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SPRAVODAJCA
V očakávaní nového roku...

Vážené kolegyne a kolegovia,
vážení študenti,
    
 v rozprávkach sa hovorí, že rok sa s rokom stretol, v kaž-
dodennom živote hovoríme strohejšie, že ďalší rok je opäť 
za nami. Je. Rok 2022, od ktorého sme očakávali návrat do 
„normálu“ tak, ako sme to poznali pred pandémiou, svoje 
očakávania aj naplnil. Vrátili sme sa do školy, do práce, nie 
len on-line, ale naozaj prezenčne. Znovu sa konali tradičné 
odborné, spoločenské i športové podujatia, osobné aj pra-
covné stretnutia, dlho odsúvané úlohy sa začali realizovať... 
Novoročné prianie z roku 2022 sa, dúfam, naplnilo všetkým 
Vám v osobnom aj pracovnom živote. 
 Pred nami stojí rok 2023, a my máme opäť priania netra-
dičné, priania, ktoré sme dlhé desaťročia nemuseli vypo-
vedať, lebo sme ich považovali za samozrejmosť. Vojna za 

našimi hranicami nám 
ostro ukázala, že nič nie 
je samozrejmé. Nestačili 
sme sa vrátiť k svetu pred 
pandémiou koronavíru-
su, a okrem bežných pria-
ní sa v  našich novoroč-
ných želaniach objavuje 
slovo mier, túžba po bez-
pečnejšom svete, svete 
bez ohrozenia zbraňami 
či chudobou. Podporu-
jem tieto želania v našich 
každodenných slovách 
i  skutkoch, nenechajme 
sa nikým a ničím odradiť.

Pf 2023 
Milí kolegovia, milí študenti,
 
novoročné prianie na rok 2023 tak v sebe zahŕňa dookola sa opakujúce želania rozšírené o tie 
túžby, po ktorých prahnú dobrí ľudia na celom svete: 

Nech v mieri, pokoji a dostatku pre všetkých Vám nový rok prinesie 
zo všetkého len to najlepšie, najmä veľa pevného zdravia, šťastia a lásky! 

Nech je dostatok porozumenia,  pokoja a harmónie v našom vnútri i v našom okolí! 
Nech nám prichádzajúce mesiace prinesú veľa osobných aj pracovných úspechov

a množstvo splnených snov!

Jana Mojžišová
     rektorka    

Zasadnutie vedeckej rady
 Zasadnutie Vedeckej rady Univerzity veterinárskeho le-
kárstva a farmácie v Košiciach, štvrté v roku 2022, sa usku-
točnilo kombinovanou formou prezenčne a   online v  MS 
Teams dňa 14. decembra 2022. Zasadnutie otvorila a vied-
la predsedníčka vedeckej rady, rektorka UVLF Dr. h. c. prof. 
MVDr. Jana Mojžišová, PhD., ktorá privítala prezenčne a on-
-line prítomných členov vedeckej rady. 
 Zasadnutie vedeckej rady pokračovalo podľa nasledovné-
ho programu:
1.  Inauguračná prednáška doc. MVDr. Daniely Takáčovej, 
  PhD., v aule 
2.  Inauguračné pokračovanie doc. MVDr. Daniely Takáčo- 

  vej, PhD., v odbore habilitačného a  inauguračného ko- 
  nania hygiena chovu zvierat a životné prostredie v aule 
3.  Odovzdanie dekrétu docenta doc. MVDr. Ladislavovi  
  Molnárovi, PhD., v odbore habilitačného a inauguračné- 
  ho konania vnútorné choroby zvierat
4.  Návrh na menovanie za docentku MVDr. Danu Marcinčá- 
  kovú, PhD., v odbore habilitačného a inauguračného ko- 
  nania hygiena chovu zvierat a životné prostredie
5.  Návrh na menovanie za docentku MVDr. Renátu Szabó- 
  ovú, PhD., v odbore habilitačného a inauguračného ko- 
  nania veterinárna morfológia a fyziológia
6.  Návrh na menovanie za docenta MVDr. Igora Šullu, PhD., 
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  v odbore habilitačného a inauguračného konania veteri- 
  nárna morfológia a fyziológia 
7.  Výročná správa o  kvalite na Univerzite veterinárskeho 
  lekárstva a  farmácie v  Košiciach za akademický rok 
  2021/22
8.  Vyhodnotenie plnenia a aktualizácia dlhodobého záme- 
  ru 2018 – 2023 Univerzity veterinárskeho lekárstva a far- 
  mácie v Košiciach za rok 2021
9.  Výročná správa o klinickej činnosti a styku s praxou na 
  Univerzite veterinárskeho lekárstva a  farmácie v  Koši- 
  ciach za akademický rok 2021/22
10. Diskusia 
11. Rôzne (návrh na začatie habilitačného konania MVDr. 
  Gabriely Gregovej, PhD., v odbore habilitačného a inau- 
  guračného konania hygiena chovu zvierat a životné pro- 
  stredie; návrh na začatie habilitačného konania MVDr. 
  Viery Karaffovej, PhD., v odbore habilitačného a inaugu- 
  račného konania infekčné a  parazitárne choroby zvie- 
  rat, návrh na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa 
  IIa MVDr. Zuzane Malinovskej, PhD., v odbore biológia) 
12. Uznesenia VR
13. Záver
Vedecká rada schválila:
1.  Návrhy predložené:
  a) v  bode 2 – návrh na menovanie za profesora doc. 
   MVDr. Danielu Takáčovú, PhD., v odbore habilitačné- 
   ho a inauguračného konania hygiena chovu zvierat 
   a životné prostredie;
  b) v  bode 4 – návrh na menovanie za docentku MVDr. 
   Danu Marcinčákovú, PhD., v  odbore habilitačného 
   a  inauguračného konania hygiena chovu zvierat a  ži- 
   votné prostredie;
  c) v  bode 5 – návrh na menovanie za docentku MVDr. 
   Renátu Szabóovú, PhD., v odbore habilitačného a inau- 
   guračného konania veterinárna morfológia a  fyzioló- 
   gia.
2.  Návrhy predložené v bode Rôzne:
  a) návrh na začatie habilitačného konania MVDr. Gab- 
   riely Gregovej, PhD., v odbore habilitačného a inaugu- 
   račného konania hygiena chovu zvierat a životné pro- 
   stredie;
  b) návrh na začatie habilitačného konania MVDr. Viery 
   Karaffovej, PhD., v odbore habilitačného a inaugurač- 
   ného konania infekčné a parazitárne choroby zvierat;
  c) návrh na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa 
   IIa MVDr. Zuzane Malinovskej, PhD. v odbore biológia,  
   UVLF v Košiciach.
Vedecká rada neschválila:
1.  Návrh predložený:
  a) v  bode 6 – návrh na menovanie za docenta MVDr. 
   Igora Šullu, PhD., v odbore habilitačného a inaugurač- 

   ného konania veterinárna morfológia a fyziológia.
Vedecká rada zobrala na vedomie:
1.  Výročnú správu o  kvalite na Univerzite veterinárskeho 
  lekárstva a  farmácie v  Košiciach za akademický rok 
  2021/22
2.  Vyhodnotenie plnenia a aktualizáciu dlhodobého záme- 
  ru na roky 2018 – 2023 Univerzity veterinárskeho le- 
  kárstva a farmácie v Košiciach za rok 2021
3.  Výročnú správu o klinickej činnosti a styku s praxou na 
  Univerzite veterinárskeho lekárstva a  farmácie v  Koši- 
  ciach za akademický rok 2021/22
 Diskusia bola zameraná k  predloženým návrhom. V rámci 
diskusie vystúpili: doc. B. Peťko, prof. J. Nagy, prof. E. Petro-
vová, prof. J. Legáth, prof. Jana Mojžišová, prof. J. Pistl, prof. 
Š. Faix, prof. P. Mudroň, MVDr. Ľ. Kráľ. 
 V rámci diskusie odzneli návrhy týkajúce sa:
 – zaradenia činnosti medializácie a popularizácie vedy do 
  bodového hodnotenia,
 – otázky vydavateľstva MDPI a  s  tým súvisiacimi mož- 
  nými komplikáciami pri uchádzaní sa o granty, ak prevy- 
  šujú publikácie s MDPI článkami, je preto potrebné mať 
  pri publikovaní rozšírené portfólio a nepublikovať len v 
  časopisoch MDPI
 – jazykovej skúšky zo slovenského jazyka pre zahranič- 
  ných študentov a  jej opodstatnenosti. Tento predmet 
  však slúži ako podpora na vytváranie interkultúrneho 
  prostredia na univerzite pre prácu a  štúdium a je to aj 
  nový merateľný ukazovateľ v rámci Dlhodobého záme- 
  ru: počet zahraničných študentov, ktorí absolvovali skúš- 
  ku zo slovenského jazyka
 Prezident Komory veterinárnych lekárov SR (KVL) MVDr. 
Ľ. Kráľ poďakoval za dlhoročnú spoluprácu univerzity s  KVL, 
vyzdvihol účasť študentov univerzity na vzdelávacích aktivi-
tách, ktoré organizuje KVL; poukázal na počty absolventov, 
ktorí vstúpili do komory (minulý rok – 90, tento rok – 70). 
KVL podporuje otvorenie nového študijného programu ve-
terinárna sestra, preto na 30. výročnom kongrese v  Jasnej 
otvorili takúto sekciu.
 Pani rektorka sa poďakovala diskutujúcim za ich príspevky 
a poukázala na význam a dôležitosť vzájomnej spolupráce. 

 Záverom rektorka UVLF v  Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr. 
Jana Mojžišová, PhD., poďakovala všetkým prítomným za 
aktívnu účasť počas celého štvorročného obdobia a zapriala 
členom vedeckej rady pokojné vianočné sviatky a zdravie a 
mnoho úspechov v  roku 2023 a ukončila zasadnutie vedec-
kej rady.

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

a doktorandské štúdium

Zasadnutie akademického senátu
 Dňa 24. novembra 2022 sa po necelom mesiaci od pred-
chádzajúceho zasadnutia uskutočnilo ďalšie, už piate riad-
ne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinár-
skeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo funkčnom období 
2022 – 2026. Na jednaní, ktoré sa uskutočnilo v aule univer-
zity, sa zúčastnilo 25 členov oboch komôr senátu, členovia 
vedenia univerzity na čele s  prorektorom MVDr. Jozefom 
Nagyom, PhD., a hostia z radov akademickej obce univerzity. 
Zasadnutie otvoril a viedol predseda akademického senátu 

prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD., na ktorom privítal čle-
nov AS UVLF, vedenie a hostí z radov akademickej obce. Na-
koľko v čase zasadnutia AS UVLF rektorka UVLF Dr. h. c. prof. 
MVDr. Jana Mojžišová, PhD., bola na pracovnej ceste v za-
hraničí, zo zasadnutia sa ospravedlnila a poverila prorektora 
Nagya a  pána kvestora na  predkladanie návrhov vedenia. 
Po schválení programu a zvolení členov mandátovej a návr-
hovej komisie pokračovalo jednanie 5. riadneho zasadnutia 
AS podľa schváleného programu. Za členov mandátovej a 



 
 

  probiotík a látok naturálneho pôvodu a štúdium ich vply- 
 vu na imunitu zvierat. V kategórii vedecko-technický 
 tím roka zvíťazil kolektív pod vedením prof. MVDr. Daše 
 Čížkovej, DrSc.,  za riešenie projektov zameraných na 
 objasnenie neuroprotektívnych a neuroregeneratív- 
 nych účinkov aplikovaním celulárnej, ako aj acelulárnej 
 terapie. ( bližšie informácie v samostatnom príspevku)
• Rektorka UVLF   Jana Mojžišová  sa 14. 11. 2022 zúčast- 
 nila na oslavách  30. výročia  vzniku  Fakulty veterinár- 
 skeho lekárstva  na Univerzite svätých Cyrila a Metoda 
 v Skopje,  hlavnom meste Severného Macedónska. 
 Zároveň  prevzala plaketu pre UVLF za prínos k rozvoju 
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• Rektorka prof. Mojžišová sa dňa 2. 11. 2022 zúčastnila 
 na on-line stretnutí členov ECCVT (European Coordina- 
 tion Committee for Veterinary Training).
• V dňoch 3. 11 – 5. 11. 2022 sa v  Hradci Králové konalo 
 tradičné stretnutie zástupcov slovenských a  českých 
 farmaceutických vysokých škôl a  fakúlt. Našu univer- 
 zitu zastupovali rektorka prof. Mojžišová a  prorektori 
 prof. Faixová a prof. Pistl. 
• Rektorka UVLF sa spolu s ďalšími dvomi rektormi košic- 
 kých univerzít a  prešovskej univerzity dňa 8. 11. 2022 
 stretli s ministrom školstva SR  Jánom Horeckým na roko- 
 vaní o  ďalšom postupe univerzít v  prípade nesplnenia 
 požiadaviek financovania VŠ, ktoré formulovala SRK. 
 V ten istý deň sa konala aj návšteva štátneho tajomníka  
 pre vedu, výskum a vysoké školstvo Michala Fedáka.
• Po dvojročnej prestávke sa dňa 9. 11. konala Zlatá 
 promócia 2022. Rektorka prof. Mojžišová zlatým 
 diplomom ocenila absolventov dvoch ročníkov, a  to 
 1971 a  1972. ( bližšie informácie v  samostatnom prís- 
 pevku)
• Dňa 11. 11. 2022 sa v  Bratislave rektorka prof. Mojžišo- 
 vá zúčastnila na odovzdávaní Cien za vedu a  techniku 
 2022, keďže medzi ocenenými boli aj tvoriví pracovníci 
 našej univerzity.   V kategórii osobnosť vedy a techniky 
 bola medzi troma ocenenými  doc. MVDr. Dagmar Mu- 
 droňová, PhD.,  za prínos v oblasti výskumu a vývoja 

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

návrhovej komisie boli navrhnutí a zvolení: predseda prof. 
MVDr. Pavol Mudroň, PhD., členovia RNDr. Lucia Váhovská, 
PhD., a študent Miloš Marcinčák. Komisia konštatovala 93 % 
účasť členov AS a  potvrdila, že akademický senát je uzná-
šaniaschopný. Za overovateľov zápisnice boli určení: doc. 
MVDr. Oskar Nagy, PhD., a študent Timotej Drábek. V priebe-
hu zasadnutia vystúpili vo svojich príspevkoch členovia AS 
a predkladatelia materiálov na jednanie: kvestor Ing. Róbert 
Schréter, PhD., prorektor MVDr. Jozef Nagy, PhD., a predse-
da AS prof. Slavomír Marcinčák. Po vyčerpaní všetkých bo-
dov programu predseda AS poďakoval prítomným za účasť, 
senátorom za úspešný priebeh rokovania AS a  zasadnutie 
ukončil.

Program: 
1.  Otvorenie
2.  Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie AS 
  UVLF v Košiciach
3.  Kontrola uznesení
4.  Správa o činnosti Predsedníctva AS UVLF v Košiciach za 
  uplynulé obdobie
5.  Návrh vnútorného predpisu Pravidlá poskytovania od- 
  mien a náhrad výdavkov členom Správnej rady Univerzi- 
  ty veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
6.  Návrh vnútorného predpisu Zásady voľby a odvolávania 
  členov Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva 
  a farmácie v Košiciach
7.  Informácia o žiadosti na udelenie predchádzajúceho pí- 
  somného súhlasu Správnej rady UVLF v Košiciach k náj- 
  mu nehnuteľnej veci na čas dlhší ako jeden rok

8.  Návrh na členov volebnej komisie pre voľby členov 
  Správnej rady UVLF v Košiciach
9.  Rôzne
10. Záver

AS UVLF v Košiciach 
a) schvaľuje:
Uznesenie č. 5/3/XI/2022
Návrh vnútorného predpisu Pravidlá poskytovania odmien a 
náhrad výdavkov členom Správnej rady Univerzity veterinár-
skeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Uznesenie č. 5/4/XI/2022
Návrh vnútorného predpisu Zásady voľby a odvolávania 
členov Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a 
farmácie v Košiciach
Uznesenie č. 5/5/X1/2022
Návrh na členov volebnej komisie pre voľby členov Správ-
nej rady UVLF v Košiciach (prof. MVDr. Peter Popelka, PhD.; 
MVDr. Ľubomír Šmiga, PhD.; MVDr. Andrej Makiš)
b) prerokoval a vyjadruje podporné stanovisko:
– k žiadosti na udelenie predchádzajúceho písomného 
 súhlasu Správnej rady UVLF v Košiciach k nájmu nehnuteľ- 
 nej veci na čas dlhší ako jeden rok (Uznesenie č. 5/6/ 
 XI/2022)

c) berie na vedomie:
–  Správu o činnosti Predsedníctva Akademického senátu 
 UVLF v Košiciach za uplynulé obdobie

prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.
predseda akademického senátu



 
 

4 www.uvlf.sk

 Fakulty veterinárneho lekárstva v  Skopje, ktorú jej na 
 slávnosti odovzdal dekan fakulty  Dr. Lazo Pen- 
 dovski. Univerzita svätých Cyrila a Metoda v Skopje bola 
 založená v  roku 1949. S  približne 40 tisíc študentmi je 
 najväčšou univerzitou v Severnom Macedónsku.

• Dňa 7. 12. 2022 sa rektorka prof. Mojžišová a ďalší zástup- 
 covia univerzity zúčastnila na slávnostnom vyprevadení 
 služobnej kobyly Patrona do policajného dôchodku za 
 účasti    predstaviteľov Policajného zboru SR i príslušní- 
 kov jazdnej polície. Toto pekné podujatie sa konalo 
 za veľkého záujmu médií, pre ktoré sa rektorka vyjad- 
 rila o dlhoročnej spolupráci našej univerzity s oddelením 
 jazdenej polície, ktorá má ustajnené služobné kone v 
 našom jazdeckom areáli. 

• Dňa 7. 12. 2022 sa rektorka prof. Mojžišová zúčastnila aj 
 on-line zasadnutia Vedeckej rady Farmaceutickej fakulty 
 Masarykovej univerzity v Brne. 
• Návštevu z britskej ambasády pod vedením zástupcu 
 britského veľvyslanca pána Andrew Wellsa prijala na 
 pôde našej univerzity dňa 9. 12. 2022 rektorka Jana Moj- 
 žišová s ďalšími členmi vedenia. Súčasťou návštevy bolo 
 aj stretnutie reprezentantov britskej ambasády so 
 študentmi z Veľkej Británie. (bližšie informácie v samo- 
 statnom príspevku)
• Dňa 13. 12. 2022 sa rektorka UVLF zúčastnila on-line 
 108. zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie. 
 Program zasadnutia sa venoval najmä financovaniu 
 vysokého školstva v roku 2023 (návrh dotácie zo štát- 
 neho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2023, 
 návrh metodiky na určovanie dotácie zo štátneho 
 rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2023).
• Dňa 13. 12. 2022 sa rektorka J. Mojžišová zúčastnila ešte 
 jedného on-line zasadnutia, a to výkonného výboru 
 EAEVE  (ExCom).
• Ako predsedníčka Vedeckej rady UVLF viedla jej zasad- 
 nutie dňa 14. 12. 2022. (bližšie informácie v  samo- 
 statnom príspevku)
• Ako členka Vedeckej rady Technickej univerzity vo 
 Zvolene sa zúčastnila jej zasadnutia dňa 16. 12. 2022.

• Oslavy 30. výročia založenia veterinárskej fakulty neboli 
 jediným podujatím v Skopje. Počas pobytu  v Severnom 
 Macedónsku v dňoch 13. – 15. 11. 2022 sa rektorka prof.  
 Mojžišová zúčastnila aj na seminári The European Asso- 
 ciation of Establishments for Veterinary Education 
 (EAEVE) s témou Improving Quality of Veterinary Educa- 
 tion in Europe.
• Na pripomenutie si Dňa študentstva pozvala rektorka 
 Jana Mojžišová dňa 16. 11. zamestnancov a  študentov 
 na centrálnu oddychovú zónu, kde sa im prihovorila, 
 zapálila sviečku a ponúkla punčom a palacinkami, ktoré 
 pripravili naši študenti.
• Univerzita využíva príležitosť prezentovať sa záujemcom 
 o  štúdium veterinárskeho lekárstva v  anglickom 
 jazyku na veľtrhoch vzdelávania v  rôznych krajinách 
 už viac rokov. V dňoch 30. 11. – 3. 12. 2022 sa rektorka 
 Jana Mojžišová zúčastnila cesty do švédskeho Štok- 
 holmu, kde na veľtrhu vzdelávania mala svoj stánok aj 
 naša univerzita. ( bližšie informácie v samostatnom prís- 
 pevku)
• Rektorka UVLF prof. Mojžišová sa dňa 5. 12. 2022 zúčast- 
 nila na slávnostnom zasadnutí akademickej obce Prešov- 
 skej univerzity v  Prešove pri príležitosti 25. výročia jej  
 založenia, počas ktorého z  rúk rektora prof. Kónyu 
 prevzala  pamätnú plaketu.

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

• Dňa 9. 11. 2022 sa po dvojročnej pauze spôsobenej 
 pandémiou COVID-19 znovu uskutočnila Zlatá promócia 
 absolventov Vysokej školy veterinárskej z  rokov 1971 
 a 1972.
• Dňa 21. 11. 2022 sa uskutočnilo stretnutie prorektora 
 MVDr. M. Tomka, PhD., so zástupcom Tomi School 
 z Grécka, Christosom Baniorasom. Na stretnutí sa disku- 
 tovalo o ďalšej možnosti spolupráce v oblasti propagá- 
 cie štúdia na UVLF v Košiciach medzi záujemcami o 
 štúdium z Grécka a Cypru.

• Dňa 25. 11. 2022 sa uskutočnilo zasadnutie organi- 
 začného výboru konferencie Vplyv globálnych zmien na 
 životné prostredie, zdravie ľudí a  zvierat, ktorá sa usku- 
 toční 13. 6. až 16. 6. 2023.
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• V  dňoch 30. 11. až 3. 12. 2022 sa reprezentácia UVLF v 
 Košiciach zúčastnila študentského edukačného veľtrhu 
 v  Štokholme, Švédsko. Veľtrhu sa zúčastnila rektorka 
 UVLF v Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, 
 PhD., prorektor pre vzdelávanie MVDr. Martin Tomko, 
 PhD., pracovníčka referátu pre zahraničné štúdium Mgr. 
 Diana Sokoliová a  študentka UVLF v Košiciach Alexan- 
 dra Dohnal. Veľtrhu sa celkovo zúčastnilo vyše 21  000 
 návštevníkov, z ktorých 68 sa zaujímalo o možnosť štú- 
 dia veterinárskeho lekárstva na UVLF v Košiciach.
• Dňa 7. 12. 2022 sa prorektor pre vzdelávanie MVDr.  
 Martin Tomko, PhD., spolu s  pani rektorkou a  ďalšími 
 členmi vedenia univerzity zúčastnil slávnostného vyra- 
 denia kobyly zo služieb v  jazdeckom oddiele jazdnej 
 polície SR do starobného dôchodku.
• Dňa 8. 12. 2022 sa uskutočnilo zasadnutie Komisie 
 pre pedagogickú činnosť pri UVLF v  Košiciach. Hlavný- 

 mi bodmi programu zasadnutia boli: zhodnotenie vzde- 
 lávacej činnosti za ak. rok 2021/2022, návrh zmien 
 dotazníka „Hodnotenie učiteľa a predmetu“, usmernenie 
 k  štátnym skúškam a  usmernenie k vypisovaniu zadaní 
 záverečných prác. V  rámci bodu rôzne boli členovia 
 komisie informovaní o realizácii skúšobného obdobia 
 v zimnom semestri ak. roka 2022/2023 a bol predložený 
 návrh na zmenu názvu komisie na „komisia pre vzdelá- 
 vanie“ spolu s jeho odôvodnením. 
• Dňa 12. 12. 2022 sa uskutočnila tele-konferencia, ktorú 
 iniciovali absolventi UVLF v  Košiciach MVDr. Matej Ma- 
 tiašovič, MSc., PGCert, DiplECVS, a MVDr. Marek Ďurišin, 
 MRCVS, ktorí v  súčasnosti pôsobia na Britských ostro- 
 voch a  ponúkajú možnosť spolupráce so svojou alma 
 mater. 
• V mesiacoch november a december sa uskutočnili štátne 
 skúšky študentov šiestych ročníkov ŠP VVL, HP a GVM.

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

prorektora pre vedecko-výskumnú
činnosť a doktorandské štúdium

• Aktuálne bolo ku koncu roka 2022 zapísaných 122 dokto- 
 randov (o 14 viac v porovnaní s minulým rokom), z toho 
 je 87 doktorandov v  dennej a 35 doktorandov v  exter- 
 nej forme štúdia. Oproti minulému akademickému roku 
 mierne stúpol počet doktorandov, ktorí majú prerušené 
 štúdium (16). V tomto akademickom roku štúdium zane- 
 chal zatiaľ 1 doktorand.
 V  rámci koncoročnej bilancie doktorandského štúdia 
 je možné konštatovať, že väčšina požadovaných mate- 
 riálov (zápisné listy, študijný program doktoranda, 
 výročné hodnotenie doktoranda) bola školiteľmi a 
 doktorandmi odovzdaná v  požadovanom termíne. 
 U  viacerých študijných programov však chýbali infor- 
 mačné listy predmetov, alebo boli neúplné. Nedostatky 
 však boli odstránené až po viacerých urgenciách. 
• V  priebehu oboch mesiacov bol individuálne riešený 
 celý rad žiadostí doktorandov o  rôzne druhy zmien 
 v  doktorandskom štúdiu, riešila sa agenda týkajúca 
 sa zmien názvu dizertačných prác, školiteľov konzul- 
 tantov, prerušenia štúdia či možností písania dizertačnej 
 práce v  anglickom jazyku a pod. V  priebehu novembra 
 a decembra boli organizačne zabezpečené tri obhajoby 
 dizertačných prác.
• Na žiadosť riaditeľky Parazitologického ústavu SAV MVDr. 
 I. Hromadovej, DrSc., v súvislosti s  výzvou úradu vlády 
 SR na podporu výskumníkov a  študentov doktorand- 
 ského štúdia z Ukrajiny, ktorí môžu požiadať o financo- 
 vanie ich PhD. štúdia z Plánu obnovy, bolo 15. 12. 2022 
 organizačne zabezpečené prijímacie konanie na dokto- 
 randské štúdium cez MS Teams. Prijatý bol uchádzač 
 Araz Rashydov na  tému DP Parazity a epibiotické sym- 
 bionty pôvodných a inváznych gamaridov (Amphipo- 
 da) v strednej Európe. Školiteľom je RNDr. Mikuláš Oros,  
 PhD., z PaÚ SAV.
• Aj tohto roku bol organizačne a technicky zabezpečený 
 16. ročník seminára doktorandov venovaného pamiat- 
 ke akademika Boďu. Seminár sa konal prezenčne v aule 
 v dňoch 10. a 11. 11.  2022. Príspevky zo seminára dokto- 
 randov boli uverejnené v recenzovanom zborníku s náz- 

 vom Vedecké práce doktorandov 2022. Oproti roku 
 2021 stúpol počet prihlásených účastníkov konferencie 
 z  UVLF a  ocenení boli 5 doktorandi z  UVLF z  celko- 
 vého počtu desať ocenených, pričom v  minulom roku  
 bol ocenený len 1 doktorand z UVLF, čo poukazuje na 
 významne zlepšenú aktivitu doktorandov v  tejto oblas- 
 ti. ( bližšie informácie v samostatnom príspevku)
• V dňoch 3. – 5. 11. 2022 som sa s pani rektorkou a prorek- 
 torkou pre medzinárodné vzťahy a internacionalizáciu 
 zúčastnil na pracovnom stretnutí zástupcov vedení 
 farmaceutických fakúlt a univerzít v Hradci Králové, ČR.
• Dňa 7. 11. 2022 som sa zúčastnil webinára organizova- 
 ného CVTI ohľadne Dohody o  reforme hodnotenia 
 výskumu – Národné perspektívy reformy hodnotenia 
 výskumu.
• Dňa 8. 11. 2022 som sa online zúčastnil úvodného stret- 
 nutia neformálnej siete prorektorov a  prorektoriek 
 slovenských vysokých škôl – ProEurópa. Táto iniciatíva 
 by mala priblížiť činnosť Národnej kancelárie Horizontu
 a oblasti medzinárodnej spolupráce.
• V  ten istý deň som sa zúčastnil stretnutia so štátnym 
 tajomníkom MŠVVaŠ SR ohľadne zahraničných výskum- 
 ných pracovníkov a doktorandov na UVLF v Košiciach.
• Dňa 10. 11. 2022 som sa zúčastnil na celodennom we- 
 binári Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA) 
 dňa týkajúceho sa účasti UVLF v  partnerstve Horizont 
 Európa Animal Health and Welfare (AH&W).
• Dňa 15. 11. 2022 som sa on-line zúčastnil na výročnom 
 zasadnutí členov Asociácie vyšehradských univerzít 
 (VUA).
• Dňa 1. 12. 2022 som sa on-line zúčastnil na zasadnutí 
 Rady VŠ pre vedu a  techniku v  Bratislave k  metodike 
 delenia finančných prostriedkov na vysoké školy.
• Dňa 5. 12. 2022 som sa zúčastnil na podujatí organizo- 
 vanom štátnou tajomníčkou MZV SR Z regiónov do sve- 
 ta, kde som prezentoval  aktivity UVLF. Stretnutia sa 
 zúčastnili aj zástupcovia UPJŠ a TU v Košiciach a zástup- 
 covia podnikateľských kruhov KSK. Podujatie, súčasťou 
 ktorého bola aj pracovná večera, sa uskutočnilo o 17.00 
 v priestoroch TU v Košiciach.
• Dňa 8. 12. 2022 som sa zúčastnil webinára Odborová 
 publikačná výkonnosť a autori výskumných organizácií 
 v SR v rokoch 2019 – 2020, celonárodné podiely praco- 
 vísk na publikačných výstupoch a celonárodné podiely 
 pracovísk na počtoch autorov. Jedná sa o nový program 
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 a prístup k hodnoteniu publikačnej činnosti.
• V  priebehu novembra bola zverejnená výzva rektorky 
 UVLF na obsadenie 2 pracovných miest postdoktoran- 
 dov v  zmysle vnútorného predpisu č. 63 Zásady obsa- 
 dzovania postdoktorandských pracovných miest na 
 UVLF v Košiciach. Na pracovné miesto týkajúce sa rieše- 
 nia štrukturálneho projektu EÚ v  rámci Dlhodobého 
 strategického výskumu (DSV) OPENMED sa prihlá- 
 sila 1 postdoktorandka, ktorá spĺňala podmienky výzvy. 
 Na pracovné miesto týkajúce sa riešenie štrukturálneho 
 projektu EÚ v rámci DSV NANOVIR sa neprihlásil nikto. 
• V mesiacoch november, december sa riešila požiadavka 
 na vypracovanie výročnej správy týkajúcej sa stavu 
 riešenia jednotlivých aktivít štrukturálneho projektu EÚ 
 OPENMED za rok 2022.
• V  priebehu decembra bol vypracovaný dokument 
 Analýza stavu rodovej rovnosti na UVLF v  Košiciach za 
 rok 2021 k Inštitucionálnemu plánu rodovej rovnosti 
 na UVLF v Košiciach, ktorý je zverejnený a dostupný na 
 webovom sídle UVLF. Uvedený dokument je nevy- 
 hnutnou súčasťou pre grantové žiadosti v  rámci prog- 
 ramu Horizont Európa.
• Organizačne boli zabezpečené habilitačné konania: 
 MVDr. Dana Marcinčáková, PhD., katedra farmako- 
 lógie a toxikológie, odbor habilitačného konania a inau- 
 guračného konania (HIK) hygiena chovu zvierat a životné 
 prostredie, dňa 7. novembra 2022; MVDr. Renáta 
 Szaboóvá, PhD., a MVDr. Igor Šulla, PhD., katedra morfo- 
 logických disciplín, odbor HIK veterinárna morfológia 

 a fyziológia, dňa 12. decembra  2022.
• Dňa 14.  12. 2022 sa konalo zasadnutie Vedeckej rady 
 UVLF. Hlavným programom bolo vyhodnotenie výroč- 
 ných správ o kvalite a o klinickej činnosti a styku s praxou 
 UVLF v Košiciach za akademický rok 2021/22. ( bližšie 
 informácie v samostatnom príspevku)
• Ku koncu roka vznikla povinnosť prípravy záverečných 
 obhajob končiacich projektov KEGA. Toho roku sa jedná 
 o 11 projektov. Obhajoby záverečných prác sa uskutoč- 
 nia prezenčne 18. a 19. 1. 2022 tak, aby bolo zabezpeče- 
 né odovzdanie záverečných správ KEGA do 23.1.2023.
• V  decembri boli doručené rozhodnutiach komisie SAV 
 pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie, ktorá priznala 
 vedecký kvalifikačný stupeň IIa MVDr. E. Stykovej, PhD., 
 RNDr. J. Haluškovej, PhD., RNDr. K. Bhide, PhD., a  MSc. 
 A. Kulkarnimu, PhD.
• Dňa 15. 12. 2022 som sa s pani rektorkou zúčastnil stret- 
 nutia inovátorov, zástupcov priemyslu a verejných 
 inštitúcií VEDA, INOVÁCIE, PRIEMYSEL, organizovaného 
 Košickým klastrom nového priemyslu (CNIC). 
• V  decembri 2022 bolo vydané 4. číslo vedeckého časo- 
 pisu Folia Veterinaria. Všetky 4 čísla časopisu vyšli v roku 
 2022 kvartálne v  stanovených termínoch a  v  stanove- 
 nom rozsahu ako Open Access vo vydavateľstve DeGru- 
 yter-Sciendo, a to už 7. rok po sebe. To umožňuje dostup- 
 nosť časopisu v  širokých medzinárodných databázach. 
 Poďakovanie za to patrí najmä tým pracovníkom UVLF, 
 ktorí svojimi publikáciami podporili pravidelnosť vydá- 
 vania a zvyšujúcu sa vedeckú úroveň časopisu.

 
  
 
  

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

prorektora pre rozvoj školy
a hodnotenie kvality

• Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo 
 (SAAVŠ) zorganizovala online konzultáciu k  podávaniu 
 žiadosti o  posúdenie systému zabezpečovania kvality 
 v informačnom systéme SAAVŠ, ktorá sa uskutočnila dňa 
 4. 11. 2022. 
• Európska asociácia univerzít v  spolupráci s  Centrom 
 vedecko-technických informácií SR a Slovenskou rektor- 
 skou konferenciou usporiadala online seminár Národné 
 perspektívy reformy hodnotenia výskumu, ktorý sa usku- 
 točnil dňa 7. 11. 2022.
• Vedenie UVLF prerokovalo Analýzu samohodnotiacich 
 správ pracovísk k Výročnej správe o kvalite UVLF v Koši- 
 ciach za akademický rok 2020/2021. Analýza a  reakcie 
 vedenia na pripomienky a návrhy sú súčasťou Výročnej 
 správy o  kvalite UVLF v  Košiciach za akademický rok 
 2021/2022.
• Dňa 23. 11. 2022 sa v priestoroch ICKK uskutočnilo dru- 
 hé zasadnutie Inovačného centra Košického kraja 
 (ICKK), na ktorom boli prerokované materiály: návrh 
 na schválenie realizovaných aktivít v  roku 2022, návrh 
 na schválenie ročných odmien na základe schválené- 
 ho plánu aktivít, návrh na schválenie valorizácie platov 
 zamestnancov a  generálneho riaditeľa ICKK, návrh na 
 schválenie rozpočtu a  investícií na rok 2023, návrh na 
 schválenie rozpočtu a  investícií na rok 2023 a  návrh na 
 schválenie plánu aktivít na rok 2023.
• On-line zasadnutie Rady pre rozvoj a  financovanie pri  
 Rade vysokých škôl SR (RRF) prerokovalo návrh metodi- 
 ky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným 
 vysokým školám na rok 2023 a  schválilo uznesenia, 
 v ktorých okrem iného dôrazne upozornila na dlhodobo 
 nedostatočný objem finančných prostriedkov pre verej- 
 né vysoké školy, ktorý neumožňuje ich rozvoj a výrazne 

 obmedzuje ich medzinárodnú konkurencieschopnosť.
• Reitgroup Prešov, n. o., plánuje v mesiacoch marec, apríl,  
 september a november 2023 zorganizovať sériu jazdec- 
 kých pretekov Reitgroup cup a Skúšky základného 
 výcviku jazdca v  priestoroch Jazdeckého areálu UVLF 
 v Košiciach.
• Bola spracovaná Výročná správa o  kvalite UVLF v  Koši- 
 ciach za akademický rok 2021/2022, ktorá bola prero- 
 kovaná Radou kvality UVLF, vedením UVLF a Vedeckou 
 radou UVLF.
• Na základe uznesenia Akademického senátu UVLF sa 
 dňa 30. 11. 2022 uskutočnilo zasadnutie komisie pre 
 analýzu činnosti Účelového zariadenia pre chov 
 a  choroby zveri, rýb a  včiel v  Rozhanovciach a  Jazdec- 
 kého areálu UVLF v Košiciach.

 
  

 
  

• UVLF v  Košiciach spracovala a  dňa 29. 12. 2022 zaslala 
 SAAVŠ žiadosť o posúdenie súladu vnútorného systému 
 zabezpečovania kvality podľa § 24 zákona č.269/2018 
 Z. z. K  žiadosti UVLF priložila v  súlade so zákonom 
 vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškol- 
 ského vzdelávania, vnútornú hodnotiacu správu s  prí- 
 lohami obsahujúcimi zoznam študijných programov, 
 zoznam habilitačných a inauguračných konaní a systém 
 ukazovateľov vnútorného systému zabezpečovania 
 kvality.
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Z agendy prof. MVDr. Zity Faixovej, PhD.,
prorektorky pre medzinárodné vzťahy

a internacionalizáciu

• Dňa 8. 11. 2022 sa prorektorka Faixová on-line formou 
 zúčastnila na úvodnom stretnutí neformálnej siete 
 prorektorov a prorektoriek slovenských vysokých škôl – 
 Pro Európa. 
• Pror. Faixová sa zúčastnila na pracovnom stretnutí 
 zástupcov farmaceutických fakúlt a  univerzít v  Hradci 
 Králové, v  Českej republike v  dňoch 3. – 5. 11. 2022. 
 ( bližšie informácie v samostatnom príspevku)
• Pror. Faixová zorganizovala pracovné stretnutie s  vedú- 
 cim oddelenia IKT Ing. Igorom Michaľovom. Predmetom 
 stretnutia bolo prediskutovanie pripravenosti univerzity 
 pre implementáciu EWP a zapojení pracovníka z  odde- 
 lenia IKT do tejto agendy.
• Dňa 15. 11. 2022 sa pror. Faixová zúčastnila na VUA 
 General Meeting, ktorý sa uskutočnil on-line formou.
• Dňa 16. 11. 2022 zorganizoval Úrad v  Bruseli medziná- 
 rodné podujatie UnILiON European Universities Initia- 
 tive Brokerage Event 2022, ktorý bol zameraný na 
 hľadanie partnerov na tvorbu Aliancie európskych 
 univerzít. Pror. Faixová prezentovala zámery UVLF v tejto 
 iniciatíve. 
• UVLF v Košiciach dostala ponuku od Univerzity v Perugii 
 organizovať spolu s  ďalšou univerzitou (spolu traja 
 partneri) Blended Intensive Program Erasmus+ Key 
 action 1 kurz zameraný na využitie prírodných látok vo 
 veterinárnej medicíne a  ďalší kurz zameraný na zdra- 
 votnú bezpečnosť potravín a produkciu zvierat.
• Na základe žiadosti zo Slovenskej rektorskej konferencie 
 bol poskytnutý prehľad o  aktuálnej spolupráci UVLF 
 v  Košiciach v  oblasti vzdelávania a  vedy s  britskými 
 partnermi. 
• V dňoch 13. a 14. 12. 2022 naša univerzita hostila účast- 
 níkov podujatia Stretnutie koordinátorov Erasmus+ zo 
 slovenských vysokých škôl, na ktorom sa zúčastnilo 70 
 zástupcov slovenských vysokých škôl. Stretnutie zorga- 
 nizovala Národná agentúra programu Erasmus+ pre 
 vzdelávanie a  odbornú prípravu. Na podujatí sa stretli 
 zástupcovia každej vysokej školy, ktorá má udelenú 
 Chartu Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie, a  teda 
 je aktívna v mobilitných projektoch pre vysokoškolských 
 študentov a  zamestnancov. Na stretnutí boli prezen- 
 tované informácie k  nadchádzajúcej Výzve 2023 na 
 podávanie projektov, s  termínom na podanie žiadostí 
 23. februára 2023. Okrem toho boli prednesené aj ďalšie 
 aktuálne informácie o  prioritách programu Erasmus+ 
 – digitalizácia, udržateľnosť či inklúzia. Na podujatí boli 
 prezentované aj príklady dobrej praxe, s  ktorými sa 
 podelili zástupcovia z vysokých škôl na Slovensku. 
• UVLF v Košiciach ako partner spolu s partnermi: Univer- 
 sity of Forestry, Sofia (Bulharsko), Ankara University 

 (Turecko), University of Messina (Taliansko), University 
 of Cordoba (Španielsko), University of Agronomic 
 Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest 
 (Rumunsko), Aeres University of Applied Sciences,  
 Dronten (Holandsko) pod vedením University of Agri- 
 culture in Krakow (Poľsko) pripravuje projekt Európs- 
 kych univerzít SELENE, termín na podanie projektu je 31.  
 1. 2023. 
• Dňa 22. 11. 2022 zasadala pracovná skupina Zelená 
 univerzita. Na stretnutí boli prerokované aktivity na 
 najbližšie obdobie – Vianoce.
• Pracovníci a  študenti UVLF v  Košiciach sa zapojili do 
 5. ročníka celoslovenskej výzvy Koľko lásky sa zmestí 
 do krabice od topánok. Bolo pripravených spolu 70 
 škatúľ plných malých drobností určených pre seniorov  
 v  domoch sociálnych služieb. Akcia bola zorganizova- 
 ná v  rámci aktivít pracovnej skupiny Zelená univerzita 
 pracovníčkami z  katedry chovu a chorôb zveri, rýb a 
 včiel, ekológie a kynológie. 
• UVLF v  Košiciach nominovala na EAFP Award for the 
 Advancement of Pharmacy in Europe (Ocenenie EAFP 
 za pokrok vo farmácii v Európe) prof. PharmDr. Jána Ky- 
 seloviča, CSc. 
• Pror. Faixová bola vymenovaná za členku spoločnej 
 výberovej komisie Národného štipendijného programu 
 pre výber zahraničných a  slovenských štipendistov na 
 roky 2023 – 2025.
• Rastislav Ringer, prezident IVSA Slovakia, bol zvolený za 
 Social media coordinator pre IVSA Europe.
• Na základe žiadosti ukrajinského výskumného pracov- 
 níka Dr. Anatolija Kovalenka o pracovný pobyt na UVLF 
 v  Košiciach sme pripravili a podali žiadosť k  výzve 
 „Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených 
 vojnovým konfliktom na Ukrajine“ v rámci Plánu obnovy 
 a odolnosti. 
• Na základe vyžiadania zo Slovenskej rektorskej konfe- 
 rencie boli poskytnuté údaje Európskej asociácii univer- 
 zít k  dotazníkovému prieskumu o aktuálnom využíva- 
 ní Erasmus + programu na podporu ukrajinských 
 študentov.
• V súlade s harmonogramom vyšlo 4. číslo univerzitného 
 časopisu Folia Pharmaceutica Cassoviensia (vol. 4, číslo 4, 
 2022).

• Koncom mesiaca október našu univerzitu navštívil prof. 
 MVDr. S. Dzimira, PhD., dekan Veterinárnej fakulty vo 
 Vroclave spolu so svojimi prodekanmi. Cieľom pracov- 
 ného stretnutia bol transfer informácií o fungovaní UVN 
 a jej kliník a tiež aj o Centre klinických zručností.
• Na základe memoranda o  spolupráci so zvieracím om- 

 budsmanom boli v  mesiacoch november a  december 
 zhotovené posudky pre MŽP SR ohľadom týrania zvierat.
• Dňa 23. 11. 2022 sa prorektorka prof. MVDr. A. Trbo- 
 lová, PhD., zúčastnila on-line mítingu spolu so zástup- 
 cami ČZU v Prahe; prof. Ing. M. Sedmíkovou, PhD., a prof. 
 MVDr. M. Svobodom, CSc. Na mítingu bola riešená spo- 
 lupráca medzi oboma univerzitami, a to najmä v otázke 
 vytvorenie nového spoločného magisterského študij- 
 ného programu veterinárny špecialista.
• V  dňoch 25. – 26. 11. 2022 sa prorektorka prof. MVDr. 
 A. Trbolová, PhD., zúčastnila XXXII. snemu KVL SR, ktorý 
 sa konal v  Liptovskom Mikuláši. V rámci snemu pani 

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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 prorektorka vo svojom prejave vyzdvihla veľmi dobrú 
 spoluprácu medzi UVLF v  Košiciach a  KVL SR najmä 
 v oblasti vzdelávania, ktoré je súkromnými veterinárny- 
 mi lekármi poskytované formou praxí pre našich 
 študentov, ale aj významný podiel univerzitných pracov- 
 níkov na ďalšom vzdelávaní členov KVL SR.
• Dňa 14. 12. 2022 na rokovaní Vedeckej rady UVLF v Koši- 
 ciach pani prorektorka MVDr. A. Trbolová, PhD., predlo- 
 žila a  prezentovala dokument Výročná správa o  klinic- 
 kej činnosti a styku s praxou na UVLF v Košiciach za AR 
 2021/22. Vo výročnej správe bolo spracované vyhod- 
 notenie klinickej činnosti na jednotlivých klinikách, účasť 
 a  organizácia vzdelávacích aktivít klinickými pracovis- 
 kami, zabezpečenie výrobných a odborných praxí a stáží 
 v  AR 2021/22, činnosť samostatného pracoviska CKZ, 
 realizácia praktických cvičení na ŠPP v  Zemplínskej 
 Teplici, najvýznamnejšie aktivity realizované v  oblasti 
 klinickej činnosti v AR 2021/22 a aktivity, ktoré sú pláno- 
 vané v tejto oblasti na AR 2022/23.
• Koncom mesiaca december bola vykonaná aktuali- 
 zácia počtu klinických pacientov a  pitiev, ktoré slúžia 
 ako podklady pri verifikácii indikátorov klinických 
 výkonov k  nadväznej akreditácii EAEVE v  roku 2025.  
 V  tejto súvislosti bol zaznamenaný pozitívne výrazný 
 nárast pitiev koní, ktorých za predchádzajúce monitoro- 
 vané obdobie bol nedostatok, čo mohlo ohroziť niektoré 
 parametre indikátorov.
• Priebeh klinickej činnosti v  mesiacoch november a 
 december bol v  plnom rozsahu a  bez obmedzení. Na 
 klinike malých zvierat bolo v  mesiacoch november 
 a  december spolu ošetrených 1561 pacientov, čo 
 je v  porovnaní s  monitorovacím obdobím september 
 a  október mierny pokles. V  priebehu pohotovostných 
 služieb sa na KMZ ošetrilo 285, čo predstavuje nárast 
 v  porovnaní s  mesiacmi september a  október. Hospita- 
 lizovaných bolo na KMZ spolu 263 psov a  mačiek. 
 Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat ošet- 
 rila v  monitorovanom období 135 pacientov, hospitali- 
 zovaných bolo 21 pacientov. V rámci klinickej činnosti 
 sa na klinike vykonávali aj laboratórne vyšetrenia: cyto- 
 logické a koprologické vyšetrenia trusu a kožné zoškraby 
 (41) a hematologické vyšetrenie (26). Na klinike koní 
 prebiehali služby podľa rozpisu veterinárnych lekárov 
 a pomocného personálu. V mesiacoch november a 

 december bolo na klinike koní spolu 23 koní a 18 koní 
 bolo hospitalizovaných. Mobilnou klinikou boli ošetre- 
 né 2 kone. Na klinike ošípaných ošetrili v mesiacoch 
 november a december spolu 65 pacientov, pričom 29 
 pacientov bolo ošetrovaných v rámci experimentu 
 a  u  tejto kategórie ošípaných bolo potrebné vykoná- 
 vanie pohotovostných služieb. Klinika prežúvavcov v 
 období mesiacov november a december 2022 ošetrila 
 celkovo 1272 ks prežúvavcov, z toho 361 ks dojníc, 1 teľa 
 a 910 oviec. Ambulantne bolo ošetrených 14 pacientov, 
 7 ks hovädzieho dobytka a 7 ks oviec a kôz s následnou 
 hospitalizáciou. Počas tohto obdobia klinika zabezpe- 
 čovala starostlivosť o školské zvieratá v počte 25. Mobil- 
 ná klinika poskytovala konzultačnú a poradenskú čin- 
 nosť v oblasti riešenia zdravotných a produkčných prob- 
 lémov v chovoch, ako aj služby zahŕňajúce problemati- 
 ku hlavne metabolických ochorení, ortopédie a repro- 
 dukcie prežúvavcov na ŠPP v Zemplínskej Teplici a 
 v chovoch Hrnčiarske Zalužany, Choňkovce, Jasenová, 
 Oravská Poruba, Rozkvet – Odorín, Krásna Lúka, Čeče- 
 jovce, Bohdanovce. Na klinike prežúvavcov v uvede- 
 nom období plynule prebiehala realizácia klinickej pra- 
 xe a výjazdových cvičení na ŠPP študentov 5. a 6. roční- 
 ka v problematike zameranej na reprodukciu, ortopé- 
 diu, vnútorné choroby, ochorenia teliat a manažment 
 stáda. Klinická činnosť vykonávaná katedrou epizooto- 
 lógie, parazitológie a  ochrany spoločného zdravia vy- 
 kázala v priebehu mesiacov november a december hos- 
 pitalizáciu u  5 psov a  3 mačiek, len ambulantne boli 
 riešení 7 pacienti. Na katedre boli vykonané v rámci 
 diagnostiky aj koprologické vyšetrenia 201 vzoriek trusu.
• V CKZ prebiehali až do konca semestra praktické cviče- 
 nia pre študentov v  slovenskom aj anglickom jazyku 
 z  predmetov všeobecná chirurgia a  anestéziológia, re- 
 produkcia, tiež sa CKZ využívalo aj na tréning ultraso- 
 nografie. Dňa 1. 12. 2022 sa pani MVDr. G. Vargová, 
 PhD., aktívne zúčastnila na sympóziu New Era in Medical 
 education, konaného na LF UPJŠ v  Košiciach. Podujatie 
 malo zahraničných účastníkov z Maďarska, Poľska 
 a Českej republiky.
• V Univerzitnej veterinárnej lekárni došlo k  výraznému 
 nárastu klientov, denne obslúžili od 85 – 73 klientov, čo 
 je v porovnaní s mesiacmi september a október mierny 
 pokles.

Z agendy Ing. Róberta Schrétera, PhD.,
kvestora
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• Dňa 7. 11. 2019 sa prorektorka prof. Trbolová zúčastnila 
 zasadnutia EVERI komisie, ktoré sa uskutočnilo v Bruseli. 
 Na stretnutí sa rokovalo o otázkach vzdelávania 
 zameraného na stratégiu „Day – 1 kompetencií“, 
 podpory EAEVE implementácie do akreditačného 
 systému veterinárneho vzdelávania a podpory spoluprá- 
 ce s IVSA. Ďalej sa rokovalo o zámeroch vo vede a 
 priemysle v súvislosti s významom veterinárnej profesie.
• Začiatkom novembra bola riešená problematika 
 praktickej výučby na kadáveroch na klinike malých 
 zvierat a na katedre patologickej anatómie, nakoľko 
 pôvodná zmluva s asanačnou službou bola zrušená a 
 túto prebral nový štatutár. V priebehu mesiaca novem- 
 ber boli uskutočnené rokovania s novým štatutárom 
 asanačnej služby v Košiciach a bola podpísaná aj nová 
 zmluva o odbere vedľajších živočíšnych produktov.  
• Na základe informácie kliniky prežúvavcov o nefunkčnos- 
 ti acidobázického prístroja, ktorý je jediným prístrojom 
 pre všetky klinické pracoviská na UVLF, bol urgentne 
 riešený nákup nového prístroja na meranie acidobázy.  
 Prístroj bol zakúpený a je k dispozícii pre všetky klinické 
 pracoviská na klinike prežúvavcov. 
• V dňoch 18. 11. – 21. 11. 2019 našu univerzitu navštívili  
 zástupcovia z Poľnohospodárskej univerzity Bila 
 Tserkva, akad. prof. M. Rublenko, prof. S. Rublenko, doc. 
 M. Utechenko, doc. O. Eroshenko a doc. T. Tsarenko.  

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

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

prorektorky pre klinickú činnosť a styk s praxou

Z agendy Ing. Róberta Schrétera, PhD.,
kvestora

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

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

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

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

• V novembri aj decembri pokračovali stavebné práce na 
 projekte na znižovanie energetickej náročnosti pavilónu 
 č. 6 a začali sa stavebná práce na deviatom projekte na 
 znižovanie energetickej náročnosti – Zníženie energe- 
 tickej náročnosti pavilónu č. 4. 
• V  decembri bolo vydané kolaudačné rozhodnutie 
 k stavbe zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 14.
• Univerzita v  decembri podala projekt na obnovu pavi- 
 lónu 8-9 v rámci Plánu obnovy SR vo výzve č. 1 na pred- 
 kladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mecha- 
 nizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verej- 
 ných historických a pamiatkovo chránených budov 
 a začala s prípravou projektových dokumentácií na zni- 

 žovanie energetickej náročnosti pavilónov 1, 2, 3 a 13.
• V priebehu novembra a decembra sa realizovala analýza 
 na vybudovanie fotovoltaického zdroja elektrickej ener- 
 gie v ÚZ Jazdecký areál, ÚZ v Rozhanovciach a v areáli na 
 Komenského 73. Výsledky analýzy budú známe v  bu- 
 dúcom roku a  na jej základe sa pristúpi k  obstaraniu 
 a inštalácii fotovoltaických panelov.
• V  novembrovej výplate boli vyplatené koncoročné 
 odmeny, rovnako aj odmeny za vedenie bakalárskych 
 a diplomových prác v akademickom roku 2021/2022 
 a odmeny za bodové hodnotenie tvorivých pracovníkov 
 za rok 2022. Celková vyplatená suma vrátane odvodov 
 bola 779 164 eur.
• Zasadnutie Klubu kvestorov verejných vysokých škôl 
 a štátnych vysokých škôl Slovenskej republiky sa konalo 
 dňa 8. – 9. 12. 2022 v  Ružomberku. Klubu kvestorov sa 
 zúčastnil štátny tajomník MŠVVaŠ Mgr. Michal Fedák, 
 generálna riaditeľka sekcie rozpočtu Ing. Lucia Zema- 
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 nová,  generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl JUDr. 
 Marcel Vysocký, PhD., vedúci oddelenia financovania 
 vysokých škôl JUDr. Andrej Horský, PhD., a  doc. Peter 
 Viest, CSc. Kvestori od zástupcov MŠVVaŠ SR dostali 
 aktuálne informácie zo Sekcie rozpočtu MŠVVaŠ SR, 
 pričom diskutovali najmä k metodike delenia dotácie 
 pre verejné vysoké školy na rok 2023 a k finančnému 
 ukončeniu roku 2022. Predstavené boli aj plánované 
 projekty na rok 2023, pričom cieľom je vypísať výzvy  
 do júna 2023. V druhom bloku boli kvestori oboznámení  
 s postupmi kontroly procesov verejného obstarávania v 
 súvislosti s operačným programom Slovensko zástup- 
 cami Úradu pre verejné obstarávanie, konkrétne Mgr. 
 Jaroslavom Lexom, podpredsedom ÚVO, a Mgr. Ró- 
 bertom Kramárom. Klub kvestorov VVŠ a ŠVŠ na svojom 
 rokovaní v dňoch 8. a 9. decembra bol ukončený s nasle- 
 dovnými závermi:
 ◦ Klub kvestorov oceňuje nárast finančných prostriedkov 
  pre verejné vysoké školy v štátnom rozpočte na rok 
  2023 a valorizáciu platov vysokoškolských učiteľov a 
  nepedagogických zamestnancov.
 ◦ Klub kvestorov považuje hodnotenie excelentných 
  pracovísk a ich dofinancovanie za krok správnym  
  smerom, odporúča však, aby pre excelentné pracovis- 
  ká bola vytvorená samostatná kapitola v štátnom 
  rozpočte a aby ich financovanie bolo nad rámec 
  bežných dotácií pre verejné vysoké školy. Klub kves- 
  torov vníma excelentné pracoviská ako dôležité, avšak 
  podmienky musia byť jasné vopred a musia byť stano- 
  vené transparentne.
 ◦ Podiel rozpisu podľa komplexnej akreditácie na 
  podprograme 077 12 bol v minulosti 43 %, pričom v 
  súčasnom rozpise sa z tejto časti 31,12 % rozpíše 
  podľa priemerného 6-ročného výkonu vo vede a 11,8 
  % sa rozpíše pre excelentné pracoviská. Nakoľko ide 
  o prevádzkové peniaze, navrhujeme, aby sa podľa 
  6-ročného výkonu vo vede rozdelilo celých 43 %, pokiaľ  
  nebude ukončené, vyhodnotené, ale najmä s 
  jednotnou metodikou pre všetky VVŠ uskutočnené 
  periodické hodnotenie vedeckovýskumnej činnosti.
 ◦ Spôsob výpočtu a celkovo metodika rozdelenia finan- 
  čných prostriedkov na excelentné súčasti je kompli- 
  kovaná a neprehľadná. Chýbajú súbory s výpočtami, 
  pre kontrolu nepostačuje záložka T14ab-exc. V prílohe 
  č. 8 metodiky sú uvedené nasledovné indikátory: a) 
  excelentná publikačná činnosť podľa bodu 4, celková 

  váha 60 %, b) excelentný výkon pri získavaní výskum- 
  ných grantov podľa bodu 5, celková váha 40 %. Publi- 
  kačná činnosť a aj zahraničné granty sa už započítava- 
  jú a to váhou 22,5 % – publikačná činnosť a 10 % – 
  zahraničné granty. Klub kvestorov nepovažuje za 
  správne v tom istom podprograme (077 12), z rovna- 
  kého finančného balíka dvakrát rôznym spôsobom 
  započítavať vybrané publikácie a zahraničné granty.
 ◦ Príloha č. 8 metodiky sa odvoláva na ďalšie prílohy, 
  ktoré síce sú zverejnené, avšak nie je možné ich úplne 
  odkontrolovať. V prílohe A nesedia niektoré počty 
  zamestnancov a rovnako sa v tejto prílohe nerešpek- 
  tovalo rozdelenie pracovísk podľa toho, ako ich nahlá- 
  sili verejné vysoké školy. V prílohe B sú vyradené publi- 
  kácie, ktoré majú vykazovacie obdobie 2020, 2021, 
  avšak nemajú tieto roky vydania.
 ◦ Klub kvestorov považuje navrhovaný model exce- 
  lentných pracovísk za nestabilný. O nestabilite mode- 
  lu svedčia pomerne veľké rozdiely oproti predchádza- 
  júcemu roku, napr. fakulta, ktorá bola minulý rok na 
  druhom mieste v rámci skupiny, sa tento rok nedostala 
  do prvej desiatky. Môže to byť spôsobené tým, že sa 
  sleduje príliš krátke obdobie (dva roky), ale určite aj 
  tým, že sú sledované iba dva indikátory. Túto nezrov- 
  nalosť je možné vidieť pri porovnaní s priemerným 
  výkonom vo vede za 6-ročné obdobie, v ktorom sú 
  sledované aj ďalšie položky.
 ◦ Rozdelenie finančných prostriedkov pre umenie podľa 
  excelentných súčastí nebralo do úvahy jednotlivé 
  pracoviská, ale vysoké školy ako celok.
• V  priebehu októbra až  decembra pokračoval vývoj 
 portálu kvality aj vzhľadom na termín zaslania žiadosti 
 o hodnotenie vnútorného systému kvality. Portál kvality 
 bol prepojený na akademický informačný systém 
 (študijné plány, informačné listy predmetov a  iné).  
 Rovnako bolo vytvorené úložisko s  údajmi pre hodno- 
 tiacu skupinu, kde sú uložené všetky opisy študijných 
 programov, VUPCH vysokoškolských učiteľov, postupy 
 vnútornej akreditácie, hodnotenia tvorivých činností 
 v  jednotlivých študijných programoch či rozhodnutia 
 Akreditačnej komisie UVLF. Po náročnej a  intenzívnej 
 práci bola žiadosť odoslaná 29. decembra 2023.
• V decembri bola podpísaná dotačná zmluva na rok 2023.  
 Dotačná zmluva pokrýva valorizácie platov zamest- 
 nancov, avšak nepokrýva financovanie zvýšených ná- 
 kladov na energie na rok 2023 a inflačné vplyvy.

Zástupca britského veľvyslanca sa stretol s rektorkou i študentmi

 V  piatok 9. decembra 2022 navštívil našu univerzity 
zástupca britského veľvyslanca pán Andrew Wells v sprie-
vode druhého tajomníka pána Marka Mcguinnessa a pani 
Jarmily Svitekovej (Political Officer). Návšteva druhého 
najvyššieho reprezentanta Veľkej Británie na Slovensku sa 
týkala početnej skupiny britských študentov, ktorí dlhodobo 
prichádzajú na našu univerzitu študovať všeobecné veteri-
nárske lekárstvo. V súčasnosti ich je spolu 22, šiesti z nich sa 
v zasadacej miestnosti rektorátu stretli so zástupcami svojej 
krajiny aj osobne.
 Andrew Wells a jeho kolegovia sa stretli s rektorkou Janou 
Mojžišovou a  prorektorom pre vzdelávanie Martinom 
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Ocenenie pre našich vedcov!
Osobnosťou vedy docentka Mudroňová,

medzi tímami kolektív profesorky Čížkovej

Tomkom. Hovorili spolu o  univerzite, jej úspechoch na 
medzinárodnom poli veterinárskeho vzdelávania, význame 
veterinárnej medicíny pre zdravie ľudí v  rámci koncepcie 
One health, ale aj o študijných programoch, ich obsahu 
a  šírke. Veľkú pozornosť venovali aj tomu, ako škola 
a  študenti zvládli náročné dvojročné obdobie pandémie, 
ktoré výrazným spôsobom zasiahlo nielen do štúdia zahra-
ničných študentov, ale aj do ich osobného života. V  čase 
zatvorených hraníc sa ocitli v cudzej krajine a práve amba-
sáda a jej zamestnanci pre nich znamenali istotu pri zvlád-
nutí nečakaných životných situácií. 
 Britskí študenti mali potom priestor na samostatný 
rozhovor so svojim ambasádormi. Neskôr si všetci prezreli 
Univerzitnú veterinárnu nemocnicu. Britskí hostia videli 
klinické pracoviská, ktoré študenti vyzdvihli a ocenili ako 
dôležitú súčasť ich odbornej prípravy.
 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Koši-
ciach pred rokom privítala na svojej pôde veľvyslanca Veľkej 
Británie v SR Nigela Bakera, ktorý navštívil Košice v súvislosti 
s projektom Race to Zero.

PhDr. Ľudmila Kundríková

 Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2022 už tradične 
vyvrcholil odovzdávaním Cien za vedu a techniku.  Pätnásť 
výnimočných osobností vrátane troch vedecko-výskumných 
tímov pôsobí v rôznych oblastiach vedy a techniky, ocenení 
sú aj za popularizáciu vedy. V kategórii osobnosť vedy a 
techniky je medzi troma ocenenými  doc. MVDr. Dagmar 
Mudroňová, PhD.,  za prínos v oblasti výskumu a vývoja 
probiotík a látok naturálneho pôvodu a štúdium ich vplyvu 
na imunitu zvierat. V kategórii vedecko-technický tím roka 
je to kolektív  pod vedením prof. MVDr. Daše Čížkovej, 
DrSc.,  za riešenie projektov zameraných na objasnenie 
neuroprotektívnych a neuroregeneratívnych účinkov apli-
kovaním celulárnej, ako aj acelulárnej terapie. Podujatie sa 
uskutočnilo 11. novembra 2022 v priestoroch Zážitkového 
centra vedy Aurelium Centra vedecko-technických infor-
mácií Slovenskej republiky v Bratislave za účasti pozvaných 
hostí.
 „Žijeme v modernej dobe, máme lieky takmer na každú bežnú 
chorobu, bez mnohých technických výdobytkov by sme si už 
nevedeli predstaviť ani bežný deň. Za to všetko vďačíme zveda-
vosti ľudí, ktorých životným naplnením sa stal výskum a veda. 
Prekonávaním svojich vlastných znalostí uľahčili a zachránili 
život mnohým iným ľuďom. Aj uplynulé dva roky, ktoré pozna-
čila pandémia a následné hľadanie východísk, ukázalo, aký 
nenahraditeľný prínos pre spoločnosť majú výskumníci a ľudia 
venujúci sa vede. Preto vnímame čoraz naliehavejšie potrebu 
hovoriť o podiele vedy a výskumu na zlepšovaní spoločnosti a 
poukazovať na šikovných slovenských vedcov a výskumníkov, 
ktorí sú stále pre mnohých len neznámymi menami. V tom 
vidím svoju úlohu, pretože zápas o postavenie vedy v spoloč-
nosti nemôže ostať bez povšimnutia,“ priblížil štátny tajomník 
pre vedu, výskum a vysoké školstvo Michal Fedák.
 „Je nám potešením, že môžeme každoročne organizovať 
podujatie ako Týždeň vedy a techniky na Slovensku, na záver 

ktorého oceňujeme významné osobnosti z tejto oblasti. Sú 
medzi nimi ľudia, ktorí sa svojou oddanou prácou zaslúžili o 
významný pokrok a blaho spoločnosti či mladé talenty preuka-
zujúce na poli vedy a techniky obrovský potenciál. Rovnako 
sú oceňovaní aj vedci, ktorí so sebou dokážu strhnúť nielen 
kolegov zo svojho odboru, ale i širokú verejnosť a pomáhajú 
nám lepšie pochopiť svet, ktorý nás obklopuje. Ocenenie získali 
taktiež tímy, ktoré systematicky dokazujú, že jedine spoločným 
úsilím môžeme dosiahnuť významné výsledky presahujúce 
hranice našej krajiny. Ich práca je dôležitá, má obrovský dosah 
a silu meniť svet k lepšiemu, a našou úlohou je zviditeľniť 
ju,“ uviedol generálny riaditeľ CVTI SR Ján Kyselovič.
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 Cena za vedu a techniku sa odovzdávala v piatich kategó-
riách:

 KATEGÓRIA – OSOBNOSŤ VEDY A TECHNIKY
 Doc. MVDr. Dagmar Mudroňová, PhD., Univerzita vete-
rinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, za prínos v 
oblasti výskumu a vývoja probiotík a látok naturálneho 
pôvodu a štúdium ich vplyvu na imunitu zvierat.
 Prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD., Strojnícka fakulta Tech-
nickej univerzity v Košiciach, za výskum, vývoj a implemen-
táciu unikátnych vodíkových technológií v automobilovom 
priemysle a energetike.
 Ing. Ján Tkáč, DrSc., Chemický ústav SAV v Bratislave,  za 
využitie nanotechnológií vo viacerých aplikáciách vrátane 
biomedicíny.

  KATEGÓRIA – OSOBNOSŤ VEDY A TECHNIKY DO 35 
ROKOV
 Ing. Zuzana Pakanová, PhD., Chemický ústav SAV v Brati-
slave, za vedecko-výskumnú činnosť v oblasti štruktúrnej 
analýzy glykobiomarkerov s priamou aplikáciou do medi-
cínskej a diagnostickej praxe.
 Ing. Jakub Kraľovanec, PhD., Stavebná fakulta Žilinskej 
univerzity v Žiline, za vynikajúce výsledky počas doktorand-
ského štúdia, nadpriemerné publikačné aktivity a vedecký 
prínos vo výskume inžinierskych konštrukcií a mostov.
 Doc. Ing. Jozef Švajlenka, PhD., MBA, Ing. Paed. IGIP, 
Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach, za 
výskumné a inovačné aktivity zamerané na experimentálny 
vývoj nových materiálových riešení pre energeticky efek-
tívne a udržateľné drevostavby.

 KATEGÓRIA – CELOŽIVOTNÉ ZÁSLUHY V OBLASTI 
VEDY A TECHNIKY
 Ing. Božena Tušová, Slovenská spoločnosť pre technickú 
normalizáciu v Bratislave, za celoživotné zásluhy v oblasti 
vedy a techniky.
 Prof. Ing. Roman Boča, DrSc., Fakulta prírodných vied 
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, za celoživotný 
prínos do poznania a vzdelania, publikačnú činnosť sveto-
vého významu a jej medzinárodnú odozvu, ako aj vedeckú 
výchovu.
 RNDr. Jaroslav Lexa, CSc., Ústav vied o Zemi SAV v Brati-
slave, za celoživotné zásluhy v geologickom štúdiu vulkanic-

kých terénov, vulkanológii a paleovulkanickej rekonštrukcii, 
geotektonike, ložiskovej geológii a genéze vulkanogénnych 
ložísk nerastných surovín.

 KATEGÓRIA – POPULARIZÁTOR VEDY
 Doc. PaedDr. Ľubomíra Valovičová, PhD., Fakulta prírod-
ných vied a informatiky Univerzity Konštantína Filozofa v 
Nitre, za dlhoročnú prácu v oblasti popularizácie vedy a 
neformálneho prírodovedného vzdelávania prostredníc-
tvom rôznych popularizačných aktivít.
 Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH, Strojnícka 
fakulta Technickej univerzity v Košiciach, za prepájanie tech-
nického vzdelávania a popularizácie vedy, návrh a realizáciu 
inovatívnych formátov popularizačných podujatí, tvorbu 
koncepcie a návrh exponátov pre svetovú výstavu EXPO 
2020 v Dubaji.
 Mgr. Jozef Pecho, Slovenský hydrometeorologický ústav v 
Bratislave, za popularizáciu vedy a osvetové aktivity v oblasti 
zmeny klímy a jej dopadov.

KATEGÓRIA – VEDECKO-TECHNICKÝ TÍM ROKA
 Tím pod vedením Ing. Andreja Kuncu, PhD., Národné 
lesnícke centrum vo Zvolene, za výskum a vývoj ekologicky 
akceptovateľnej metódy ochrany rastlín pred škodlivými 
druhmi hmyzu a ich patentovaný objav – Nosič biologicky 
aktívneho organizmu.
 Tím pod vedením prof. MVDr. Daše Čížkovej, DrSc., 
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Koši-
ciach, za riešenie projektov zameraných na objasnenie 
neuroprotektívnych a neuroregeneratívnych účinkov 
aplikovaním celulárnej, ako aj acelulárnej terapie. 
Členovia tímu:
MVDr. Marcela Maloveská, PhD.
MVDr. Filip Humeník, PhD.
Mgr. Nikola Hudáková
MVDr. Bc. Zuzana Vikartovská, PhD.
MVDr Mária Kuricová, PhD.
MVDr. Jana Farbáková, PhD.
 Tím pod vedením Ing. Aleny Kozákovej, VUKI, a. s. v Brati-
slave, za výskum a vývoj elektroizolačných živíc a polyuretá-
nových zalievacích hmôt pre elektrotechnický priemysel.

Mgr. Zuzana Bobriková
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Univerzita má nové docentky

 V odbore habilitačného a inauguračného konania hygiena 
chovu zvierat a životné prostredie sa novou docentkou stala 
MVDr. Dana Marcinčáková, PhD. Habilitačná prednáška na 
tému Význam bioaktívnych zložiek rastlín v ochrane zdravia a 
životného prostredia sa uskutočnila v aule UVLF v Košiciach 
dňa 7. novembra 2022 a následne prebehla obhajoba habi-
litačnej práce na tému Hodnotenie vybraných biologických a 
protektívnych vlastností fytochemikálií pomocou živých orga-
nizmov. 
 Pani docentka vysokoškolské vzdelanie získala v  roku 
2002 na UVL v Košiciach v študijnom programe hygiena po-
travín. V tom istom roku nastúpila na doktorandské štúdium 
v odbore hygiena prostredia a potravín, ktoré úspešne ukon-
čila v roku 2009. V októbri 2009 nastúpila na Katedru farma-
kológie a toxikológie UVLF v Košiciach na miesto výskumnej 
pracovníčky. Pedagogickú činnosť na UVLF v Košiciach vyko-
náva od roku 2010. V marci 2015 nastúpila na miesto odbor-
nej asistentky, kde pôsobí doteraz. Podieľa sa na výučbe v 
jazyku slovenskom v študijnom programe všeobecné veteri-
nárske lekárstvo (farmakológia, farmácia a farmakoterapeuti-
ká ŠP VVL, 3. roč.; klinická farmakológia ŠP VVL a HP, 5 roč.); v 
študijnom programe farmácia (veterinárska farmakológia, ŠP 
F, 3. roč.); a v jazyku anglickom v študijnom programe Gene-
ral Veterinary Medicine (Clinical pharmacology SP GVM, post 
BSC, BSc, a Pharmacy, Pharmacology and Pharmacotherape-
utics, SP GVM, 5.roč.). Je garantkou jedného študijného pred-
metu (veterinárske terapeutiká, F, 4. roč.). Od akademického 
roka 2022/23 je garantkou predmetu základy farmakológie 
(denná a externá forma) v novom študijnom programe vete-
rinárna sestra. Doteraz bola školiteľkou 50 úspešne obháje-
ných diplomových prác (vrátane 10 v anglickom jazyku) a 14 
rigoróznych prác. Ako spoluautorka sa podieľala na príprave 

2 vysokoškolských učebných textov. 
 Doc. Marcinčáková samostatne 
rieši úlohy základného vedeckého 
výskumu so zameraním na štúdium 
látok naturálneho ale aj syntetické-
ho pôvodu, predovšetkým rastlin-
ných extraktov, humínových látok, 
polutantov životného prostredia 
a  liečiv, skúma ich vplyv na živé or-
ganizmy pomocou modelových or-
ganizmov (zdravých a  nádorových 
bunkových kultúr) in vitro ale aj in 
vivo s využívaním prevažne brojlerových kurčiat. 

Vedecká aktivita doc. Marcinčákovej sa odzrkadľuje v jej 
zapojení sa do vedeckých projektov a v publikačnej aktivi-
te. Doteraz bola zodpovednou riešiteľkou 1 projektu VEGA 
(2017 – 2019) a spolupodieľala sa na riešení 12 projektov (8 
VEGA, 1 KEGA, 2 APVV a 1 DSV projekt). Dva projekty VEGA 
(pri jednom z nich bola zodpovednou riešiteľkou) získali cer-
tifikát o úspešnom ukončení riešenia projektu v roku 2013 a 
2019 a dosiahnutí vynikajúcich výsledkov. Výsledky vedec-
kých prác aktívne prezentovala formou vystúpení na vedec-
kých podujatiach, ale aj formou publikovania v  domácich 
a  zahraničných časopisoch, dôkazom čoho je publikačná 
činnosť – je prvou autorkou 2 karentovaných publikácií, ko-
rešpondujúcou autorkou 4 publikácií a spoluatorkou ďalších 
21 karentovaných publikácií a  5 publikácií registrovaných 
v databázach Web of Science alebo Scopus (celkovo 255 vý-
stupov publikačnej činnosti). O kvalite prác svedčí aj ich ci-
tačný ohlas, v databáze SCOPUS je registrovaných 175 citácií 
na uvedené práce (h-index = 11). 

 Vedecká rada UVLF v Košiciach vymenovala na svojom zasadnutí dňa 14. decembra 2022 dve nové docentky. Bol schvá-
lený návrh na menovanie za docentku MVDr. Danu Marcinčákovú, PhD., v odbore habilitačného a inauguračného ko-
nania hygiena chovu zvierat a životné prostredie a návrh na menovanie za docentku MVDr. Renátu Szabóovú, PhD., v 
odbore habilitačného a inauguračného konania veterinárna morfológia a fyziológia. 
   

Novým pani docentkám srdečne blahoželáme a prajeme aj do budúcnosti veľa profesionálnych a osobných úspechov!

Doc. MVDr. Dana Marcinčáková, PhD.

Doc. MVDr. Renáta Szabóová, PhD.
 V odbore habilitačného a inaugu-
račného konania veterinárna morfo-
lógia a  fyziológia sa novou docent-
kou stala MVDr. Renáta Szabóová, 
PhD. Habilitačná prednáška na tému 
Mechanizmus účinku vybraných látok 
prírodného pôvodu na fyziologické 
funkcie v  organizme zvierat a ob-
hajoba habilitačnej práce na tému 
Potenciál látok prírodného pôvodu 
pri ovplyvňovaní fyziologických pro-
cesov v  tráviacom trakte králikov sa 

uskutočnili dňa 12. decembra 2022. 
 Štúdium na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Koši-
ciach, odbor všeobecné veterinárske lekárstvo, absolvovala 
v priebehu rokov 1993 – 1999. V roku 2006 nastúpila na in-
terné doktorandské štúdium na externú vzdelávaciu inštitú-
ciu UVLF v Košiciach – Ústav fyziológie hospodárskych zvie-
rat SAV v Košiciach. Po úspešnej obhajobe dizertačnej práce 
na tému Naturálne substancie a  ich využitie v chove králikov 
v roku 2011 získala akademický titul PhD., a to v študijnom 
odbore 6.3.3 veterinárna morfológia a fyziológia. Od roku 
2011 do roku 2013 pôsobila ako riešiteľ/vedecký pracovník 
v  projekte Probiotech na Ústave fyziológie hospodárskych 
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Po prestávke opäť zlaté promócie

zvierat SAV v Košiciach. V rokoch 2013 – 2020 pôsobila ako 
odborný asistent na Ústave patologickej fyziológie Katedry 
patologickej anatómie a patologickej fyziológie UVLF v Koši-
ciach, od roku 2020 po súčasnosť pôsobí na Katedre biológie 
a fyziológie UVLF v Košiciach. 
 Počas 8-ročnej kontinuálnej pedagogickej činnosti (spolu 
odučených 2708 hodín) sa podieľala na výučbe prostredníc-
tvom prednášok a praktických cvičení v jazyku slovenskom 
v študijných programoch všeobecné veterinárske lekárstvo 
(VVL) v študijných predmetoch patologická fyziológia a far-
mácia (F), v študijných predmetoch fyziológia a patologická 
fyziológia, v anglickom jazyku v študijnom programe Gene-
ral Veterinary Medicine (GVM) a v študijnom programe post 
bachelor Study Programme General Veterinary Medicine 
(postBSc) v  študijnom predmete Pathological Physiology. V 
akademickom roku 2021/2022 bola vymenovaná za garant-
ku študijného predmetu Radiobiology v anglickom jazyku v 
študijnom programe General Veterinary Medicine (GVM) a v 
študijnom programe post bachelor Study Programme Ge-
neral Veterinary Medicine (postBSc). Od akademického roka 
2021/2022 je v  študijnom programe veterinárna sestra tak-
tiež garantkou študijného predmetu patologická fyziológia 
v  slovenskom jazyku ako aj študijného predmetu Patholo-

gical Physiology v  jazyku anglickom. V rámci pedagogickej 
činnosti bola školiteľkou 17 úspešne obhájených diplomo-
vých prác v slovenskom jazyku a 1 rigoróznej práce. V súčas-
nosti je školiteľkou prebiehajúcich 3 diplomových prác a 1 
rigoróznej práce. 
Doc. MVDr. Renáta Szabóová, PhD., je spoluautorkou 1 ve-
deckej monografie, 2 vysokoškolských učebníc a  1 učeb-
ného textu vydaných v domácom vydavateľstve. Formou 
prednášok a praktických cvičení sa aktívne zúčastňuje peda-
gogického procesu v študijnom predmete fyziológia študij-
ného programu farmácia v rámci participácie na Univerzite 
tretieho veku zastrešenej Technickou univerzitou v Koši-
ciach. Z hľadiska vedecko-výskumnej činnosti participovala 
na plnení 8 projektov ako členka riešiteľského kolektívu. Je 
autorkou a spoluautorkou 124 vedeckých a odborných prác, 
z toho 13 publikácií v karentovaných časopisoch (z toho 6 
publikácií ako prvá autorka). Výsledky jej vedeckej a publi-
kačnej činnosti boli citované spolu 159-krát, v citačných in-
dexoch Web of Science a databáze SCOPUS s dosiahnutým 
h-indexom 10.

(lk)

 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 
v roku 2004 založila tradíciu odovzdávania zlatých diplomov 
absolventom univerzity, ktorí ukončili svoje štúdium pred 
päťdesiatimi rokmi. Po dvojročnej prestávke spôsobenej 
pandémiou sa vo svojej alma mater stretli v stredu 9. novem-
bra 2022 absolventi Vysokej školy veterinárskej z rokov 
1971 a 1972. Univerzita si svojich absolventov veľmi váži a 
odovzdaním diplomov vyjadruje úctu, vďaku a hrdosť na ich 
prácu a na všetko to, čo jej bývalí študenti počas polstoročia 
dokázali. Tak, ako si kedysi diplomy slávnostne preberali v 
prítomnosti svojich rodičov, tak ich teraz sprevádzali  deti i 
vnúčatá.
 V aule UVLF privítal všetkých prorektor Jozef Nagy a zdô-
raznil, že po vynútenej prestávke spôsobenej pandémiou 

budú zlaté diplomy opäť vyjadrením úcty a aj pripomien-
kou, že od slávnostnej promócie absolventov z  akademic-
kých rokov 1970/71 a 1971/1972 ubehlo už 50 a viac rokov. 
„Rektorka Jana Mojžišová sa rozhodla udeliť tento diplom 
všetkým tým, ktorí boli v poradí 17. a 18. ročníkom absolventov 
našej univerzity,“ upresnil úvodca slávnosti, na ktorej boli prí-
tomní prorektorky a  prorektori Martin Tomko, Juraj Pistl, 
Zita Faixová a Alexandra Trbolová, podpredsedníčka Aka-
demického senátu UVLF Jana Koščová, predseda Rady ZO 
Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Sloven-
sku Michal Toropila a ďalší hostia.
 „Je mi osobitným potešením stretnúť sa s absolventmi našej 
školy, ktorí začali pôsobiť v  rôznych odvetviach poľnohospo-
dárstva, potravinárstva, školstva, vedy, výskumu a  iných po-
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stoch národného hospodárstva po absolutóriu na začiatku se-
demdesiatych rokov. Mnohí sa dnešnej slávnostnej chvíle nedo-
žili, ale práca, ktorú po sebe zanechali, svedčí o tom, že všetky 
povinnosti si riadne a zodpovedne vykonávali v intenciách pro-
močného sľubu spred 50 rokov,“ povedala rektorka Jana Moj-
žišová a požiadala promótora – prorektora pre vzdelávanie 
Martina Tomka, aby jubilujúcim absolventom odovzdal Zlaté 
diplomy opatrené pečaťou Univerzity veterinárskeho lekár-
stva a farmácie v Košiciach. Atmosféru podčiarklo aj saxofó-
nové trio Konzervatória na Timonovej ulici v Košiciach.
 Za jubilujúcich absolventov sa o  slovo prihlásil prof. 
MVDr. Gabriel Kováč, DrSc., Dip. ECBHM, ktorý pripome-
nul mnohých konkrétnych pedagógov, formujúcich vzde-
lanie vtedajších študentov. Aj to, že si absolventi ich mená 
veľmi dobre pamätajú aj po polstoročí, svedčí o vynikajúcich 

vzťahoch i vysokej kvalite výučby. V neskorších debatách sa 
spomienky hemžili zážitkami, pripomienkami zaužívaných 
pedagogických zvyklostí i  humornými okamihmi, ktoré sa 
vynorili pri pohľade na spolužiakov. Odbornú problemati-
ku a  mapovanie rokov veterinárskeho pôsobenia čoskoro 
vystriedali otázky venované rodinám, deťom, vnúčatám, 
vlastným životom a  osobnej životnej spokojnosti. Mnohí 
z  absolventov boli počas profesionálnej kariéry v  pravidel-
nom kontakte a udržiavajú ich aj dnes, no niektorí našli svoje 
pôsobiská na vzdialených miestach aj v zahraničí. Preto bola 
zlatá promócia jedinečnou možnosťou stretnúť sa a preruše-
né vzťahy obnoviť či oživiť.

Mgr. Zuzana Bobriková
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Stretnutie zástupcov vedení farmaceutických fakúlt a univerzít

 Tradičné pracovné stretnutie zástupcov vedení farma-
ceutických fakúlt a  univerzít sa v  tomto roku uskutočnilo 
v dňoch 3. – 5. novembra 2022 na pôde Farmaceutickej 
fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Zúčastnili sa 
na ňom zástupcovia vedení Farmaceutickej fakulty Masary-
kovy univerzity v  Českej republike, Farmaceutickej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzity veterinárske-
ho lekárstva a farmácie v Košiciach a Farmaceutickej fakul-
ty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Za UVLF v Košiciach 
sa na stretnutí zúčastnili rektorka Dr. h. c. prof. MVDr. Jana 
Mojžišová, PhD., a prorektori prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., 
a prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
 Stretnutie sa začalo komentovanou prehliadkou domi-
nanty Hradca Králové – Bílé věže, po ktorej nasledovala pra-
covná večera. Na druhý deň pracovný program pokračoval 
pracovným rokovaním v  Záhrade liečivých rastlín spojený 

s  komentovanou prehliadkou záhrady a  farmaceutickej fa-
kulty. V rámci popoludňajšieho programu sa zástupcovia ve-
dení presunuli do sály Václava Ruska v Hospitáli Kuks, kde sa 
uskutočnila ďalšia časť pracovného rokovania a  prehliadka 
expozícií českého farmaceutického múzea nazvaná Kouzlo 
apatyky a Z apatyky do fabriky.
 Počas rokovaní boli prediskutované otázky propagácie 
farmaceutických fakúlt a  univerzít, stavby kampusov Mep-
hared a Masarykovej univerzity, záujmu uchádzačov o štú-
dium študijného programu farmácia, možnosti spoločných 
študijných programov a ďalšie.
 Budúci rok bude organizátorom pracovného stretnutia 
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
prorektorka pre medzinárodné vzťahy a internacionalizáciu

17. ročník Seminára doktorandov
venovaného pamiatke akademika Kolomana Boďu

 Ako to už býva v jesenných mesiacoch zvykom, aj v tom-
to roku sa v dňoch 10. – 11. novembra 2022 uskutočnil 17. 
ročník Seminára doktorandov venovaný pamiatke akademi-
ka Boďu. Dvojdňová súťaž o  najlepšiu prácu doktorandov 
sa v tomto roku, po dvoch COVID-19 pandemických rokoch 
v on-line priestore, konala prezenčne v aule univerzity. O po-
dujatie bol medzi doktorandmi aj tohto roku veľký záujem. 
 Seminár zahájil,  úvodný príhovor predniesol a s  organi-
začnými záležitosťami prítomných oboznámil MVDr. Dušan 
Fabian, DrSc., z ÚFHZ Centra biovied SAV. Následne sa prí-
tomným prihovoril prorektor pre vedecko-výskumnú čin-
nosť a doktorandské štúdium na UVLF prof. MVDr. Juraj Pistl, 
PhD., a doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc., z UPJŠ.
 Hlavným cieľom seminára je poskytnúť doktorandom bi-
ologických odborov košických univerzít priestor na získanie 
praktických skúseností pri prezentácii vlastných výsledkov 
v ústnej a písomnej forme, ktoré sú dôležitou súčasťou ve-
deckej práce. Tohto roku sa seminára zúčastnili aj doktorandi 
z lekárskych fakúlt v Martine a z UK v Bratislave. Seminár je 
vítanou príležitosťou prezentovať čiastkové výsledky svojej 

práce, vypočuť si ich hodnotenie od expertov a neraz aj zís-
kať cenné rady, na čo sa zamerať, prípadne čo zlepšiť.
 Na seminári prezentovalo pred odbornou porotou výsled-
ky svojej vedeckej práce 34 doktorandov z 37 publikovaných 
príspevkov v  recenzovanom zborníku s  názvom Vedecké 
práce doktorandov 2022. Recenzentmi zborníka boli doc. 
MVDr. Radoslava Vlčková, PhD., a doc. MVDr. Marián Prokeš, 
PhD. 
 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 37 prihlásených doktorandov bolo 14 z  UVLF 
v Košiciach, 4 z ÚFHZ Centra biovied SAV, 13 z UPJŠ v Koši-
ciach a 6 z lekárskych fakúlt UK v Bratislave (vrátane Jesseni-
ovej LF UK v Martine).
 Seminár bol tematicky zameraný na oblasť biologických, 
lekárskych a farmakologických vied. Príspevky doktorandov 
z  oblasti mikrobiológie, parazitológie,  bunkovej biológie, 
fyziológie, patológie a klinických disciplín hodnotila odbor-
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ná komisia zložená zo zástupcov organizátorov podujatia: 
RNDr. Štefan. Čikoš, CSc., a RNDr. Klaudia Čobanová, PhD., 
(obaja ÚFHZ Centrum biovied SAV), doc. MVDr. Lenka Lup-
táková, PhD., a doc. MVDr. Katarína Vdoviaková, PhD., z UVLF 
v Košiciach, doc. RNDr. Zuzana Daxnerová, CSc., a doc. RNDr. 
Monika Kassayová CSc. (obe PF UPJŠ).
 Komisia vybrala spomedzi všetkých účastníkov 10 najlep-
ších prác, ktoré boli ocenené darčekovými knižnými poukaz-
mi, pričom vyzdvihla v poradí prvé tri prezentácie:
	 •	 Sondorová Miriam, MVDr., Katedra mikrobiológie 
  a imunológie, UVLF
	 •	 Adhvaryu Shivani, MSc., Ústav biologických a eko- 
  logických vied, UPJŠ 
	 •	 Ľudmila Burcáková, MVDr., Parazitologický ústav 
  SAV 

•	 Alexandra Kešeľáková, PharmDr., Ústav farma- 
 kológie LF, UPJŠ
•	 Michaela Romanovová, RNDr., Ústav biolo- 
 gických a ekologických vied, PF, Katedra 
 bunkovej biológie, UPJŠ 
•	 Nikola Hudáková, Mgr., Centrum experimen- 
 tálnej a klinickej regeneračnej medicíny, 
 UVLF
•	 Martina Kokavcová, Mgr., Neurobiologický  
 ústav, BMC SAV 
•	 Pavol Zubrický, MVDr., Klinika malých zvierat, 
 UVLF
•	 Simona Grelová, MVDr., Klinika malých zvie- 
 rat, UVLF 
•	 Andrej Mitrík, MVDr., Katedra výživy a chovu 
 zvierat, UVLF

 Z pohľadu UVLF je potrebné uviesť, že oproti roku 2021 
bolo v tomto roku prihlásených takmer o polovicu viac do-
ktorandov a medzi ocenenými bolo 5 z UVLF (v roku 2021 
bol len 1). Navyše sa dobrá povesť seminára doktorandov 
odzrkadlila aj na rozšírení o účastníkov mimokošických uni-
verzít a dobrý chýr doletel až do Bratislavy a Martina. 
Záverom je možné zhrnúť, že seminár splnil svoje poslanie, 
bolo konštatované, že úroveň jednotlivých príspevkov bola 
vysoká. Osobitne je potrebné vyzdvihnúť výsledky aj aktívnu 
účasť doktorandov UVLF v Košiciach. Jednoznačne sa potvr-
dilo, že seminár konaný prezenčne má celkom inú atmosféru 
ako v on-line priestore. 
                             

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

a doktorandské štúdium

Ocenení účastníci 17. ročníka Seminára doktorandov venovaného 
pamiatke akademika Boďu s organizátormi podujatia

Ďalšie pracovné stretnutie členov projektu FOODINOVO

 V dňoch 7. až 9. decembra 2022 sa v Brne na pôde Fakulty 
veterinárnej hygieny a ekológie Veterinárnej univerzity Brno 
uskutočnilo v poradí tretie pracovné stretnutie pracovných 
tímov štyroch univerzít v  rámci ERASMUS+ projektu s náz-
vom Inovácia štruktúry a obsahového zamerania študij-
ných programov profilujúcich potravinárske študijné 
odbory s ohľadom na digitalizáciu výučby (FOODINO-
VO). Z našej univerzity sa pracovného stretnutia zúčastnili 
a významnou mierou prispeli k úspešnému rokovaniu doc. 
MVDr. Eva Dudríková, PhD., MVDr. Boris Semjon, PhD., a prof. 
MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.
 Medzi hlavné ciele projektu FOODINOVO patrí zvyšovanie 

kvality pregraduálneho a postgraduálne-
ho vzdelávania v oblasti technológie výro-
by a hygieny produkcie potravín prostred-
níctvom komplexných aktivít vzdelávania, 
prepájania študentov, učiteľov a univerzít 
tak, aby získané výsledky projektu boli 
u každého partnera prínosom. 
 V prvý deň pracovného stretnutia bolo 
rokovanie zamerané na zhodnotenie prip-
ravených výstupov, ako aj určenie postu-
pov pri príprave nových výstupov v  sú-
lade s  cieľmi projektu,  medzi  ktoré patria 
inovované spoločné elektronické učebné 
materiály pre pregraduálne a postgradu-

álne vzdelávanie, inovované spoločné prednášky a spoloč-
né intenzívne kurzy pre študentov, učiteľov a odborníkov z 
potravinárskej praxe. Projekt je už vo svojej druhej polovici 
riešenia, pričom do júla 2022 bolo potrebné pripraviť a odo-
slať priebežnú správu o riešení projektu. Preto významnou 
časťou prvého dňa rokovania boli výsledky hodnotenia prie-
bežnej správy, pričom hodnotitelia konštatovali, že projekt 
je úspešne riešený. 
 Druhý deň rokovania prof. Marcinčák informoval účast-
níkov o úspešnom organizovaní 1. intenzívneho kurzu štu-
dentov zameraného na produkciu a bezpečnosť živočíšnych 
produktov v auguste 2022 v priestoroch UVLF v Košiciach. 
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Intenzívneho kurzu sa zúčastnilo 24 študentov zo 4 univer-
zít. Konštatoval, že študenti boli s organizáciu a úrovňou kur-
zu veľmi spokojní. Aj zástupcovia z Veterinárnej univerzity 
Brno a Poľnohospodárskej univerzity v Krakove ocenili úro-
veň kurzu organizovaného našou univerzitou. Zástupcovia 
Veterinárnej univerzity v Brne informovali účastníkov o príp-
rave organizácie 2. intenzívneho kurzu študentov z part-
nerských univerzít,  ktorý bude zameraný na produkciu a 
bezpečnosť rastlinných produktov. Kurz bude organizačne 
zabezpečovať Ústav hygieny a  technológie rastlinných po-

travín FVHE v Brne s predpokladaným termínom konania jún 
2023. Na tomto kurze je plánovaná účasť 6 študentov našej 
univerzity. V blízkej dobe bude vypísaná výzva na predkla-
danie žiadosti na absolvovanie uvedeného kurzu, čo o môže 
byť dobrá príležitosť pre študentov absolvovať zaujímavé 
odborné podujatia a získať nové poznatky na danú proble-
matiku. 

prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.

Najlepšia vedecká práca mladých vedeckých pracovníkov
za rok 2021 v oblasti veterinárskych vied

 Vo februári 2022 Slovenská spo-
ločnosť pre poľnohospodárske, les-
nícke, potravinárske a  veterinárske 
vedy pri SAV v Bratislave (SSPLPVV) 
vyhlásila už 9. ročník   súťaže pre 
mladých vedeckých pracovníkov 
o  najlepšiu vedeckú prácu za rok 
2021. Súťaž je každoročne vyhláse-
ná v  štyroch oblastiach (poľnohos-
podárske, potravinárske, lesnícke a 
veterinárske vedy), pričom sa hod-
notia tri najlepšie práce v  každej 
oblasti. Do súťaže mohol prihlásiť 
svoju  prácu každý mladý vedecký 
pracovník, ktorý pracuje na slo-
venskom vedeckom pracovisku vo 
výskume a ktorý v danom roku do-
siahol vek najviac 35 rokov. Vo vete-
rinárskej sekcii do súťaže prihlásilo 
svoje práce 6 mladých vedeckých 
pracovníkov z  pracovísk Univerzity 
veterinárskeho lekárstva a  farmácie 
v Košiciach. Všetky vedecké práce 
mali vysokú úroveň, impakt faktor 
(IF)  vedeckých článkov sa pohyboval od 1,63 až po 5,048; 
pričom až 4 práce boli publikované vo vedeckom časopise 
s IF vyšším ako 4. To len potvrdzuje vysokú úroveň vedy vo 
veterinárskej oblasti aj v roku 2021. Musím tiež konštatovať 
a vyzdvihnúť, že všetky práce by mohli byť hodnotené ako 
práce s významným prínosom v skúmanej oblasti. Na zákla-
de hodnotenia boli členmi sekcie vybrané 3 práce na ocene-
nie. Na základe návrhu veterinárnej sekcie boli predsedníc-
tvom spoločnosti v novembri 2022 schválené a odmenené 
nasledujúce práce: 
 1. Cingeľová Maruščáková, Ivana, Schusterová, P., Popel- 
  ka, P.,  Gancarčíková, S., Csank, T., Fečkaninová, A., Ratvaj, 
  M., Mudroňová, D. Effect of autochthonous lactobacil- 
  li on immunologically important molecules of rainbow 
  trout after bacterial infection studied on intestinal pri- 
  moculture. In Fish & shellfish immunology. ISSN 1050- 
  4648, 2021, vol. 119, no., p. 379-383. (2020: 4.581 – IF)
 2. Peňazziová, Katarína, Korytár, Ľ., Pastorek, P., Pistl, J., 
  Rusňaková, M., Szemes, T., Čabanová, V., Ličková, M., Bo- 
  rošová, K., Klempa, B., Csank, T. Genetic characterizati- 
  on of a neurovirulent West Nile Virus variant associated 
  with a fatal great grey owl infection. In Viruses. ISSN 
  1999-4915, 2021, vol. 13, no. 4, art. no. 699, p. [1-10]. 
  (2020: 5.048 – IF)

Ocenená za 2. miesto Mgr. Katarína Pe-
ňazziová, PhD.

Ocenená za 3. miesto PharmDr. Magdaléna Polláková, 
PhD., a prof. Marcinčák

 3. Polláková, Magdaléna, Petrilla, V., Andrejčáková, Z.,  
  Petrillová, M., Sopková, D., Petrovová, E. Spitting cobras: 
  Experimental assay employing the model of chicken 
  embryo and the chick chorioallantoic membrane for 
  imaging and evaluation of effects of venom from Afri- 
  can and Asian species (Naja ashei, Naja nigricollis, Naja 
  siamensis, Naja sumatrana). In Toxicon. ISSN 0041-0101, 
  2021, vol. 189, no., p. 79-90. (2020: 3.033 – IF)
 Aj touto cestou chcem autorom troch najlepších prác za-
blahoželať 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 a publikovania 
významných vedeckých výsledkov. Taktiež chcem poďako-
vať všetkým mladým vedeckým pracovníkom, ktorí tento 
rok prihlásili svoje práce do súťaže. Naša spoločnosť bude 
aj v budúcnosti touto formou propagovať a podporovať vý-
sledky 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
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Z univerzitného zápisníka

 Deň boja za slobodu a demokraciu a Medzinárodný deň 
študentstva si pripomenuli v predvečer sviatkov – v stredu 
16. novembra 2022 študenti, pedagógovia a zamestnanci 
UVLF. Symbolické stretnutie v centre univerzitného areálu 
prinieslo krátke zastavenie uprostred dňa, ktorý študenti 
trávili na prednáškach a cvičeniach, niektorí aj na štátnej 
záverečnej skúške. (Bola úspešná, o čom svedčia aj usmiate 
tváre na fotografii s Ardom so slávnostnou stuhou.)

Pripomienka Dňa študentstva je stále aktuálna

Napísala a spracovala 
Zuzana Bobriková

 S pohárom 
h o r ú c e h o 
punču od ve-
denia univer-
zity a  palacin-
kami od štu-
dentských klu-
bov bol chvíľu 
čas na debaty 
o vysokoškol-
skom živote, 
ale aj o tom, že 
je treba stále 
si pripomínať, 
aká dôležitá je 
sloboda myš-
lienok a  názo-
rov, vzájomná 
tolerancia a 
úcta.
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Lekárnické umenie nezanikne

 Individuálne pripravované lieky (IPL) sú základom pro-
fesie lekárnika, jeho umením a majstrovstvom. Každá štu-
dentka či študent farmácie vie, že základom ich budúceho 
povolania je majstrovstvo magistraliter. Aj preto sa v gale-
nickom laboratóriu na Univerzite veterinárskeho lekárstva 
a farmácie v Košiciach uskutočnilo koncom novembra 
školské kolo súťaže v príprave liekov „Majster IPL“. Bola ur-
čená pre študentov 5. ročníka farmácie a pre študentov so 
skúsenosťami s prípravou IPL. Do súťaže sa prihlásili piatač-
ky Simona Hisirová, Jana Morochovičová, Michaela Hricová, 
Natália Mocsár, Bronislava Pokorná, Mária Reinerová a dru-
háčka Tereza Belková. 
 Úlohou súťažiacich bolo urobiť najprv teoretické výpoč-
ty podľa zadaných parametrov a potom praktická príprava 
lieku. Víťazkou sa stala Jana Morochovičová. Na druhom 
mieste sa umiestnila Natália Mocsár a na treťom Bronisla-
va Pokorná. Ceny odovzdali garant súťaže  PharmDr. To-
máš Wolaschka, PhD., z Katedry farmaceutickej technoló-
gie, farmakognózie a botaniky UVLF a Nikola Rozkošová, 
obchodná zástupkyňa farmaceutickej spoločnosti Fagron, 
ktorá je partnerom súťaže. Najlepší sa zúčastnia na česko-
slovenskom kole v  Olomouci, kde  budú aj študenti ostat-
ných troch farmaceutických fakúlt. 

 Všetky študentky, sa zhodli, že súťaž ich obohatila. „Bolo 
to super, aj keď sme mali trochu obavy. Súťaž je predsa len iná, 
ako práca v lekárni. My sme už pol roka na praxi. Tam si člo-
vek otvorí  liekopis, pozrie sa, keď niečo nevie. Na prepočty sú 
tabuľky, stačí zadať údaje a vieme, koľko čoho treba navážiť. 
V tom teoretickom smere sme tam trošku ,ohlúpli´,“ skonšta-
tovali. Víťazka Jana Morochovičová sa aj priznala, že ju potrá-
pilo vypočítať ciechovací koeficient. „Nikdy sme ho nepočítali, 
všetko bolo v tabuľkách. Ale skúsenosť je to veľmi dobrá. Určite 
by som takúto súťaž odporúčala aj mladším spolužiakom.“ 
 „Nuž, siahli sme na dno vašich vedomostí,“ s úsmevom re-
agoval garant súťaže Tomáš Wolaschka a spoločne so štu-
dentkami uvažovali o  najlepšom termíne budúcich roční-
kov. Tak, aby bolo ešte v hlavách čo najviac teoretických ve-
domostí, neboli chrípky, skúšky... Ani pandémia, ktorá tiež 
dala na dva roky súťaži stopku.
  A aké majú dievčatá skúsenosti s IPL na praxi v lekár-
ňach? Niektorá sa namiešala dosť, niektorá menej. S prípra-
vou čapíkov sa stretli, keď vypadli paracetamolové. Zhod-
li sa, že individuálna príprava liekov je u  nás veľmi málo 

ohodnotená. „Vidno to dobre aj na tejto súťaži,“ dodal Tomáš 
Wolaschka. „Dievčatá mali pripraviť len dve veci a trvalo im to 
dva a pol hodiny. Podľa taxa laborum by za to dostali prinaj-
lepšom 10 eur. Preto veľa lekární upúšťa od IPL. Je to stratová 
záležitosť. A je tu aj ďalší dôležitý faktor. Ak pri príprave len raz 
za čas  použijete drahú surovinu, zvyšok vám preexspiruje a 
musíte ju odpísať. V Čechách preto už centralizujú laboratóriá. 
Aj sústredená príprav je cesta. Len treba legislatívnu úpravu.“ 
 Budú teda z  farmaceutov iba predavači liekov? „Magis-
traliter robí naše povolanie umením. Nikto iný nevie pripraviť 
liek, len lekárnik. Myslíme, že toto umenie nezanikne, ešte sa 
vráti jeho hodnota. Veď aj dnes, keď sú výpadky liekov, mnohí 
sa k IPL vracajú. Je veľmi veľa alergikov, ktorí sú citliví na nie-
ktorú zo zložiek a musia sa pre nich pripravovať  individuálne 
lieky, ktoré nie sú na trhu. Iná cesta nie je, len aby to pripravil 
lekárnik,“ zhodli sa všetky študentky. „Vždy to bude potrebné. 
Otázne je, či aj zaplatené. A kto to bude robiť, keď to nebude 
zaplatené.“
 Pokračovaním súťaže Majster IPL bude na jar medzi-
národná súťaž najlepších zo Slovenska a  Čiech. „Súčasťou 
bude aj návšteva spoločnosti Fagron, ktorá vyrába niektoré 
suroviny používané v lekárenskej praxi. Študentom ukáže-
me všetky postupy, cez ktoré musia prejsť od vstupnej suro-
viny až po výsledný produkt so stopercentnou kvalitou,“ vy-
svetlila zástupkyňa partnerskej farmaceutickej spoločnosti 
Fagron Nikola Rozkošová.
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Informujeme o štúdiu na UVLF

 Posledný mesiac v roku je obdobím, keď sa na mnohých 
miestach konajú veľtrhy vzdelávania a  prezentácie mož-
ností štúdia na rôznych stupňoch vzdelávania. Univerzita 
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa na nich 
pravidelne zúčastňuje, aby záujemcom predstavila všetky 
študijné programy, obsah a  šírku získavaných vedomostí, 
ale aj možnosti budúceho uplatnenia absolventov. Predsta-
vitelia univerzity, pracovníčky študijného oddelenia, ale aj 
samotní študenti prezentujú univerzitu na domácich podu-
jatiach, ale aj v zahraničí, keďže univerzita ponúka vzdelá-
vanie v  študijnom programe General veterinary medicine 
aj v anglickom jazyku.  
 Rektorka UVLF Jana Mojžišová, prorektor pre vzdeláva-
nie Martin Tomko, Diana Sokoliová z referátu pre štúdium 
v anglickom jazyku a študentka 5. ročníka GVM Alexandra 
Dohnal prezentovali možnosti štúdia všeobecného veteri-
nárskeho lekárstva na študentskom veľtrh SACO STUDENT 
FAIR, ktorý sa konal 1.  –  2. decembra 2022 v Štokholme, vo 
Švédsku. 

 Študenti UVLF a zástupkyne študijného oddelenia od 30. 
novembra do 1. decembra 2022 informovali záujemcov na 
14. ročníku medzinárodného veľtrhu vzdelávania PRO EDU-
CO v košickom Kulturparku.

 Záujemcovia o štúdium na Univerzite veterinárskeho le-
kárstva a farmácie v Košiciach  budú mať možnosť spoznať 
univerzitu a získať podrobné informácie o študijných prog-
ramoch aj na vlastné oči na Dni otvorených dverí 26. janu-
ára 2023.

Služobná kobyla Patrona odišla do policajného dôchodku

 V Jazdeckom areáli 
UVLF sa v stredu 7. de-
cembra 2022 uskutoč-
nila milá slávnosť. Do po-
licajného dôchodku vy-
prevadili  služobnú  ko-
bylu PATRONU.    Na 
slávnostnom ukončení 
výkonu služby v Policaj-
nom zbore sa zúčastnili 
predstavitelia Policajné-
ho zboru SR i príslušníci 
jazdnej polície, zástup-
covia Univerzity vete-
rinárskeho lekárstva a 
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Ako napĺňame zmluvu o spolupráci

farmácie v Košiciach i priaznivci jazdeckého športu. Kobyla 
Patrona bude odteraz v starostlivosti UVLF. Policajný zbor 
ďakuje za jej službu a želá ešte pokojnú jeseň života, veľa 
zdravia, oddychu a čerstvej trávy.
 Služobná kobyla Patrona, plemena Hannoveraner, sa 
narodila 23. apríla 1997 v  Nemecku. Keď mala 13 rokov, 
bola vďaka Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie 
v Košiciach prepožičaná do služieb Policajného zboru a 11 
rokov bola spoľahlivým partnerom kpt. Marcela Kellnera. 
Počas rokov služby sa medzi nimi vytvorilo silné pracovné, 
priateľské a  citové puto.  25-ročná Patrona odslúžila v  ra-
doch Policajného zboru úctyhodných 11 rokov a právom jej 
patrí titul najstaršej služobnej kobyly, aká kedy na oddelení 
jazdnej polície Košice bola. Počas svojho života v  Policaj-
nom zbore nielen naplno plnila úlohy Policajného zboru, 
ale neraz bola aj účastníkom zahraničných policajných pre-
tekov.
 Jedinou slovenskou ozbrojenou zložkou, ktorá pri svojej 
práci využíva kone, je Policajný zbor. Jazdná polícia na Slo-
vensku momentálne disponuje 19 služobnými koňmi, de-

sať z nich je na oddelení jazdnej polície v Bratislave a deväť 
na oddelení jazdnej polície v  Košiciach. Oba útvary majú 
celoslovenskú pôsobnosť a organizačne patria pod odbor 
kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru.
 Hoci sa to možno na prvý pohľad nezdá, využitie služob-
ných koní je rozmanité. Služobné kone sa využívajú najmä 
v členitých a ťažko dostupných terénoch, ale i v okolí miest, 
kde sa konajú kultúrne, spoločenské a športové podujatia 
a  predpokladá sa zvýšené riziko narušenia verejného po-
riadku alebo páchania trestnej činnosti. Policajný jazdec 
má v sedle oveľa lepší rozhľad a prehľad o situácii v okolí. 
Policajt na koni má aj pred ľuďmi na zemi podstatne väčší 
rešpekt. Neoceniteľným prínosom sú služobné kone v ne-
dostupných terénoch pri hliadkovej službe v chatových lo-
kalitách, chránených oblastiach, parkoch, pátracích akciách 
po nezvestných osobách, bezpečnostných opatreniach, ale 
veľkej obľube sa policajné kone tešia pri prezentáciách ich 
práce počas podujatí, ako sú Dni polície či iné podujatia ko-
nané pri príležitosti Dňa detí.

 Na základe Zmluvy o spolupráci medzi Univerzitou vete-
rinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a Ministerstvom 
vnútra SR sa v októbri a  novembri 2022 uskutočnilo nie-
koľko vysoko profesionálnych ukážok práce služobnej hi-
pológie na Oddelení jazdnej polície v Košiciach a služobnej 
kynológie na Oddelení služobnej kynológie v Košiciach. 
 Študenti denného i externého štúdia 3. ročníka študijné-
ho programu vzťah človek – zviera a jeho využitie v caniste-
rapii a hipoterapii absolvovali v rámci študijného predme-
tu služobné zvieratá v praxi aj odborné prednášky spojené 
s  praktickými ukážkami na pracovisku metódy pachovej 
identifikácie v Košiciach a na pracovisku biologickej ochra-
ny Letiska Košice.
 „Takýto efektívny transfer praktických ukážok vynikajúco 
a  kvalitne napĺňa predmet našej zmluvy o  vzájomnej spolu-
práci, ktorej cieľom 
je prepojenie teórie 
s  praxou,“ skon-
štatoval mjr. Mgr. 
Vincent Vaľko  z 
oddelenia jazd-
nej polície Košice 
odboru kynológie 
a  hipológie Pre-
zídia policajného 
zboru.
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Koordinátorov ERASMUS+ hostila naša univerzita

 Na našej univerzite sa v utorok 13. decembra 2022 zača-
lo dvojdňové Stretnutie koordinátorov Erasmus+, na ktoré 
sa prihlásilo sedemdesiat zástupcov slovenských vysokých 
škôl. Na pôde univerzity ich privítala prorektorka pre me-
dzinárodné vzťahy a internacionalizáciu Zita Faixová. 
 Stretnutie koordinátorov Erasmus+ na vysokých školách 
je aktivita, ktorú Národná agentúra programu Erasmus+ 
pre vzdelávanie a odbornú prípravu organizuje dvakrát roč-
ne, zväčša na pozvanie niektorej z vysokých škôl na Sloven-
sku. Na podujatí sa stretávajú zástupcovia každej vysokej 
školy, ktorá má udelenú Chartu Erasmus pre vysokoškolské 
vzdelávanie, a teda je aktívna v mobilitných projektoch pre 
vysokoškolských študentov a zamestnancov.
 „Zimné stretnutie sa zvyčajne venuje informáciám k  nad-
chádzajúcej výzve na podávanie projektov, v  tomto prípade 

je to Výzva 2023 s termínom na podanie žiadostí 23. februára 
2023. V programe však máme zaradené aj témy, ktoré sa týka-
jú horizontálnych priorít programu Erasmus+ - digitalizácia, 
udržateľnosť či inklúzia. Pozvaní sú aj zástupcovia z vysokých 
škôl, ktorí zdieľajú svoju dobrú prax,“ povedala na úvod stret-
nutia sektorová garantka Národnej agentúry programu 
Erasmus+ pre vzdelávanie a  odbornú prípravu Veronika 
Haberlandová. 
 O bezproblémový priebeh celoslovenského stretnutia sa 
postarali riaditeľka UKES Libuša Bodnárová, Dana Šmíd-
tová z referátu pre medzinárodné vzťahy, Mario Benito Se-
gurado z  referátu pre mobility, Viliam Miščo z oddelenia 
IKT a kolegovia a kolegyne z oddelenia prevádzky a investí-
cií i ďalších univerzitných pracovísk. Všetkým patrí poďako-
vanie za spoluprácu a výbornú prezentáciu UVLF.

Fluorescenčný mikroskop pomôže pri vývoji biomateriálov
 Katedra morfologických disciplín  UVLF získala nový flu-
orescenčný mikroskop v hodnote 34 800 eur. Na pracovisku 
anatómie sa vďaka novému prístroju o významný krok do-
predu posunie výskum a  vzdelávanie v oblasti používania 
alternatívnych zvieracích modelov a metód. Priamy biolo-
gický fluorescenčný mikroskop univerzita získala  vďaka fi-
nančnému daru 10 tisíc eur od Nadácie SPP a 20 tisíc eur od 
Nadácie U. S. Steel Košice. Využívať sa bude pri vývoji a testo-
vaní inovatívnych biomateriálov, ktoré sú určené na použitie 
v biomedicíne na regeneráciu kosti a chrupky človeka, resp. 
zvieraťa.
 Pracovisko anatómie na Katedre morfologických disciplín 
UVLF používa na testovanie biomateriálov oplodnené ku-
racie a prepeličie vajcia. Tento alternatívny model je medzi-
stupňom testovania materiálov medzi in vitro (v skúmavke) 
a  in vivo (zaživa) modelmi. Kopíruje tak súčasný vedecký 
trend náhrady experimentálnych zvierat, čím podstatne zni-
žuje ich celkový počet vo výskume. Okrem toho tento model 
dokáže predpovedať správanie sa materiálu v živom orga-
nizme, a tak vyhodnotiť vhodnosť jeho použitia v humánnej 
alebo veterinárnej praxi.
 „Nový mikroskop významnou mierou prispeje k podpore vy-
užívania vtáčieho modelu ako alternatívnej zvieracej metódy 
testovania biomateriálov na našej univerzite. Takýto prístup 
testovania materiálov je na Slovensku jedinečný. Podpora im-
plementácie inovatívnych metodík v biomedicínskom výskume 

významne zlepší konkurencieschopnosť slovenskej vedy v tej-
to oblasti v porovnaní so zahraničnými pracoviskami a skva-
litní tiež vzdelávací proces na UVLF v Košiciach,“ hovorí prof. 
MVDr. Eva Petrovová, PhD.,  z  Katedry  morfologických 
disciplín UVLF. „Očakávame, že vďaka novým technickým 
možnostiam sa zvýši účasť katedry morfologických disciplín 
v domácich a medzinárodných výskumných projektoch, pra-
covisko získa nové patenty a udrží si a pritiahne mladé vedec-
ké talenty zo SR aj zahraničia.“
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Šiesta zrekonštruovaná budova v areáli UVLF opäť slúži svojmu účelu

 Zníženie spotreby energie bolo hlavným cieľom projek-
tu, ktorý zrealizovala Univerzita veterinárskeho lekárstva a 
farmácie v Košiciach (UVLF) v  jednom z pavilónov v areáli 
školy, v ktorom je umiestnená katedra všeobecných kom-
petencií, študijné oddelenie, univerzitná jedáleň a bufet. 
Projekt Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 14 sa 
realizoval v  rámci Operačného programu Kvalita životné-
ho prostredia a bol spolufinancovaný  z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu SR a z vlastných 
zdrojov univerzity. Celkové oprávnené výdavky na realizá-
ciu aktivít projektu dosiahli 978 tisíc eur, z  toho aktuálna 
výška nenávratného finančného príspevku zo štrukturál-
nych fondov bola 929 tisíc eur. Projekt sa realizoval od de-
cembra 2020 do novembra 2022. Dodávateľom stavebných 
prác bola spoločnosť Twinstav, s.r.o., Košice. Na stavbu už 
bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie.
 Pavilón č. 14 prešiel významnou stavebnou obnovou a 
modernizáciou technického vybavenia. Hlavným cieľom 
prác bolo dosiahnuť zníženie spotreby energie pri prevádz-
ke budovy. Pri stavebných prácach sa zatepľoval obvodo-
vý plášť, ostenia a nadpražia výplní otvorov, ale aj základy 
obvodových stien pod terénom do hĺbky základových kon-
štrukcií. Zároveň sa rekonštruovala a zateplila strecha. Vý-
plne okenných a dverných otvorov boli vymenené za plas-
tové s izolačným štvorsklom. V budove bolo nainštalované 
zariadenie na rekuperáciu tepla a jednotky na odvetrávanie 
priestorov hygieny a na odsávanie výparov z chemikálií. 
Meranie, riadenie a regulácia spotreby energie na vykuro-
vanie bola nahradená novým systémom s novým zdrojom 
tepla. Na prípravu teplej vody boli inštalované tepelné čer-
padlá, ktoré nahradili pôvodné elektrické zásobníky. V bu-
dove bolo zrekonštruované aj osvetlenie a zásuvkové roz-

vody, vzduchotechnika a zdravotechnika. Pri rekonštrukcii 
sa predĺžila životnosť stavebných konštrukcií, úpravami sa 
zlepšili požadované funkčné vlastnosti, odstránili sa nedos-
tatky, poruchy, zastaranosť a výrazne sa znížila energetická 
náročnosť budovy.
 Pôvodná budova bola kolaudovaná v roku 1977 a počas 
45 rokov sa obnovovala iba čiastočne pri bežnej údržbe, keď 
sa upravoval vstup, rekonštruovalo schodisko, opravovali 
povrchy, podlahy, maľovali vnútorné priestory. Neustálym 
vplyvom času a najmä atmosférickej vlhkosti dochádzalo k 
degradácii spoločných stavebných konštrukcií, hlavne oba-
lového plášťa. Ďalšie neriešenie vznikajúcich porúch mohlo 
viesť k vážnym poruchám budovy. 
 „Univerzita sa už niekoľko rokov intenzívne zameriava na 
získavanie mimorozpočtových zdrojov na projekty znižova-
nia energetickej náročnosti budov. Máme areál s množstvom 
starších budov, ktoré nezodpovedajú súčasným technickým 
požiadavkám. Aktuálny výrazný rast cien energií len potvrdil 
nevyhnutnosť takýchto riešení, v ktorých musíme pokračovať, 
pretože stále nám zostáva množstvo objektov, ktoré by potre-
bovali obnovu, aby sa zlepšili podmienky pre učiteľov aj štu-
dentov,“ hovorí kvestor UVLF Róbert Schréter. 
 Zrekonštruovaný pavilón č. 14 je už šiestou budovou 
v areáli univerzity, ktorú sa podarilo obnoviť vďaka štruktu-
rálnym fondom Európskej únie zameraným na znižovanie 
energetickej náročnosti a  budovanie energeticky efektív-
neho nízkouhlíkového hospodárstva. Na jednom projekte 
sa aktuálne finišuje a dva ďalšie projekty sa začínajú reali-
zovať. Náklady na šesť doteraz zrealizovaných projektov z 
Operačného programu Kvalita životného prostredia sa blí-
žia k hodnote 6,5 milióna eur.
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Zelená univerzita

Pomohli ste naplniť škatule lásky

 Spolu 70 škatúľ plných milých drobností, ale predovšet-
kým lásky a spolupatričnosti doručili študentky, študenti a 
zamestnanci našej univerzity, ktorí sa zapojili do 5. ročníka 
celoslovenskej výzvy Koľko lásky sa zmestí do krabice od 
topánok. ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa pridali do kampane. 
Jej cieľom bolo spríjemniť Vianoce osamelým a opusteným 
starým ľuďom a potešiť ich darčekom od neznámych ľudí. 
 Do škatule pridali darcovia podľa odporúčania niečo 
sladké, niečo slané, niečo teplé, niečo mäkké, niečo voňavé, 
niečo na zábavu a niečo zo srdca. Prekvapenia, ktoré dosta-
nú seniori v zariadeniach pre seniorov a v domovoch sociál-
nych služieb, pomôžu ozvláštniť atmosféru Vianoc stovkám 
osamelých ľudí. Popri darčekoch sa v škatuliach ocitli aj via-
nočné kresby od detí z Materskej školy na Havanskej ulici 
v Košiciach. Milo ste nás prekvapili, pretože takú odozvu 
sme nečakali. Veríme, že ste mali pri balení u vás doma as-
poň z polovice takú radosť, akú budú mať obdarovaní seni-
ori.  
 Eva Barbušinová,  Adriana Iglódyová a ich kolegyne 

z katedry chovu a 
chorôb zveri, rýb 
a  včiel, ekológie 
a  kynológie  za tri 
dni prebrali sedem-
desiat škatúľ zabale-
ných do vianočných 
papierov. A to nebo-
lo všetko. Rozhodli 
sa, že láskyplný dar 
zdokumentujú aj v 
spoločnosti zvierat, 
aby bolo jasné, že 
medzi seniorov pu-
tuje z Univerzity ve-
terinárskeho lekár-
stva a farmácie v Ko-
šiciach. Prípravy boli 
dokonalé: fotostena 
v cvičebni, 70 škatúľ 
s darčekmi, vianoč-

né rekvizity a ozdoby a štvorica vyparádených štvornohých 
priateľov. Správali sa ako skutočné hviezdy celebritného 
neba, zvyknuté na blesky fotoaparátov. Usmievali sa do ob-
jektívov a pózovali podľa pokynov. Máme radosť aj z týchto 
okamihov, lebo Vianoce už môžu prísť.

Mgr. Zuzana Bobriková
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Vplyv globálnych zmien na životné prostredie, 
zdravie ľudí a zvierat

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v  Košiciach 
a  nórska Nord universitet začali s  prípravou už tretej spo-
ločnej konferencie o  globálnych zmenách pod názvom 
„Vplyv globálnych zmien na životné prostredie, zdravie 
ľudí a zvierat“, ktorú plánujú zorganizovať v dňoch 13. – 16. 
júna  2023  v Košiciach. Podujatie je výsledkom dlhoročnej 
spolupráce oboch univerzít ako dôležitých spoločenských 
aktérov. Chcú ním reagovať na náročné výzvy, ktorým čelí 
ľudstvo za posledné desaťročia.
 Prvú takúto konferenciu univerzity spoločne úspešne zor-
ganizovali v roku 2017 v Košiciach vďaka finančnej podpore 
Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Grantov 
EHP a  Nórska za účasti takmer 120 odborníkov z  rôznych 
krajín sveta. O  dva roky neskôr na ňu organizátori nadvia-
zali konferenciou NordGlobal 2019 v nórskom Bodø, ktorej 
sa zúčastnili a prispeli svojimi prezentáciami aj zástupcovia 
UVLF v Košiciach. Nosnou myšlienkou bilaterálnej aktivity 
oboch univerzít bude spoločná participácia vedcov a vytvo-
renie vzájomných kontaktov s víziou upevnenia už existujú-
cich a vytvárania nových vedecko-výskumných a odborných 
aktivít na medzinárodnej úrovni. 
 Po tretíkrát sa konferencia vráti opäť do Košíc, aby sa stala 
medzinárodnou a  multidisciplinárnou platformou na zdie-
ľanie najnovších vedeckých poznatkov, výmenu skúseností, 
budovanie vzťahov a vedeckých sietí. 

Programový obsah konferencie
Sekcia 1. Dopady globálnych zmien na zdravie ľudí a zvierat 
 – koncept jedného zdravia;
Sekcia 2. Dopady globálnych a klimatických zmien na pro- 
 stredie;
Sekcia 3. Vplyv globálnych a klimatických zmien na zdroje 
 vody a ovzdušie.

Spolupracujúce organizácie
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v  Košiciach, 
 SR
Fakulta biologických vied a akvakultúry, Nord universitet, 
 Bodø, Nórsko

 

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín - Národný kontaktný 
 bod na Slovensku
Parazitologický ústav, Slovenská akadémia vied, SR
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, SR

Klimatické zmeny predstavujú jednu z  najväčších envi-
ronmentálnych, sociálnych a hospodárskych hrozieb sú-
časného sveta 
 Diskutované budú vysokoaktuálne témy podpory trvalo 
udržateľného rozvoja, environmentálne, epidemiologické a 
epizootologické problémy ovplyvňujúcich zdravie humán-
nej a animálnej populácie s vplyvom na ekonomiky krajín.
 Výstupy vo forme príspevkov a abstraktov príspevkov 
budú publikované v recenzovanom zborníku s ISBN.
 Konferencia je určená vedcom všetkých vekových kate-
górií, mladým vedeckým pracovníkom (do 35 rokov), dokto-
random, humánnym a veterinárnym lekárom, odborníkom 
v oblasti biológie, klimatológie, hydrológie, poľnohospodár-
stva, lesníctva a príbuzných odborov. 
Informácie o podujatí nájdete na https://igc.uvlf.sk.

MVDr. Martin Tomko, PhD.
odborný a organizačný garant konferencie
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

 Podporené Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom pros-
tredníctvom Grantov EHP a Nórska. 

 Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch fi-
nancovaných z Grantov EHP a Nórska na Slovensku, navštív-
te stránku www.eeagrants.sk alebo www.norwaygrants.sk.

S hlbokým zármutkom sme prijali správu o úmrtí našich bývalých dlhoročných kolegov.

Dňa 28. novembra 2022 vo veku 73 rokov nás navždy opustil

pán Pavel BALOG.

Posledná rozlúčka so zosnulým bola 1. 12. 2022  v Zamutove.

*************

Dňa 19. decembra 2022 vo veku 77 rokov navždy odišiel

doc. MVDr. Jozef SÝKORA, CSc.

Posledná rozlúčka so zosnulým bola 23. 12. 2022 v  Hrnčiarskych Zalužanoch.

Smútočné oznámenie



26 www.uvlf.sk

 Počas pandémie spôsobenej infekciou koronavírusu (CO-
VID-19), ktorá postihla celý svet, bol tento vzdelávací veľtrh 
v ostatných dvoch rokoch presunutý do on-line priestoru a 
konal sa v digitálnej forme. Saco Student Fair 2022, ktorého 
sa zúčastnila aj UVLF v  Košiciach, bol prvým prezenčným 
veľtrhom od skončenia pandémie. Organizátori uvádzajú, že 
veľtrhu sa zúčastnilo vyše 21 000 návštevníkov. Vysokoškol-
ské štúdium prišli propagovať vzdelávacie inštitúcie z celého 
sveta a zúčastnilo sa ho 114 vystavovateľov. Štúdium veteri-
nárskeho lekárstva propagovala okrem UVLF v Košiciach aj 
Univerzita veterinárskeho lekárstva v Budapešti. 
 Náš stánok bol vybavený rozmanitým propagačným ma-
teriálom, ktorého cieľom bolo predstaviť štúdium študijné-
ho programu veterinárskeho lekárstva na našej univerzite. 
Záujemcovia o  štúdium veľmi kladne hodnotili, že svoje 
skúsenosti ohľadom štúdia, ale aj študentského života v Ko-
šiciach, im v rodnom jazyku sprostredkovala naša študentka, 

ich krajanka, Alexandra Dohnal. Jej účasť na veľtrhu výraz-
ne prispela k zvýšenému záujmu o štúdium u nás. Samotná 
Alexandra zhodnotila veľtrh nasledovne: „Záujem bol naozaj 
veľký, čo si myslím, že nás všetkých milo prekvapilo. Dúfam, že 
medzi študentmi v ďalšom akademickom roku budú aj tí, ktorí 
nás na veľtrhu navštívili. Myslím si, že tieto veľtrhy sú prínosom 
pre našu univerzitu a možnosť ukázať sa na medzinárodnej 
úrovni a získať študentov z rôznych kútov sveta je veľké pozití-
vum. Dúfam, že sa v tejto aktivite bude pokračovať aj naďalej!“.
 Aj my pevne veríme, že niektorí zo záujemcov sa aj vďa-
ka tejto skúsenosti rozhodnú pre štúdium veterinárskeho 
lekárstva na UVLF v  Košiciach a  stanú sa našimi budúcimi 
študentmi.

Mgr. Diana Sokoliová
referát pre štúdium v anglickom jazyku

Študentský veľtrh v Štokholme
 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 
v Košiciach sa po prvýkrát zúčastnila študentské-
ho vzdelávacieho veľtrhu, ktorý sa konal v hlav-
nom meste Švédskeho kráľovstva v Štokholme, a 
to v dňoch 1. a 2. decembra 2022. Univerzitu na 
veľtrhu reprezentovali pani rektorka Dr. h. c. prof. 
MVDr. Jana Mojžišová, PhD., prorektor pre vzde-
lávanie MVDr. Martin Tomko, PhD., pracovníčka 
referátu pre štúdium v  anglickom jazyku Mgr. 
Diana Sokoliová a študentka 5. ročníka študijné-
ho programu všeobecné veterinárske lekárstvo 
v anglickom jazyku Alexandra Dohnal.
 Vzdelávací veľtrh Saco Student Fair je  naj-
väčším študentským veľtrhom konajúcim sa 
vo  Švédsku. Tento veľtrh je pre mnohých švéd-
skych študentov prvým miestom, kde sa začína 
ich cesta hľadania vysokoškolského štúdia. Podľa 
údajov od organizátorov ho každoročne navšte-
vuje najmenej tretina švédskych študentov kon-
čiacich strednú školu, ktorí hľadajú inšpiráciu pre 
ďalšie štúdium. Taktiež je známe, že veľa švéd-
skych študentov má záujem o štúdium v zahrani-
čí, nakoľko veľmi dobre ovládajú cudzie jazyky.  
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Dňa 17. decembra 2022 oslávil krásne životné jubileum – 90 rokov – doc. PhDr. Michal Modrák, CSc.,
ktorý ako pedagóg v oblasti spoločenských vied  pôsobil na našej univerzite v rokoch 1955 – 1970 a 1985 – 1991.

Jubilantovi srdečne blahoželáme a prajeme mu veľa pevného zdravia, šťastia, pokoja a porozumenia v kruhu rodiny.

Blahoželáme jubilantovi

Odbory informujú

Mikulášsky deň na UVLF

 Rozlúčka so starým rokom sa väčšinou spája aj s návšte-
vou Mikuláša na našej univerzite. Ešte pred dvoma rokmi by 
sme určite nepotrebovali slovíčko „väčšinou“. Máme totiž za 
sebou dva covidové roky, plné covidových opatrení, pre kto-
ré nás Mikuláš nemohol navštíviť. Tohto roku však konečne 
prišiel medzi nás. Jeho príchod bol o to vzácnejší a čarovnej-
ší, že napadlo veľa, veľa snehu, čo v areáli našej školy vytvo-
rilo ozaj prekrásnu atmosféru. Bolo síce potrebné trošku sa 
popasovať s príchodom do univerzitnej jedálne, kde sa mali 
deti stretnúť s Mikulášom, ale kto veľmi chcel, tomu sa to po-
darilo. Mikulášsky deň sa konal 11. 12. 2022 o 15. hod., ktorý 
zorganizovala Rada ZO OZ PŠaV UVLF v Košiciach v spolu-
práci s vedením univerzity. Účasť prisľúbilo 120 detí, nuž 
ale pre snehovú kalamitu sa ho nemohli úplne všetky deti 
zúčastniť. Nezradilo nás a ostalo nám verné divadlo Crocus 
Theatre, ktoré u nás nebolo prvýkrát, a naše deti obohatilo 
poučnou rozprávkou Čertovské dedičstvo. Je to príbeh čerta 

Bublifuka, ktorý zdedil parádne čertovinky (lenivosť, nechcel 
sa umývať a nechcel chodiť do školy) a vznikla z toho čertov-
sky dobrá rozprávka. Nuž a po rozprávke prišiel medzi deti 
túžobne očakávaný zasnežený Mikuláš s pomocníkom anje-
lom a pridal sa samozrejme aj Bublifuk, z ktorého sa odrazu 
stal pracovitý a múdry čertík. Počas rozhovorov detí s Miku-
lášom vianočnú atmosféru spríjemňovala v  pozadí hudba, 
a kto si zaslúžil a aj dostal mikulášsky balíček, mohol si za-
tancovať, občerstviť sa fajným teplým čajíkom od Gastromily 
a slanými alebo sladkými pukancami od Klubu Hygiena Ali-
mentorum UVLF. Myslím, že tohtoročný Mikulášsky deň mô-
žeme považovať za príjemný, veselý, podarený  aj vydarený 
a  veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí k tomu prispeli.

MVDr. Zuzana Maková, PhD.
Foto: Emília Nováková, Zuzana Szabóová
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SKŠF informuje

Predvianočný výlet do Zakopaného
 Po zájazdoch na vianočné trhy v Budapešti a Krakove ako 
aj  po „covidovej“ pauze ZO OZ PŠaV UVLF v Košiciach zorga-
nizovala zájazd na vianočné trhy tentoraz do poľského Zako-
paného. 10. 12. 2022 o 8. hodine ráno autobus s účastníkmi 
v dobrej nálade, napriek nepriaznivému počasiu v Košiciach, 
vyrazil do Zakopaného. Tatry nás vítali v „bielom“ a naša ná-
lada bola ešte lepšia, keď sme dorazili do cieľa. Zakopané, 
mesto v bezprostrednej blízkosti Tatier,   je centrom cestov-
ného ruchu a zimných športov a Poliaci mu hovoria „hlavné 
zimné mesto Poľska“. Na ulici Krupówki v  centre mesta už 
vládla vianočná nálada: trhy so šatstvom, suvenírmi, vare-
ným vínom, punčom, reštaurácie s  poľskými špecialitami, 
koče ťahané koňmi, pozemná lanovka Gubalowka a iné. Kaž-
dý z účastníkov zájazdu si prišiel na svoje, či už išlo vianočné 
nákupy, víno, dobré jedlo, návštevu domu obráteného „hore 
nohami“. Podvečer sa rozsvietili vianočné svetlá, čo atmosfé-
ru tohto mestečka ešte gradovalo. Unavení, ale s  peknými 
spomienkami sme sa vo večerných hodinách vrátili do „upr-
šaných“ Košíc. 

Edina Sesztáková
Foto: Ingrid Vrabcová, Milka Nováková

UNIZBER liekov priniesol takmer 40 kilogramov odpadu

 Dvojdňový UNIZBER liekov, ktorý 7. a 8. novembra 2022 
zorganizovali Spolok košických študentov farmácie, Univer-
zitná lekáreň a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmá-
cie v Košiciach, priniesol spolu takmer 40 kilogramov od-
padu. Podstatnú časť z neho (28,7 kg) tvoril liekový odpad: 
25,7 lieky a 3 kg injekcie. Ďalších vyše desať kilogramov tvoril 
odpad, ktorý nemal byť odovzdaný do lekárne. Najmenšiu 
časť tvorili plasty (0,5  kg), ďalšiu papier - najmä vonkajšie 
obaly a príbalové informácie liekov (3,5 kg) a iný komunálny 
odpad – výživové doplnky, homeopatiká, či kozmetika (6,4 
kg). 
Zber liekov zabezpečovali priamo v lekárni Simona Hisi-
rová, Dominika Kováčová, Viktória Pogányová, Ivana 
Golianová, Andrej Hanzel, Monika Tremková, Michaela 
Šmírová, Monika Vasilová a PharmDr. Monika Fedorová, 

PhD. Ďalšiu pomoc pri  príprava grafiky, menoviek a  infor-
mačných materiálov poskytla Bronislava Pokorná, o tlač le-
tákov sa postarala Unvierzitná knižnica a edičné stredisko. 
Členky a členovia Spolku košických študentov farmácie po-
žiadali ľudí, ktorí do lekárne priniesli staré lieky, aby sa zapo-
jili aj do dotazníkového prieskumu. Vyplynulo z neho, že 80 
percent ľudí nevyhadzuje lieky do komunálneho odpadu. Ak 
vyhadzujú, tak preto, že lekárne nebrali exspirované lieky; je 
to najjednoduchší spôsob likvidácie; nevedeli, že sa lieky 
odovzdávajú; bolo to jednoduchšie, rýchlejšie alebo nemali 
na výber.
 „Najviac klientov sa o  UNIZBERE liekov na UVLF dozvedelo 
zo sociálnych sietí (až 57 percent), ďalších 15 percent získalo 
informáciu z letákov, alebo z elektronickej komunikácie na uni-
verzite. Prevažná väčšina respondentov by privítala podobné 
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podujatie aj v budúcnosti. Až 74 percent preferuje zber dvakrát 
do roka. Na základe týchto poznatkov budeme odporúčať, aby 
sa v budúcom roku organizoval UNIZBER dvakrát ročne a trval 
tri dni, s väčším časovým rozptylom. Hlavnú pozornosť budeme 
venovať propagácii na sociálnych sieťach, v dostatočnom ča-
sovom predstihu budeme posielať informácie študentom a za-
mestnancom univerzity aj prostredníctvom elektronickej pošty. 
Pri edukácii nás čaká dôležitá úloha – naučiť ľudí, aby odovzdá-
vali lieky bez vonkajších papierových obalov a príbalových letá-
kov, ktoré sa dajú separovať bežne v domácnosti,“ povedala po 
vyhodnotení UNIZBERU liekov Simona Hisirová zo Spolku 
košických študentov farmácie.

Mikuláš aj „prezenčne“

 Mikuláš mal toho roku veľmi veľa práce, lebo konečne mo-
hol rozdávať darčeky prezenčne, nielen dištančne. A tak sa 
na našu univerzitu dostal až po tom, čo obišiel všetky školo-
povinné deti, v stredu 7. decembra 2022. Vysokoškoláci si na 
Mikuláša i jeho sprievod trpezlivo počkali a tešili sa ešte viac, 
ako keby prišiel 6. decembra. Ochotne prezradili všetky svoje 
hriechy a ešte ochotnejšie dobré skutky. Čertovsky veľká kni-
ha je už nimi poriadne naplnená. Kto pridal riekanku alebo 
pesničku, neobišiel bez odmeny. Kto si žiadnu nepamätal a 
navyše hneval, dostal kus kvalitného uhlia (čo je v týchto ča-

soch možno lepší artikel ako čokoláda...). Pani rektorka Jana 
Mojžišová sa nehanbila, zaspievala pesničku a dostala od-
menu. Dobre pochodili aj prorektori –  Martin Tomko pridal 
vtip a Jozef Nagy milé slovo.
 Spolok košických študentov farmácie je fantastický, 
lebo jeho členky a členovia potešili všetkých, čo boli v stre-
du v areáli univerzity. ĎAKUJEME!!!

Mgr. Zuzana Bobriková

 Prezídium KVL SR zvoláva každoročne snem komory ako 
najvyšší orgán našej stavovskej organizácie. Po minuloroč-
nej anomálii, kedy z dôvodu predpokladanej zhoršujúcej 
sa pandemickej situácie v súvislosti s ochorením CVID-19 v 
pokročilom jesennom období sa snem komory konal na za-
čiatku októbra, bol riadny snem zvolaný v tomto roku na 26. 
novembra 2022 do Kongresového centra Tatralandia v Lip-
tovskom Mikuláši. Posledný novembrový víkend je už tradič-
ne rezervovaný v nabitom kalendáriu akcií komory pre toto 
významné podujatie v živote našej stavovskej organizácie.
 Prezident KVL SR  MVDr. Ľubomír Kráľ otvoril snem a pri-
vítal prítomných členov KVL SR. Oznámil výsledok sčítania 
počtu fyzicky a/alebo formou splnomocnenia prítomných 
členov prezentačnou komisiou. Z 1 547 riadnych členov 

KVL SR sa  prezentovalo 195 členov, čo bolo 12,6 % všetkých 
členov komory. Následne prezident KVL SR snem prerušil a 
vyhlásil jeho pokračovanie o jednu hodinu. Uplynutím sta-
noveného a vyhláseného časového limitu prerušeného sne-
mu, podľa vyhlásenia prezidenta KVL SR MVDr. Ľubomíra 
Kráľa, sa pokračovalo v XXXII. sneme KVL SR o jednu hodinu, 
ktorý otvoril MVDr. Ľubomír Kráľ, prezident KVL SR, a poveril 
vedením XXXII. snemu viceprezidenta KVL SR MVDr. Ľubo-
míra Novotného, zároveň bol viceprezident MVDr. Ľubomír 
Novotný vedením snemu bol poverený. Predsedajúci sne-
mu rovnako privítal prítomných a ujal sa už po dlhoročných 
skúsenostiach s bravúrou jemu vlastnou vedenia snemu. Po 
schválení potrebných náležitostí pre riadny priebeh snemu 
privítal pozvaných hostí.  Rokovanie XXXII. snemu komory 

KVL SR informuje
XXXII. snem KVL SR
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poctili svojou účasťou prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., ústredný 
riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, prof. 
MVDr. Alexandra Trbolová, PhD., prorektorka pre klinickú 
činnosť a styk s praxou UVLF v Košiciach, MVDr. Anton Do-
stál, PhD., z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidie-
ka SR, MVDr. Marian Gajdoš, riaditeľ  Ústavu štátnej kontroly 
veterinárnych biopreparátov a liečiv, MVDr. Jozef Pokorný, 
riaditeľ Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov a MVDr. 
Eva Šuláková, členka Predstavenstva KVL ČR. 
 Po príhovoroch hostí pokračoval Snem KVL SR v zmys-
le navrhnutého a schváleného programu. Správu prezídia 
predniesol prezident KVL SR MVDr. Ľubomír Kráľ. Správu do-
zornej komisie predniesla MVDr. Veronika Patoprstá, pred-
sedníčka komisie, a správu disciplinárnej komisie prednie-
sol jej predseda MVDr. Pavol Zubrický. Snem okrem iného 
schválil plán hospodárenia KVL SR pre rok 2023 a uznesenia 
súvisiace s hospodárením. Snem v navrhovaných zmenách 
Stanov KVL SR ponechal vo volebnom poriadku; Druhá časť 
Navrhovanie kandidátov; § 6 pôvodné znenie, teda  „Ak 
bude ten istý kandidát zvolený do rôznych orgánov, pone-
chá sa na jeho rozhodnutí, v ktorom orgáne chce pracovať.“ 
a v sociálnom poriadku prijal §5 „Na písomné požiadanie ko-
mora môže oslobodiť súkromnú veterinárnu lekárku, ktorá 
je riadnou členkou komory, pri narodení dieťaťa od platenia 
členského poplatku v plnej výške na jeden rok. O toto musí 
súkromná veterinárna lekárka požiadať písomne do šiestich 
týždňov po narodení dieťaťa a narodenie dieťaťa musí nále-

žite preukázať. Oslobodenie od platenia členského poplatku 
bude účinné v nadchádzajúcom kalendárnom roku po roku, 
v ktorom súkromná veterinárna lekárka komoru požiada. 
Následne pôvodný § 5  sa označí ako § 6.
 Záverečné slovo patrilo prezidentovi KVL SR, ktorý poďa-
koval všetkým prítomným za účasť a ich záujem o dianie v 
komore. Okrem šťastného návratu domov zaželal prítom-
ným členom komory hlavne pevné zdravie a veľa úspechov 
v ich náročnej práci.
 Ako je už, žiaľ, smutnou tradíciou, aj na tomto sneme v 
druhom roku aktuálneho volebného obdobia sa zúčastnila 
takpovediac tá istá skupina členov ako každoročne, ktorej 
záleží na dianí v komore a zároveň odzneli znepokojujúce 
hlasy o žalostnom nezáujme mladších kolegov o naše sta-
vovské veci. Iste, aj tu platí česť patrí výnimkám niekoľkým 
mladým kolegom, ktorí by sa dali spočítať na prstoch jede-
nej ruky. Spravovanie našej stavovskej organizácie v týchto 
nie práve jednoduchých časoch je náročné a bez náležitých 
skúseností veľmi nebezpečné pre pozitívne smerovanie a 
udržanie súčasného konsolidovaného stavu. Verím, že nad-
chádzajúci volebný rok bude v znamení aktivizácie novej ge-
nerácie schopných, zanietených, slušných a zodpovedných 
kolegov z mladšej generácie, ktorým by sme mohli odovzdať 
dlhoročné skúsenosti so spravovaním Komory veterinárnych 
lekárov SR.

MVDr. Ľubomír Kráľ, prezident KVL SR

Naše družstvo úspešné na celoslovenskom bowlingovom turnaji
 Dňa 11. novembra 2022 sa v obchod-
nom centre Galéria v Košiciach uskutoč-
nil 1. celoslovenský bowlingový turnaj o 
Pohár predsedu združenia vysokých škôl 
a priamo riadených organizácií. Prvý roč-
ník organizačne zabezpečila Rada zák-
ladných odborových organizácií OZPŠaV 
na Technickej univerzite v Košiciach. 
 Turnaja sa zúčastnili štyri družstvá: 
Technická univerzita vo Zvolene, ktorá 
tvorila družstvo spolu so zástupcami Od-
borového zväzu pracovníkov školstva a 
vedy na Slovensku v Bratislave, Univerzi-
ta veterinárskeho lekárstva a farmácie v 
Košiciach (UVLF), Prešovská univerzita v 
Prešove (UNIPO) a Technická univerzita 
v Košiciach (TUKE). Rozhodcom turnaja 
bol prof. Ing. Tibor Kvačkaj, DrSc., ktorý 
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dozeral na dodržiavanie medzinárodne platných pravidiel 
bowlingového turnaja. Družstvo našej univerzity reprezen-
tovali hráči MVDr. Boris Semjon, PhD. (kapitán), Natália Gre-
gová, Emília Nováková, Lenka Perháčová, Ing. Štefan Gran-
čák, MVDr. Martin Kožár, PhD., doc. MVDr. František Zigo, 
PhD., a Štefan Fedorčák.
 V turnaji o putovný Pohár predsedu združenia vysokých 
škôl a priamo riadených organizácií zvíťazilo družstvo TUKE 
s priemerným počtom 782 bodov. Na druhom mieste sa 
umiestnilo družstvo UVLF s priemerným počtom 692,4 bo-
dov. Tretie skončilo družstvo UNIPO s priemerným počtom 
638,3 bodov. 
 Predseda združenia doc. Ing. Miroslav Habán, PhD., spolu 
s predsedom zväzu Ing. Pavlom Ondekom ocenili aj najlep-
šie hráčky turnaja. Najlepšou hráčkou bowlingu sa stala doc. 

Ing. Jana Bidulská, PhD. (TUKE) s priemerom 126,3 bodov. 
Druhé miesto obsadila Emília Nováková (UVLF) s priemerom 
125,6 a v poradí tretia skončila Jarmila Myrónová (UNIPO) s 
priemerom 107,6 bodov. Najlepším hráčom turnaja sa stal 
Ján Bodnár (TUKE) s priemerom 155,6. Druhé miesto obsadil 
doc. MVDr. František Žigo, PhD. (UVLF) s priemerom 147 bo-
dov. Tretie miesto obsadil Dušan Rybár (TUKE) s priemerom 
140,6 bodov.  
 Ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa na ďalší roč-
ník turnaja v roku 2023 v Bowlingovom národnom centre v 
Bratislave.  Športu zdar! 

MVDr. Boris Semjon, PhD.
Foto: prof. RNDr. Blažej Pandula, CSc.

Jesenný beh okolo internátov vyhrali Leóny a Matej
 Pracovisko telesnej výchovy a  športu Katedry všeobec-
ných kompetencií UVLF a TJ Slávia UVLF zorganizovali v stre-
du 9. novembra 2022 Jesenný beh okolo internátov. Na trať 
s  dĺžkou 1200 m (ženy) a  2400 m (muži) vybehlo spolu 14 
účastníkov (desať žien, štyria muži). 
 „Pre troch z nich to nebol prvý beh, trať poznali, preto sa sna-
žili o čo najlepší výkon. Skúsenosť im pomohla pri získaní me-
daily a zlepšení svojho osobného času. Matej Orságh ako naj-
starší štartujúci len potvrdil svoju výkonnosť a nepustil svojich 
kolegov pred seba. V ženskej kategórii  to ale nestačilo, pretože 
svoj deň mala zahraničná študentka Léony Barthélemy z Fran-
cúzska a právom si odniesla zlatú medailu,“ komentovala vý-
kony vedúca pracoviska telesnej výchovy a  športu Beáta 
Gajdošová. 
 
Výsledky ženy:
miesto: Leóny Barthélemy 2 GVM
miesto: Katka Štefaňáková 4 FA
miesto: Mariana Marusinová 1 KYNO

Výsledky muži:
miesto: Matej Orságh 6 VVL
miesto: Dávid Pikora 3 VVL
miesto: Jakub Kaniak 1 VVL

Zádiel ponúkol nádherné jesenné inverzné počasie
 Ten, kto sa v nedeľu 13. novembra 
2022 prihlásil na príjemnú jesennú turistiku 
v Zádielskej tiesňave, určite prežil nádher-
ný deň. Deň bol ako vystrihnutý z učebnice 
meteorológie – pravé jesenné počasie pri-
nieslo v  dolinách hmlu a  vo vyšších polo-
hách nádherné slnko, jasnú oblohu a úžas-
né výhľady. Inverzný deň ako stvorený na 
jesennú turistiku sa vydaril presne tak, ako 
si to predstavovali organizátori z pracovis-
ka telesnej výchovy a športu KVaK, TJ Slávia 
UVLF. 
 „Mali sme z  toho veľkú radosť. Dokonca 
šesť zahraničných študentov využilo ponu-
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ku a pridali sa k nám aj napriek tomu, že mali študijné plány. 
Túžba po poznávaní krásnych miest bola väčšia a  neľutovali. 
Výhľad sme síce od začiatku nemali taký, na aký sme zvyknutí, 
ale čaro hmly, slnka a príjemného, jesenného tepla bolo úžas-

né. Výhľad do doliny pokrytej hmlu ako šľahačka bol jedinečný. 
Študentom sa to páčilo, tak čo viac si môžeme želať,“ skonšta-
tovala Beáta Gajdošová z pracovisko TVaŠ. Body k zápočtu 
z telocviku sú príjemný a zaslúžený bonus.

Športové Mikulášske dni 2022

 Pracovisko telesnej výchovy a  športu Katedry všeobec-
ných kompetencií UVLF pozdravilo Mikuláša po svojom. Od 
29. novembra do 8. decembra 2022 sa uskutočnili športové 
Mikulášske turnaje. 
 Turnaj odštartovala lukostreľba, do ktorej bolo zapojených 
desať súťažiacich, z toho traja chlapci. Presnou muškou si vy-
strieľali medailové umiestnenia strelkyne: 1. miesto – Kristí-
na Šidlová, 2. miesto – Karin Kobyľanová, 3. miesto –  Ivo-
na Kotianová. Traja študenti si rozdelili medaily nasledovne 
1. miesto – Michal Kavuľ, 2. miesto – Oliver Than, 3. miesto 
– Matúš Heldák.
 Ďalším hracím dňom pokračoval turnaj vo volejbale, kde 
sa zapojilo až sedem družstiev, z toho dve zahraničné. O 
dobrú náladu a súťaživosť nebola núdza. Športovci podávali 
výborné výkony a tie sa podpísali na vynikajúcich zápasoch. 
Medailové umiestenie si rozobrali družstvá: 1. miesto – Er-
ror, 2. miesto –  ZAŠ 2, 3. miesto –  ZAŠ 1. 
 Tretí hrací deň mal na programe súťaž v mix bedmintone 
a stolnom tenise. Do bedmintonu sa taktiež zapojili aj zahra-
niční študenti, ktorí mali zastúpenie v dvoch dvojiciach. Na 
1. mieste – Alexandra Hošková, Dominik Borčík, 2. mies-

to – Adeline Brosaud, Clément Colas, 3. miesto –  dvojica 
Léony Barthélemy, César Revoirard.  V stolnom tenise sa 
stretli Jakub Medvec a Ján Marchevka. Úspešnejší v tejto 
dvojhre bol Ján, ktorý zvíťazil. 
 Na svoje si prišli aj priaznivci hudby, posilňovania a kardia 
v jednom: Pilates mix v ,,červenom” celé cvičenie  sa nieslo v 
rytme, tempe a zábave. 
 V programe športov bol aj florbal, do ktorého sa prihlásilo 
aj družstvo našich Zamestnancov, tí aj spolu s kolegyňami 
sa nenechali zahanbiť mladšími hráčmi a dobrým výkonom 
obsadili 2. miesto. Tretie miesto si vybojovali Chlapské jaho-
dy. Prvenstvo si vybetónoval tím Betonári.  
 Posledný Mikulášsky deň ukončil futbalový turnaj. Niesol 
sa v tréningovom duchu, pretože sa prihlásili, žiaľ, len dve 
družstvá Škodci a Snežienky. Práve druhé menované si vy-
bojovalo prvú priečku. 
 „Máme radosť z hojnej účasti a tešíme sa na najbližšie turna-
je, na ktorých si študenti opäť zmerajú sily a zručnosti. Tentoraz 
pôjde o veľkonočných zajačikov!“ povedal po skončení špor-
tových Mikulášskych dní Lukáš Varga z pracoviska telesnej 
výchovy a športu KVK.

Chcem byť slepý, Bože,
a či sa to môže?

Chcem sa srdcom dívať,
všetkých ľudí vnímať - narovnako.

Chcem byť hluchý, Bože,
či mi to pomôže?

Počuť srdcom pieseň mieru,
v láske nikdy žiadnu mieru - nepoznať.

Byť či nebyť

Chcem byť nemý, Bože,
nevytasiť nože,

keď mi blížny niečo zdelí,
vypočuť ho, srdcom smelým - pochopiť.

Poďme spolu oslepnúť,
vedno zdolať ťažkú púť.

Či nie je nad nami rovný kus neba?
Či nejeme všetci tú istú skyvu chleba?

Poďme spolu onemieť,
semä zla si z duše plieť.

V každom z nás slovo lásky drieme,
srdcom si všetko tichučko povieme.

Poďme spolu ohluchnúť,
balvanom zvukov srdcom hnúť

a načúvať ľudským nárekom,
tak byť či nebyť - človekom?!

LM


