
 
 

www.uvlf.sk

november – december 2021

UNIVERZITY VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE V KOŠICIACH

ročník Lčíslo 6

SPRAVODAJCA

Vážené kolegyne a kolegovia,
vážení študenti,

 už pred rokom sme sa na 
záver kalendárneho roka 
zamýšľali nad tým, ako sa nám 
zmenil život, jeho prežívanie 
a jeho zmysel, naše priority 
a postoje, vnímanie vlastnej 
slobody či spoločenskej 
zodpovednosti... A očakávali 
či rovno verili, že v roku 2021 
už nebude rozhodujúcou silou 
našich životov pandémia. 
Ale bola. Žiaľ, ďalší rok sme v 
pracovnom i osobnom živote 
museli mnohé oželieť, mnohé 
zmeniť, rozhodovať sa v situá-
ciách dovtedy nepoznaných, 
preberať zodpovednosť za 
seba aj iných...
  Ďalší rok sme sa na našej 
univerzite takmer nestretávali, 
takmer všetky naše pedago-
gické i vedecké aktivity ostávali v online priestore, rokmi 
overené a obľúbené podujatia odborné, spoločenské či 
športové sa neuskutočnili... Priali sme si... aby nový rok 2021 
viac ako kedykoľvek doteraz priniesol pevné zdravie, pokoj a 
optimizmus. Spoločne s nádejou sme vítali nový, snáď zdravší 
rok, počas ktorého sa zasa budeme aj s našimi blízkymi tešiť 
zo všetkého, čo robí náš život krajším, šťastnejším a spokojne-
jším. Nech sa opäť môžeme kedykoľvek a kdekoľvek stretávať 
s rodinou i priateľmi, kolegami i študentmi. Nech areál školy 
ožije študentmi, ľuďmi a zvieratami, aby tu nebolo pusto. Nech 

V očakávaní nového roku...

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. 
 Nevyšlo to celkom podľa našich predstáv. Ale dostali sme 
nádej a dostali sme zbraň v boji proti koronavírusu – vakcínu. 
Aj preto máme stále ešte silu veriť a dúfať, že tentokrát nám 
už priania na rok 2022 môžu vyjsť, že to vytúžené zdravie, 
šťastie, pokoj, porozumenie v rodinách i na pracoviskách 
dostane priestor reálny, nielen ten virtuálny. Že prianie z roku 
2021 sa v tom novom roku už naozaj premení na skutočnosť.

Milí kolegovia, milí študenti,
 
opakovala sa podoba uplynulých rokov, preto budem aj ja opakovať to prianie z minulého 
roka vo viere, že tentokrát to už vyjde!  Nech novoročné prianie na rok 2022 môže byť opäť 
tradičné, „normálne“, lebo k „normálnemu roku“ sa opäť vrátime: 

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

Pf 2022  
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Zasadnutie vedeckej rady 

 Zasadnutie Vedeckej rady UVLF v Košiciach dňa 8. 
decembra 2021, ktoré sa uskutočnilo online formou v 
programe MS Teams, otvorila a viedla jej predsedníčka 
a rektorka UVLF Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., 
podľa pôvodného programu, v ktorom však bol pôvodne 
bod 1 – odovzdanie dekrétov docenta presunutý na záver 
jednania vedeckej rady ako bod 9 (vzhľadom na online 
formu zasadnutia vedeckej rady, čo bolo po návrhu pred-
sedníčky vedeckej rady jej členmi schválené).

 Zasadnutie vedeckej rady pokračovalo podľa nasledov-
ného programu:

 1. Návrh na menovanie za docentku MVDr. Janu Koščo- 
  vú, PhD., v odbore habilitačného a inauguračného 
  konania mikrobiológia
 2. Výročná správa o kvalite na Univerzite veterinárskeho 
  lekárstva a farmácie v Košiciach za akademický rok 
  2020/21
 3. Vyhodnotenie plnenia a aktualizácia dlhodobého zá- 
  meru 2018 – 2023 Univerzity veterinárskeho lekárstva 
  a farmácie v Košiciach za rok 2020
 4. Návrh aktualizácie bodového hodnotenia tvorivých 
  pracovníkov Univerzity veterinárskeho lekárstva a 
  farmácie v Košiciach za rok 2021
 5. Výročná správa o klinickej činnosti a styku s praxou 
  na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v 
  Košiciach za akademický rok 2020/21
 6. Diskusia 
 7. Rôzne (návrh na zmenu člena habilitačnej komisie 
  a oponenta v habilitačnom konaní MVDr. M. Kuri- 
  covej, PhD.; návrh na školiteľov na 3. stupni štúdia: 
  doc. MVDr. Tomáš Csank, PhD., z UVLF v Košiciach v 
  študijnom programe mikrobiológia, doc. MVDr. Len- 
  ka Krešáková, PhD., a doc. MVDr. Katarína Vdoviako- 
  vá, PhD., z UVLF v Košiciach v študijnom programe 
  veterinárna morfológia a fyziológia a doc. Bc. MVDr. 
  Andrej Marcin, CSc., z UVLF v Košiciach v študijnom 
  programe výživa zvierat a dietetika) 
 8. Uznesenia VR
 9. Odovzdanie dekrétov docenta doc. MVDr. Lenke Krešá- 
  kovej, PhD. a doc. MVDr. Kataríne Vdoviakovej, PhD. 
  v odbore habilitačného a inauguračného konania ve- 
  terinárna morfológia a fyziológia a doc. Bc. MVDr. 
  Andrejovi Marcinovi, CSc. v odbore habilitačného a  
  inauguračného konania výživa zvierat a dietetika
 10. Záver

Vedecká rada schválila:

 1. Návrhy predložené:
  a) v bode 1 návrh na menovanie za docentku MVDr.  
   Janu Koščoú, PhD. v odbore habilitačného a inau- 
   guračného konania mikrobiológia;
  b) v bode 4 návrh aktualizácie bodového hodnotenia 
   tvorivých pracovníkov Univerzity veterinárskeho 
   lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2021;
 2. Návrhy predložené v bode Rôzne:
  a) návrh na zmenu člena habilitačnej komisie a opo- 

   nenta v habilitačnom konaní MVDr. Márie Kurico- 
   vej, PhD. v odbore habilitačného a inauguračného 
   konania vnútorné choroby zvierat;
  b) návrh na školiteľa v 3. stupni štúdia: doc. MVDr.  
   Tomáš Csank, PhD., v študijnom programe mikro- 
   biológia, Katedra mikrobiológie a imunológie, 
   UVLF v Košiciach;
  c) návrh na školiteľa v 3. stupni štúdia: doc. MVDr.  
   Lenka Krešáková, PhD., v študijnom programe vete- 
   rinárna morfológia a fyziológia, Katedra morfolo- 
   gických disciplín, UVLF v Košiciach;
  d) návrh na školiteľa v 3. stupni štúdia: doc. MVDr. Ka- 
   tarína Vdoviaková, PhD., v študijnom programe 
   veterinárna morfológia a fyziológia, Katedra mor- 
   fologických disciplín, UVLF v Košiciach;
  e) návrh na školiteľa v 3. stupni štúdia: doc. Bc. MVDr. 
   Andrej Marcin, CSc., v študijnom programe výživa 
   zvierat a dietetika, Katedra výživy a chovu zvierat, 
   UVLF v Košiciach.

Vedecká rada zobrala na vedomie:

 1. Výročnú správu o kvalite na Univerzite veterinárskeho 
  lekárstva a farmácie v Košiciach za akademický rok 
  2020/21.
 2. Vyhodnotenie plnenia a aktualizáciu dlhodobého 
  zámeru na roky 2018-2023 Univerzity veterinárskeho 
  lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2020.
 3. Výročnú správu o klinickej činnosti a styku s praxou 
  na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v 
  Košiciach za akademický rok 2020/21.

 V rámci diskusie vystúpili: prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., 
Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. a MVDr. Ľubomír 
Kráľ. 
 Prof. P. Sovák vyzdvihol intenzitu pracovnej aktivity a 
množstva úsilia ako si univerzita plní svoje úlohy a zároveň 
poukázal na mechanizmy akými univerzita hodnotí svojich 
pracovníkov.
 MVDr. Ľ. Kráľ poďakoval za dlhoročnú spoluprácu univer-
zity s Komorou veterinárnych lekárov SR (KVL), ako aj za 
edukačnú činnosť a vzdelávací cyklus, ktorý UVLF vykonáva 
pre veterinárnych lekárov KVL. Poukázal tiež na dobrú spolu-
prácu v oblasti odborných stáží študentov UVLF na pracovis-
kách členov KVL.
 Prof. J. Mojžišová sa poďakovala diskutujúcim za ich 
príspevky a poukázala na význam a dôležitosť vzájomnej 
spolupráce. 

 Na záver zasadnutia vedeckej rady rektorka UVLF v Koši-
ciach a predsedníčka vedeckej rady poďakovala online 
prítomným členom vedeckej rady za aktívnu účasť a zapriala 
všetkým členom vedeckej rady krásne vianočné sviatky 
a mnoho úspechov v novom roku a ukončila zasadnutie 
vedeckej rady.

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

a doktorandské štúdium
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 Dňa 4. novembra 2021 sa aule konalo 22. mimoriadne 
zasadnutia Akademického senátu UVLF v Košiciach 
vo funkčnom období 2018 – 2022. Zasadnutie sa konalo 
prezenčne za prítomnosti 15 členov oboch komôr akade-
mického senátu. Predseda AS doc. MVDr. Peter Lazár, PhD., 
otvoril zasadnutie akademického senátu, na ktorom privítal 
členov akademického senátu a členov vedenia univerzity. 22. 
zasadnutie sa riadilo programom, ktorého jediným bodom 
rokovania bolo zaujatie stanoviska k novele vysokoškol-
ského zákona a návrhu pripomienok do medzirezortného 
pripomienkového konania. Za členov mandátovej a návr-
hovej komisie boli navrhnutí a zvolení: predseda doc. Korim 
a členovia MVDr. Koščová a študent MVDr. Ratvaj. Komisia 
konštatovala 71 % účasť členov AS a potvrdila, že akade-
mický senát je uznášaniaschopný. Za overovateľov zápisnice 
boli zvolení prof. Marcinčák a študentka Morochovičová.
 V rámci diskusie vystúpili členovia AS ako aj členovia 
vedenia UVLF, o krokoch Rady VŠ SR v súvislosti s novelou 
VŠ zákona informovala prítomných MVDr. Koščová, naša 
zástupkyňa v predsedníctve Rady VŠ SR. O stanovisku a 
postojoch zástupcov vysokých škôl v rámci Slovenskej 
rektorskej konferencie oboznámila AS UVLF rektorka prof. 
J. Mojžišová, ktorá informovala aj o stretnutí rektorov košic-
kých univerzít s premiérom E. Hegerom. AS UVLF v Košiciach 
schválil uznesením č. 22/3/XI/2021 uvedené vyhlásenie.

Zasadnutia akademického senátu

Vyhlásenie Akademického senátu
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie

v Košiciach k návrhu novely zákona o vysokých školách

 Akademický senát Univerzity veterinárskeho lekárstva 
a farmácie v Košiciach podporuje racionálnu reformu 
vysokého školstva v Slovenskej republike, ktorá sa začala 
realizovať nadobudnutím účinnosti zákona č. 269/2018 
Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdeláva- 
nia a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
 Za neoddeliteľnú súčasť reformy vysokého školstva 
v Slovenskej republike považujeme primerané finan-
covanie umožňujúce zavádzanie reforiem a primeraný 
rozvoj vysokého školstva.
 Akademický senát Univerzity veterinárskeho lekárstva 
a farmácie v Košiciach má k predloženému textu novely 
zákona o vysokých školách nasledovné pripomienky:
 1 Akademický senát vysokej školy schvaľuje rozpočet 
  vysokej školy po prerokovaní správnou radou 
  vysokej školy.
 2. Kandidáta na rektora volia spolu členovia akademic- 
  kého senátu a správnej rady vysokej školy.
 3. Za rozpočet vysokej školy zodpovedá rektor; kves- 
  tor zodpovedá za rozpočet rektorovi.
 4. Požadujeme zachovanie fondu reprodukcie.
 5. Požadujeme zachovať habilitačné konania a inaugu 
  račné konania ako celok.
 6. Vysokoškolský učiteľ môže obsadiť funkčné miesto 
  docenta alebo funkčné miesto profesora na zákla- 

  de jedného výberového konania najviac na 5 rokov. 
  Ak vysokoškolský učiteľ obsadil funkčné miesto do- 
  centa alebo funkčné miesto profesora aspoň tretí 
  raz a celkový čas jeho pôsobenia na týchto 
  funkčných miestach dosiahol aspoň 9 rokov, získa- 
  va právo na pracovnú zmluvu s touto vysokou 
  školou na miesto vysokoškolského učiteľa a na za- 
  radenie na príslušné funkčné miesto na dobu určitú 
  až do dosiahnutia veku 70 rokov za podmienky, že 
  získal titul docent, resp. profesor.
 7. Navrhujeme riešiť výkonnostné zmluvy buď v sa- 
  mostatnom odseku zákona, alebo v prechodných 
  ustanoveniach.
 8. Požadujeme zachovať podmienky financovania 
  súkromných vysokých škôl podľa doterajšieho 
  znenia zákona o vysokých školách.

 Dňa 25. novembra 2021 sa v aule  konalo 23. riadne 
zasadnutie  Akademického senátu UVLF v Košiciach vo 
funkčnom období 2018 – 2022. Aj toto rokovanie sa konalo 
prezenčnou formou, keď sa  ho zúčastnilo 16 členov AS a 
členovia vedenia UVLF. Po otvorení zasadnutia a schválení 
programu v jednotlivých bodoch jednania vystúpili ako 
predkladatelia rektorka prof. Mojžišová alebo ňou poverení 
prorektori a kvestor. Do diskusie k jednotlivým predkla-
daným materiálom sa zapájali členovia oboch komôr akade-
mického senátu. Po vyčerpaní všetkých bodov programu  
rokovanie schôdze ukončil predsedajúci doc. Lazár a poďa-
koval prítomným za aktívnu účasť. 

Akademický senát UVLF v Košiciach schvaľuje:
Uznesenie č. 23/1/XI/2021
Program zasadnutia Akademického senátu UVLF v Košiciach
Uznesenie č. 23/2/XI/2021
Mandátovú a návrhovú komisiu v zložení:
Predseda: prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.
Členovia: MVDr. Ľubica Horňáková, PhD.
    Dávid Orčík
Overovateľov zápisnice:
    MVDr. Jana Koščová, PhD.
    Jakub Máčalka
Uznesenie č. 23/3/XI/2021
Vyhodnotenie plnenia a aktualizáciu Dlhodobého zámeru 
UVLF v Košiciach na obdobie 2018 – 2023
Uznesenie č. 23/4/XI/2021
Návrh na stanovenie počtu prijímaných uchádzačov, podm-
ienky prijatia, hodnotenie prijímacieho konania a ďalších 
podmienok prijatia na UVLF v Košiciach na akademický rok 
2022/2023 – doplnenie
Uznesenie č. 23/5/XI/2021
Návrh zmien vnútorného predpisu – Školné a poplatky 
spojené so štúdiom na Univerzite veterinárskeho lekárstva 
a farmácie v Košiciach platné na akademický rok 2022/2023
Uznesenie č. 23/6/XI/2021
Návrh zmien vnútorného predpisu – Postup pri prijímacom 
konaní a pri konaní o preskúmaní rozhodnutia o výsledku 
prijímacieho konania. Štatút prijímacej komisie pre prvý, 
druhý a spojený prvý a druhý stupeň vysokoškolského vzde-
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lávania a prijímacej komisie pre tretí stupeň vysokoškol-
ského vzdelávania. Spoločný rokovací poriadok prijímacej 
komisie pre prvý, druhý a spojený prvý a druhý stupeň 
vysokoškolského vzdelávania a prijímacej komisie pre tretí 
stupeň vysokoškolského vzdelávania
Uznesenie č. 23/7/XI/2021
Adama Körösiho
za člena výboru pre hospodárenie AS UVLF
Jakuba Máčalku
za člena výboru pre pedagogickú činnosť AS UVLF

Janu Morochovičovú
za členku výboru pre vedecko-výskumnú činnosť AS UVLF 
AS UVLF    prerokoval:
- Návrh aktualizácie bodového hodnotenia tvorivých 
pracovníkov UVLF v Košiciach
AS UVLF  berie  na  vedomie:
- Informácie z Rady vysokých škôl SR
 

Peter Lazár
predseda AS UVLF v Košiciach

 Dňa 21. decembra 2021 sa konalo zasadnutie Správnej 
rady UVLF v Košiciach (SpR). Vzhľadom na pretrvávajúcu 
pandemickú situáciu COVID-19 bolo zasadnutie realizo-
vané kombinovanou formou. Deväť členov SpR sa zasad-
nutia zúčastnilo online v prostredí MS Teams, jeden člen 
bol prítomný prezenčne v zasadacej miestnosti Rektorátu 
UVLF v Košiciach spolu s rektorkou univerzity Dr. h. c. prof. 
MVDr. Janou Mojžišovou, PhD., prorektorom pre rozvoj školy 
a hodnotenie kvality prof. MVDr. Jozefom Nagyom, PhD., a 
kvestorom univerzity Ing. Róbertom Schréterom, PhD.
 Zasadnutie SpR otvoril jej podpredseda Dr. h. c. JUDr. Ing. 
Ján Bílek, ktorý privítal členov SpR a hostí. Predstavil nových 
členov SpR JUDr. Dušana Gažovského a Ing. Petra Poláka, 
PhD. SpR schválila program zasadnutia a overovateľov zápis-
nice – MVDr. Miroslava Martinčeka a Ing. Stanislava Hrehu, 
PhD. Tajomník SpR doc. MVDr. Peter Korim, CSc., informoval 
o uzneseniach SpR, ktoré mali byť splnené ku dňu zasadnutia 
SpR. Prvým uznesením SpR uložila rektorke prof. Mojžišovej 
oboznámiť členov SpR s aktuálnym stavom v oblasti akre-
ditácií študijných programov a spôsobilostí vykonávať habi-
litačné a inauguračné konania. Druhým uznesením uložila 
rektorke oboznámiť členov SpR s aktuálnym stavom pri 
zosúlaďovaní vnútorného systému kvality so štandardami 
pre študijný program. Tretím uznesením uložila rektorke 
oboznámiť členov SpR s aktuálnym stavom v oblasti aktív-
nych aj pasívnych súdnych sporov UVLF. Štvrtým uznesením 
uložila kvestorovi Ing. Schréterovi podať pri Výročnej správe 
o hospodárení UVLF v Košiciach za rok 2020 informáciu o 
ekonomike jednotlivých stredísk. Piatym uznesením uložila 
kvestorovi podať informáciu o možných benefitoch z využí-
vania patentu Probiotický prípravok, spôsob jeho prípravy a 
použitie probiotického prípravku pre UVLF.
 V bode Informácia o rozvojových aktivitách a o aktuálnych 
úlohách UVLF v Košiciach rektorka prof. Mojžišová obozná-
mila prítomných členov SpR s aktuálnym stavom v oblasti 
akreditácií nových študijných programov na UVLF a zosúla-
ďovaní vnútorného systému s požiadavkami Štandardov 
pre študijný program Slovenskej akreditačnej agentúry pre 
vysoké školstvo a s aktuálnym stavom v oblasti aktívnych 
a pasívnych súdnych sporov, ktorých účastníkom je UVLF. 
Kvestor Ing. Schréter podal prehľadnú informáciu o hospo-
dárení jednotlivých stredísk a o ďalšom postupe pri využí-
vaní vyššie uvedeného patentu. V diskusii vystúpili Dr. h. 
c. JUDr. Ing. Ján Bílek a MVDr. Miroslav Martinček, ktorých 

otázky sa sústredili na novelu zákona o vysokých školách a 
na situáciu s ďalším osudom pavilónu morfologických disci-
plín. Rektorka univerzity informovala prítomných členov 
SpR, že v roku 2021 univerzita bola úspešná v akreditácii 
dvoch nových študijných programov – bakalárskeho ŠP 
veterinárna sestra (v slovenskom jazyku v dennej a externej 
forme štúdia a v anglickom jazyku v dennej forme štúdia) a 
magisterského ŠP pohoda a ochrana zvierat (v slovenskom 
jazyku v dennej a externej forme štúdia). SAAVS neudelila 
akreditáciu pre ŠP rodinný farmár (v slovenskom jazyku v 
dennej a externej forme štúdia) a aktuálne univerzita podala 
odvolanie voči rozhodnutiu, ktoré považuje za tendenčné 
a nezohľadňujúce reálne potreby edukácie a spoločenskej 
praxe.
 Výročnú správu o kvalite UVLF za akademický rok 
2020/2021 uviedol prorektor univerzity prof. MVDr. Jozef 
Nagy, PhD. Vo svojej powerpointovej prezentácii predstavil 
prierez výročnou správou a zameral sa na závery, ktoré zo 
správy vyplynuli. Zdôraznil, že štruktúra správy, ktorú univer-
zita po šiestykrát vypracovala ako reakciu na odporúčania 
medzinárodnej komisie EAEVE, zostala zachovaná, došlo 
iba ku zmene obsahu kapitoly 5 Vzdelávanie, čo súvisí s 
procesom zosúlaďovania vnútorného systému UVLF. Keďže 
jeden z bodov výročnej správy sa dotýkal aj vyhodnoteniu 
plnenia Dlhodobého zámeru UVLF v Košiciach na obdobie 
2018 – 2023, v tomto bode informoval aj o jeho plnení a 
aktualizácii. V diskusii vystúpili Dr. h. c. JUDr. Ing. Ján Bílek a 
Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
 V bode rôzne vystúpila rektorka prof. Mojžišová, ktorá 
informovala členov SpR o aktuálnej situácii s novelou zákona 
o vysokých školách po medzirezortnom pripomienkovom 
konaní. Najväčším nedostatkom novely je absencia dife-
renciácie vysokých škôl podľa kvality výskumnej činnosti 
a s tým spojené financovanie vzdelávania aj výskumu. 
Navyše, nastavenie účinnosti zákona bude výrazne kompli-
kovať akademický rok. Zákon nerieši reálne problémy vyso-
kého školstva. Rektorka univerzity konštatovala, že situácia 
vo financovaní vysokých škôl je veľmi vážna a škola musí 
počítať s každou alternatívou. V diskusii vystúpili Ing. Stani-
slav Hreha, PhD., MVDr. Ladislav Stodola a Dr. h. c. JUDr. Ing. 
Ján Bílek.

doc. MVDr. Peter Korim, CSc.
tajomník SpR
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• Dňa 3. 11. 2021 na pôde UPJŠ v Košiciach sa rektorka 
 UVLF prof. Mojžišová zúčastnila na stretnutí košických 
 rektorov s predsedom vlády SR Eduardom Hegerom. 
 Témou stretnutia bola diskusia k novele zákona o  
 vysokých školách. Premiérovi a členom delegácie Úra- 
 du vlády SR bol tiež predstavený projekt troch košic- 
 kých univerzít (Univerzita veterinárskeho lekárstva 
 a farmácie, UPJŠ a Technická univerzita v Košiciach), 
 Slovenskej akadémie vied, mesta Košice, Košického 
 samosprávneho kraja a zástupcov súkromného sek- 
 tora – Košický klaster nového priemyslu.
• Rektorka prof. Mojžišová sa dňa 4. 11. 2021 zúčastnila na 
 mimoriadnom zasadnutí Akademického senátu UVLF 
 v Košiciach. ( bližšie informácie v osobitnom príspevku) 
• Dňa 12. 11. 2021 zvolala rektorka prof. Mojžišová 
 zasadnutie Monitorovacej a koordinačnej rady UVLF. 
 Hlavným bodom programu bolo určenie ďalšieho 
 spôsobu výučby a prevádzky na univerzite. Okrem 
 iného bolo rozhodnuté aj naďalej pokračovať v  
 riadnej výučbe kombinovaným spôsobom – využíva- 
 ním prezenčnej i dištančnej formy. Škola postupuje 
 v režime OTP (očkovaní – testovaní – po prekonaní  
 choroby), všetky činnosti sa riadia podľa COVID 
 SEMAFOR-u UVLF. Študenti sa preukazujú covidpasom 
 alebo platným testom vyučujúcemu na začiatku kaž- 
 dej hodiny. Podobne vedúci zamestnanci majú povin- 
 nosť kontrolovať aktuálne doklady u svojich pod- 
 riadených. Požiadavky na prácu z domu budú akcep- 
 tované v odôvodnených prípadoch. Aj naďalej je v areáli 
 univerzity k dispozícii mobilné odberové miesto, kto- 
 ré vykonáva antigénové testy. 
• Dňa 12. 11. 2021 rektorka zvolala zasadnutie poradné- 
 ho orgánu univerzity – kolégia rektora. ( bližšie 
 informácie v osobitnom príspevku)
• Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva i Dňa  
 boja za slobodu a demokraciu sa v predvečer štátneho 
 sviatku 16. 11. 2021  rektorka UVLF Jana Mojžišová 
 prihovorila študentom a zamestnancom. 

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

• Rektorka UVLF sa ako členka Vedeckej rady UPJŠ v 
 Košiciach zúčastnila dňa 19. 11. 2021 na jej zasadnutí.
• Rektorka prof. Mojžišová sa dňa 23. 11. 2021 zúčastnila 
 otvorenia medzinárodnej konferencie Hygiena ali- 
 mentorum.

• Ďalšie zasadnutie Monitorovacej a koordinačnej rady 
 UVLF zvolala rektorka Mojžišová dňa 25. 11. 2021 v 
 súvislosti s uznesením vlády zo dňa 24. 11. 2021 o vyhlá- 
 sení núdzového stavu, na základe ktorého bol vydaný 
 príkaz rektorky č. 12/202. Príkaz rektorky okrem iného 
 obsahoval nariadenia, podľa ktorých sú vedúci za- 
 mestnanci povinní zabezpečiť nepretržitú a nevyhnut- 
 nú prevádzku pracoviska a predložiť zoznam za- 
 mestnancov, ktorí budú na základe pokynov vedúceho 
 vykonávať prácu z domu. Zamestnanci, ktorým bude 
 udelený súhlas na prácu z domu, sú povinní zdržiavať 
 sa v mieste bydliska, byť zamestnávateľovi k dispozícii 
 prostredníctvom telefonickej, resp. emailovej ko- 
 munikácie a v prípade nevyhnutnej potreby sa do 
 dvoch hodín dostaviť na pracovisko. Zamestnávateľ 
 je oprávnený zamestnancov skontrolovať a v prípade 
 porušenia ich povinností sa to bude posudzovať ako 
 porušenie pracovnej disciplíny. Všetkým zamestnan- 
 com, ktorí nemali vyčerpanú dovolenku za rok 2020 a 
 2021, bolo nariadené čerpanie dovoleniek. Toto na- 
 riadenie sa netýkalo zamestnancov, ktorí budú za- 
 bezpečovať nepretržitú a nevyhnutnú prevádzku, a tých 
 zamestnancov, ktorí budú plniť pracovné povinnosti 
 na pracovisku podľa pokynov vedúceho zamestnanca. 
 Všetci neočkovaní zamestnanci, ktorí neprekonali 
 ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní, sú povinní 
 absolvovať pred vstupom na pracovisko testovanie na 
 COVID-19. 
• Rektorka prof. Mojžišová sa zúčastnila na zasadnutí 
 Akademického senátu UVLF v Košiciach dňa 25. 11. 2021. 
 (bližšie informácie v osobitnom príspevku) 
• Ako predsedníčka Vedeckej rady UVLF v Košiciach 
 rektorka Mojžišová zvolala a viedla jej zasadnutie dňa 
 8. 12. 2021. ( bližšie informácie v osobitnom príspevku) 
• V dňoch 16. – 20. 12. 2021 sa rektorka UVLF Jana 
 Mojžišová a prorektorka Alexandra Trbolová zúčastnili 
 na svetovom veľtrhu Expo 2020 v Dubaji ako členky 
 delegácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a špor- 
 tu SR v rámci tematického týždňa Knowledge and 
 Learning. ( bližšie informácie v osobitnom príspevku)

• Rektorka prof. Mojžišová sa zúčastnila zasadnutia 
 Správnej rady UVLF v Košiciach, ktoré sa kombinovanou 
 formou konalo dňa  21. 12. 2021. ( bližšie informácie 
 v osobitnom príspevku)
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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. Z uvedeného dôvodu sa od 
 22. 11. 2021 výučba vo všetkých študijných progra- 
 moch vrátane štátnych skúšok realizovala výlučne 
 on-line formou, prezenčná forma výučby pokračovala 
 len pri realizácii klinických praxí a individuálne pri tvor- 
 be záverečných prác. 
• Štátne skúšky u študentov šiestych ročníkov ŠP VVL, 
 HP a GVM prebehli v mesiaci november ešte prezenč- 
 nou formou, ale v mesiaci december sa už z vyššie 
 uvedeného dôvodu realizovali štátne skúšky v šiestom 
 ročníku ŠP VVL a GVM výhradne on-line.
• Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie vede- 
 nie UVLF prijalo tiež rozhodnutie realizovať hodnote- 
 nie študijných výsledkov v zimnom semestri ak. roka 
 2021/2022 on-line formou. Študijné oddelenie preto 
 pripravilo návrh a pokyny k realizácií skúšok dištan- 
 čnou formou, a to písomne prostredníctvom systému  
 Moodle, ústne cez platformu MS Teams alebo kom- 
 binovane.
• Dňa 4. 11. 2021 sa uskutočnilo stretnutie prorektora 
 MVDr. M. Tomka, PhD., so zástupcom Tomi School z 
 Grécka, Christosom Baniorasom. Cieľom stretnutia bo- 
 lo prediskutovať možnosti spolupráce v oblasti pro- 
 pagácie štúdia na UVLF v Košiciach medzi záujemcami 
 o štúdium z Grécka a Cypru.
• Dňa 24. 11. 2021 sa uskutočnilo on-line zasadnutie 
 pedagogickej komisie UVLF zamerané na zhodnotenie 
 správy o vzdelávacej činnosti za ak. rok 2020/2021,  
 prednesenie návrhov na jej doplnenie a zlepšenie pre 
 nasledujúci ak. rok, informácie o novoakreditovaných 
 študijných programoch, o realizácii skúšobného obdo- 
 bia v zimnom semestri ak. roka 2021/2022 a na záver 

 informácie o dotazníkovom prieskume o možnostiach 
 štúdia na UVLF študentmi prvých ročníkov za ak. rok 
 2021/2022. 
• Na UVLF v Košiciach sa v dňoch 12. 11. a 3. 12. 2021 
 uskutočnilo za pomoci mobilnej vakcinačnej jednot- 
 ky ďalšie kolo vakcinácie záujemcov o vakcináciu pro- 
 ti COVID-19 z radov zamestnancov, študentov a ich 
 rodinných príslušníkov. Záujem prekonal očakávania, 
 keďže 3. 12. 2021 prejavilo o vakcináciu záujem vyše 
 350 záujemcov a z uvedeného dôvodu bola vakciná- 
 cia presunutá do pavilónu P 35. 
• V mesiaci december pripravilo študijné oddelenie 
 návrh na organizáciu prípravného kurzu pred prijíma- 
 cím konaním na ak. rok 2022/2023, ktorý sa pre 
 uchádzačov o štúdium v slovenskom jazyku bude 
 realizovať on-line formou. Prípravný kurz z predmetu 
 biológia sme pripravili aj pre uchádzačov o štúdium 
 v novoakreditovanom študijnom programe veterinár- 
 na sestra. V príprave sú tiež podobné kurzy aj pre 
 uchádzačov o štúdium v anglickom jazyku.
• V dňoch 1. 12. až 3. 12. 2021 sme sa zapojili do on-line 
 prezentácie možnosti štúdia na UVLF v Košiciach v 
 anglickom jazyku účasťou na virtuálnom vzdelávacom 
 veľtrhu vo Švédsku, Saco Studentmässa 2021. Pre 
 uchádzačov o štúdium v slovenskom jazyku sme pripra- 
 vili nový propagačný materiál, rozšírený o novo- 
 akreditované študijné programy, ktorý bude slúžiť na 
 propagáciu štúdia.

 
  

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

činnosť a doktorandské štúdium

• Aktuálne bolo ku koncu roka 2021 zapísaných 108 
 doktorandov (o 9 menej v porovnaní s minulým ro- 
 kom), z toho je 78 doktorandov v dennej a 30 
 doktorandov v externej forme štúdia. Oproti minulé- 
 mu akademickému roku mierne klesol počet 
 doktorandov, ktorí majú prerušené štúdium (13). Za- 
 tiaľ 6 doktorandi v tomto akademickom roku štúdium 
 zanechali alebo boli vylúčení zo štúdia pre nesplnenie  
 povinností vyplývajúcich zo štúdia.
 V rámci koncoročnej bilancie doktorandského štúdia 
 je možné konštatovať, že všetky požadované materiály 
 (zápisné listy, študijný program doktoranda, výročné 
 hodnotenie doktoranda) boli školiteľmi a doktorand- 
 mi odovzdané v požadovanom termíne. Obdobne 
 bola zväčša spracovaná agenda v AIS, čo svedčí o dob- 
 rej disciplíne všetkých zúčastnených v tejto oblasti, aj  
 keď stále sa vyskytujú určité detaily, ktoré je potreb- 
 né riešiť. V priebehu oboch mesiacov bol individuál- 
 ne riešený celý rad žiadostí doktorandov o rôzne druhy 
 zmien v doktorandskom štúdiu, riešila sa agenda týkajú- 
 ca sa zmien názvu dizertačných prác, školiteľov kon- 

 zultantov, prerušenia štúdia či možností písania di- 
 zertačnej práce v anglickom jazyku a podobne. V 
 priebehu decembra boli organizačne zabezpečené 
 dve obhajoby dizertačných prác v ŠP neurovedy.
• Aj tohto roku, napriek nepriaznivej situácii v súvislosti  
 s pandémiou COVID-19, bol organizačne a technicky 
 zabezpečený 16. ročník seminára doktorandov ve- 
 novaného pamiatke akademika Boďu. Seminár sa ko- 
 nal v dňoch 11. a 12. 11. 2021 telekomunikačnou for- 
 mou prostredníctvom Zoom Meetings. Príspevky zo 
 seminára doktorandov boli uverejnené v recenzova- 
 nom zborníku s názvom Vedecké práce doktorandov 
 2021. Oproti roku 2020 klesol počet prihlásených 
 účastníkov konferencie z UVLF o polovicu a ocenený 
 bol len 1 zástupca z UVLF, pričom v minulom roku ich 
 bolo 7, čo poukazuje na významne zníženú aktivitu 
 doktorandov v tejto oblasti. ( bližšie informácie v 
 osobitnom príspevku)
• Na základe požiadavky Rady vysokých škôl a Slovens- 
 kej rektorskej konferencie na nominácie na členov 
 odborových rád APVV boli navrhnutí nasledovní 
 nominanti: Rada pre prírodné vedy (biológia): doc. 
 MVDr. Daša Čížková, DrSc.; doc. MVDr. Mangesh Bhide, 
 PhD.; doc. MVDr. Dagmar Mudroňová, PhD.; doc. RNDr. 
 Beáta Holečková, PhD., doc. MVDr. Lenka Luptáková, 
 PhD. Rada pre lekárske vedy: prof. MVDr. Zita Faixová, 
 PhD.; prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.; prof. MVDr. 



 
  

 
  
 
  

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

prorektora pre rozvoj školy
a hodnotenie kvality

• Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo 
 (SAAVŠ) usporiadala webinár zameraný na prácu s 
 výstupmi prieskumu názorov študentov na vysokoškols- 
 ké vzdelávania (Akademická štvrťhodinka), ktorý sa 
 uskutočnil dňa 25. 10. 2021 on-line prostredníctvom MS 
 Teams.
• Dňa 27. 10. 2021 sa uskutočnilo na Úrade Košického 
 samosprávneho kraja ustanovujúce zasadnutie pred- 
 stavenstva Inovačného centra Košického kraja (ICKK). 
 Základnými bodmi programu bola voľba podpredsedu 
 predstavenstva a ustanovenie výberovej komisie na 
 generálneho riaditeľa ICKK.
• SAAVŠ zaslala UVLF v Košiciach oznámenia o udelení 
 súhlasu s návrhom úpravy študijných programov pre 
 tretí stupeň vysokoškolského štúdia veterinárna chirur- 

 gia, ortopédia a röntgenológia v dennej a externej for- 
 me štúdia, oprávňujúci jeho absolventom udeľovať 
 akademický titul „ doktor (philosophiae doctor)“ v 
 slovenskom a anglickom jazyku.
• SAAVŠ organizovala dňa 29. 10. 2021 on-line diskusiu k 
 otázkam súvisiacim s vytváraním, úpravou a schvaľova- 
 ním študijných programov.
• Dňa 5. 11. 2021 sa uskutočnilo on-line zasadnutie Rady 
 pre rozvoj a financovanie pri Rade vysokých škôl. Hlav- 
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 Jaroslav Legáth, PhD.; doc. MVDr. Eva Petrovová, 
 PhD.; doc. MVDr. Radomíra Nemcová, PhD. Rada pre 
 pôdohospodárske vedy: Dr. h. c. prof. MVDr. Jana 
 Mojžišová, PhD.; prof. MVDr. Pavol Mudroň, PhD.; prof. 
 MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.; prof. MVDr. Alexandra  
 Trbolová, PhD.; prof. MVDr. Zuzana Ševčíková, PhD.
• Na základe požiadavky MŠVVaŠ SR bola vykonaná 
 verifikácia údajov – úspešnosť grantov príslušnou 
 vysokou školou za rok 2020 pre účely rozpisu dotácie 
 ministerstvom na rok 2022.
• V priebehu novembra bola zverejnená výzva rektorky 
 UVLF na obsadenie 2 pracovných miest postdoktoran- 
 dov v zmysle vnútorného predpisu č. 63 Zásady 
 obsadzovania postdoktorandských pracovných miest  
 na UVLF v Košiciach. Na pracovné miesto do CEKRM 
 sa prihlásila 1 postdoktorandka, ktorá spĺňala podmien- 
 ky výzvy podľa VP č. 63 čl. II. bod 3. Na uvoľnené miesto 
 týkajúce sa riešenie štrukturálneho projektu EÚ v rámci 
 Dlhodobého strategického výskumu (OPENMED) sa 
 neprihlásil nikto. Keďže na tomto projekte sa uvoľnilo 
 ďalšie postdoktorandské pracovné miesto z dôvodu 
 odchodu na MD, bola v decembri rektorkou UVLF 
 vypísaná nová výzva na obsadenie dvoch pracovných 
 miest postdoktorandov týkajúcich sa riešenia štruk- 
 turálneho projektu EÚ OPENMED.
• V novembri sa riešila požiadavka na vypracovanie 
 výročnej správy týkajúcej sa stavu riešenia jednotlivých 
 aktivít štrukturálneho projektu EÚ OPENMED za rok 2021.
• Bola pripravená a na webovom sídle aj zverejnená 
 informácia o podpísaní Deklarácie o posilnení kultúry 
 vedeckej integrity na Slovensku zo strany UVLF v Koši- 
 ciach a zároveň bol zverejnený aj text samotnej Dekla- 
 rácie o posilnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku.
• V priebehu novembra bol vypracovaný dokument: 
 Inštitucionálny plán rodovej rovnosti na Univerzite 
 veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, ktorý je 
 zverejnený a dostupný na webovom sídle UVLF. Uve- 
 dený dokument je nevyhnutnou súčasťou pre grantové 
 žiadosti v rámci programu Horizont Európa.
• Za účelom vytvorenia lokálnych centier transferu 
 technológií v rámci Národného projektu CVTI SR boli 
 na UVLF navrhnutí ako odborní pracovníci pre tento účel 
 – doc. MVDr. D. Mudroňová, PhD., a doc. MVDr. B. Peť- 
 ko, DrSc., ktorí budú pôsobiť v danom projekte na zákla- 
 de zmluvy o spoločnom pracovisku.
• Na základe ponuky CVTI SR na digitalizáciu a sprístupne- 
 nie kníh v rámci projektu EODOPEN bol vypracovaný 
 zoznam publikácií vybraných z archívu publikačnej 

 činnosti pracovníkov UVLF.
• Organizačne bolo zabezpečené habilitačné konanie 
 MVDr. Jany Koščovej, PhD., z katedry mikrobiológie a 
 imunológie. Habilitačné konanie v odbore habilitač- 
 ného konania a inauguračného konania mikrobioló- 
 gia sa uskutočnilo v súvislosti s pandémiou COVID-19 
 online prostredníctvom MS Teams dňa 7. 12. 2021 o 
 14.00 hod.
• Dňa 8. 12. 2021 sa konalo zasadnutie Vedeckej rady 
 UVLF. Hlavným programom jednania bolo vyhodnote- 
 nie výročných správ o kvalite a o klinickej činnosti a sty- 
 ku s praxou UVLF v Košiciach za akademický rok 
 2020/2021. ( bližšie informácie v osobitnom príspevku)
• Ku koncu roka vznikla povinnosť prípravy závereč- 
 ných obhajob projektov KEGA. Toho roku sa jedná o 6 
 projektov. V súvislosti s pandémiou COVID-19 sa obha- 
 joby záverečných prác uskutočnia online prostredníct- 
 vom MS Teams 20. a 21. 1. 2021 tak, aby bolo zabezpečené 
 odovzdanie záverečných správ KEGA do 31. 1. 2022.
• Dňa 14. 12. 2021 sa na UPJŠ v priestoroch Medipark-u 
 konalo zasadnutie predstavenstva Košického klastra 
 nového priemyslu (CNIC), ktorého som sa zúčastnil. 
 Jedným zo záverov jednania bola aj požiadavka pred- 
 sedu predstavenstva uskutočniť online stretnutie s 
 riešiteľmi projektu Integrácia košických univerzít v ob- 
 lasti transferu technológií CASS-TECH v rámci CNIC, kto- 
 ré sa uskutočnilo dňa 17. 12. 2021. 
• V priebehu obidvoch mesiacov prebiehala intenzívna 
 práca na príprave podkladov jednotlivých študijných 
 programov 3. stupňa vzdelávania za účelom ich 
 zosúlaďovania so štandardmi Slovenskej akreditačnej 
 agentúry pre vysoké školstvo.
• V decembri 2021 bolo vydané 4. samostatné číslo 
 vedeckého časopisu Folia Veterinaria. Všetky 4 čísla 
 časopisu vyšli v roku 2021 kvartálne v stanovených 
 termínoch a v stanovenom rozsahu ako Open Access 
 vo vydavateľstve DeGruyter-Sciendo, a to už 6. rok 
 po sebe. To umožňuje dostupnosť časopisu v širokých 
 medzinárodných databázach. Poďakovanie za to patrí 
 najmä tým pracovníkom UVLF, ktorí svojimi publikácia- 
 mi podporili pravidelnosť vydávania a zvyšujúcu sa 
 vedeckú úroveň časopisu. V rámci inštrukcií pre 
 autorov boli doplnené informácie týkajúce sa povin- 
 nosti preukázať povolenie vykonávať experimenty 
 na zvieratách, pokiaľ daná publikácia obsahuje pokusy 
 na zvieratách. Aktualizované inštrukcie pre autorov sú 
 uvedené aj na webovom sídle UVLF.
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 ným bodom programu bolo vyjadrenie k návrhu novely 
 zákona o vysokých školách. 
• Prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality a 
 kvestor UVLF zorganizovali pracovné stretnutie členov 
 Akreditačnej komisie UVLF a členov komisií pre 
 vytváranie, úpravu a periodické hodnotenie študijných  
 programov zameranom na zosúlaďovanie vnútorné- 
 ho systému kvality UVLF a študijných programov so 
 zákonom č. 269/2018 Z. z. a štandardmi SAAVŠ a štruktú- 
 ru portálu kvality UVLF.
• SAAVŠ zaslala UVLF rozhodnutia o zamietnutí žiadosti  
 UVLF o udelenie akreditácie študijných programov 
 rodinných farmár v dennej a externej forme v slovens- 
 kom jazyku. UVLF vypracovala a zaslala SAAVŠ námiet- 
 ky voči zaslaným rozhodnutiam.
• Dňa 6. 11. 2021 sa uskutočnili halové jazdecké preteky – 
 2. kolo Reitgroup Cup, ktoré organizovala UVLF a 
 Reitgroup, n. o., Prešov. 
• SAAVŠ zaslala UVLF rozhodnutia SAAVŠ o udelení 
 UVLF akreditácie študijných programov pre prvý stu- 
 peň vysokoškolského štúdia s názvom veterinárna 
 sestra v dennej a externej forme v slovenskom jazyku 
 a dennej forme v anglickom jazyku a pre druhý stupeň 
 vysokoškolského štúdia s názvom pohoda a ochrana 
 zvierat v dennej a externej forme v slovenskom jazyku v 
 študijnom odbore veterinárske lekárstvo.
• SAAVŠ usporiadala on-line diskusiu k otázkam súvisia- 

 cim s vytváraním, úpravou, posudzovaním a schvaľova- 
 ním študijného programu, ktorá sa uskutočnila dňa 26. 
 11. 2021. 
• Bola spracovaná Výročná správa o kvalite UVLF v Koši- 
 ciach za akademický rok 2020/2021. Výročná správa bo- 
 la v súlade s vnútorným predpisom Zabezpečova- 
 nie kvality vysokoškolského vzdelávania na UVLF v 
 Košiciach UVLF prerokovaná a pripomienkovaná ko- 
 misiou pre hodnotenie kvality dňa 29. 11. 2021, 
 prerokovaná vedením UVLF 30. 11. 2021, Vedeckou ra- 
 dou UVLF 8. 12. 2021 a Správnou radou UVLF 21. 12. 
 2021.
• Poľnohospodárska platobná agentúra rozhodnutím 
 pridelila dotačné finančné prostriedky pre zvernicu 
 Obora v celkovej výške 7 891,29 €.
• Dňa 8. 12. 2021 sa uskutočnilo zasadnutie Správnej ra- 
 dy Neinvestičného fondu UVLF. Členovia správnej rady 
 schválili použitie prijatého podielu zaplatenej dane z 
 príjmu za rok 2019 na nákup počítačov pre samoštú- 
 dium študentov v hodnote 4 356,00 €.
• SAAVŠ usporiadala on-line stretnutie na tému Vnútorné 
 systémy zabezpečovania kvality – význam, štruktúra 
 a prepojenie politík, štruktúr a procesov vnútorného 
 systému, ktoré sa uskutočnilo dňa 10. 12. 2021.
• Dňa 17. 12. 2021 sa na Úrade Košického samosprávneho 
 kraja uskutočnilo výberové konanie na pozíciu ge- 
 nerálneho riaditeľa Inovačného centra Košického kraja.

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

a internacionalizáciu

• UVLF v Košiciach sa stala novým členstvom v me- 
 dzinárodnej organizácii European Children´s University 
 network (EUCUNET), ktorá sídli vo Viedni, v Rakúsku.
• V dňoch 11. 11. – 14. 11. 2021 navštívila UVLF v rámci 
 výmenných pobytov IVSA skupina piatich študentov z 
 Univerzity veterinárnych vied Brno v Českej republike. 
• Pror. Faixová sa ako členka delegácie, ktorá navštívila 
 Tallin v Estónsku v rámci obchodnej misie dňa 8. 11. 
 2021 zúčastnila na pracovnom stretnutí Košice FINEST. 
 Predmetom stretnutia bola príprava brožúry pre 
 investorov a pracovníkov zo zahraničia, aby prišli 
 podnikať a pracovať do Košíc.
• Dňa 12. 11. 2021 sa pror. Faixová zúčastnila na 
 pracovnom stretnutí s ministrom vedy a vysokého 
 školstva Ruskej federácie (RF) Valeryom Faľkovom, 
 námestníčkou ministra vedy a vysokého vzdelávania 
 Nataliou Bacharovou, mimoriadnym a splnomocneným 
 veľvyslancom Ruskej federácie v Slovenskej republike 
 Igorom Bratčikom, rektorom Uralskej federálnej univer- 
 zity Prvého prezidenta Ruskej federácie B. N. Jeľci- 
 na Viktorom Kokshakovom, prvým prorektorom Mos- 
 kovskej štátnej univerzity Baumana Borisom Padalki- 
 nom a zástupcami slovenských univerzít v Bratislave. 
 Predmetom pracovného stretnutia bolo prezentácia 
 aktuálnej medzinárodnej spolupráce slovenských 
 vysokých škôl s partnermi v Ruskej federácii a požia- 
 davky o nadviazanie nových projektov spolupráce. 
 V súčasnosti spolupráca medzi RF a SR v rámci 
 vysokoškolského vzdelávania je slabá, odhaduje sa, že 
 asi 60 študentov zo SR študuje v RF a nie viac ako 43 
 študentov z RF študuje na Slovensku. S cieľom zinten- 
 zívniť spoluprácu medzi obomi štátmi v oblasti 
 vzdelávania a výskumu zástupcovia oboch strán navrhli 
 zriadiť Asociáciu ruských a slovenských univerzít.
• Dňa 23. 11. 2021 sa uskutočnilo on-line stretnutie s 

 prof. Agnés Leblond, námestníčkou riaditeľa referátu 
 pre zahraničné vzťahy, a Margaux Meysonnet, 
 inštitucionálnou koordinátorkou Erasmus+ Veterinár- 
 nej univerzity v Lyone vo Francúzsku. Predmetom 
 stretnutia bola príprava interinštitucionálnej zmluvy 
 v rámci programu Erasmus+ medzi obomi inštitúciami 
 a príprava workshopu, ktorý sa uskutočnil v decembri 
 2021 v Lyone. Na stretnutí bola prítomná aj MVDr. Libu- 
 ša Bodnárová, koordinátorka Erasmus+ na UVLF v 
 Košiciach.
• Pripravujeme aktualizáciu vnútorného predpisu o 
 rigoróznom konaní na UVLF, ktorý bude doplnený o 
 organizáciu rigorózneho konania pre absolventov ŠP 
 TaKP a jeho zosúladenie so štandardmi SAAVŠ.
• Dňa 7. 12. 2021 sa uskutočnilo on-line stretnutie s 
 Dr. Andreiom Mihalcom, prorektorom pre medzinárod- 
 né vzťahy z University of Agricultural Sciences and 
 Veterinary Medicine Cluj-Napoca v Rumunsku. Pred- 
 metom stretnutia bolo nadviazanie spolupráce v oblasti 
 výmeny študentov a zamestnancov v rámci programu 
 Erasmus+, organizovania letnej školy so zameraním na 
 parazitológiu spolu s Univerzitou veterinárnych vied 
 Brno v Českej republike a spolupráca v oblasti výskumu. 
• UVLF v Košiciach uzatvorila licenčnú zmluvy so 
 spoločnosťou EBSCO Publishing, Inc. za účelom ší- 
 renia obsahu univerzitného vedeckého časopisu Folia 
 Pharmaceutica Cassoviensia.
• Pracovná skupina Zelená univerzita, ktorá vznikla v októb- 
 ri 2021, pripravila a distribuovala v dňoch 1. – 10. 12. 2021 
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 dotazník o vnímaní ekoaktivít študentmi a zamestnan- 
 cami univerzity pod názvom Vnímanie ekologických 
 aktivít UVLF v Košiciach. Výsledky dotazníka budú zná- 
 me v budúcom roku. UVLF v Košiciach bude odoberať 
 noviny s informáciami z oblasti životného prostredia 

 – Slovensko zajtra, ktoré vydáva Ministerstva životného 
 prostredia SR. 
• UVLF v Košiciach mapuje podmienky zaradenia univer- 
 zity do medzinárodných rankingov a ratingov.

• Dňa 11.11.2021 sa prorektorka prof. Trbolová zúčastnila 
 na on-line zasadnutí EVERI. Zasadnutie viedol prezident 
 EVERI Massenzio Fornasier. Na zasadnutí bola zhodno- 
 tená doterajšia činnosť organizácie. Prezident organizá- 
 cie informoval aj o činnosti VetCEE FVE-UEVP organi- 
 zácie. V rámci programu zasadnutia s informáciami o 
 činnosti vystúpili aj prezident EAEVE Stephane Marti- 
 not, nová prezidentka IVSA organizácie Anna Cieckie- 
 wicz. Ako hosť sa k zasadnutiu so svojím príspev- 
 kom pripojila aj Dr. Becky Jones, predsedníčka EARA 
 organizácie, ktorá sa zaoberá etickými aspektami po- 
 užívania zvierat v rámci výskumu a klinických ex- 
 perimentov. Táto nezisková organizácia má za úlohu 
 informovať verejnosť o činnosti v oblasti používania 
 zvierat na vedecké účely v rôznych štátoch Európy. 
• V mesiaci november bola riešená výpomoc pre 
 Univerzitnú lekáreň pracovníkmi Katedry farmaceu- 
 tickej technológie, farmakognózie a botaniky UVLF. 
• Prednostka kliniky malých zvierat požiadala o pomoc 
 pri spracovávaní účtovníckych dokumentov z klinickej 
 činnosti, a to inštaláciou účtovníckeho programu. 
 Dôvodom je niekoľkonásobne vyšší nárast zúčtova- 
 ných položiek, ktorý je odrazom až 200 % nárastu 
 pacientov v porovnaní s rokom 2017, kedy bola otvo- 
 rená a zahájená prevádzka v nových priestoroch UVN.
• V priebehu mesiaca november bola prorektorkou prof. 
 Trbolovou spracovaná správa Vyhodnotenie klinickej 
 činnosti na Univerzite veterinárskeho lekárstva a far- 
 mácie v Košiciach v akademickom roku 2020/2021, kto- 
 rá bola predložená a prezentovaná na zasadnutí 
 Vedeckej rady UVLF v Košiciach, ktoré sa uskutočnilo 
 8. 12. 2021. V správe bola analyzovaná klinická činnosť 
 na UVLF v Košiciach, spolupráca s externým prostre- 
 dím v rámci klinickej praxe pre študentov UVLF, aktivity 
 klinických pracovníkov v oblasti ďalšieho vzdelávania 
 veterinárnych lekárov pre externé organizácie; v zá- 
 verečnej časti bola vyhodnotená SWOT analýza klinic- 
 kej činnosti na UVLF v Košiciach.
• Koncom mesiaca november bola prorektorkou 
 Trbolovou spracovaná agenda z NPPC/Národného 
 poľnohospodárskeho a potravinového centra za úče- 
 lom podpísania zmluvy o spolupráci za účelom finančnej 
 podpory v oblasti chovu ošípaných.
• V dňoch 16. 12.2021 – 20. 12.2021 sa rektorka prof. 
 Mojžišová spolu s prorektorkou prof. Trbolovou zúčast- 
 nili svetového veľtrhu Expo 2020 v Dubaji, kde aktívne 
 prezentovali úspechy UVLF v oblasti vzdelávania. 
 Súčasťou prezentácie bola aj praktická ukážka vý- 
 učbového procesu na modeloch, ktoré majú študenti k 
 dispozícii v Centre klinických zručností. 
• Činnosť kliník v mesiacoch november a december 

 prebiehala v neobmedzenom režime v rámci pre- 
 vádzkových hodín avšak za prísneho dodržiavania 
 protipandemických opatrení v súvislosti s pandémiou 
 COVID-19. Na všetkých klinikách sa prísne kontrolovali 
 dodržiavania OP pravidiel pre vstup klientov do UVN. 
 Okrem iného si klienti museli vopred telefonicky 
 dohodnúť termín ošetrenia. Výnimku tvorili len urgent- 
 né stavy.
 Na KMZ v priebehu mesiacov november a december 
 ošetrili spolu 3586 pacientov. V počte hospitalizácií 
 a ošetrení v pohotovosti KMZ zaznamenala nárast 
 pacientov. Hospitalizovaných pacientov bolo 126 a 
 počas pohotovostných služieb bolo ošetrených 317 
 pacientov. 
 Služby na klinike vtákov, exotických a voľne žijúcich 
 zvierat prebiehali podľa určených ordinačných hodín, 
 službukonajúci lekári sa striedali v intervaloch na 
 základe schváleného rozpisu. Za obdobie november a 
 december bol zaznamenaný nárast pacientov a zvýšila 
 sa aj náročnosť prípadov a operačných zásahov ako aj 
 počet hospitalizovaných zvierat a ošetrenia pacientov z 
 referovaných kliník, a to nasledovne: malé cicavce – 
 212, teráriové zvieratá – 45, aviárne druhy (exotické 
 vtáctvo, hydina) – 75; voľne žijúce zvieratá vrátane voľne 
 žijúcich vtákov (hospitalizované) – 30. V rámci klinic- 
 kej činnosti sa na KVEŽZ vykonávali aj laboratórne 
 vyšetrenia: cytologické a koprologické vyšetrenia tru- 
 su a kožné zoškraby (68), hematologické vyšetrenie (19).
 Na klinike koní bolo ošetrených 38 koní, z toho 
 hospitalizácia bola indikovaná u 16 koní a mobilnou 
 klinikou realizovali výjazd k desiatim pacientom. 
 Klinika prežúvavcov v priebehu mesiacov november 
 a december prijala a následne hospitalizovala 18 pa- 
 cientov: 1 dojnica, 1 býk, 16 malých prežúvavcov (13 
 oviec, 3 kozy). Ambulantne boli ošetrené 1 ovca a 1 
 koza. V tomto období bola zabezpečovaná aj starostli- 
 vosť o pedagogické zvieratá (7 kusov hovädzieho 
 dobytka a 9 malých prežúvavcov) a pokusné zvieratá 
 (regeneračná medicína – ovce). Mobilná klinika pos- 
 kytovala služby zahŕňajúce problematiku ortopédie a 
 reprodukcie prežúvavcov na ŠPP, v chove Čierne nad 
 Topľou a Košické Oľšany, kde bolo spolu ošetrených 209 
 dojníc a 21 oviec.
 Na klinike ošípaných vzhľadom na pretrvávajúcu zlú 
 epizootologickú situáciu v súvislosti s AMO naďalej ne- 
 boli hospitalizovaní ani ambulantne ošetrení noví 
 pacienti. Z tých istých dôvodov nebola využitá ani 
 možnosť výjazdov mobilnej kliniky do chovov. Klinická 
 činnosť prebiehala len v rámci vlastných ustajnených 
 zvierat v počte 25 ks ošípaných.
 Katedra epizootológie, parazitológie a ochrany spo- 
 ločenského zdravia, ktorá zabezpečuje klinické služby 
 pre infekčných pacientov, ošetrila v priebehu mesiacov 
 november a december 40 infekčných pacientov, z toho 
 26 pacientov bolo hospitalizovaných. 
 V Univerzitnej veterinárnej lekárni v období mesiacov 
 november a december denne obslúžili od 49 do 59 
 klientov.

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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• 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 mesiacoch september a október pokračovali stavebné 
 práce na projekte na zníženie energetickej náročnosti 
 pavilónu č. 14. Práce na projekte na zníženie energetic- 
 kej náročnosti pavilónu č. 12 boli ukončené.

• V decembri bola MŠVVaŠ SR pridelená účelová dotácia 
 na dofinancovanie rekonštrukcie internátov vo výške 
 124 tisíc eur. Rovnako boli pridelené kapitálové finanč- 
 né prostriedky na rekonštrukciu severnej fasády pavilónu 
 8 – 9 vo výške 200 tisíc eur.
• V priebehu novembra a decembra došlo k dofinancova- 
 niu covid výdavkov vo výške 93 400 eur.
• V rámci vyhodnotenia rozvojových projektov UVLF 
 nezískala v roku 2021 žiaden z podaných rozvojových 
 projektov.
• Univerzita koncom roka získala nenávratný finančný 
 príspevok od Slovenskej inovačnej a energetickej agen- 
 túry na projekt zníženia energetickej náročnosti paviló- 
 nu č. 39. Ide o siedmy úspešne podaný a získaný projekt 
 v rámci znižovania energetickej náročnosti. Projekty na 
 zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 4 a paviló- 

 nu č. 6 plánuje univerzita podať začiatkom roku 2022.
• UVLF v novembrovom výplatnom termíne vyplatila od- 
 meny za bodové hodnotenie tvorivých pracovníkov a 
 koncoročné odmeny v sumárnej výške vyše 730 tisíc eur 
 vrátane odvodov.
• V decembrovom dodatku k dotačnej zmluve boli 
 UVLF poskytnuté finančné prostriedky na vyplatenie 
 jednorazových odmien vo výške 350 eur v rámci doho- 
 dy odborárov a Úradu vlády SR. Tieto odmeny budú na 
 základe stanovených pravidiel vyplatené v decembro- 
 vom výplatnom termíne.
• V decembri bolo ukončené obdobie udržateľnosti pro- 
 jektu 5.1/05 Skvalitnenie vzdelávacieho procesu na 
 UVLF stavebnými úpravami, digitalizáciou knižničného 
 fondu a vybudovaním IKT učebne biomedicínskej 
 analytiky schválením poslednej 5. následnej moni- 
 torovacej správy projektu.
• 3. decembra sa konalo on-line zasadnutie Klubu kves- 
 torov verejných vysokých škôl a štátnych vysokých 
 škôl Slovenskej republiky. MŠVVaŠ SR informovalo 
 o dokončení návrhu rozpočtu na rok 2022 a návrhu 
 metodiky rozpisu dotácie. Zásadnou informáciou bolo, 
 že viazanie finančných prostriedkov vo výške 27 milió- 
 nov eur sa nepodarilo zmeniť a návrh rozpočtu je na 
 schválení v parlamente. Kapitálové výdavky sa vrátili 
 priamo do rozpočtu, v roku 2021 boli viazané vo 
 všeobecnej pokladničnej správe. Na rok 2022 je aloko- 
 vaná rovnaká výška kapitálových výdavkov ako minulý 
 rok, t. j. 7,9 milióna eur. Kvestori považujú predloženú 
 metodiku za likvidačnú pre väčšinu vysokých škôl. 
 Vzhľadom na enormné zvýšenie cien energií v budú- 
 com roku Klub kvestorov VVŠ a ŠVŠ SR požiadal MŠVVaŠ 
 SR, aby sa zaoberalo kompenzáciou zvýšených výdav- 
 kov prostredníctvom dodatku k dotačnej zmluve. 
 Návrh rozpočtu a metodika rozpisu dotácie bola nako- 
 niec predložená reprezentáciám VŠ na vyjadrenie až 
 koncom roka.
• Na základe rozpisu dotácie zverejneného 22. decembra 
 si UVLF v roku 2022 medziročne pohorší o 2,2 milióna 
 eur. Voči roku 2020 tak klesla dotácia pre UVLF celko- 
 vo už o 3,9 milióna eur zo 16,4 milióna v roku 2020 na 
 12,5 milióna v roku 2022.

 Dňa 12. novembra 2021 sa v Aule UVLF v Košiciach 
prezenčnou formou v prísnom režime OTP za dodržania 
všetkých epidemiologických opatrení konalo zasadnutie 
kolégia rektorky. Zasadnutie kolégia otvorila a viedla 
rektorka UVLF v Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, 
PhD. Požiadala prítomných členov kolégia a prizvaných 
hostí – vedúcich rektorátnych pracovísk, účelových zaria- 
dení a výskumných centier, aby následne sprostredkovali 
všetky informácie zamestnancom na svojich pracoviskách. 
Program sa sústredil na informácie o aktuálnej pandemic- 
kej situácii, informácie o nových študijných programoch 
a o rozpočte.
 Rektorka dôrazne vyzvala na rešpektovanie OTP režimu. 
Každý vyučujúci je povinný skontrolovať status študenta 
na začiatku hodiny, odporúča sa kontrola covidpasu 

Zo zasadnutia kolégia rektorky
prostredníctvom aplikácie OVERPAS. Podobne vedúci 
pracovníci sú povinní skontrolovať svojich zamestnancov 
na pracovisku. Kontroly je potrebné prevádzať dôsledne, 
pretože existujú indície o podvodoch s cudzími covidpas- 
mi preposielanými v mobiloch. Ak sa zistí, že niekto pod- 
vádza, je to vážne porušenie disciplíny. Rektorka zdôraz- 
nila, že len dôsledný OTP režim umožní skončiť semester. 
Treba rešpektovať všetky opatrenia. Rektorke boli doručené 
anonymné podnety od študentov, keď napr. vyučujúci 
nemal respirátor, na cvičení sa zúčastnila väčšia skupina 
študentov a i. Pri nedodržiavaní opatrení sa bude vyvodzo- 
vať individuálna zodpovednosť učiteľa. Kontroly sa môžu 
uskutočniť kedykoľvek – na cvičeniach aj na pracoviskách. 
Ak študent nemá v poriadku test, treba ho okamžite 
poslať preč, zaevidovať, nahlásiť absenciu kvôli karanténe. 
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Dodržiavanie režimu na pracoviskách sa musí dôsledne 
kontrolovať. Nahlasovanie karantény do systému UVLF je 
stále povinné pre všetkých študentov aj zamestnancov. 
Dotazník o zdravotnom stave treba aktualizovať aj v prípa- 
de, že sa študent alebo zamestnanec dal zaočkovať. Treba 
zaznamenať aj tretiu dávku vakcíny. Vedúci zamestnanci 
sú povinní každý týždeň posielať informácie o stave na 
pracovisku, keďže údaje často nezodpovedajú reálnemu 
stavu. V prípade, ak kontrola preukáže nedodržanie pravi- 
diel, bude vyvodená osobná zodpovednosť. Štátnice v ŠP 
VVL sa budú uskutočňovať prezenčne, bez výnimiek na 
online formu. Evidencia o osobách na štátniciach sa robí 
každý deň. 
 Výjazdy do účelových zariadení sa budú realizovať 
štandardne. Kontrolu pred každým vstupom do autobusu 
treba dôsledne dodržať. Praktická výučba bude pokračo- 
vať v normálnom režime OTP. Pri všetkých aktivitách je 
potrebné redukovať počty študentov, ako sa dá.
 Ambulantná činnosť v nemocnici vyžaduje dodržiavať 
režim a aj majitelia zvierat majú povinnosť preukázať sa 
potvrdením o OTP. 
 Povolenie na prácu z domu nie je možné bez súhlasu 
zamestnávateľa. Zamestnávateľom je UVLF, povolenie na 
prácu z domu dáva jedine štatutár. Nestačí súhlas vedúce- 
ho. Len v odôvodnených prípadoch, pri chronicky cho- 
rých, onkopacientoch, môže byť rozhodnutie vedúceho. 
Každý prípad bude riešený individuálne. 
 Rektorka informovala v nasledujúcom bode programu 
o akreditácii dvoch nových študijných programov, ktoré 

sa začnú vyučovať v akademickom roku 2022/23, a to v 
bakalárskom štúdiu ŠP veterinárna sestra a v magisterskom 
štúdiu ŠP pohoda a zdravie zvierat.
 Informácie o rozpočte aj v tomto roku neboli optimistic- 
ké, keďže je krátený o 1,9 milióna eur. Univerzite sa 
napriek tomu podarilo dobre hospodáriť a získať financie 
navyše. Bude vedieť vyplatiť motivačné prostriedky nielen 
podľa bodového hodnotenia tvorivých pracovníkov, ale 
uvoľnené boli aj prostriedky na koncoročné odmeny. Nie 
je garantovaná minimálna suma a rozdelenie je v plnej 
kompetencii riadiaceho pracovníka. Pri nulovej odmene je 
potrebné odôvodnenie. Rektorka žiada, aby boli odmeny 
použité motivačne, aj pre kategórie R a THP. Aj pri práci 
z domu boli niektorí zamestnanci aktívni a niektorí nie, 
treba to zohľadniť. Rektorka vyzvala, aby vedúci nepouží- 
vali rovnostársky systém, ale odmenili tých, ktorí si to 
zaslúžia. Vedúci pracovníci dostanú odmeny na základe 
výkonu pracoviska. Celkovo bude rozdelených 570 tisíc eur, 
na jedného pracovníka priemerne vychádza suma 350 eur. 
Bodové hodnotenie je pripravené, rovnako kovidová stovka 
pre každého. 
 Po krátkej diskusii rektorka zasadnutie kolégia ukončila a 
zaželala všetkým úspešný záver kalendárneho roka. Keďže 
pandemická situácia a s tým spojené opatrenia a nariadenia 
sa rýchlo a často menia, v prípade zmien budú všetci včas 
informovaní.
 

Mgr. Zuzana Bobriková

 K úspešnému zápisu medzinárodnej nominácie so- 
koliarstva ako živého dedičstva ľudstva do Reprezentatív- 
neho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva 
UNESCO sa pridalo oficiálne Slovensko a ďalších päť 
krajín. Rozhodol o tom Medzivládny výbor na ochranu 
nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO na svojom 16. 
zasadnutí 14. decembra 2021 v Paríži. 
 Nominácia zdôraznila spoločné dedičstvo spájajúce 
spoločenstvá a štáty na miestnej, národnej a medzinárod- 
nej úrovni. Vzhľadom na počet zúčastnených krajín (24) 
išlo o doposiaľ najväčšiu nomináciu v Reprezentatívnom 
zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva 
UNESCO. K doterajším 18 krajinám, ktoré boli súčasťou 
už existujúcej nominácie, sa okrem Slovenska pridalo 
tiež Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Kirgizsko a Poľsko. Za 
vypracovaním nominácie za Slovensko stál tím vytvorený 
Centrom pre tradičnú ľudovú kultúru pri SĽUK-u, 
Ministerstvom kultúry SR a komunitou slovenských 
sokoliarov a sokoliarok.
 Medzinárodná sokoliarska asociácia IAF začala vyvíjať 
snahu o zápis sokoliarstva na svetový zoznam nehmotného 
kultúrneho dedičstva UNESCO v roku 2006. Hlavnými 

Sokoliarstvo na zozname
kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO

iniciátormi a koordinátormi celého procesu boli Spojené 
arabské emiráty. Na Reprezentatívny zoznam nehmotného 
kultúrneho dedičstva Slovenska bolo sokoliarstvo za- 
písané 24. januára 2019. Držiteľom certifikátu a repre- 
zentantom komunity je Slovenský klub sokoliarov pri 
Slovenskej poľovníckej komore. Vďaka vyučovaniu 
sokoliarstva na základných, stredných a vysokých školách 
s poľnohospodárskym, veterinárnym a lesníckym zame- 
raním je Slovensko považované za svetového lídra vo 
vzdelávaní mladej generácie v tejto oblasti. 
 okoliarstvo sa stalo ôsmym prvkom, ktorý má Slovensko 
zapísaný na zozname UNESCO. Okrem sokoliarstva má 
naša krajina v zozname už sedem prvkov: Fujara – hudob- 
ný nástroj a jeho hudba (2005), Terchovská muzika (2013), 
Gajdošská kultúra (2015), spolu s Českou republikou 
Bábkarstvo na Slovensku a v Česku (2016), Horehronský 
viachlasný spev (2017), Modrotlač (2018) – spolu s 
Rakúskom, Maďarskom, Českou republikou a Nemeckom 
a Drotárstvo (2019).

(zb)
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Boj za slobodu a demokraciu sa nikdy nekončí

 Súčasníkom sa pri dátume 17. november okamžite vy- 
baví rok 1989. V historickom kalendári má však rovnako 
dôležité miesto rok 1939. Bez udalostí z roku 1939 by ne- 
bolo ani Nežnej revolúcie. Medzinárodný deň študent- 
stva i Deň boja za slobodu a demokraciu si v predvečer 
štátneho sviatku v utorok 16. novembra 2021 pripomenuli 
členovia vedenia Univerzity veterinárskeho lekárstva a 
farmácie v Košiciach pri symboloch univerzity – trikolórou 
ozdobenom bronzovom Ardovi i kamennej sove. 
 „V obidvoch prípadoch to boli študenti, ktorí sa dokázali 
postaviť a bojovať proti nacistickému režimu v roku 1939 a 
proti totalitnému režimu v roku 1989. Chcela by som, aby 
sme si všetci pripomenuli tento dátum a uvedomili si, že boj 
za slobodu a demokraciu nikdy nekončí. Tradičné hodnoty 

demokracie a slobody majú na akademickej pôde svoje 
pevné miesto a my všetci, nielen študenti, ale aj vysokoškolskí 
učitelia, by sme mali mať vždy odvahu vyjadriť svoje 
presvedčenie, že tieto hodnoty na univerzitnú pôdu patria. 
Prajem nám všetkým, aby sme v sebe vždy našli odvahu 
povedať svoj názor, bojovať za akademické hodnoty, hodnoty 
demokracie a slobody. Nech na to máme odvahu, silu a chuť 
v každej dobe, bez ohľadu na vonkajšie okolnosti. Chránime 
hodnoty Novembra 1989, chceme byť slobodnou univerzitou,“ 
povedala rektorka UVLF Jana Mojžišová v príhovore k 
17. novembru, ktorý bol zverejnený na webovej stránke i 
sociálnych sieťach. 

(zb)

Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 16. novembra 2021 formálne vymenovala 30 nových vysokoškolských 
profesorov, medzi ktorými bol aj jeden tvorivý pracovník z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v 
Košiciach. V odbore hygiena potravín sa stal profesorom doc. MVDr. Peter Popelka, PhD., ktorý pôsobí na 
katedre hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín.

Novovymenovanému vysokoškolskému profesorovi
srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

 Prof. Popelka po ukončení vysokoškolského štúdia na 
Vysokej škole veterinárskej v Košiciach v roku 1997 praco- 
val v období od roku 1997 do 2008 v pozícii asistenta a nás- 
ledne odborného asistenta na Katedre hygieny a technoló- 
gie potravín Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach. 
V roku 2004 úspešne obhájil dizertačnú prácu na tému 
Rezíduá penicilínov v potravinách a surovinách živočíšneho 
pôvodu vo vednom odbore 43 31 9 hygiena prostredia a 
potravín a získal titul PhD. V roku 2008 po úspešnej obhajo- 
be habilitačnej práce na tému Rezíduá antibiotík v potravi- 
nách a surovinách živočíšneho pôvodu bol vymenovaný 
za docenta pre študijný odbor 6.3.2 hygiena potravín. 
Inauguračná prednáška prof. Popelku s názvom Vplyv 

Prof. MVDr. Peter Popelka, PhD.
technologických pro- 
cesov na zdravotnú 
bezpečnosť a kvalitu rýb 
a produktov rybolovu 
sa konala v Aule UVLF 
v Košiciach dňa 14. 4. 
2021.
 Vo svojej pedago- 
gickej praxi sa podieľal 
na kreovaní študijných 
predmetov na 1. stupni vzdelávania v bakalárskom 
študijnom programe bezpečnosť krmív a potravín (BKaP), 2. 
stupni vysokoškolského štúdia v magisterskom študijnom 
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programe trh a kvalita potravín (TaKP), na spojenom 1. a 2. 
stupni vysokoškolského štúdia v študijných programoch 
všeobecné veterinárske lekárstvo (VVL) a hygiena potravín 
(HP) a 3. stupni vysokoškolského štúdia v študijnom odbo- 
re veterinárske lekárstvo. Je členom komisií pre štátne 
skúšky a odborových komisií v študijnom programe hygie- 
na potravín a v študijnom programe výživa zvierat a die- 
tetika, v ktorom je spolugarantom. Je autorom a spo- 
luautorom 8 vysokoškolských učebníc, 8 vysokoškolských 
skrípt, 1 stredoškolskej učebnice a ďalších 2 učebných 
textov. Bol školiteľom 18 diplomových a 6 bakalárskych 
prác v slovenskom aj v anglickom jazyku a školiteľom dvoch 
ukončených doktorandov. 
 Vo svojej vedeckej práci sa prof. Peter Popelka venuje 
téme využitia probiotík vo výžive lososovitých rýb za 
účelom zlepšenia ich zdravia, produkčných ukazovateľov a 
kvality ich mäsa. V období rokov 2012 až 2017 bol úspeš- 
ným zodpovedným riešiteľom dvoch VEGA projektov 
„Využitie probiotík v akvakultúre pri prevencii bakteriálnych 
chorôb rýb“ a „Využitie krmiva suplementovaného 
probiotikami vo výžive rýb za účelom produkcie zdravých 
potravín“. Výsledkom medzinárodnej spolupráce s NORD 
univerzitou v Bodø, Nórsko, Veterinární a farmaceutickou 
univerzitou v Brne a Mendelovou univerzitou v Brne bolo 
uloženie dvoch kmeňov laktobacilov k účelom patentového 
konania v Českej sbírke mikroorganismu na Ústave 
experimentální biologie Přírodovědeckej fakulty Masary- 
kovy univerzity v Brne. V súčasnosti sa v rámci výskumu 
venuje aj vplyvu humínových látok vo výžive brojlerových 
kurčiat na produkčné parametre hydiny, kvalitu 
produkovaného mäsa, ako aj kvalitu tukov produkova- 
ného mäsa. Výskum tiež rieši vplyv humínových zložiek 
na zdravie lososovitých rýb a zníženie množstva 
farmakologicky účinných látok v ich výžive. Ďalšími 
vedeckými aktivitami je hodnotenie kvality a zdravotnej 
bezpečnosti potravín rastlinného pôvodu, kde je školite- 
ľom dvoch dizertačných prác na témy „Antibakteriálna a 

antifungálna aktivita extraktov z vybraných druhov chilli 
paprík“ a „Hodnotenie potenciálne rizikových faktorov pri 
spracovaní kávy z pohľadu jej kvality a bezpečnosti“. Prof. 
Popelka je autorom a spoluautorom 30 vedeckých publiká- 
cií v CC časopisoch a ďalších 21 publikácií indexovaných 
v databázach Scopus a Web of Science a dvoch vedeckých 
monografií. Súhrnný citačný ohlas na jeho publikačnú 
činnosť predstavuje celkovo 380 citačných ohlasov v rámci 
SCI. V období od roku 1997 bol zodpovedným riešiteľom 
2 domácich a jedného zahraničného projektu a zástupcom 
a spoluriešiteľom ďalších 22 vedecko-výskumných projek- 
tov. Prof. Popelka pravidelne prezentuje výsledky svojej 
vedecko-výskumnej činnosti prostredníctvom publikácií v 
domácich a zahraničných časopisoch, ako aj príspevkami 
na rôznych domácich a zahraničných sympóziách a 
konferenciách. Vedecké skúsenosti získaval aj v rámci 
študijných a stážových pobytov v Taliansku, Belgicku, 
Švédsku a ďalších krajinách.
 Prof. Peter Popelka je členom Reviewers Board in- 
dexovaného (Scopus a Web of Science) zahraničného 
vedeckého časopisu Slovenian Veterinary Research, 
členom edičnej rady domáceho vedeckého časopisu Slovak 
Journal of Animal Science, členom komisie Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 
pre bezpečnosť potravinového reťazca, riadny člen valné- 
ho zhromaždenia Slovenskej akadémie pôdohospodár- 
skych vied (SAPV), člen Vedeckej rady Univerzity ve- 
terinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, vedecký 
koordinátor pre dominantnú vedeckú oblasť „Veda a výs- 
kum v oblasti hygieny potravín a životného prostredia“ 
na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Koši- 
ciach, technický expert Slovenskej národnej akreditačnej 
služby (SNAS)a posudzovateľ Slovenskej akreditačnej 
agentúry pre vysoké školy (SAAVS).

(lk)

Nová docentka – MVDr. Jana Koščová, PhD.

 Univerzita veterinárskeho lekárs- 
tva a farmácie v Košiciach má 
ďalšieho docenta, ktorého menovala 
vedecká rada univerzity na svojom 
zasadnutí dňa 8. decembra 2021. 
Novou docentkou v odbore habili- 
tačného a inauguračného konania 
mikrobiológia je MVDr. Jana Koš- 
čová, PhD., odborná asistentka na 
Katedre mikrobiológie a imunológie 
UVLF v Košiciach. Vzhľadom na 
pandemické opatrenia sa habilitačná 
prednáška na tému Význam črevné- 

ho mikrobiómu v regulácii zdravia jedinca a aktuálne trendy 
jeho výskumu a ohajoba habilitačnej práce na tému Látky 
naturálneho pôvodu využiteľné v optimalizácii mikrobioty 
tráviaceho traktu zvierat uskutočnili online formou dňa 7. 12. 
2021 na katedre mikrobiológie a imunológie.
 Doc. MVDr. Jana Koščová, PhD., je absolventkou UVL v 
Košiciach, vysokoškolské vzdelanie získala v roku 2001 v 
odbore všeobecné veterinárske lekárstvo. Po ukončení 
vysokoškolského štúdia pôsobila ako interný doktorand 

na Výskumnom ústave veterinárskej medicíny (VÚVM) v 
Košiciach. Od roku 2002 sa stala zamestnancom Katedry 
mikrobiológie a imunológie UVLF v Košiciach. Spočiatku 
na danej katedre pôsobila v rokoch 2002 – 2009 ako 
vedecký pracovník laboratória gnotobiológie a od 1. 
12. 2009 doposiaľ pôsobí v pozícii odborného asistenta. 
Po absolvovaní výberového konania pre obsadzovanie 
funkcií vedúcich zamestnancov UVLF v Košiciach od 
septembra 2015 do augusta 2020 pôsobila na pozícii 
vedúcej ústavu mikrobiológie a gnotobiológie ako súčasti 
katedry mikrobiológie a imunológie.
 Od roku 2007 vykonáva doc. Koščová na katedre mi- 
krobiológie a imunológie kontinuálnu pedagogickú 
činnosť. V súčasnosti sa v rámci pedagogickej činnosti 
podieľa na výučbe mikrobiológie v slovenskom (na 1. 
stupni vysokoškolského štúdia v bakalárskom študij- 
nom programe bezpečnosť krmív a potravín; na spoje- 
nom 1. a 2. stupni vysokoškolského štúdia v študijných 
programoch všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena 
potravín a farmácia) aj anglickom jazyku (na 1. stupni 
vysokoškolského štúdia v spojenom študijnom programe 
Animal Science, na spojenom 1. a 2. stupni vysokoškolské- 
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ho štúdia v študijnom programe General Veterinary Medici- 
ne a na 2. stupni vysokoškolského štúdia v študijnom 
programe General Veterinary Medicine). Je garantkou 
študijného predmetu mikrobiológia pre študijný program 
bezpečnosť krmív a potravín v dennej aj externej forme štú- 
dia a garantuje taktiež povinne voliteľný predmet Basics 
of Genetic Engineering pre študijný program General 
Veterinary Medicine. Je zástupcom garanta povinne 
voliteľného predmetu Clinical Microbiology and Immuno- 
logy pre študijný program General Veterinary Medicine. Na 
3. stupni vysokoškolského štúdia v študijnom programe 
infekčné choroby zvierat garantuje povinný predmet 
všeobecná a špeciálna bakteriológia.
 Doc. Koščová je spoluautorkou 6 vysokoškolských 
učebníc a 2 skrípt vydaných v domácom vydavateľstve a 
počas celého obdobia svojho pedagogického pôsobenia 
sa aktívne zapája do prípravy a tvorby študijnej literatúry. 
Pre potreby študentov bakalárskeho študijného programu 
bezpečnosť krmív a potravín zostavila v roku 2017 Slovník 
základných pojmov používaných v oblasti mikrobiológie. 
Doposiaľ bola školiteľkou a školiteľkou-konzultantkou 
50 úspešne obhájených záverečných prác študentov v 
slovenskom aj v anglickom jazyku. V rámci pedagogickej 
činnosti je predsedníčkou skúšobnej komisie pre 3. oprav- 
ný termín z predmetu mikrobiológia v študijnom progra- 
me bezpečnosť krmív a potravín a členkou skúšobnej komi- 
sie pre obhajoby záverečných prác z oblasti mikrobioló- 
gia a imunológia v jazyku slovenskom a anglickom. Je tiež 
členkou komisie pre mobilitu študentov a učiteľov UVLF v 
Košiciach a v akademickom roku 2019/2020 bola menova- 
ná študijným poradcom pre študentov 1. ročníka v 
študijnom programe General Veterinary Medicine. V súvis- 
losti s jej pedagogickým zameraním je členkou hlavného 
výboru Československej spoločnosti mikrobiologickej 
(ČSSM) a tiež členkou predsedníctva Rady vysokých škôl SR 
za UVLF v Košiciach. 
 Doc. MVDr. Jana Koščová, PhD., získala vedecko-
akademickú hodnosť philosophiae doctor v roku 2010 na 
UVLF v Košiciach po úspešnej obhajobe dizertačnej práce 
na tému Vplyv rastlinných extraktov na intestinálnu mikro- 
flóru hydiny a prasiat vo vednom odbore 43 11 9 veterinár- 
na fyziológia. V rámci doktorandského štúdia, ale aj po je- 
ho ukončení, absolvovala viacero školení a stáží, ktoré 
prispeli k nadobudnutiu praktických zručností či meto- 
dík, ktoré využívala pri svojej ďalšej vedeckej práci. Zúčast- 
nila sa týždňového školenia a seminára k rozširovaniu 
praktických a metodických zručností pre mikrobiologickú 
prácu so zameraním na molekulové metódy, ktoré or- 
ganizovala v roku 2008 Prírodovedecká fakulta Univerzi- 

ty Komenského v Bratislave a školenia na Ochranu 
zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie 
účely, organizované v roku 2015 Inštitútom vzdelávania 
veterinárnych lekárov v Košiciach. Zo stážových pobytov 
to bol predovšetkým 2-týždňový stážový pobyt v roku 
2018 cez program Erasmus+ na Nord University v Bødo 
v Nórsku, ktorý bol zameraný na prípravu vhodnej aplikač- 
nej formy krmiva obohateného o probiotické mikroorga- 
nizmy pre účely akvakultúry a stážový pobyt organizova- 
ný taktiež cez program Erasmus+ v roku 2019 na Užho- 
rodskej národnej univerzite na Ukrajine, ktorý bol zameraný 
na štúdium rastlinných extraktov a ich antimikrobiálnych 
a antibiofilmových účinkov voči vybraným, potenciálne 
patogénnym bakteriálnym druhom zvierat a ľudí. Doc. 
Koščová samostatne rieši úlohy základného vedeckého 
výskumu v oblasti mikrobiológie, najmä so zameraním 
na štúdium látok naturálneho pôvodu, predovšetkým 
probiotických mikroorganizmov, ale aj éterických olejov, 
ľanového oleja a humínových tátok u vybraných druhov 
hospodárskych zvierat a v akvakultúre a ich vplyvu na 
optimalizáciu mikrobioty črevného traktu so zreteľom na 
inhibíciu a pomnoženie črevných patogénov.
 Vedecká aktivita doc. Koščovej sa odzrkadľuje v jej za- 
pojení sa do vedeckých projektov ako aj v jej publikačnej 
aktivite. Doposiaľ bola zapojená ako hlavný riešiteľ 
alebo spoluriešiteľ do riešenia 6 APVV projektov, 6 VEGA 
projektov, 7 projektov financovaných z prostriedkov 
Európskej únie a jedného KEGA projektu. V súčasnosti je 
hlavným riešiteľom jedného VEGA projektu a podieľa sa 
na spoluriešení jedného APVV projektu, dvoch projektov 
financovaných z prostriedkov Európskej únie a jedného 
KEGA projektu. V pozícii zástupcu delegáta od roku 
2019 participuje na akcii COST CA 18217 pod názvom 
ENOVAT (European Network for Optimization of Veterinary 
Antimicrobial Treatment). 
 Zoznam publikačnej a citačnej činnosti svedčí o vysokej 
vedecko-výskumnej aktivite doc. Koščovej, nakoľko je 
autorkou alebo spoluautorkou 22 publikácií v CC časopi- 
soch, 20 publikácií vo vedeckých a odborných časopi- 
soch, je spoluautorkou 6 vysokoškolských učebníc a 2 
skrípt vydaných v domácom vydavateľstve a desiatok 
publikácií v zborníkoch (spolu 207). Výsledky jej vedeckej 
a publikačnej činnosti boli doposiaľ citované vyše 350-krát 
v rámci citačnej databázy SCI, čo svedčí o vysokej odbornos- 
ti a 41 citácií je evidovaných mimo SCI databázy.
 Pani docentke srdečne blahoželáme a prajeme jej veľa 
úspechov v pracovnom i osobnom živote!

(lk)

16. ročník Seminára doktorandov venovaného
pamiatke akademika Kolomana Boďu

 Ako to už býva v jesenných mesiacoch zvykom, aj v tomto 
roku sa v dňoch 11. – 12. novembra 2021 uskutočnil 16. ročník 
seminára doktorandov venovaný pamiatke akademika 
Boďu. Dvojdňová súťaž o najlepšiu prácu doktorandov 
sa aj v tomto roku, vzhľadom na pandémiu COVID-
19, konala v online priestore, čo značne skomplikovalo 
prípravu a čiastočne aj priebeh podujatia, 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 prítomných oboznámil 
MVDr. Dušan Fabian, DrSc., z ÚFHZ Centra biovied SAV. 
Následne sa prítomným prihovoril prorektor pre vedecko-
výskumnú činnosť a doktorandské štúdium na UVLF prof. 
MVDr. Juraj Pistl, PhD., a doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc., z 
UPJŠ. Videokonferencia pre počiatočné technické problémy 
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s MS Teams nakoniec prebiehala prostredníctvom Zoom 
Meetings.
 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.
 Na seminári prezentovalo pred odbornou porotou výs- 
ledky svojej vedeckej práce 34 doktorandov z 35 
publikovaných príspevkov v recenzovanom zborníku s 
názvom Vedecké práce doktorandov 2021. Recenzentmi 
zborníka boli MVDr. Jana Koščová, PhD., a doc. MVDr. 
Radoslava Vlčková, PhD. (UVLF). 
 Členmi organizačného a programového výboru boli MVDr. 
D. Fabian, DrSc., a RNDr. Veronika Kovaříková, PhD., z ÚFHZ, 
Centrum biovied SAV, a prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., z UVLF 
v Košiciach. Z celkovo 35 prihlásených doktorandov bolo 8 z 
UVLF v Košiciach, 14 z ústavov SAV (10 EVI UVLF, 4 EVI UPJŠ) 
a 13 z UPJŠ v Košiciach.
 Seminár bol tematicky zameraný na oblasť biologic- 
kých, lekárskych a farmakologických vied. Príspevky 
doktorandov z oblasti mikrobiológie, parazitológie, 
bunkovej biológie, fyziológie, patológie a klinických 
disciplín hodnotila odborná komisia zložená zo zástupcov 
organizátorov podujatia: RNDr. Štefan. Čikoš, CSc., a MVDr. 
Monika Pogány Simonová, PhD. (obaja ÚFHZ Centrum 
biovied SAV), doc. MVDr. Lenka Luptáková, PhD., a doc. 
MVDr. Gabriela Štrkolcová, PhD., z UVLF v Košiciach, RNDr. 
Terézia Kisková, PhD., a doc. RNDr. Bianka Bojková, PhD. 
(obe PF UPJŠ).
 Komisia vybrala spomedzi všetkých účastníkov 9 
najlepších prác, ktoré boli ocenené darčekovými poukazmi:
	 • Petra Adamková, RNDr.
  Ústav biologických a ekologických vied/ Katedra fy- 
  ziológie živočíchov UPJŠ 
	 • Alexandra Jászayová, Mgr.

  Parazitologický ústav SAV, UVLF 
	 • Zuzana Jurčacková, RNDr.
  Parazitologický ústav SAV, UVLF
	 • Katarína Kalinová, Mgr.
  Ústav lekárskej a klinickej biochémie, UPJŠ 
	 • Zuzana Klepcová, Mgr.
  Ústav lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ 
	 • Stanislav Lauko, MVDr.
  Laboratórium gnotobiológie, Katedra mikrobiológie a 
  imunológie UVLF 
	 • Daniel Petrič, Ing.
  Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum bio- 
  vied SAV
	 • Lucia Štempelová, MVDr.
  Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum bio- 
  vied SAV 
	 • Ivana Večurkovská, Mgr.
  Ústav lekárskej a klinickej biochémie, UPJŠ 

 Z pohľadu UVLF je však potrebné uviesť, že oproti roku 
2020 bolo v tomto roku prihlásených o polovicu menej 
doktorandov a medzi ocenenými bol len 1 zástupca UVLF, 
zatiaľ čo v minulom roku ich bolo 7. Naopak výrazne narástol 
počet účastníkov z UPJŠ. 
 Záverom je možné zhrnúť, že seminár splnil svoje poslanie, 
avšak organizátori sa opäť zhodli, že konferencia usporiadaná 
vo virtuálnom priestore nedokáže celkom nahradiť klasickú 
konferenciu v prednáškovej sále, spoločenský kontakt tu 
výrazne chýbal. Bolo tiež treba operatívne riešiť technické 
problémy – nový rozmer virtuálneho sveta, čo je sám o sebe 
dosť stresujúci pocit. 
 Tak ako minulý rok, aj teraz organizátori konferencie 
vyjadrili vieru, že budúci ročník už bude možné usporiadať 
prezenčnou formou, so všetkými náležitosťami, ktoré k tomu 
patria. 

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

a doktorandské štúdium

 Tohto roku sa netradične v jeden deň 23. novembra a 
v online priestore uskutočnil XLI. ročník medzinárodnej 
vedeckej konferencie HYGIENA ALIMENTORUM s od- 
borným zameraním na „Nové trendy zvyšovania kvality 
a bezpečnosti mäsa a mäsových výrobkov“. Konferenciu 
usporiadala Katedra hygieny, technológie a zdravotnej 
bezpečnosti potravín Univerzity veterinárskeho lekárstva a 
farmácie v Košiciach v spolupráci so Štátnou veterinárnou 
a potravinovou správou Slovenskej republiky, Národným 
kontaktným bodom pre vedeckú a technickú spoluprácu 
s EFSA a Slovenskou spoločnosťou pre poľnohospodárske, 
lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v 
Bratislave. Konferencia sa už tradične konala pod záštitou 
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovens- 
kej republiky. 
 Konferencia vytvorila priestor pre prezentáciu aktuálnych 
poznatkov v oblastiach zdravotnej bezpečnosti a kvality 
produkcie mäsa a mäsových výrobkov, ako aj ich predaja 
v obchodnej sieti. Konferencie sa napriek netradičnej on- 
line forme zúčastnilo 122 účastníkov z Českej republiky, 

Hygiena alimentorum XL

Doc. Kožárová a prof. Marcinčák za netradičným predsedníckym 
stolom konferencie
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Poľskej republiky, Chorvátska, Bulharska a Slovenskej 
republiky.
 Účastníkov konferencie privítala doc. MVDr. Ivona Ko- 
žárová, PhD., ktorá celú konferenciu viedla. Konferenciu 
slávnostne otvorila Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, 
PhD., rektorka UVLF v Košiciach. Účastníkov konferencie 
svojím príhovorom pozdravil aj odborný a organizačný 
garant prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD. Odborný 
program konferencie pozostával zo 4 plenárnych predná- 
šok, 15 odborných prednášok a v súlade s témami predná- 
šok bolo prezentovaných 43 vedeckých prác formou 
posterov.
 Plenárna časť konferencie začala vystúpením ústredného 
riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR 
prof. MVDr. Jozefa Bíreša (Úradná kontrola potravín na 
Slovensku za rok 2020 a 1. polrok 2021), nasledovalo 
vystúpenie prezidentky Slovenského zväzu spracovateľov 
mäsa Ing. Evi Forrai (Aktuálna situácia v odvetví spracova- 
nia mäsa a jeho konkurencieschopnosť), s vystúpením 
pokračoval Ing. Petr Beneš (Strategie bezpečnosti potra- 
vín a výživy 2030) z Ministerstva zemědělství České republi- 
ky a blok plenárnych prednášok ukončila MUDr. Katarína 
Kromerová (EFSA – aktuality v oblasti hodnotenia rizika 
bezpečnosti potravín v EÚ) z Ministerstva pôdohospo- 

dárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
 V odbornej časti konferencie si účastníci vypočuli 
prednášky zamerané na bezpečnosť produkcie mäsa a 
mäsových výrobkov, ako aj predaja uvedených komodít v 
obchodnej sieti. 
 Medzinárodnú vedeckú konferenciu HYGIENA ALI- 
METORUM XLI ukončil vedúci Katedry hygieny, technológie 
a zdravotnej bezpečnosti potravín UVLF v Košiciach prof. 
MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD. Vo svojom príhovore 
poďakoval spoluorganizátorom, členom medzinárodného 
programového výboru, organizačného výboru, sponzo- 
rom, vystavovateľom a zhodnotil odborný program 
konferencie. Poďakoval zahraničným účastníkom, všet- 
kým aktívnym účastníkom a všetkým, ktorí poctili konfe- 
renciu svojou online účasťou. Na záver pozval prítomných 
na XLII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie 
HYGIENA ALIMENTORUM a vyslovil presvedčenie, že budúci 
ročník sa už uskutoční prezenčne v dňoch 18. – 20. 5. 2022 
na Štrbskom Plese a odborne bude zameraný na problemati- 
ku bezpečnosti a kvality hydinového mäsa, vajec, produk- 
tov rybolovu a zveriny.

prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.
Foto: MVDr. Boris Semjon, PhD.

 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v 
Košiciach mala svoje zastúpenie na svetovom veľtrhu 
Expo 2020 v Dubaji. Členkami delegácie Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci tematického 
týždňa „Knowledge and Learning“ boli rektorka UVLF Jana 
Mojžišová a prorektorka pre klinickú činnosť a styk s praxou 
Alexandra Trbolová. 
 Týždeň venovaný vedomostiam a vzdelávaniu otvorili v 
Dubaji vo štvrtok 16. decembra 2021. V 65-člennej delegácii, 
ktorú viedol štátny tajomník pre vedu, výskum a vysoké 
školstvo Ľudovít Paulis, boli predstavitelia vysokých škôl, 
úspešní absolventi, startupisti aj slovenskí autori svetových 
vynálezov. Priaznivci modernizácie vzdelávania absolvovali 
medzinárodné biznis fórum o rozličných ekosystémoch 
vysokoškolského vzdelávania, zaujímavé diskusie, 
workshopy, konferencie, predstavili sa aj úspešné študentky 

Na EXPO 2020 v Dubaji sa počas týždňa
venovaného vzdelávaniu prezentovala aj UVLF

a študenti, ktorí stoja za zaujímavými projektami. 
 Rektorka UVLF Jana Mojžišová a prorektorka pre klinickú 
činnosť a styk s praxou Alexandra Trbolová predstavili jedinú 
vysokú školu na Slovensku, ktorá poskytuje štúdium v 
odbore všeobecné veterinárne lekárstvo, hygiena potravín 
a farmácia, čím spája ochranu zdravia zvierat s ochranou 
zdravia ľudí. „Zdôraznili sme jednu zo silných stránok univerzity, 
ktorá ju zaraďuje medzi popredné európske veterinárne školy - 
zameranie na získavanie praktických zručností prostredníctvom 
kliník pre hospodárske zvieratá, spoločenské zvieratá a voľne 
žijúcich živočíchov, Univerzitnej veterinárnej nemocnice, 
školskej farmy, špeciálneho zariadenia pre chov a choroby 
zveri alebo jazdeckého centra,“ informovala rektorka Jana 
Mojžišová. „Všetky tieto výhody lákajú na univerzitu študentov 
z celého sveta na štúdium veterinárnej medicíny v angličtine, 
ktorú poskytujeme už 25 rokov. Aj to dodáva našej univerzite 
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medzinárodný rozmer a vytvára priateľskú atmosféru mladých 
ľudí z rôznych kútov sveta.“
 Prorektorka Alexandra Trbolová vo svojej batožine 
viezla do Dubaja funkčný model mačky, pomocou ktorého 
sa študenti všeobecného veterinárskeho lekárstva v 
univerzitnom centre klinických zručností učia základné 
postupy pri liečbe malých zvierat. „Aspoň takýmto spôsobom 
sme chceli demonštrovať, že naša univerzita kladie veľký dôraz 
na získavanie praktických zručností, ktoré sú nevyhnutným 
predpokladom, aby boli naši absolventi úspešní v praxi. 
Vyučovanie a učenie orientované na kompetencie sú základom 
štúdia veterinárnej medicíny. Naše jedinečné centrum klinických 
zručností dokáže prenášať klinické zručnosti v realistickom 
prostredí. Učenie sa na simulačných modeloch spája teóriu a 
prax. Predtým nadobudnuté vedomosti je možné precvičiť v 
praktickom kurze. Študenti sú schopní prehĺbiť a udržať svoje 
vedomosti,“ doplnila Alexandra Trbolová, ktorá záujemcom v 
Dubaji predviedla aj možnosti práce s funkčným modelom 
mačky, na ktorom študenti môžu trénovať napríklad 
intubovanie malých zvierat, ale aj ďalšie zručnosti. Možnosť 
vyskúšať si takýto veterinárny tréning záujemcovia radi 
využili. 
 Tematický týždeň, ktorý bol od 16. decembra na svetovom 
veľtrhu Expo 2020 v Dubaji venovaný vedomostiam a 
vzdelávaniu, priniesol zaujímavé prezentácie slovenských 
vysokých škôl a ich úspešných absolventov. Popri tom aj ďalší 
rozvoj bilaterálnych vzťahov, keď s tamojšími politickými 
predstaviteľmi absolvoval rozhovory štátny tajomník 
pre vedu, výskum a vysoké školstvo Ľudovít Paulis. Ako 
informovalo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
SR, rokovania potvrdili, že Slovensko je pre Spojené arabské 
emiráty perspektívnou krajinou, a to najmä z hľadiska 
spolupráce vysokých škôl, výskumu ako aj hospodárskej 
spolupráce.

Mgr. Zuzana Bobriková, foto: archív UVLF



Medzinárodný seminár v Lyone aj s našou účasťou

 VetAgro Sup v Lyone vo 
Francúzsku realizuje medzi-
národný projekt Veterinary 
and Agronomic Internati-
onal and Innovative Peda-
gogy Training (VAI2P), 
Roadmap to a successful 
pedagogic resource zame-
raný na inovatívne metódy 
výučby pre študentov vete-
rinárnej medicíny a poľno-
hospodárstva v Afrike. 
 V dňoch 13. – 17. 
decembra 2021 sa na 
pôde univerzity VetAgro 
Sup uskutočnil v poradí 
už tretí seminár k danému 
projektu, na ktorom sa 
zúčastnilo 40 zástupcov zo 
všetkých univerzít zapoje-
ných do projektu z Franc-
úzska, Kanady, Portugalska, 
Slovenskej republiky, Ukra-
jiny, Senegalu, Angoly a 
Maroka. Za UVLF v Košiciach 
sa na seminári zúčastnila ako jediný zástupca zo Slovenska 
prorektorka Faixová. Vedúcou projektu je prof. Agnés 
Leblond, námestníčka riaditeľa referátu pre zahraničné 
vzťahy na VetAgro Sup v Lyone. Na seminári odzneli odborné 
aj pedagogické prednášky, simulačné workshopy a boli 
prezentované platformy pre on-line vzdelávanie. Na záver 
každý aktívny účastník dostal diplom o absolvovaní semi- 
nára.
 Medzinárodný projekt v súčasnosti finančne podporuje  
Ministerstvo poľnohospdárstva a výživy Francúzskej repub- 
liky. Jednou z ďalších možností fincovania projektu sú prost- 
riedky EU v rámci programu Erasmus+. 
 Počas pobytu v Lyone bola podpísaná zmluva medzi 
UVLF v Košiciach a VetAgro Sup v Lyone. Podobnú zmluvu 
uzavrela VetAgro Sup aj s Univerzitou v Lisabone. VetAgro 
Sup je prvá a najstaršia veterinárna univerzita na svete. Bola 

založená v roku 1761. VetAgro Sup má dva kampusy – vete-
rinárny kampus v Lyone, na ktorom študuje 852 študentov a 
má 421 zamestnancov, a poľnohospodársky kampus v Cler-
mont-Ferrande, kde študuje 369 študentov a pracuje 146 
zamestnancov.
 Na seminári boli navrhnuté ďalšie možnosti na medzi-
národnú spoluprácu: zapojenie sa do aliancie európskych 
univerzít, uzatvorenia zmluvy v rámci Erasmus+ s Univer-
zitou v Lisabone v Portugalsku a príprava projektu Vyšehrad-
ského fondu s Národnou poľnohospodárskou univerzitou 
Bila Tserkva na Ukrajine. Ďalšia spolupráca bude predmetom 
stretnutí v budúcom roku. 

 prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
   prorektorka pre medzinárodné vzťahy a internacionalizáciu
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Zľava: Mireille Bossy – generálna riaditeľka VetAgro Sup, prof. Faixová – UVLF v Košiciach, prof. Fernando 
Alonso – Univerzita Lisabon, Portugalsko, prof. Agnés Leblond – námestníčka riaditeľa referátu pre zahraničné 
vzťahy na VetAgro Sup, a Margaux Meysonnet – inštitucionálna koordinátorka Erasmus+ na VetAgro Sup



Záverečný míting a vedecká konferencia medzinárodného projektu
Kultúrne dedičstvo regiónov v Krakove

 V dňoch 26. – 29. septembra 2021 sa v Krakove usku-
točnil záverečný míting a vedecká konferencia pod názvom 
Kultúrne dedičstvo ako súčasť aktivít medzinárodného 
projektu Kultúrne dedičstvo regiónov (Cultural heri-
tage of small homelands), ktorý je financovaný Poľskou 
národnou agentúrou pre akademické výmeny (Polish 
National Agency for Academic Exchange – NAWA) č. PPI/
APM/2018/1/00010/U/001 ako súčasť medzinárodných 
akademických partnerstiev s dobou realizácie od decemb- 
ra 2018 do decembra 2021. Hlavným riešiteľom tohto 
projektu je Poľnohospodárska univerzita (PU) v Krakove, 
zodpovedným riešiteľom projektu je prof. dr hab. inż. 
Józef Hernik. Na podujatí sa zúčastnili aj zástupcovia na- 
šej univerzity (prorektorka prof. Faixová, prof. Peter Turek, 
prof. Slavomír Marcinčák a MVDr. Boris Semjon). Hlavným 
cieľom projektu je vytvoriť unikátny katalóg tradičného 
kultúrneho dedičstva regiónov. Výsledky projektu by mali 
preukázať hypotézu, že podpora jedinečných prvkov kul- 
túrneho dedičstva môže prispieť k dynamickému rozvo- 
ju nových regionálnych produktov. Jedným z výsledkov 
medzinárodnej spolupráce bude identifikácia miestnych 
prvkov kultúrneho dedičstva, najmä v podobe tradičných 
i netradičných druhov rastlín, zvierat ako potravinových 
zdrojov a produktov z nich vyrábaných v podobe tradič- 
ných pokrmov. Univerzita veterinárskeho lekárstva a far- 
mácie v Košiciach je partnerom tohto projektu v zastúpení 
prof.. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD., prof. MVDr. Peter 
Turek, PhD., MVDr. Boris Semjon, PhD. Záverečná konfe-
rencia bola vyvrcholením trojročných aktivít projektu, kto- 
ré pozostávali z množstva seminárov, stretnutí a spozná-
vania tradícií v jednotlivých krajoch v malopoľskej, morav-
skej, hontianskej, zemplínskej a spišskej oblasti v Poľsku, 
Čechách a na Slovensku. 
 Súčasťou projektu boli okrem iného stáže, ako aj výmen- 
né pobyty medzi krajinami. Získané poznatky boli použité 
pri tvorbe vedeckých monografií, odborných a vedeckých 
článkov a konferenčných príspevkov. Medzi najvýznam-
nejšie výstupy projektu patria vedecké monografie Indi-
kátory zmeny kultúrneho dedičstva (Indicators of change 
in cultural heritage) a Katalóg kultúrneho dedičstva Malo-
poľska – Kultúrne dedičstvo malých domovín (Katalog 
Dziedzictwa Kulturowego Małopolski – Cultural heritage 
of small homelands). Vypracovaný katalóg predstavuje 
základ pre budúce aktivity. V týchto dňoch vyšla vo vyda-
vateľstve Springer vedecká monografia Cultural Heritage 
– Possibilities for Land-Centered Societal Development, 
kde sa náchádza aj kapitola Cultural Heritage in the Region 
of Eastern Slovakia autorského kolektívu S. Marcinčák, B. 
Semjon, P. Turek a F. Zigo. 
 Jedným z dôležitých cieľov projektu bolo tiež vytvoriť 
sieť spolupráce na výmenu výskumníkov a ich výskumov 
v oblasti kultúrneho dedičstva, tradičných zvykov a produk- 
cie tradičných potravín. Výsledkom projektu je aj nadväzujú- 
ci projekt ERASMUS+ s názvom Inovácia štruktúry a obsa- 
hového zamerania študijných programov profilujúcich po- 
travinárske študijné odbory s ohľadom na digitalizáciu výuč- 
by – FOODINOVO. Projekt kategórie Strategické partners- 
tvá v oblasti vysokoškolského vzdelávania bol úspešne 

posúdený a jeho riešenie začalo v roku 2021. V blízkej 
budúcnosti partneri projektu Kultúrne dedičstvo regiónov 
plánujú spoločné podanie žiadosti projektu v rámcovom 
programe Horizont Európa, ktoré môže priniesť našej uni- 
verzite nové príležitosti a možnosti pre výskum a inovácie.
 Pri záverečnom hodnotení Poľskou národnou agentúrou 
pre akademické výmeny (NAWA) získal projekt jedno z 
najlepších hodnotení riešených projektov v tomto obdo- 
bí, a preto sa jeho riešenie predĺžilo o ďalších šesť mesia- 
cov do konca júna 2022. Počas tohto obdobia bude dokon-
čený aj multimediálny katalóg, ktorého súčasťou bude 19 
filmov venovaných vybraným obciam regiónu, ktoré pred-
stavujú najlepšie príklady ochrany kultúrneho dedičstva, 
ako aj film o výskume na Vysokej škole poľnohospodárskej 
v Krakove. 
 Podrobnejšie informácie o aktivitách projektu nájdete na 
stránke https://foodheritage.urk.edu.pl/

prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.
MVDr. Boris Semjon, PhD.
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Prorektorka Zita Faixová pozdravila účastníkov konferencie.

Prof. Turek a prof. Marcinčák na prezentácii malopoľských gmín 
(mikroregiónov) v Krakowe
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 Zelená nielen na papieri, ale aj prostredníctvom aktivít, 
ktoré organizuje – taká chce byť naša univerzita –  Zelená 
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. 
Chceme realizovať opatrenia podporujúce ochranu život-
ného prostredia a veríme, že nájdeme podporu aj medzi 
študentmi a zamestnancami. Pracovná skupina, ktorá sa 
pravidelne stretáva pod vedením prorektorky pre medzi-
národné vzťahy a internacionalizáciu Zity Faixovej, pripra-
vila na začiatku decembra dotazník, s ktorým sa na nich 
obrátila. Cieľom bolo zistiť záujem o podporu environmen-
tálnej zodpovednosti jednotlivca a univerzity. Dotazník bol 
anonymný a jeho výsledky budú použité na analýzu súčas-
ného stavu konkrétnych oblastí ochrany a tvorby životného 
prostredia na našej univerzite. Zoznámime vás s nimi už 
čoskoro. 

Zelená univerzita
v predvianočných kampaniach

 Záver roka sme využili na šírenie informácií o tom, čomu 
rozumieme najlepšie – zdraviu a pohode zvierat. Rôzne 
populárno-vedecké články sa v médiách objavujú často. Sme 
presvedčení, že medzi ľudí by sa mali dostávať informácie od 
odborníkov, ktorí sa problematike venujú celoživotne. Práve 
preto sa budeme aj v budúcnosti snažiť prostredníctvom 
našich kolegov reagovať na aktuálne témy.  
 Na našej webovej stránke i sociálnych sieťach sme zverej-
nili odporúčania na tri vianočné a silvestrovské témy: Ekolo-
gické Vianoce; Zviera nie je vhodný vianočný darček; Na 
úder hromu pri búrke je zviera pripravené, na výbuch 
ohňostroja nie. Po odbornej stránke nám veľmi pomohla 
MVDr. Martina Karasová z Kliniky malých zvierat Univer-
zitnej veterinárnej nemocnice v Košiciach. O grafickú 
prípravu letákov sa postarala MVDr. Monika Drážovská, 
PhD., o zverejnenie kampane na sociálnych sieťach doc. 
MVDr. Marián Prokeš, PhD.
 Zviera nie je vhodný vianočný darček, hoci patrí medzi 
časté želania menších detí, ktoré si ešte neuvedomujú, čo 
všetko si starostlivosť o zviera vyžaduje. Rodičia by sa mali 
vyhnúť unáhlenému rozhodnutiu a kúpu vlastného zvie-
raťa veľmi starostlivo zvážiť. Povinnosti, ktoré sú spojené 
so starostlivosťou o zviera, naučia deti zodpovednosti a 
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samostatnosti. No nie každé dieťa je na ne pripravené. So 
zvieratkom sa pekne mazná, môže byť prostriedkom na to, 
ako sa popýšiť pred kamarátmi a získať si obdiv spolužiakov. 
Ale po zvieratku treba na vychádzke pozbierať exkrementy, 
naučiť ho, že nesmie bezdôvodne štekať a skákať na ľudí. 
Treba mu poskytnúť výcvik a vhodnú mentálnu stimuláciu. 
To všetko treba vedieť skôr, ako zviera príde do domácnosti. 
Je dobré, ak rodič ponúkne svojmu dieťaťu najprv alter-

natívu v podobe pravidelných návštev v útulku, ktoré sú 
spojené aj s menej príjemnými povinnosťami.
 Nie každý si uvedomuje, že pre zvieratá je prirodzené, že 
sa obávajú hlasných zvukov, pretože ich sluch je oveľa citli-
vejší ako sluch ľudí. Nadmerný hluk spustí v ich nervovom 
systéme stav úzkosti, stresu alebo strachu. Prirodzený 
inštinkt ich v takejto situácii navádza k úteku. Dôležitým 
faktom je, že zvuky ohňostroja a pocity z neho, sú pre zviera 
úplne inou skúsenosťou ako zvuky prírody, napr. pri búrke. 
Opakované vystavenie neočakávaným a nepredvídateľným 
hlasitým zvukom môže u mnohých zvierat spôsobiť fóbiu, čo 
neskôr v budúcnosti zosilňuje ich panické reakcie na hlasný 
zvuk. Hluk spôsobený ohňostrojmi a pyrotechnikou môže 
viesť k poškodeniu alebo strate sluchu. Škodlivé častice ako 
jemný prach, ktoré sa uvoľňujú pri výbuchu sú pri vdýchnutí 
toxické. Chemické látky sú tiež nebezpečné pre zvieratá s 
chronickými ochoreniami dýchacích ciest.Viac informácií ku 
kampaniam nájdete na našej webovej stránke. Pre verejnosť 
aktuálne pripravujeme informácie o kŕmení vtákov v zime. 
Už vo februári pripravujú farmaceuti pod vedením PharmDr. 
Moniky Fedorovej, PhD., ďalšiu kampaň nazvanú UNIZBER 
liekov. Nepotrebných, starých či exspirovaných liekov sa 
budete môcť bezpečne zbaviť 14. – 16. februára 2022 v 
našej Univerzitnej lekárni UVLF. A nielen to, dozviete sa ako 
správne odovzdávať lieky do lekárne, ako sa lieky dostá-
vajú do životného prostredia, aký je ich dopad na životné 
prostredie. UNIZBER liekov bude prístupný pre širokú verej-
nosť. Už teraz o ňom povedzte svojim blízkym, priateľom, 
susedom. Bude dobré, ak využijú jedinečnú možnosť a 
bezpečne sa zbavia liekov, ktoré nepatria do komunálneho 
odpadu. Aj takýmto spôsobom chceme dokázať, že nám 
svet okolo nás nie je ľahostajný. (Foto 5)

Mgr. Zuzana Bobriková

Cena za rozvoj vedy pre prof. Vilčeka

 Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počíta-
čové programy Literárneho fondu udelil v novembri 2021 
prof. Ing Štefanovi Vilčekovi, DrSc., Cenu za jeho prínos k 
rozvoju slovenskej vedy doma i v zahraničí. Aké boli vedecké 
míľniky oceneného vedca?
 Vedeckú prácu začal prof. Vilček na LF UPJŠ v Košiciach, 
kde v rokoch 1975 – 1980 vyvíjal technéciom 99m-značené 
rádiofarmáka na zobrazovanie obličiek, kostí a iných 
orgánov. Výskum vyústil do 7 československých patentov a 8 
publikácií zverejnených v kvalitných medzinárodných časo-
pisoch, čo v tej dobe nebolo samozrejme. 
 Príchodom na Univerzitu veterinárskeho lekárstva v Koši-
ciach v roku 1981 začal pracovať na využití imunomodu-
lačných látok pre potencovanie imunity zvierat. Jednou z 
takýchto látok bol interferón. Pri štúdiu mechanizmu anti-
vírusového účinku interferónu v infikovaných bunkách sa 
oboznámil s látkou 2-5A, ktorá sa stala predmetom jeho 
vedeckého záujmu. Skúmaním jej stability v sérach zvierat 
prvýkrát popísal aktivitu 2´-fosfodiesterazy v týchto biolo-
gických vzorkách, čo publikoval v medzinárodných bioche-
mických časopisoch. 
 V druhej polovici 80. rokov sa v rámci vedenia združe-
ného Laboratória génových manipulácií na UEVM a UVL v 
Košiciach preorientoval na molekulovo-genetickú detekciu 

vírusov, v tom čase predovšetkým na metódy hybridizácie 
nukleových kyselín. V spolupráci s pracovníkmi Moskov-
skej veterinárnej akadémie získal hybridizačnú sondu na 
detekciu vírusu BoHV-1, ktorú využil v ďalších experimen-
toch, pričom vznikli viaceré vedecké práce. 
 Začiatkom 90. rokov sa v tejto oblasti výskumu začala 
presadzovať metóda PCR. Napojením na túto problematiku 
sa mu otvorili dvere do zahraničia. Počas ročného štipendij-
ného pobytu na Moredun Reseach Institute v Edinburghu 
v r. 1992 – 1993 vyvinul, okrem iného, diagnostický RT-PCR 
test na detekciu všetkých vtedy známych pestivírusov, ktorý 
začali využívať početné laboratóriá po celom svete.
 Počas vedeckého pobytu v Central Veterinary Laboratory 
vo Weybridge, UK, v roku 1998 prvýkrát identifikoval početné 
genetické subtypy pestivírusu BVDV-1. Táto práca sa stala 
základom pre všetky genetické typizácie BVDV subtypov v 
medzinárodnom kontexte a pre rozvoj molekulovej epizoo-
tológie BVD. Molekulovú epizootológiu klasického moru 
ošípaných rozvinul v National Veterinary Institute v Uppsala 
koncom 90. rokov. 
 Vedecký pobyt v NADC v Ames, USA, v roku 2000 bol koru-
novaný objavom nového pestivírusu u vidloroha americ-
kého. Nový pestivírus ukázal, že evolúcia pestivírusov bola 
oveľa komplexnejšia, vtedy to bol najdivergentnejší zo všet-
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kých 6 známych pestivírusov. Sekvenovanie celého genómu 
pestivírusu u pyrenejského kamzíka už urobil na UVLF v 
Košiciach v spolupráci so škótskymi kolegami.
 Svoju bohatú vedeckú činnosť v oblasti výskumu pesti-
vírusov zavŕšil monografiou o ozdravovacích programoch 
proti BVD v Európe, ktorá bola ocenená aj Literárnym 
fondom. Trojčlenný autorský tím navrhol základné kontúry 
takého ozdravovacieho programu aj pre slovenské farmy 
hovädzieho dobytka.
 Výrazné zapojenie sa do medzinárodného výskumného 
priestoru pomocou COST programov orientovalo jeho ďalší 
výskum na štúdium prasacích cirkovírusov, PRRSV, koronaví-
rusov, viacerých enterálných vírusov prasiat, vírus hepatitídy 
E a iných. Spolu so svojím výskumným tímom charakteri-
zoval tieto vírusy na našom území ako aj v oblasti strednej 
Európy, čím prispel k vyplneniu bielych miest na epizooto-
logickej mape Európy. V súčasnosti participuje aj na zdoko-
naľovaní molekulovo-genetickej detekcie SARS-CoV-2 s 
využitím magnetických nanočastíc.
 Počas celej vedeckej kariéry publikoval podľa databázy 
WoS 120 vedeckých prác s asi 3000 citáciami, s H indexom 
32. Bol viackrát ocenený. On sám si najviac cení získanie 
prestížneho amerického Fulbright štipendia a identifikáciu 
jeho mena medzi 2 % -nou svetovou vedeckou špičkou, kde 
boli analyzované publikácie a citačná odozva vedcov celého 
sveta.

(lk)

 Dňa 24. 11. 2021 sa na Fakulte chemickej a potravinárskej 
technológie STU v Bratislave uskutočnila 23. celoslovenská 
študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou 
CHÉMIA A TECHNOLÓGIE PRE ŽIVOT. Táto konferencia sa 
konala pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 
športu SR, Zväzu slovenských vedeckotechnických spoloč-
ností a Slovenskej chemickej spoločnosti a je príležito-
sťou pre študentov 1. stupňa (bakalárskeho) a 2. stupňa 
(inžinierskeho/magisterského) vysokoškolského štúdia 
súťažne prezentovať vedecké a odborné práce. Súťažilo sa 
v 20 sekciách a  študent 5. ročníka odboru farmácie UVLF 
Marián Ksiažek sa umiestnil na 2. mieste v sekcii Potravi-

Úspech nášho študenta – Marián Ksiažek druhý na celoštátnej ŠVOČ
nárska a kozmetická chémia a technológia s 
príspevkom Nové hydroxylované chalkóny s 
indolovým jadrom: syntéza, charakteristika 
a biologická aktivita. Táto práca zameraná na 
deriváty prírodných látok – chalkónov, vznikla 
na Katedre chémie, biochémie a biofyziky 
UVLF pod vedením RNDr. Zuzany Kudličkovej, 
PhD. Prírodne chalkóny ako aj ich syntetické 
deriváty vykazujú široké spektrum biologic-
kých aktivít: antimikrobiálnu, protizápalovú, 
antioxidačnú, protinádorovú, chemopreven-
tívnu. Mnohé hybridné chalkóny obsahujúce 
indolové jadro vykazujú antiproliferatívne 
pôsobenie. Pripravených a charakterizovaných 
bolo 8 hybridných chalkónov s hydroxylovou 
skupinou a v spolupráci s LF UPJŠ bola presk-
úmaná a vyhodnotená ich antiproliferatívna 
aktivita na piatich nádorových a dvoch nená-
dorových bunkových líniách. 

RNDr. Zuzana Kudličková, PhD.
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Šimon Halás opäť víťazom fotografickej súťaže

 Študent našej univerzity Šimon Halás je už niekoľko rokov 
naším „dvorným“ fotografom dokumentujúcim nielen ofi- 
ciálne podujatia, ale aj zachytávajúcim každodenné dianie, 
študentský život i študentské aktivity či krásu nášho areálu 
v premenách ročných období. Šimon ako vnímavý a talento-
vaný amatérsky fotograf nám sprostredkúva okamihy, ktoré 

si my ostatní mnohokrát ani nevšimneme. Jeho talent bol 
už viackrát ocenený na rôznych súťažiach, záverom roka k 
týmto oceneniam pribudlo ďalšie víťazstvo. V súťaži AMFO 
2021 organizovanej Národným osvetovým centrom získal 1. 
miesto v kategórii čiernobiela fotografia vo vekovej skupine 
15 až 25 rokov za svoje fotografie Artroskopia a Záchrana. 



Všetky jeho víťazné fotografie boli spojené so svetom zvierat 
a našou univerzitou. Aj tieto dve víťazné fotografie Šimon 
ako budúci veterinárny lekár urobil na klinike koní.
 AMFO je celoštátna postupová súťaž a výstava amatér-
skej fotografickej tvorby, ktorá je jedinou svojho druhu na 
Slovensku a uskutočňuje sa od roku 1973.  Súťaž je určená 
pre všetky vekové skupiny – I. do 15 rokov, II. od 15 do 25 
rokov, III. nad 25 rokov, autori súťažia v kategóriách: čier-
nobiela fotografia, farebná fotografia, cykly a seriály, expe-

riment. Dňa 26. 11. 2021 sa v online podobe v priestoroch 
Slovenskej národnej knižnice uskutočnilo slávnostné vyhod-
notenie 49. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy 
amatérskej fotografie AMFO 2021. Do súťaže AMFO 2021 
sa zapojilo celkovo 786 fotografov a fotografiek, pričom do 
celoštátneho kola ich postúpilo 303. Odovzdalo sa 27 cien a 
31 čestných uznaní.

(lk)

Mladí vedci – bezpečnosť potravinového reťazca
v online priestore

 V utorok 7. decembra 2021 sa konal už XIII. ročník 
vedeckej konferencie Mladí vedci – bezpečnosť potravi-
nového reťazca. Národný kontaktný bod SR pre vedeckú a 
technickú spoluprácu s EFSA, Ministerstvo pôdohospodárst- 
va a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) a Univerzita veterinár-
skeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF) zorganizo-
vali túto tradičnú konferenciu prvýkrát v online priestore 
prostredníctvom aplikácie MicrosoftTeams.
 Za vedecký výbor, ktorého členmi za UVLF boli prof. 
MVDr. Anna Ondrejková, PhD., prof. MVDr. Jaroslav Legáth, 
PhD., a prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD., otvoril podu-
jatie ostatne menovaný. V príhovore ocenil, že konferencia 
dáva príležitosť mladým vedeckým pracovníkom v oblasti 
bezpečnosti potravín prezentovať výsledky svojho výsku- 
mu a previazať vzájomnú spoluprácu.  Pripomenul, že 
na konferencii sa v minulosti nadviazali dôležité osobné 
kontakty a spolupráca a vznikol nejeden zaujímavý vedecký 
projekt. MUDr. Katarína Kromerová, poverená vykonáva- 
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 Vo februári 2021 Slovenská spoločnosť pre poľnohospo-
dárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV 
v Bratislave (SSPLPVV) vyhlásila už 8. ročník  súťaže pre 
mladých vedeckých pracovníkov o najlepšiu vedeckú prácu 
za rok 2020. 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. Vo veterinárskej 
sekcii do súťaže prihlásilo svoje práce 7 mladých vedeckých 
pracovníkov z troch vedeckých inštitúcií (UVLF v Košiciach, 
Parazitologický ústav SAV a SPU Nitra). Všetky práce mali 
vysokú vedeckú úroveň. Impact faktor (IF) jednotlivých prác 
sa pohyboval od 2,62 až po 5,923, pričom až 5 prác bolo 
publikovaných vo vedeckom časopise s IF vyšším ako 4. To 
len potvrdzuje vysokú úroveň vedy vo veterinárskej oblasti 
v roku 2020. Na základe hodnotenia boli členmi sekcie 
vybrané 3 práce na ocenenie. Na základe návrhu veteri-
nárnej sekcie boli predsedníctvom spoločnosti schválené a 
odmenené nasledujúce práce: 

Najlepšia vedecká práca mladých vedeckých pracovníkov
za rok 2020 v oblasti veterinárskych vied

 1. Vikartovská, Zuzana, Kuricová, M., Farbáková, J., 
  Lipták, T., Mudroňová, D.; Humeník, F.; Maďari, A.; Malo- 
  veská, M.; Syková, E.; Čížková, D. (2020). Stem Cell 
  Conditioned Medium Treatment for Canine Spinal Cord 
  Injury: Pilot Feasibility Study. International Journal 
  of Molecular Sciences, 2020, 21(14), 5129. https://doi. 
  org/10.3390/ijms21145129 (IF – 5,923,  Q1).
 2. Mertinková, Patrícia, Kulkarni, A., Káňová, E., Bhide, K.,  
  Tkáčová, Z., & Bhide, M. (2020). A simple and rapid 
  pipeline for identification of receptor-binding sites 
  on the surface proteins of pathogens. Scientific reports, 
  10 (1), 1-13. https://doi.org/10.1038/s41598-020- 
  58305-y (IF – 4,379, Q1)
 3. Maruščáková Cingeľová, Ivana, Schusterová, P., Bielik,  
  B., Toporčák, J., Bíliková, K., & Mudroňová, D. (2020). 
  Effect of application of probiotic pollen suspension 
  on immune response and gut microbiota of honey 
  bees (Apis mellifera). Probiotics and antimicrobial 
  proteins, 1-8.. https://doi.org/10.1007/s12602-019- 
  09626-6 (IF – 4,609, Q2)

ním funkcie riaditeľky odboru bezpečnosti potravín a výži- 
vy MPRV SR, vyzdvihla záujem mladých vedecký pracov-
níkov a doktorandov podeliť sa o výsledky svojich prác.
 Vedecké jednanie prebiehalo počas celého dňa v štyroch 
blokoch, predsedania v sekciách sa za UVLF ujali doc. MVDr. 
Ľuboš Korytár, PhD., Mgr. Martin Bartkovský, PhD., MVDr. 
Martina Galdíková, PhD., a doc. MVDr. Marián Prokeš, PhD. 

 Mladí tvoriví pracovníci predniesli spolu 22 prednášok 
vrátane troch príspevkov kolegov z Českej republiky. UVLF 
úspešne reprezentovali MVDr. Silvia Zemanová a kol.: 
Detekcia vybraných patogénov u netopierov na území 
Slovenskej republiky; Mgr. Simona Hriciková a doc. MVDr. 
Ivona Kožárová, PhD.: Antibiotiká v pohári; MVDr. Anna 
Reitznerová, PhD., a kol.: Optimalizácia podmienok stano-
venia mykotoxínu Deoxynivalenol v krmive a PharmDr. 
Ľudmila Balážová, PhD., a RNDr. Miriam Bačkorová, PhD.: 
Vplyv nanočastíc na rastlinné modely. 
V závere prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD., poďakoval 
organizátorom za výborné pripravený priebeh konferencie, 
účastníkom za ich prezentácie a plodnú diskusiu a vyslovil 
presvedčenie, že najbližšia konferencia Mladí vedci – 
bezpečnosť potravinového reťazca sa v roku 2023 uskutoční 
už v prezenčnej forme.

doc. MVDr. Marián Prokeš, PhD.
člen organizačného výboru konferencie
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 Žiaľ, súčasná situácia nedovolila, aby slávnostne 
odovzdanie cien pre najlepšie práce prebehlo na konfe-
rencii mladých vedeckých pracovníkov – bezpečnosť potra-
vinového reťazca v Košiciach tak, ako to bolo na rok 2021 
plánované. Ceny boli autorom najlepších prác odovzdané 
individuálne. Preto chcem aj touto cestou víťazom  súťaže 
zablahoželať a do ďalšej práce im zaželať veľa elánu a vedec-
kých úspechov. Pevne verím, že aj toto ocenenie Vás bude 
ešte viac motivovať do ďalšej vedeckej práce. Taktiež chcem 

poďakovať všetkým mladým vedeckým pracovníkom, ktorí 
tento rok prihlásili svoje práce do súťaže. Naša spoločnosť 
bude aj v budúcnosti touto formou propagovať a podpo-
rovať výsledky mladých vedcov. Verím, že aj takáto forma 
ocenenia bude mladých kolegov motivovať k dosiahnutiu 
ešte lepších výsledkov.

prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.
predseda veterinárskej sekcie SSPLPVV

 Ako sa dozvedeli o možnostiach štúdia na Univerzite 
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, kedy začali 
ponuky hľadať, čo im v tom pomohlo, prečo si vybrali vete-
rinu a farmáciu? S takýmito otázkami sa stretli naši prváci v 
dotazníkovom prieskume, ktorý pripravilo študijné odde-
lenie v akademickom roku 2021/22. Zapojilo sa do neho 
celkovo 385 študentov študujúcich v slovenskom jazyku 
(o 267 viac ako rok predtým). Najviac bolo medzi nimi 
študentov všeobecného veterinárskeho lekárstva (135), 
farmácie (94) a kynológie (70), pridali sa aj študenti canis a 
hippoterapie (38), hygieny potravín (37), bezpečnosti krmív 
a potravín (9) a trhu a kvality potravín (2). „Veľmi nás pote-
šilo, že do prieskumu sa zapojili nielen študenti denného, ale 
aj externého štúdia,“ povedala vedúca študijného oddelenia 
Renáta Božíková. 
 Najviac prvákov sa dozvedelo o možnostiach štúdia na 
UVLF od svojich priateľov alebo príbuzných (76 percent 
respondentov). Ďalším zdrojom informácií boli vzdelávacie 
výstavy (29 percent), sociálne siete (22 percent) a výchovní 
poradcovia na stredných školách (16 percent). Iba 5 percent 
respondentov získalo informácie o štúdiu z reklamy v tlači 
a iba 16 študentov označilo aj konkrétnu špecializovanú 
prílohu o možnosti štúdia. Podstatná časť študentov (79 
percent) sa začala zaujímať o štúdium počas štúdia na 
strednej škole. 
 „Sme zvedaví, ako premýšľajú adepti o štúdium u nás. Takýto 
dotazník sme začali robiť pred niekoľkými rokmi pre zahranič-
ných študentov. Na základe dobrých skúseností sme sa začali 
pýtať aj prvákov študujúcich v slovenskom jazyku a prináša 
nám to veľmi dobrú spätnú väzbu,“ konštatoval prorektor pre 
vzdelávanie Martin Tomko. „Zaujala nás napríklad odpoveď 
na otázku, či UVLF bola prvou voľbou pri výbere štúdia. Pre 
40 percent mladých ľudí, ktorí v dotazníku odpovedali, bola 
UVLF jednou z dvoch škôl, na ktorú sa prihlásili. Len o trochu 
menej (36 percent) si podalo prihlášku iba na našu univer-
zitu a 7 percent respondentov (25 študentov) sa k nám hlásilo 
opakovane. Pre podstatnú časť záujemcov (98 percent) bola 
pri výbere rozhodujúcou ponuka študijných programov, ktoré 
chceli študovať. Veľmi nás teší, že 72 percent mladých ľudí si 
našu univerzitu vybralo z dôvodu poskytovanej kvality štúdia.“ 
Až 80 percent prvákov považuje propagáciu štúdia na UVLF 
za dostačujúcu. Informácie, ktoré získali vďaka dňu otvore-
ných dverí ovplyvnilo 18 percent uchádzačov (64 mladých 
ľudí).
 Koronakríza a s ňou spojené opatrenia, predovšetkým 
dištančná forma vzdelávania bez osobnej účasti pri zápise 
na štúdium, ovplyvnili dotazníkový prieskum medzi 

Čo hovoria prváci...
Výsledky prieskumu o možnostiach štúdia na UVLF v Košiciach medzi študentmi prvých ročníkov

prvákmi študujúcimi v anglickom jazyku. Do elektronického 
prieskumu prostredníctvom AIS sa ich zapojilo iba 35, hoci 
oproti vlaňajšku to bol dvojnásobok. Svoje názory prezen-
tovalo 18 prvákov študijného programu General Veterinary 
Medicine a 17 študentov Bachelor of Animal Science. 
 Prieskum ukázal, že podobne ako v minulých rokoch, 
väčšina študentov (66 percent) sa dozvedela o UVLF od 
súčasných alebo minulých študentov, ktorí šíria dobré meno 
univerzity v zahraničí. Ďalší zdroj boli priatelia (31 percent), 
webové prehliadače (32 percent), webstránky EAEVE (26 
percent) a sociálne siete (26 percent). Informácie od rodiny 
alebo konzultantských spoločností poskytujúcich informácie 
o možnostiach štúdia ovplyvnili 20 percent respondentov a 
vzdelávacie portály, s ktorými univerzita spolupracuje, ako 
StudyPortals.com alebo Keystone/Masterstudies.com 6 
percent. Jeden študent označil za zdroj informácie vzdelá-
vací veľtrh v Nórsku. Vzrástlo percento respondentov, ktorí 
sa o UVLF dozvedeli od učiteľa na strednej škole (zo 6 na 11 
percent), pričom v komentároch študenti opakovane vyja-
drili záujem o väčšiu propagáciu UVLF na stredných školách 
v zahraničí.
 Na otázku kedy začali hľadať možnosti štúdia na vysokej 
škole, až 76 percent respondentov uviedlo, že o štúdium u 
nás sa začali zaujímať v rozpätí 1 až 3 roky pred nástupom, z 
toho prevažná väčšina okolo jedného roka pred nástupom, 
až 34 percent uviedlo, že svoje hľadanie začali pred pol 
rokom.
 „Aj v prípade zahraničných študentov sú pre nás kľúčové 
dôvody, ktoré ich presvedčili o výbere našej univerzity. Na prvom 
mieste to bol program poskytovaný v anglickom jazyku (91 
percent) a medzinárodná akreditácia univerzity (82 percent). 
Po nich nasledovala dĺžka štúdia (61 percent), komunikáciu so 
študijným oddelením (58 percent), nenáročnosť prijímacieho 
procesu (52 percent) a dobré referencie (50 percent). Školné a 
náklady skončili na poslednom mieste, ale aj tak presvedčili 39 
percent respondentov. Ocenením našej práce je, že respondenti 
by si štúdium na UVLF zvolili opäť,“ doplnil prorektor Martin 
Tomko.
 Študenti v komentároch ocenili kvalitu poskytovaného 
vzdelania, medzinárodné uznanie univerzity, priateľskú 
atmosféru vytvárajúcu dobré podmienky na štúdium, 
odbornosť a ochotu učiteľov a personálu. „Napriek tomu 
by študenti uvítali väčšiu propagáciu štúdia na UVLF na 
stredných a vysokých školách v zahraničí, uverejňovanie 
svedectiev absolventov a súčasných študentov univerzity, 
viac informácií v anglickom jazyku o krajine, univerzite, 
študentských aktivitách a kluboch na sociálnych sieťach 
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a webstránke UVLF ako aj zlepšenie medzinárodného 
prostredia na univerzite,“ doplnila Michaela Paulíková z refe-
rátu pre štúdium v anglickom jazyku.
 Študijné oddelenie chce aj v ďalších rokoch sledovať názory 
študentov prostredníctvom dotazníkových prieskumov. 
Výsledky ukazujú ako sa menia zvyklosti adeptov a ich 

rodičov, najmä v prípade využívania online komunikácie 
a sociálnych sietí pri vyhľadávaní aktuálnych informácií o 
štúdiu. Univerzita sa bude snažiť využiť tieto poznatky pri 
propagácii školy už v najbližšom prijímacom konaní. 

Mgr. Zuzana Bobriková

Vďaka vede máme možnosť aktívne ovplyvňovať vývoj pandémie

 Od začiatku zimného semestra sa Univerzita veterinár-
skeho lekárstva a farmácie v Košiciach snažila motivovať 
svojich študentov i zamestnancov k vakcinácii. Vyzývala 
ich, aby uprednostnili zdravý rozum a dôverovali epidemio-
lógom, za ktorými je jednoznačný historický úspech v boji s 
ťažkými nákazami.
 V piatok 3. decembra 2021 bola na pôde Univerzita vete-
rinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v spolupráci s 
očkovacím centrom BIONT po tretíkrát možnosť zaočkovať 
sa proti ochoreniu COVID-19. Prihlásiť sa mohli záujemcovia 
o prvú, druhú aj tretiu dávku vakcíny. Keďže záujem prejavili 
tri stovky študentov, zamestnancov aj ich rodinných prísluš-
níkov, očkovanie sa uskutočnilo v pavilóne chemických 
disciplín, kde boli vytvorené podmienky na nevyhnutné 
administratívne úkony, poučenie, očkovanie i oddych. 
Výjazdový tím očkovacieho centra BIONT, ktorého odborní 
pracovníci zabezpečili aj predchádzajúce kolá očkovania 
3. septembra, 1. októbra a 12. novembra, zvládol nápor 
záujemcov bez väčších problémov. Medzi prvými, ktorí 
dostali tretiu dávku vakcíny bol aj 93-ročný prof. MVDr. Ján 

Pleva, DrSc., jeden z prvých absolventov Vysokej školy vete-
rinárskej, ktorý promoval v roku 1954. 
 „Ďakujeme všetkým, ktorí sú zodpovední voči sebe aj 
ostatným. Uvedomujeme si, že COVID tu bude s nami aj naďalej. 
Očkovanie nás ochráni pred ťažkým priebehom ochorenia, 
pomôže odbremeniť nemocnice a vrátiť ich k normálnemu 
fungovaniu a liečeniu všetkých vážnych chorôb, ktoré počas 
pandémie nezmizli. My sa v našich študijných programoch 
veľmi podrobne venujeme problematike infekčných chorôb. Aj 
tento prípad vírusu, rýchlo sa šíriaceho po celom svete, je veľmi 
jasným dôkazom toho, aké dôležité je celosvetovo podporovať 
koncept jedného spoločného zdravia ľudí a zvierat. Zvlášť ak si 
uvedomíme, že až 60 percent existujúcich infekčných chorôb 
u ľudí spôsobujú zoonózy, teda infekčné choroby prenosné zo 
zvieraťa na človeka. Vďaka vede a výskumu máme v rukách 
jedinečnú možnosť aktívne ovplyvniť vývoj pandémie očko-
vaním. Naši predkovia doteraz nikdy takúto možnosť nemali a 
my by sme boli veľmi nezodpovední, ak by sme ju nevyužili na 
záchranu životov a zdravia,“ reagovala na potrebu spoločnej 
ochrany verejného zdravia rektorka Jana Mojžišová. 
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Spolok košických študentov farmácie  informuje

 Zhoršenie pandemickej situácie prinieslo ďalšie kompli-
kácie pre všetkých. Dotklo sa aj nášho spolku. Hoci vyučo-
vanie prebiehalo ešte prezenčnou formou, organizované 
akcie už nie. Dňa 4. 11. 2021 sa uskutočnilo podujatie s 
názvom Smiech čistí zuby, na ktorom s nami spolupracoval 
Slovenský spolok študentov zubného lekárstva a DABR. 
Študentom farmácie boli poskytnuté informácie o správnej 
dentálnej hygiene a o poškodení zubov rôznymi faktormi. 
Postupne sme prechádzali na dištančnú formu vzdelávania, 
a tak sa už naozaj všetko presunulo do online priestoru.
 Spolku košických študentov farmácie v Košiciach sa poda-
rilo vydať prvé číslo svojho časopisu Fx NEWS. Tento časopis 
slúži na zhrnutie aktuálnych informácií z oblasti farmácie, 
poskytuje rady o zdraví a venuje sa aj rôznym problema-
tikám a zdravému životnému štýlu.
 Spolok sa zapojil s našou alma mater do projektu Zelená 
univerzita, ktorého cieľom je zníženie uhlíkovej stopy. Pripra-
vujú sa rôzne akcie, ako je swap oblečenia, čistenie areálu 
univerzity či zber exspirovaných liekov.
V mene prezídia nášho spolku želám všetkým všetko dobré v 
novom roku. Nech rok 2022 prinesie viac optimizmu, nádeje, 
lásky a hlavne zdravia a nech sa čoskoro môžeme stretávať 
na rôznych podujatiach v blízkosti ostatných.

Daniela Mikulová
predsedníčka pre publikácie SKŠF v Košiciach

 Do univerzitnej vakcinačnej kampane sa zapojili aj niektorí 
pedagógovia: Jana Mojžišová, Zuzana Kostecká, Vladimír 
Petrilla, Monika Drážovská. Svojim hlasom za očkovanie 
možno inšpirovali niektorých študentov i kolegov. Vyslovili 
jasný názor podložený vedomosťou i skúsenosťou. Ďaku-
jeme im za otvorenosť a odvahu, najmä s ohľadom na množ-

stvo útokov, ktoré v podobnej súvislosti museli zniesť osoby 
verejne podporujúce vakcínu proti ochoreniu COVID-19. 

Mgr. Zuzana Bobriková
Foto: autorka
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