infekčné a parazitárne choroby 
  zvierat; návrh na školiteľov na 3. stupni štúdia: doc. 
  MVDr. Martin Levkut, PhD., z UVLF v Košiciach v š. p. 
  veterinárna morfológia a fyziológia; MVDr. Iveta 
  Maskaľová, PhD., z UVLF v Košiciach v š. p. výživa zvie- 
  rat a dietetika; návrh nominácie prof. Ing. Štefana 
  Vilčeka, DrSc., na udelenie prémie Literárneho fondu 
  určenej vedeckým, vedecko-pedagogickým a od- 

  borným pracovníkom, ktorí dovŕšili vek 70 rokov a 
  významnou mierou sa zaslúžili o rozvoj slovenskej 
  vedy doma i v zahraničí)
 12. Uznesenia VR
 13. Záver
 Zasadnutia sa zúčastnilo 29 členov VR, 16 prezenčne a 13 
online.
Vedecká rada schválila:
 1. Návrhy predložené:
  a) v bode 2 na udelenie vedeckej hodnosti „doctor 
   scientiarum” („DrSc”) MVDr. Martine Miterpákovej,  
   PhD., z Parazitologického ústavu SAV v Košiciach v 
   odbore infekčné a parazitárne choroby zvierat;
  b) v bode 3 návrh na menovanie za docenta MVDr. 
   Slavomíra Horňáka, PhD., v odbore habilitačného 
   a inauguračného konania vnútorné choroby zvie- 
   rat;
  c) v bode 6 Zabezpečovanie kvality vysokoškols- 
   kého vzdelávania na Univerzite veterinárskeho 
   lekárstva a farmácie v Košiciach
  d) v bode 7 Zásady postupu získavania vedecko-peda- 
   gogických titulov docent a profesor na UVLF v Koši- 
   ciach
  e) v bode 8 Všeobecné kritériá na obsadzovanie 
   funkcií profesor a docent
  f ) v bode 9 Návrh osôb zodpovedných za uskutočňo- 
   vanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijných 
   programov a odborov habilitačného a inaugurač- 
   ného konania
 2. Návrhy predložené v bode Rôzne:
  a) návrh na začatie inauguračného konania doc.  
   MVDr. Petra Popelku, PhD., v odbore habilitačného 
   a inauguračného konania hygiena potravín;
  b) návrh na zmenu oponenta v habilitačnom konaní 
   MVDr. Zuzany Hurníkovej, PhD., v odbore habili- 
   tačného a inauguračného konania infekčné a para- 
   zitárne choroby zvierat;
  c) návrh na školiteľa v 3. stupni štúdia doc. MVDr.  
   Martina Levkuta, PhD., v š. p. veterinárna morfoló- 
   gia a fyziológia a imunológia, Katedra morfologic- 
   kých disciplín UVLF v Košiciach; 
  d) návrh na školiteľa v 3. stupni štúdia doc. MVDr. Ivety 
   Maskaľovej, PhD., v š. p. výživa zvierat a dietetika, 
   Katedra výživy a chovu zvierat UVLF v Košiciach;
  e) návrh nominácie dlhoročného vedecko-výskum- 
   ného pracovníka prof. Ing. Štefana Vilčeka, DrSc., 
   na udelenie prémie Literárneho fondu určenej 
   vedeckým, vedecko-pedagogickým a odborným 
   pracovníkom, ktorí dovŕšili vek 70 rokov a 
   významnou mierou sa zaslúžili o rozvoj slovenskej 
   vedy doma i v zahraničí.
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Vedecká rada zobrala na vedomie:
 1. Výročnú správu o kvalite na Univerzite veterinár- 
  skeho lekárstva a farmácie v Košiciach za akademický 
  rok 2019/2020
 2. Výročnú správu o klinickej činnosti a styku s praxou 
  na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v 
  Košiciach za akademický rok 2019/2020.

Diskusia
 Diskusia bola zameraná k predloženým návrhom. V rámci 
konštruktívnej diskusie vystúpili: prof. J. Mojžišová, prof. P. 
Sovák, prof. P. Mudroň, doc. P. Korim, prof. J. Kyselovič, prof. J. 
Nagy a doc. O. Nagy.
 V rámci diskusie bola vyzdvihnutá najmä profesionalita, 
komplexnosť a prehľadnosť Výročnej správy o kvalite, ktorej 
prezentované výsledky sú na vysokej kvalitatívnej a kvan-
titatívnej úrovni a odrážajú nielen úspechy univerzity, ale 
aj celého košického regiónu. Diskutujúci ocenili výsledky 

univerzity a vykonané zmeny prospievajúce ku kvalite všet-
kých procesov na UVLF.
 Plodná diskusia prebiehala aj v súvislosti návrhmi vnútor-
ných predpisov: Zabezpečovanie kvality vysokoškolského 
vzdelávania na UVLF v Košiciach a Zásady postupu získa-
vania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor 
na UVLF, kde boli prediskutované aj niektoré pozmeňujúce 
návrhy.

 Rektorka a predsedníčka vedeckej rady UVLF v Koši-
ciach Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., poďakovala 
prítomným (prezenčne aj online zúčastneným) za aktívnu 
účasť, plodnú diskusiu a veľa podnetov, zapriala príjemné 
vianočné sviatky a ukončila zasadnutie vedeckej rady.

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

a doktorandské štúdium

       Dňa 17. decembra 2020 sa konalo v  posluchárni P 34 
(aula) 17. riadne zasadnutie Akademického senátu UVLF v 
Košiciach vo funkčnom období 2018 – 2022. 
    Zasadnutia sa zúčastnilo 19 z 20 senátorov, nakoľko 1 
miesto senátora, člena komory študentov, je stále neob-
sadené pre nemožnosť uskutočniť doplňovacie voľby z 
dôvodov stále platných  opatrení proti šíreniu COVID-19. Z 
komory zamestnancov boli prítomní 11 senátori prezenčne 
a 2 online, z komory študentov sa všetci 6 senátori zasad-
nutia zúčastnili  online  prostredníctvom MS Teams. 1 člen  
AS (prof. Valocký) svoju neúčasť vopred  ospravedlnil. Okrem 
členov AS UVLF sa zasadnutia zúčastnili  pani rektorka prof. 
Mojžišová a členovia vedenia UVLF. 
Uznesenia zo 17. riadneho zasadnutia AS UVLF v Koši-
ciach zo dňa 17. 12. 2020
Akademický senát UVLF v Košiciach
  a) schvaľuje:
  Uznesenie č. 17/1/XII/2020
  Program zasadnutia Akademického senátu UVLF v 
  Košiciach 
  Uznesenie č. 18/2/XII/2020
  Mandátovú, návrhovú a volebnú komisiu v zložení: 
  prof. Reichel, Dr. Vojtek, Dr. Horňáková
  Overovateľov zápisnice: prof. Mudroň,  Dr. Lapšanská
  Uznesenie č. 18/3/XII/2020

 Zasadnutie akademického senátu
  Výročná správa o kvalite UVLF v Košiciach za akade- 
  mický rok 2019/2020
  Uznesenie č. 18/4/XII/2020
  Návrh VP – Školné a poplatky spojené so štúdiom na 
  UVLF v Košiciach platné na akademický rok 2021/2022 
  Uznesenie č. 18/5/XII/2020
  Návrh VP – Minimálne kritériá tvorivej činnosti pri 
  obsadzovaní pracovných miest vysokoškolský učiteľa 
  výskumný pracovník na UVLF v Košiciach s pozmeňu- 
  júcimi návrhmi
 b) AS UVLF  prerokoval
  Návrh VP – Zásady postupu získavania vedecko-peda- 
  gogických titulov docent a profesor na UVLF v Koši- 
  ciach
 c) AS UVLF  berie na vedomie:
  – Správu o činnosti Predsedníctva AS UVLF v Koši- 
   ciach za uplynulé obdobie
  – Správu o činnosti Rady vysokých škôl Slovenskej 
   republiky 
  – Informáciu o finančnej dotácii na rok 2021 v porov- 
   naní s predchádzajúcim rokom 2020

doc. MVDr. Peter Lazár, PhD.
predseda AS UVLF v Košiciach

 Zasadalo kolégium rektorky
 Dňa 14. 12. 2020 sa v Aule UVLF v Košiciach konalo zasad-
nutie kolégia rektorky. Zasadnutie kolégia otvorila a viedla 
rektorka UVLF v Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojži-
šová, PhD., a požiadala prítomných členov kolégia, aby 
následne sprostredkovali všetky informácie zamestnancom 
na svojich pracoviskách. 
 V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou 
rektorka informovala o počtoch pozitívne testovaných 
zamestnancov a študentov či v karanténe od začiatku 
epidémie. Rektorka vyzvala vedúcich zamestnancov, aby 
dôslednejšie upozorňovali svojich zamestnancov v prípa- 
de, ak nedodržiavajú protiepidemiologické opatrenia. Nás- 

ledne predstavila opatrenia, ktoré vstupujú do platnosti od 
15. 12. 2020.
 MVDr. Martin Tomko, PhD., prorektor pre štúdium, infor-
moval o zabezpečení pedagogického procesu a zhrnul 
zimný semester. Bol vydaný nový študijný poriadok so 
zmenami týkajúcimi sa už aktuálneho skúškového obdobia, 
ktoré začína od 21. 12., skúšky prebiehajú len online formou, 
pričom treba využiť všetky možnosti, ktoré ponúka systém 
Moodle. Aj pre letný semester je potrebné pripraviť pred-
nášky v online forme.
 Jednotliví prednostovia kliník a vedúci účelových zaria-
dení predstavili podmienky fungovania svojich pracovísk 



 Prezidentka uviedla, že cieľ, 
ktorému venovali roky práce 
a úsilia, sa stal skutočnosťou. 
„Stali ste sa súčasťou našej akade-
mickej elity, a preto je prirodzené, 
že budeme od vás veľa očakávať. 
Zároveň vás chcem poprosiť, aby 
ste svoj osobný úspech nepova-
žovali za zavŕšenie svojho akade-
mického pôsobenia, ale za jeho 
nový začiatok,“ povedala Zuzana 
Čaputová s tým, že pôjde o zači-
atok etapy, v ktorej ich pôsobenie 
nadobudne ešte významnejší a 
produktívnejší rozmer. Ako dopl-
nila, potrebujú to univerzity a 
vysoké školy, ale aj spoločnosť. 
Ako dodala, povolanie vysoko-
školského pedagóga a povolanie 
vedca nepatria k najľahším ani ku 
komfortným, ak sa vykonávajú 
s plnou vážnosťou ako životné 

poslanie. „Ale je to poslanie, ktoré má pre spoločnosť a pre 
budúcnosť republiky veľký význam,“ uviedla prezidentka. V ich 
ďalšom pôsobení im zaželala veľa zdravia, síl v ďalšom pôso-
bení, ale aj pracovitých a nadaných študentov.

 Prof. MVDr. Slavomír Marcin- 
čák, PhD., sa narodil 28. marca 1975 
v Humennom. Maturoval v Trebi-
šove na Strednej priemyselnej škole 
potravinárskej v odbore Spracovanie 
mäsa a vo vysokoškolskom štúdiu 
pokračoval na Univerzite veteri-
nárskeho lekárstva v Košiciach v 
študijnom odbore hygiena potravín. 

Titul doktora veterinárnej medicíny získal v roku 1999. 
Po ukončení štúdia nastúpil na Katedru hygieny a tech-
nológie potravín UVL na internú formu doktorandského 
štúdia. V roku 2001 prešiel na pozíciu odborného asistenta 
na katedre hygieny a technológie potravín a pedagogickú 
činnosť vykonáva plynule až doteraz. V rokoch 2014 – 2017 
zastával funkciu generálneho riaditeľa Štátneho veterinár-
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v súvislosti so zhoršujúcou sa pandémiou. Pracoviská 
nastavia svoje fungovanie v obmedzenom režime pri zacho-
vaní nevyhnutnej starostlivosti o zvieratá. 
 Nasledovali otázky jednotlivých členov kolégia týkajúce 
sa pedagogického procesu, na ktoré odpovedala rektorka 
prof. Mojžišová. Tá ďalej informovala o vymenovaní členov 
rád katedier a kliník, pričom jedno pracovisko ešte stále 
návrh členov nedodalo vrátane návrhu na tajomníka kated- 
ry. Vedúci zamestnanec je povinný informovať rektorku 
počas svojej neprítomnosti o tom, kto bol poverený jeho 
zastupovaním z rady katedry alebo kliniky. Rektorka stano-
vila termín do 31. 12. 2020 ako definitívny na odovzdanie 
organizačných poriadkov pracovísk a plánov činnosti. 
 Ing. Róbert Schréter, PhD., kvestor univerzity, vystúpil s 
informáciami o návrhu rozpisu dotácií na nasledujúci rok, 

ktorý je pre financovanie vysokých škôl vrátane UVLF veľ- 
mi nepriaznivý. Prezentoval hlavné zmeny a vývoj dotácie 
UVLF v rokoch 2012 – 2021, hlavné problémy a ich riešenia. 
Ako hlavné opatrenia stanovil zvýšenie koeficientu intenzi- 
ty vedeckej činnosti, zvýšenie počtu zahraničných gran- 
tov, určenie minimálnych kritérií pre tvorivých pracovníkov 
a striktná kontrola ich dodržiavania, zvýšenie publikovania 
učebníc a skrípt vrátane reedícií.
 Prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské 
štúdium prof. Pistl vystúpil s prehľadom o publikačnej čin- 
nosti v impaktovaných časopisoch.

 PhDr. Ľudmila Kundríková 
kancelárka

 Slavomíra Marcinčáka vymenovala prezidentka republiky
za profesora v odbore hygiena potravín

 Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová v 
stredu 18. novembra 2020 vymenovala 27 nových vysoko-
školských profesorov. V odbore hygiena potravín bol medzi 
nimi aj doc. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD., z Univerzity 
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Vymen-
úvacie dekréty prezidentka odovzdala za prítomnosti mini-
stra školstva, vedy, výskumu a športu Branislava Gröhlinga 
v Prezidentskom paláci. Počas príhovoru požiadala novovy-
menovaných profesorov, aby vo svojom ďalšom pôsobení 
vždy brali do úvahy, že vzdelanie zaväzuje a titul profesora 
ešte viac. „Lebo práve vy môžete svojím pôsobením zveľaďovať 
to najcennejšie, čo máme – morálny a odborný potenciál našej 
mladej generácie, ktorá predstavuje budúcnosť republiky,“ 
poznamenala prezidentka. V tejto súvislosti a vzhľadom na 
dobu, ktorú žijeme, prezidentku znepokojuje fakt, že okrem 
pandémie sa je potrebné čo najskôr vyrovnať aj s infodé-
miou. „Patologickému šíreniu konšpirácií totiž podliehajú aj 
ľudia s akademickým vzdelaním, napríklad učitelia. Preto je 
dôležité, aby ste v ešte väčšej miere ako doteraz viedli svojich 
študentov k tomu, aby mysleli kriticky, aby mysleli samostatne,“ 
uviedla hlava štátu.
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Noví docenti

 Vedecká rada UVLF v Košiciach vymenovala na svojom 
zasadnutí dňa 21. októbra 2020 za docentku MVDr. Ivetu 
Maskaľovú, PhD., v odbore habilitačného a inauguračného 
konania výživa zvierat a dietetika. Habilitačná prednáška na 
tému Princípy fázovej výživy a tvorby produkčného zdravia 
dojníc a obhajoba habilitačnej práce Kontrola a riadenie 

výživy, produkcie a zdravia dojníc na farme sa konali dňa 
8. 9. 2020 v aule pavilónu morfologických disciplín UVLF 
v Košiciach. Doc. MVDr. Iveta Maskaľová, PhD., po ukon-
čení Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach v roku 
1998 nastúpila ako doktorand na katedru výživy, dietetiky a 
krmovinárstva, kde získala hodnosť PhD. vo vednom odbo- 

neho a potravinového ústavu so sídlom v Dolnom Kubíne. 
Od septembra 2019 pôsobí ako vedúci Katedry hygieny a 
technológie potravín na UVLF v Košiciach.
 V roku 2004 obhájil dizertačnú prácu vo vednom odbore 
43-31-9 hygiena prostredia a potravín na tému Živočíšne 
tuky a ich rozkladné procesy v potravinách. V roku 2011, 
po úspešnej obhajobe habilitačnej práce Účinok rastlín, ich 
extraktov a výživy zvierat na oxidačnú stabilitu mäsa a mäso-
vých výrobkov, bol vymenovaný za docenta pre študijný 
odbor 6.3.2. hygiena potravín a zaradený na funkčné miesto 
docenta. 
 Počas svojej pedagogickej praxe sa podieľal na kreovaní 
študijných predmetov biotechnologická výroba a kvalita 
potravín, prísady a prídavné látky v potravinách a povinne 
voliteľného študijného predmetu aditívne látky v potravi-
nách, ktorých je garantom. V súčasnosti je garantom piatich 
študijných predmetov. Je členom komisií štátnych skúšok 
UVLF v Košiciach. Bol školiteľom troch úspešne ukončených 
interných doktorandov a školiteľom troch externých dokto-
randov. Pod jeho vedením bolo úspešne obhájených 37 
diplomových a štyri bakalárske práce. 
 Svoju pedagogickú činnosť si zlepšoval aj študijnými 
pobytmi. V roku 2006 absolvoval mesačný pobyt vo firme 
V.M.H.S. (Veľká Británia) so zameraním na prehliadku jatoč-
ných zvierat. V rokoch 2012, 2017 a 2019 absolvoval učiteľský 
ERASMUS program na Veterinární a farmaceutické univer-
zite v Brne, kde vykonával prednáškovú činnosť. Od roku 
2011 na pozvanie vedúceho ústavu pravidelne prednáša v 
Ústave vegetabilních potravin Fakulty veterinární hygieny a 
ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity (VFU) Brno 
na témy kvality, výroby a označovania vína. 
 Od roku 2013 je predsedom skúšobnej komisie pre štátne 
bakalárske skúšky na Fakulte biotechnológie a potravi-
nárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) 
Nitra. V rokoch 2015 – 2017 bol členom skúšobnej komisie 
pre štátnu záverečnú skúšku z predmetu technologie a 
hygiena výroby, distribuce a prodeje potravín a z predmetu 
hygiena a technologie potravín rostlinného pôvodu na 
Fakulte veterinárni hygieny a ekológie VFU Brno. Od marca 
2020 je členom Vedeckej rady Fakulty veterinární hygieny 
a ekológie VFU Brno a od marca 2019 členom vedeckého 
výboru časopisu Acta Veterinaria Brno.

 Jeho vedecko-výskumná činnosť je zameraná na oblasť 
tukov v potravinách. Venoval sa oblasti bezpečnosti a 
kvality tukov v potravinách sledovaním vplyvu pridávania 
rastlinných extraktov do potravín ako potenciálnych anti-
oxidantov. Súčasťou jeho vedeckého výskumu bolo aj sledo-
vanie vplyvu skladovania na kvalitu tukov mäsa pštrosov, 
zajacov a bažantov. Od roku 2011 sa venuje hlavne využitiu 
biotechnológií a humínových látok vo výžive hydiny pri 
produkcií bezpečných potravín so zvýšeným podielom 
významných mastných kyselín. Je autorom a spoluautorom 
troch vedeckých monografií, 32 publikácií v časopisoch 
databázy Current Contents Connect (CCC), niekoľko desia- 
tok publikácií v ostatných vedeckých a odborných časopi-
soch doma a v zahraničí a viac ako 390 citačných ohlasov, 
z toho minimálne 240 v databáze SCI. Profesor Marcinčák 
bol vedúcim riešiteľom troch úspešných projektov finan-
covaných z vedeckej grantovej agentúry VEGA a jedného 
projektu podporeného Agentúrou na podporu výskumu a 
vývoja (APVV). Aj v súčasnosti (2019 – 2023) je vedúcim rieši-
teľom ďalšieho APVV projektu.
 „Na našej univerzite sa odbor hygiena potravín vyučuje už 
viac ako 45 rokov, od roku 1975. Hoci ľudí viac ako kvalita, resp. 
zloženie potravín, zaujíma cena potravín, v posledných rokoch 
sa to mení a záujem o zdravé potraviny stúpa. Stále viac zákaz-
níkov sa zaujíma aj o kvalitu potravín. Zaujíma ich zloženie 
potravín, hlavne prídavné látky. Zvlášť mladá generácia sa 
chce stravovať zdravšie a vyhľadáva informácie o tom, ktoré 
potraviny sú zdraviu prospešné, z akých surovín sa vyrábajú, čo 
sú to éčka a aké sú ich možné nežiaduce účinky. Osveta v tejto 
oblasti určite stúpla, ale je stále nedostatočná. Nestačí kupovať 
slovenské výrobky, ktoré chcú byť kvalitnejšie ako zahraničné. 
O kvalite potraviny nerozhoduje krajina pôvodu, ale kvalita a 
zloženie surovín používaných na výrobu. Aj preto sa snažíme 
vzdelávať ľudí v oblastí kvality potravín. V prvom rade vzde-
lávaním študentov v študijných programoch zameraných 
na kvalitu a hygienu potravín. Taktiež príspevkami kolegov 
z Katedry hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti 
potravín UVLF v médiách či na verejných podujatiach,“ dodáva 
profesor Slavomír Marcinčák.

Mgr. Zuzana Bobriková
Foto: Kancelária prezidenta SR a archív UVLF

Na zasadnutí Vedeckej rady UVLF v Košiciach dňa 9. decembra 2020  boli odovzdané dekréty dvom novým docentom, a to 
doc. MVDr. Martinovi Levkutovi, PhD., v odbore habilitačného a inauguračného konania veterinárna morfológia a fyzio-
lógia, a doc. MVDr. Ivete Maskaľovej, PhD., v odbore habilitačného a inauguračného konania výživa zvierat a dietetika.

Srdečne im blahoželáme!

Doc. MVDr. Iveta Maskaľová, PhD.
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re 43 11 9 veterinárna fyziológia. Od roku 2001 
začala pracovať ako vedecká pracovníčka a od roku 
2004 pracuje ako odborná asistentka na katedre 
výživy, dietetiky a chovu zvierat. V rámci pe- 
dagogickej činnosti doc. Maskaľová zabezpečuje pe- 
dagogický proces ako garant pre predmety kontrola krmív 
a produkčné zdravie zvierat pre ŠP veterinárske lekárstvo 
a výživa a kŕmenie zvierat pre ŠP hygiena potravín. Pre 
3. stupeň vysokoškolského štúdia je garantkou štyroch 
študijných predmetov dietetika, nutričná prevencia a 
produkčné zdravie zvierat a nutričné hodnotenie krmív, 
trávenia a metabolizmu živín pre ŠO výživa zvierat a diete- 
tika, výživa a dietetika pre ŠO vnútorné choroby zvierat, 
výživa a dietetika pre ŠO veterinárna morfológia a fyziológia. 
Je spoluautorkou troch vysokoškolských učebníc a 1 skrípt, 
ako školiteľka doteraz gestorovala 15 diplomových prác 
študentov UVLF v Košiciach. V priebehu svojej pedagogickej 
činnosti sa doc. Maskaľová podieľala v rámci výskumu ako 
vedúca (2), zástupkyňa (3) a členka (9) riešiteľského kolek-
tívu na riešení grantových projektov (8 VEGA, 4 KEGA a 2 
APVV). Vedecko-výskumná činnosť doc. Maskaľovej je dlho-
dobo zameraná na analýzu a hodnotenia výživy, nutričnej 
prevencie zdravotných porúch a tvorbu produkčného 
zdravia dojníc. Hlavným smerovaním je analýza transfor-

mácie bielkovín a sacharidov 
v priebehu ruminálneho a 
intermediárneho metabo-
lizmu s dôrazom na hodno-
tenie kvality produkcie a 
efektívnosti transformácie 
živín z krmiva do mlieka ako 
nástroj pre kontrolu a riadenie 
fázovej výživy dojníc, resp. 
ekologickej záťaže prostredia. 
Vedecká a odborná aktivita 
sa odzrkadľuje v jej publi-
kačnej činnosti, kde spolu 
publikovala 182 vedeckých a 
odborných prác. Je autorkou 
a spoluautorkou troch vedeckých monografii, 11 publikácií 
v zahraničných karentovaných časopisoch, 4 vedeckých prác 
v zahraničných a slovenských časopisoch registrovaných v 
databázach WOS alebo SCOPUS a desiatok vedeckých prác 
publikovaných vo vedeckých časopisoch a zborníkoch. 
Publikované práce boli citované v databázach WOS a Scopus 
spolu 42 SCI citácií, z toho 37 zahraničných a 5 domácich. 
      
   (lk)

 Memorandum o spolupráci podpísali vo štvrtok 10. 
decembra 2020 rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva 
a farmácie v Košiciach Jana Mojžišová a zvieracia ombuds-
manka Zuzana Stanová. Pri stretnutí na univerzitnej pôde 
tak vyjadrili spoločné presvedčenie o nutnosti aktívnej 

Rektorka a ombudsmanka podpísali memorandum
o spolupráci v oblasti ochrany zvierat

spolupráce pri zlepšovaní podmienok v oblasti ochrany 
zvierat a prírody. Obidve strany majú záujem o komplexné 
riešenie otázok širšej spoločenskej povahy, preto chcú pri 
plnení svojich úloh úzko spolupracovať. 
 Cieľom spolupráce je dosiahnutie pozitívnych zmien 
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v oblasti ochrany zvierat, ich pohody, chovu a dobrých 
životných podmienok, ale aj zvyšovanie úrovne právneho 
vedomia a edukácie v oblasti ochrany prírody a ochrany 
zvierat. Obidve strany si budú poskytovať maximálnu súčin-
nosť a spolupracovať budú na princípe dobrovoľnosti a 
bezodplatnosti. Budú si poskytovať materiály, ktoré sa týkajú 
problematiky ochrany, zdravia a pohody zvierat a prírody, 
vymieňať si relevantné odborné poznatky o vývoji v rôznych 
oblastiach záujmu. Pôjde hlavne o poskytovanie stanovísk 
a posudkov, okrem iného aj vo veciach obzvlášť závažného 
týrania a zanedbania zvierat, ale aj pri tvorbe a novelizácii 
legislatívy vo veterinárnej oblasti. Obidve strany očakávajú 
aktívnu účasť na prednáškach a podujatiach, ktoré budú 
organizovať, zvlášť na tých, ktoré sa týkajú legislatívy súvi-
siacej s ochranou a zdravím zvierat. Odborná spolupráca sa 
bude týkať zdravia a pohody zvierat, výskumných projektov, 
workshopov, tematických krúžkov či vzdelávacích podujatí. 
Obidva subjekty sa chcú spoločne uchádzať aj o granty z 
cezhraničných fondov. 
 Zvieracia ombudsmanka zdôraznila, že zoskupenie ochra-
nárskych organizácií pomáha zvieratám predovšetkým 
formami, ktoré zahŕňajú disciplíny v oblasti práva a legisla-
tívy. „Je to určitá forma liečby, teda nápravy nežiaduceho 
stavu, pri ktorom sa zvieratám ubližuje. Liečime tých, ktorým 
sa ublížilo, ale rovnako dôležitá je náprava v oblasti vymožiteľ-
nosti práva a prevencie,“ povedala Zuzana Stanová. Za desať 
rokov existencie zvieracieho ombudsmana sa téma násilia 
na zvieratách rozmohla v mediálnom priestore i v priestore 
sociálnych sietí a je nevyhnutné objektivizovať ju, prinášať 
pri návrhoch na riešenie komplexné a vedecky podložené 
argumenty. „Našim cieľom je lepšia koordinácia na poli legisla-
tívy, kde by hlas akademickej veterinárnej obce malo byť oveľa 
viac počuť. Cítime potrebu pozdvihnúť tému ochrany zvierat 
na vyššiu úroveň, objektivizovať zdroje informácií, zvýšiť ich 
kvalitu, čerpať z domácich aj zahraničných skúseností. Je to 
príležitosť na väčšiu nezávislosť a odbornú diskusiu, pretože 
nezaznieva v takej miere, ako by mala,“ dodala zvieracia 
ombudsmanka.
 Rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie 
v Košiciach Jana Mojžišová v tejto súvislosti pripomenula 
poslanie veterinárnych lekárov. „Absolventi veterinárnej 

medicíny pri svojom promočnom sľube hovoria, že budú za 
každých okolnosti chrániť zdravie a pohodu zvierat. Akade-
mická pôda si vyžaduje, aby bola apolitická, naše stanoviská 
nemôžu byť ovplyvnené ničím, len odbornosťou a profesiona-
litou. Máme veľký záujem o takúto spoluprácu a množstvo vecí 
vieme dať na správnu mieru z hľadiska odborného prístupu.“
 Zvieracia ombudsmanka i zástupcovia univerzity sa zhodli, 
že problémov, ktoré treba riešiť v spolupráci s orgánmi 
štátnej správy, kriminalistami i vyšetrovateľmi závažných 
protiprávnych konaní, je vo veterinárnej oblasti veľmi veľa. 
Týkajú sa aktívneho či pasívneho týrania a zanedbávania, ale 
aj pytliactva, poškodzovania rastlín a živočíchov, organizo-
vania zápasov so zvieratami, zneužívania vlastníctva, chovu 
exotických zvierat. Vo väčšine prípadov ide o súbeh viace-
rých činov. Práve pri ich dokazovaní je dôležité odborné 
posudzovanie, ktoré nemôže byť spochybnené. Za mimo- 
riadne dôležitý považujú obidve strany aj odborný vplyv 
na legislatívny proces v tejto oblasti. V praxi sa často stáva, 
že návrhy sa v legislatívnom procese deformujú, podoba 
zákona sa od prvého po tretie čítanie diametrálne posúva 
a výsledná právna norma nepomáha, ale poškodzuje. 
Odborná diskusia v parlamente chýba, alebo nie je dosta-
točná. Univerzita je pripravená poskytnúť odborné exper-
tízy, posudky, vstupovať do pripomienkového konania v 
konkrétnych prípadoch a pri legislatívnych zmenách, ktoré 
sa týkajú problematiky zdravia a pohody zvierat.
 Na stretnutí sa zúčastnili aj prorektorka UVLF pre klinickú 
činnosť a styk s praxou prof. MVDr. Alexandra Trbolová, 
PhD., doc. MVDr. Daniela Takáčová, PhD., z katedry verej-
ného veterinárskeho lekárstva a welfare zvierat, MVDr. 
Ladislav Molnár, PhD., z kliniky vtákov, exotických a voľne 
žijúcich zvierat Univerzitnej veterinárnej nemocnice, MVDr. 
Vladimír Hisira, PhD., z kliniky prežúvavcov a MVDr. 
Martina Karasová z kliniky malých zvierat. V rozsiahlej 
diskusii so zvieracou ombudsmankou hovorili o konkrét-
nych možnostiach spolupráce obidvoch subjektov.  

  Mgr. Zuzana Bobriková
   Foto: autorka

Čas ukáže plusy i mínusy dištančného štúdia farmácie
 Dištančné vzdelávanie sa vďaka opatreniam proti šíreniu 
koronavírusu stalo bežným spôsobom získavania vedomostí 
na celom svete. Slovenskí študenti ani pedagógovia naň 
doteraz v takejto miere neboli zvyknutí. Prispôsobujú sa za 
pochodu, zbierajú skúsenosti, učia sa učiť po novom. O tom, 
ako sa s dištančným spôsobom vzdelávania vyrovnávajú 
pedagógovia, ktorí vyučujú odbor farmácia na Univerzite 
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, sa zaujímal 
časopis Lekárnik vo svojom decembrovom čísle. 
 „Tak ako všetci ostatní, aj my sme sa museli prispôsobiť 
novým podmienkam, ktoré nastali s príchodom pandémie 
ochorenia COVID-19. Prvá vlna nás zasiahla rýchlo a neča-
kane, rovnako ako aj všetky opatrenia s tým súvisiace,“ hovorí 
vedúca Katedry lekárenstva a sociálnej farmácie UVLF 
PharmDr. Monika Fedorová, PhD. Nevyhnutný a rýchly 
prechod z prezenčnej na dištančnú formu výučby priniesol 
pedagógom i študentom mnohé problémy a nejasnosti. 
Nebola zjednotená online platforma pre dištančné vzde-

PharmDr. Monika Fedorová, PhD., s kolegom PharmDr. Radoslavom 
Suchovičom pri príprave na online hodinu. 
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V národnej súťaži Študentská osobnosť Slovenska
boli nominovaní aj naši študenti

lávanie, pri práci z domu mnohí nemali vytvorené vhodné 
podmienky ani dostatočné technické vybavenie pre tento 
typ vzdelávania, chýbali zručnosti.
 „Nevedeli sme čo nás čaká a ako dlho to bude trvať. Snažili 
sme sa v jednotlivých predmetoch vytvoriť predstavu o prie-
behu dištančnej výučby, ktorá by v maximálnej možnej mie- 
re nahradila prezenčnú formu s využitím vzdelávacích mate-
riálov a spätnou kontrolou štúdia. Napriek náročným pod- 
mienkam a potrebe rýchleho adaptovania, ju pedagógovia aj 
študenti zvládli veľmi dobre,“ konštatuje Monika Fedorová. 
Učitelia okrem zmeny plánovania organizácie výučby, veľmi 
rýchleho zžitia sa s novými platformami, prípravy nových 
materiálov či inštrukcií pre vzdelávanie, poskytovali vo 
zvýšenej miere konzultácie študentom a snažili sa reagovať 
na ich podnety či otázky.
 Vedenie univerzity reagovalo na situáciu a pohotovo ma- 
nažovalo spôsob prednášok a cvičení, či prípravu a priebeh 
štátnych skúšok, vrátane koordinácie praxí. Pred nástupom 
druhej vlny pandémie bolo viac času na prípravu dištančnej 
výučby. „Vedeli sme čo nás čaká a čo je nevyhnutné zabez-
pečiť, aby bola výučba realizovateľná. Kvalitná príprava takejto 
výučby si však vyžaduje čas, organizáciu a skúsenosti, postupne 
vychytávame a odstraňujeme nedostatky a s maximálnym 
úsilím sa všetci snažíme zabezpečiť čo najvyššiu kvalitu vzde-
lávania. Musíme sa však častejšie flexibilne prispôsobovať 
zmenám opatrení,“ hovorí o skúsenostiach svojich kolegov 
vedúca katedry.
 Výhodou dištančného vzdelávania je možnosť pripo-
jenia celého ročníka na výučbu naraz, najmä pri teoretic-
kých predmetoch. Študenti majú na platforme k dispozícii 
študijné materiály, nemusia cestovať, minimalizuje sa tak 
absencia študentov na výučbe. Oveľa náročnejšia je však 
kontrola pozornosti a spätnej väzby od študentov. Chýba 
aj osobný kontakt, ktorý je pri práci v lekárni dôležitý. Väčši- 
na absolventov je zamestnaná v lekárňach. Nepretržite 
prichádzajú do priameho kontaktu s pacientmi. Znázor-

nenie osobného 
kontaktu s využitím 
neverbálnej komu-
nikácie sa dá pri 
dištančnom vzdelá-
vaní len veľmi ťažko 
nahradiť. „Praktické 
cvičenia realizované 
dištančnou formou 
nie sú plnohod-
notnou náhradou 
prezenčnej formy 
výučby v tomto študijnom odbore, chýba pri nich rozvoj 
potrebných a nevyhnutných zručností,“ vysvetľuje Monika 
Fedorová. Práve preto univerzita hneď na začiatku zimného 
semestra upravila rozvrh tak, aby boli prioritne odučené 
praktické cvičenia prezenčnou formou. „Aktuálnym hlavným 
problémom je overovanie vedomostí študentov v reálnom 
čase - opisovanie, spoločná práca, využívanie internetu či iných 
technológií pri vypracovaní testov a podobne.“
 Veľmi dôležité je, že počas celej pandémie umožnila 
univerzita študentom absolvovanie povinnej odbornej le- 
kárenskej praxe v lekárňach, rešpektujúc opatrenia určené 
vládou ako aj opatrenia príslušnej lekárne, v ktorej študenti 
prax vykonávajú. „Študenti mali okrem toho možnosť zapojiť 
sa aj do dobrovoľníckej činnosti, ktorú spoluorganizoval 
Spolok košických študentov farmácie v lekárňach v prvej lí- 
nii. Využili ju aj naši študenti, čo si veľmi ceníme. Aj celo-
plošné testovanie ukázalo dôležitosť farmaceutov a študen- 
tov farmácie pri realizácii tejto výzvy,“ dodala Monika Fedo-
rová a zdôraznila, že až čas ukáže, do akej miery a v ktorej 
oblasti študijného odboru farmácia je dištančná forma 
výučby v porovnaní s prezenčnou výhodnejšia či neposta-
čujúca.

Mgr. Zuzana Bobriková, Foto: autorka

Miesto skúmaviek, baniek či mažiarov 
prevzali pri dištančnom vzdelávaní počítače

 Junior Chamber International – Slovakia, členská orga-
nizácia Junior Chamber International, vyhlásila ďalší ročník 
národnej súťaže mladých talentovaných ľudí Študentská 
osobnosť Slovenska za akademický rok 2019/2020. Nad 
projektom prevzala záštitu prezidentka SR Zuzana Čapu-
tová. Garantmi projektu sú Slovenská rektorská konferencia 
a Slovenská akadémia vied. Úspešní študenti sú nominovaní 
v 13 kategóriách: Elektrotechnika, priemyselné technológie; 
Hutníctvo, strojárstvo, energetika; Informatika, matema-
ticko-fyzikálne vedy; Lekárske vedy; Farmácia; Prírodné vedy, 
chémia; Stavebníctvo, architektúra; Poľnohospodárstvo, 
lesníctvo, drevárstvo; Filozofia, politológia, sociológia, 
história; Právo; Kultúra, umenie; Ekonómia; Šport. 
 Medzi spolu 91 nominovanými zo všetkých slovenských 
vysokých škôl za akademický rok 2019/2020 boli aj študenti 
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach: 
v kategórii Lekárske vedy Filip Korim, v kategórii Kultúra, 
umenie Šimon Halás a v kategórii Šport Zuzana Durcová. 
 Hoci svoje nominácie nepremenili na víťazstvo, patrí im 
naša gratulácia a želanie, aby boli v ďalších rokoch úspešní 
v štúdiu i svojich ďalších aktivitách. Veríme, že aj v ďalšom 
ročníku národnej súťaže mladých talentovaných ľudí bude 
mať UVLF svoje zastúpenie. 

 Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž mladých 
talentovaných ľudí – študentov prvého, druhého stupňa VŠ 
štúdia, alebo tretieho stupňa – doktorandov. Jej cieľom je 
vyzdvihnúť mladé slovenské osobnosti na vysokých školách 
v SR, ich talent ako aj cieľavedomosť a úspešnosť, predstaviť 
ich širokej verejnosti a dať im možnosť presadiť sa doma aj v 
zahraničí. Chce motivovať študentov k osobným výkonom. 
V nominovaných je možnosť vidieť vysoký ľudský poten-
ciál tak pre ďalšiu prácu na akademickej pôde, vo vedecko-
-výskumnej činnosti, v štátnej správe, ako aj v súkromnej 
sfére. Jednotlivé nominácie posudzujú garanti podujatia, 
ktorými sú špičkoví odborníci na tú ktorú oblasť, uznávaní 
doma i v zahraničí vrátane odborníkov menovaných Sloven-
skou rektorskou konferenciou a Slovenskou akadémiou 
vied.
 Online vyhlásenie Študentskej osobnosti akademic-
kého roka 2019/2020 sa uskutočnilo 16. decembra 2020. 
Prezenčné vyhlásenie sa uskutoční po zlepšení epidemio-
logickej situácie v roku 2021. Výsledky vo všetkých kategó-
riách nájdete na www.studentskaosobnost.sk.

Mgr. Zuzana Bobriková
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15. ročník seminára doktorandov venovaného
pamiatke akademika Kolomana Boďu

 15. ročník seminára doktorandov venovaný pamiatke 
akademika Boďu sa uskutočnil v dňoch 12. – 13. novembra 
2020. Dvojdňová súťaž o najlepšiu prácu doktorandov bola v 
tomto roku vzhľadom na pandémiu COVID-19 presunutá do 
online priestoru, čo značne skomplikovalo prípravu podu-
jatia, o ktoré je medzi doktorandmi veľký záujem. Príspevky 
boli prezentované cestou videokonferencie v rámci Týždňa 
vedy a techniky na Slovensku. Seminár zahájil, úvodný 
príhovor predniesol a s organizačnými záležitosťami prítom-
ných oboznámil MVDr. Dušan Fabian, DrSc., z ÚFHZ Centra 
biovied SAV. 

 Hlavným cieľom seminára je poskytnúť doktorandom 
biologických odborov košických univerzít priestor na 
získanie praktických skúseností pri prezentácii vlastných 
výsledkov v ústnej a písomnej forme, ktoré sú dôležitou 
súčasťou vedeckej práce. Seminár je vítanou príležitosťou 
prezentovať čiastkové výsledky svojej práce, vypočuť si ich 
hodnotenie od expertov a neraz aj získať cenné rady, na čo 
sa zamerať, prípadne čo zlepšiť.
 Videokonferenciu prostredníctvom MS Teams© technicky 
zabezpečilo Oddelenie informačných a komunikačných 
technológií UVLF v Košiciach. Na seminári prezentovalo 
pred odbornou porotou výsledky svojej vedeckej práce 
32 doktorandov z 37 publikovaných príspevkov v recen-
zovanom zborníku s názvom Vedecké práce doktorandov 
2020. Recenzentmi zborníka boli doc. MVDr. K. Beňová, PhD., 
a doc. MVDr. Radoslava Vlčková, PhD. (UVLF). Členmi orga-
nizačného a programového výboru boli MVDr. D. Fabian, 
DrSc., z ÚFHZ, Centrum biovied SAV a prof. MVDr. Juraj Pistl, 
PhD., z UVLF v Košiciach. Z celkovo 32 doktorandov bolo 16 
z UVLF v Košiciach, 9 z ústavov SAV v Košiciach a 7 z UPJŠ v 
Košiciach).
 Seminár bol tematicky zameraný na oblasť biologic-
kých, lekárskych a farmakologických vied. Príspevky dokto-
randov z oblasti mikrobiológie, parazitológie, bunkovej 
biológie, fyziológie, patológie a klinických disciplín hodno-
tila odborná komisia zložená zo zástupcov organizátorov: 
RNDr. Š. Čikoš, CSc., a RNDr. D. Bujňáková, PhD. (obaja ÚFHZ 
Centrum biovied SAV), doc. MVDr. I. Kožárová, PhD., a doc. 
MVDr. R. Vlčková, PhD. (obe UVLF), RNDr. M. Kassayová, CSc., 
a RNDr. B. Bojková, PhD. (obe PF UPJŠ).
 

 Komisia vybrala spomedzi účastníkov 12 najlepších prác 
(z toho 7 z UVLF), ktoré odmenila darčekovými poukážkami. 
Ocenení boli: 
• Bačová Kristína, Mgr.
 (ÚFHZ, Centrum biovied SAV)  
• Grelová Simona, MVDr.
 (Klinika malých zvierat, UVLF) 
• Holota Radovan, Mgr.
 (Ústav biologických a ekologických vied, Katedra bunkovej 
 biológie, PF UPJŠ)
• Karahutová Lívia, MVDr.
 (ÚFHZ, Centrum biovied SAV) 
• Koľvek Filip, MVDr.
 (Klinika koní, UVLF) 
• Lapšanská Mária, MVDr.
 (Klinika malých zvierat, UVLF) 
• Proškovcová Martina, Mgr.
 (Katedra farmakológie a toxikológie, UVLF) 
• Polláková Magdaléna, Mgr.
 (Katedra biológie a fyziológie, UVLF) 
• Ratvaj Marek, MVDr.
 (Katedra mikrobiológie a imunológie, UVLF) 
• Spodniaková Barbora, MSc.
 (Ústav experimentálnej fyziky SAV)
• Vikartovská Zuzana, MVDr. Bc.
 (Univerzitná veterinárna nemocnica, UVLF)
• Zrubáková Jarmila, Mgr.
 (Ústav biologických a ekologických vied, Katedra bunkovej  
 biológie, PF UPJŠ)
 Záverečné slovo na seminári predniesol prof. MVDr. 
Juraj Pistl, PhD. Je možné zhrnúť, že seminár síce splnil 
svoje poslanie, avšak organizátori sa zhodli, že konferencia 
usporiadaná vo virtuálnom priestore nedokáže celkom 
nahradiť klasickú konferenciu v prednáškovej sále, spolo-
čenský kontakt tu výrazne chýbal. Pre každého to však bola 
nová skúsenosť, bolo tiež treba operatívne riešiť technické 
problémy – nový rozmer virtuálneho sveta, čo je sám o 
sebe dosť stresujúci pocit. Organizátori konferencie veria, 
že budúci ročník už bude spoločenskou udalosťou, avšak ak 
by sa situácia zopakovala, na základe nadobudnutých skúse-
ností bude možné zorganizovať podujatie na ešte lepšej 
úrovni.  

prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD. 

Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom oznamujeme,
že dňa 2. januára 2021

vo veku nedožitých 93 rokov nás navždy opustil 
dlhoročný profesor našej univerzity, priateľ a kolega 

prof. MVDr. Jozef KOČIŠ, CSc.

Posledná rozlúčka so zosnulým bola 8. 1. 2021
v obradnej sieni Krematória v Košiciach.
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 Vo februári 2020 Slovenská spoločnosť pre poľnohos-
podárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri 
SAV v Bratislave (SSPLPVV) vyhlásila už 6. ročník súťaže pre 
mladých vedeckých pracovníkov o najlepšiu vedeckú prácu 
za rok 2019. Súťaž je každoročne vyhlásená v štyroch oblas-
tiach (poľnohospodárske, potravinárske, lesnícke a veteri-
nárske vedy), pričom sa hodnotia tri najlepšie práce v každej 
sekcii spoločnosti. 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 v tomto roku prihlásených 7 prác od mladých 
vedeckých pracovníkov z pracovísk našej univerzity. Veľmi 
oceňujem vysokú úroveň hodnotených prác. Všetky vedecké 
práce mali vysoký IF, pohyboval sa od 2,32 až po 4,87, čo len 
potvrdzuje vysokú úroveň vedy na našej univerzite a vo vete-
rinárskej oblasti aj v roku 2019. Na základe hodnotenia boli 
členmi sekcie vybrané až 4 práce na ocenenie. Na základe 
návrhu veterinárnej sekcie boli predsedníctvom spoločnosti 
schválené a odmenené nasledujúce práce: 
 1. miesto: Filip Humeník, Čížková, D., Cikos, S., Lupta- 
 ková, L., Madari, A., Mudronova, D., Kuricova, M., Farba- 
 ková, J., Cente, M., Mojžišová, Z., Aboulourad, S., Murgoci, 
 A.-N., Salzet, M.: Canine Bone Marrow-derived Mesen- 
 chymal Stem Cells: Genomics, Proteomics and Functional 
 Analyses of Paracrine Factors. In: Molecular & Celular Prote- 
 omics. 18, 9, 2019, 1824-1835. 
 2. miesto: Adriána Fečkaninová, Koščová, J., Mudro- 
 ňová, D., Schusterová, P., Cingeľová Maruščáková, I., 

 Popelka, P.: Characterization of two novel lactic acid 
 bacteria isolated from the intestine of rainbow trout 
 (Oncorhynchus mykiss, Walbaum) in Slovakia. In: Aquacul- 
 ture 506, 2019, 294–301.
 3. miesto: Zuzana Andrejčáková, Sopková, D., Vlčková, 
 R., Hertelyová, Z., Gancarčíková, S., Nemcová S.: The 
 Application of Lactobacillus reuteri CCM 8617 and Flax- 
 seed Positively Improved the Health of Mice Challenged 
 with Enterotoxigenic E. coli O149:F4. 2019, In: Probiotics 
 and Antimicrobial Proteins. https://doi.org/10.1007/ 
 s12602-019-09578-x.
 3. miesto Diana Kopcsayová, Vranová, E.: Fun- 
 ctional Gene Network of Prenyltransferases in Arabidopsis 
 thaliana. In: Molecules. 24, 2019, 4556. doi:10.3390/mole- 
 cules24244556

 Dňa 1. decembra 2020 na Katedre hygieny a technológii 
potravín UVLF v Košiciach z rúk predsedu veterinárskej 
sekcie prof. MVDr. Slavomíra Marcinčáka, 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.

prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.

6. ročník súťaže o najlepšiu vedeckú práca
mladých vedeckých pracovníkov v oblasti veterinárskych vied
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Predstavujeme nového prezidenta KVL SR
 MVDr. Ľubomír Kráľ je absol-
ventom Vysokej školy veterinárnej 
v Brne v roku 1985, odbor všeo-
becné veterinárne lekárstvo. Od 
roku 1987 doteraz pôsobí ako 
praktický veterinárny lekár v praxi 
hospodárskych zvierat a v praxi 
spoločenských zvierat.
Aktívne sa zúčastňoval na dianí KVL 
SR už od roku 1995, kde pôsobil 
ako člen legislatívnej komisie, 
člen Dozornej komisie KVL aj jej 
predseda, pôsobil vo funkcii regio-
nálneho prezidenta, bol tiež pred-

sedom Disciplinárnej komisie KVL, je tiež spoluautorom 
vytvorenia vernostného fondu pre členov KVL SR.

 Medzi jeho priority vo funkcii prezidenta patrí okrem 
iného aj  intenzívna komunikácia s členmi KVL SR, pravidelná 
tzv. hodina otázok a odpovedí prezidenta a prezídia formou 
webinárov, zachovanie i zatraktívnenie informatívno-vzde-
lávacích regionálnych seminárov, pokračovanie v organizo-
vaní spoločensko-vzdelávacích aktivitách pre začínajúcich 
kolegov, otvorenie diskusie o novelizácii zákona o Komore 
veterinárnych lekárov SR,  efektívne budovanie vzťahu 
komory s verejnosťou, sfunkčnenie spolupráce so  ŠVPS SR 
a UVLF v Košiciach či podpora propagácie revitalizovania 
chovov hospodárskych zvierat, čo by znamenalo nové príle-
žitosti pre SVL a v neposlednom rade aj morálny záväzok 
voči spotrebiteľskej verejnosti, pretože čerstvosť potravín 
priamo ovplyvňuje zdravie človeka.

Prezídium KVL SR

Informácie z KVL SR

Poslednú novembrovú sobotu dňa 28. novembra 2020 sa 
konal v Kongresovom centre Tatralandia volebný snem 
KVL SR. Aj v tomto COVID roku sme ako profesia ukázali, že 
vieme byť zodpovední a snem sa uskutočnil. Samozrejme, 
po súhlasnom stanovisku Úradu verejného zdravotníctva 
SR. Snem bol obmedzený iba na jeden deň, s prísnymi opat-
reniami a iba s nutným programom. Na snem neboli pozvaní 
hostia a ich pozdravy a správy jednotlivých orgánov komory 
boli zverejnené na webovom sídle KVL SR. 

Snem si zvolil nového prezidenta a orgány komory: 
 Prezident – MVDr. Ľubomír Kráľ
 Viceprezident – MVDr. Ľubomír Novotný
 Členovia prezídia –  MVDr. Miroslav Baran
     MVDr. Ladislav Stodola

XXX. snem Komory veterinárnych lekárov SR

     MVDr. Martin Vavřík

Predseda dozornej komisie
    – JUDr. MVDr. Ivan Riečan
Predseda disciplinárnej komisie
    – MVDr. Pavol Zubrický

 Snem okrem toho schválil Plán hospodárenia KVL SR na 
rok 2021 a uznesenia súvisiace s hospodárením. Snem tiež 
zrušil súčasný povinný trojročný vzdelávací cyklus 2019 – 
2021 z dôvodu pandémie. 

 Nové vedenie KVL SR praje všetkým v novom roku 2021 
pohodu, pokoj v duši, veľa zdravia, šťastia a úspechov.
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V rámci podujatia 

2020 VIRTUAL CONFERENCE 
OF YOUNG NEUROIMMUNOLOGISTS  AND PHD STUDENTS,

  organizovaného 

Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 
Neuroimunologickým ústavom SAV, Slovenskou spoločnosťou pre neurovedy

a Slovenskou imunologickou spoločnosťou  

v dňoch  5. –  6. 11. 2020 

odzneli zaujímavé prezentácie PhD. študentov 
a  medzi najlepšie publikácie boli zaradené  práce:

MVDr. Bc. Zuzany Vikartovskej a RNDr. Patrície Mertinkovej.

Gratulujeme!

Vikartovska Z, Kuricova M, Farbakova J, Liptak T, Mudronova D, Humenik F, Madari A, Maloveska M, Sykova E, Cizkova D.  
Stem Cell Conditioned Medium Treatment for Canine Spinal Cord Injury: Pilot Feasibility Study. Int J Mol Sci.

2020 Jul 20;21(14):5129.  Impact Factor  4.520

Mertinková P, Kulkarni A, Káňová E, Bhide K, Tkáčová Z, Bhide M.
A simple and rapid pipeline for identification of receptor-binding sites on the surface proteins of pathogens.

Sci Rep. 2020 Jan 24;10(1):1163.  Impact Factor  4.120
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Foto: Mgr. Zuzana Bobriková
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PRIANIE PRE UNIVERZITU DO NOVÉHO ROKU

Otupno je mojej alma mater
pod lipami...
Jej duša rozpŕchla sa do všetkých kútov sveta,
len vietor do stromov mlčky sa jej vplieta
a ona tiež hlasno mlčí 
pod lipami...

Za svojimi študentmi si smúti,
číslo devätnásť nás doma zostať núti,
študenti, ste štipka soli v teplom chlebe,
cítim, že tak chýba aj ona Tebe
pod lipami...

Prázdno pretlo skriptáreň aj posluchárne,
nik nestojí hladný v rade do jedálne,
nepočuť viac smiech, šum ani vravu,
necítiť viac pri Ardovi voňať kávu
pod lipami...

Prajem ti, moja drahá alma mater,
nech môžu otvoriť sa tvoje brány dokorán,
nech celý rok máš nádych hlučných rán,
a ľudské teplo je už navždy cítiť 
pod lipami...

LM


