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I.  

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O UNIVERZITE 

 
NÁZOV UNIVERZITY 

 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 

 

ZAČLENENIE UNIVERZITY 
  

Univerzitná vysoká škola  

 

TYP UNIVERZITY   
 

Verejná vysoká škola  

 

POSLANIE UNIVERZITY 

 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (ďalej len „UVLF“) bola 

zriadená zákonom Slovenskej národnej rady č. 1/1950 Zb. pôvodne ako Vysoká škola 

veterinárska v Košiciach. Zmenu názvu na Univerzitu veterinárskeho lekárstva v Košiciach 

upravil zákon Slovenskej národnej rady č. 137/1992 Z. z. o zmene názvu Vysokej školy 

veterinárskej v Košiciach. Zmenu názvu na Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 

v Košiciach upravil zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 569/2009 Z. z. o zmene 

názvu Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach. 

UVLF je jedinou inštitúciou svojho druhu pre univerzitné veterinárske vzdelávanie 

v Slovenskej republike. Je taktieţ jednou z inštitúcií poskytujúcej univerzitné farmaceutické 

vzdelávanie v Slovenskej republike. 

Základnou úlohou UVLF je poskytovať vysokoškolské pregraduálne a postgraduálne 

veterinárske a farmaceutické vzdelávanie na základe tvorivého vedeckého bádania v oblasti 

veterinárskych vied a farmácie. 

Štúdium na UVLF sa riadi: 

a) zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

b) študijným poriadkom, 

c) študijným programom, 

d) štipendijným poriadkom, 

e) disciplinárnym poriadkom. 

 UVLF je monofakultnou univerzitou a v súčasnosti vzdeláva absolventov v nasledovných 

študijných programoch: 

1. kynológia (ďalej len „ŠP K“) 

2. bezpečnosť krmív a potravín (ďalej len „ŠP BKaP“) 

3. spoločný študijný program  náuka o ţivočíchoch (ďalej len „ŠP NŢ“) 

4. všeobecné veterinárske lekárstvo (ďalej len „ŠP VVL“) 

5. hygiena potravín (ďalej len „ŠP HP“) 

6. farmácia (ďalej len „ŠP F“) 

7. trh a kvalita potravín (ďalej len „ŠP TaKP“) 

8. doktorandské študijné programy 

V ŠP K je moţné absolvovať vysokoškolské bakalárske vzdelanie 1. stupňa; absolventom 

po jeho úspešnom ukončení je udelený titul „Bc.“ (bakalár). 

V ŠP BKaP je moţné absolvovať vysokoškolské bakalárske vzdelanie 1. stupňa;   

absolventom po jeho úspešnom ukončení je udelený titul „Bc.“ (bakalár). 
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V ŠP NŢ je moţné absolvovať vysokoškolské bakalárske vzdelanie 1. stupňa;   

absolventom po jeho úspešnom ukončení je udelený titul „Bc.“ (bakalár). Je to spoločný ŠP 

so zahraničným partnerom a štúdium sa uskutočňuje v jazyku anglickom. 

V  ŠP VVL a  v ŠP HP je moţné absolvovať vysokoškolské vzdelanie doktorské  

6-ročné (spojený 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia); absolventom po jeho úspešnom 

ukončení je udelený titul „MVDr.“ (doktor veterinárskeho lekárstva). ŠP VVL je moţné za 

rovnakých podmienok ako v jazyku slovenskom za školné študovať aj v jazyku anglickom. 

V ŠP F je moţné absolvovať vysokoškolské magisterské vzdelanie (spojený 1. a 2. stupeň 

vysokoškolského štúdia); absolventom po jeho úspešnom ukončení je udelený titul „Mgr.“ 

(magister). 

V ŠP TaKP je moţné absolvovať vysokoškolské magisterské vzdelanie (2. stupeň 

vysokoškolského štúdia); absolventom po jeho úspešnom ukončení je udelený titul „Mgr.“ 

(magister). 

V zhode s § 2 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov zabezpečuje UVLF 16 študijných  programov 3. stupňa v internej 

a externej forme. Absolventom po ich úspešnom ukončení je udelený titul „PhD.“ 

(philosophiae doctor). 

UVLF v Košiciach od akademického roku 2007/2008 poskytovala externú formu štúdia 

bakalárskeho ŠP K a BKaP a magisterského ŠP TaKP bezplatne.  

Povinnosť vyberať školné za nadštandardnú dĺţku štúdia a súbeţné štúdium na viacerých 

vysokých školách nám v akademickom roku 2009/2010  vyplýva z novely zákona č. 131/2002 

Z. z. o vysokých školách. 

 

VEDENIE UNIVERZITY 

 

Rektor 

Meno a priezvisko: prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD. 

Funkčné obdobie: od 1. 2. 2011 do 31. 1. 2015 (2. funkčné obdobie) 

Dátum vymenovania za rektora: 21. 1. 2011 

 

Prorektori  

 

Prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť 

Meno a priezvisko: prof. MVDr. Jana Mojţišová, PhD. 

Funkčné obdobie: od 1. 3. 2011 do 28. 2. 2015 (2. funkčné obdobie) 

Dátum vymenovania za prorektora: 28. 2. 2011 

 

Prorektorka pre zahraničné a doktorandské štúdium 

Meno a priezvisko: prof. Ing. Oľga Ondrašovičová, CSc. 

Funkčné obdobie: od 1. 3. 2011 do 28. 2. 2015 (2. funkčné obdobie) 

Dátum vymenovania za prorektora: 28. 2. 2011 

 

Prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky 

Meno a priezvisko: prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc. 

Funkčné obdobie: od 1. 3. 2011 do 28. 2. 2015 (2. funkčné obdobie) 

Dátum vymenovania za prorektora: 28. 2. 2011 

 

Prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality 

Meno a priezvisko: doc. MVDr. Peter Korim, CSc. 

Funkčné obdobie: od 1. 3. 2011 do 28. 2. 2015 (2. funkčné obdobie) 
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Dátum vymenovania za prorektora: 28. 2. 2011 

Prorektor pre klinickú činnosť a  rozvoj školy  

Meno a priezvisko: doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD. 

Funkčné obdobie: od 1. 3. 2011 do 28. 2. 2015 (1. funkčné obdobie) 

Dátum vymenovania za prorektora: 28. 2. 2011 

 

Kvestorka 

Meno a priezvisko: JUDr. Silvia Rolfová 

 

AKADEMICKÝ SENÁT UNIVERZITY 

 

Predseda AS UVLF: 

MVDr. Peter Lazar, PhD. 

 

Predsedníctvo AS UVLF: 

 

1. MVDr. Peter Lazar, PhD.,  člen AS od 1. 7. 2002, predseda AS od 1. 7. 2006  

2. doc. MVDr. Pavel Maľa, PhD., člen AS od 1. 7. 2006,  predseda komory zamestnancov 

AS, podpredseda AS 

3. doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., člen AS od 1. 7. 2002, tajomník AS od 1.7.2006 

4. Marek Ulbrík, študent, člen AS od 1. 7. 2006 do 30. 6. 2010,  predseda komory študentov 

AS a podpredseda AS od 1. 7. 2006 do 30. 6. 2010 

5. Andrej Récky, študent, člen AS od 1. 7. 2010, predseda komory študentov AS a 

podpredseda AS  od 1. 7. 2010 

 

Členovia akademického senátu UVLF 

 

Komora zamestnancov 

1. doc. MVDr. Zita Faixová, PhD.,  členka AS od 1. 7. 2006 

2. RNDr. Beáta Holečková, PhD.,  členka AS od 1. 7. 2007 do 30. 6. 2010 

3. doc. RNDr. Emil Holoda, CSc.,  člen AS od 1. 7. 2002 do 30. 6. 2010  

4. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.,  členka AS od 1. 7. 2006  

5. MVDr. Anna Laciaková, PhD., členka AS od 1. 8. 2006 do 30. 6. 2010 

6. MVDr. Peter Lazar, PhD.,  člen AS od 1. 7. 2002 , predseda AS od 1. 7. 2006 

7. doc. MVDr. Pavel Maľa, PhD., člen AS od 1. 7. 2006, predseda komory zamestnancov 

AS a podpredseda AS od 1. 7. 2006 

8. prof. MVDr. Pavol Mudroň, PhD., člen AS od 8. 3. 2007 do 30. 6. 2010  

9. MVDr. Pavel Naď, PhD.,  člen AS od 8. 3. 2007  

10. doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD.,  člen AS od 1. 7. 2002, tajomník AS od 1. 7. 2006 

11. MVDr. Radomíra Nemcová, PhD., členka AS od 1. 7. 2010 

12. doc. MVDr. Anna  Ondrejková, PhD., členka AS od 1. 7. 2010 

13. MVDr. Ľubomír Páleník, PhD.,  člen AS od 8. 3. 2007 do 30. 6. 2010 

14. PharmDr. Zdenko Pirník, PhD., člen AS od 1. 7.  2010 

15. prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., člen AS od 1. 7. 2010 

16. doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD.,  člen AS od 1. 7. 2006 do 30. 6. 2010 

17. doc. MVDr. Igor Valocký, PhD., člen AS od 1. 7. 2006  

18. prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.,  člen AS od 1. 7. 2002  
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Komora študentov 

1. Monika Draţovská, členka AS od 1. 7 .2010 

2. Kristína Froncová,  členka AS od 20. 2. 2008 do 30. 6. 2010 

3. Barbora Chvojková, členka AS od 1. 7. 2010 

4. MVDr. Juraj Harkabus, člen AS od 1. 7. 2010 

5. Tomáš Krupa, člen AS od 1. 7. 2010 

6. Peter Ludha, člen AS od 24. 2. 2009 

7. Miroslava Matíková, členka AS od  24. 2. 2009  

8. Vlasta Perţelová, členka AS od 20. 2. 2008 do 30. 6. 2010 

9. MVDr. Marián Prokeš,  člen AS od 20. 2. 2008 do 30. 6. 2010 

10. Andrej Récky, člen AS od 1. 7. 2010, predseda komory študentov AS a podpredseda AS 

od 1. 7. 2010 

11. Marek Ulbrík, člen AS od 1. 7. 2006 do 30. 6. 2010, predseda komory študentov AS a 

podpredseda AS do 30. 6. 2010 

12. Peter Zaleha, člen AS od 1. 7. 2006 do 30. 6. 2010 

 

VEDECKÁ RADA UNIVERZITY 

 

Členovia akademickej obce 

 

1. prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD. – predseda  

– mikrobiológia 

2. prof. MVDr. Oľga Burdová, PhD.   

– hygiena prostredia a potravín 

3. prof. MVDr. Ján Danko, PhD.   

– veterinárna morfológia 

4. prof. MVDr. Ján Dianovský, PhD.  

– veterinárna fyziológia 

5. doc. MVDr. Peter Korim, CSc.   

– hygiena prostredia a potravín 

6. prof. MVDr. Gabriel Kováč, DrSc.  

– vnútorné choroby zvierat a farmakológia 

7. prof. MVDr. Marián Kozák, PhD.  

– vnútorné choroby zvierat a farmakológia 

8. prof. MVDr. Valent Ledecký, CSc.  

– veterinárna chirurgia 

9. prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.  

– hygiena prostredia a potravín  

10. prof. MVDr. Valéria Letková, PhD.  

– infekčné a invázne choroby 

11. prof. MVDr. Dionýz Máté, PhD.   

– hygiena potravín 

12. prof. MVDr. Jana Mojţišová, PhD.  

– infekčné a parazitárne choroby zvierat 

13. prof. MVDr. Pavol Mudroň, PhD.  

– vnútorné choroby zvierat 

14. prof. MVDr. Miloslav Ondrašovič, CSc. 

– hygiena chovu zvierat a životné prostredie 

15. prof. Ing. Oľga Ondrašovičová, CSc.  

– hygiena chovu zvierat a životné prostredie 
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16. prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.   

– mikrobiológia 

17. prof. MVDr. Peter Reichel, PhD.  

– vnútorné choroby zvierat a farmakológia 

18. prof. MVDr. Vladimír Vajda, PhD.  

– veterinárna fyziológia 

19. doc. MVDr. Igor Valocký, PhD.   

– veterinárne pôrodníctvo a gynekológia 

20. prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.   

– biochémia 

 

Nečlenovia akademickej obce 

1. PharmDr. Tibor Czuľba – prezident regionálnej Slovenskej lekárnickej komory KSK 

– farmácia 

2. prof. MVDr. Pavol Dubinský, DrSc. – Parazitologický ústav SAV Košice 

– infekčné a invázne choroby 

3. doc. MVDr. Juraj Koppel, DrSc. – riaditeľ ÚFHZ SAV Košice 

– veterinárna morfológia a fyziológia 

4. prof. MVDr. Michal Novák, DrSc. – riaditeľ Neuroimunologického ústavu SAV  

Bratislava 

– mikrobiológia a imunológia 

5. MVDr. Ján Pliešovský, CSc. – ústredný riaditeľ ŠVPS  SR  Bratislava 

– všeobecné veterinárske lekárstvo 

6. MVDr. Ladislav Stodola – prezident Komory veterinárnych lekárov SR  Bratislava  

– všeobecné veterinárske lekárstvo 

7. doc. MVDr. Leoš Pavlata, CSc. – dekan FVL VFU Brno 

– vnútorné choroby zvierat 

8. prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. – rektor VFU Brno 

– súdne a verejné veterinárske lekárstvo 

9. prof. MVDr. Lenka Vorlová, CSc. – dekanka FVHE VFU Brno 

– hygiena potravín 

10. doc. RNDr. Milan Ţemlička, CSc. – dekan FaF  VFU Brno 

– farmácia 

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA PRE ŠTUDENTOV 

 
1. prof. MVDr. Jana Mojţišová, PhD. – predsedníčka, zamestnankyňa 

2. prof. Ing. Oľga Ondrašovičová, CSc. – predsedníčka, zamestnankyňa 

3. doc. MVDr. Peter Korim, PhD. – člen, zamestnanec 

4. MVDr. Boris Vojtek – zástupca doktorandov 

5. Peter Ludha – zástupca študentov 

6. Andrej Récky – zástupca študentov 

 
SÚČASTI UNIVERZITY 

 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je monofakultná univerzita 

a nečlení sa na fakulty. 

 

OSTATNÉ SÚČASTI UNIVERZITY 

(Pracoviská uvedené v súlade s § 21 ods. 1 písm. b) a c) zákona o vysokých školách) 
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Vedecké, výskumné a vývojové pracoviská 

Národné referenčné laboratórium pre pesticídy 

Spoločné pracovisko IVVL a UVLF pre senzorickú analýzu potravín 

Klinické laboratórium 

Referenčné pracovisko pre výţivu a produkčné zdravie zvierat UVLF v Košiciach 

Pracovisko analýzy DNA 

 

Informačné a pedagogické pracoviská 

Ústav vedeckých informácií a kniţnica 

Múzeum histórie veterinárskeho lekárstva UVLF v Košiciach 

Redakcie univerzitných časopisov 

 

Účelové zariadenia 

Školský poľnohospodársky podnik, n. o., Zemplínska Teplica 

Účelové zariadenie pre chov a choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach 

Jazdecký areál 

Študentské domovy  

Vysokoškolský F – klub 

TJ Slávia UVLF 
 

Vedecko-pedagogické pracoviská 

Experimentálne výskumné stredisko v Zemplínskej Teplici 

Výučbové pracovisko pre poráţku hospodárskych zvierat a spracovanie mäsa v Zemplínskej 

Teplici 
 

SPRÁVNA RADA UNIVERZITY 

 

Členovia správnej rady navrhnutí ministrom školstva 

1. RNDr. Rudolf Bauer, poslanec, vymenovaný 8. 6. 2005 

2. Ing. Ján Dolný, T-Com, vymenovaný 8. 6. 2005 

3. Ing. Milan Dolný, riaditeľ Siemens Bratislava, pobočka Košice, vymenovaný 24.7. 2008 

4. Ing. Jozef Hurný, generálny riaditeľ, Humenská mliekareň, a. s., Humenné, vymenovaný 

12. 6. 2009 

5. Ing. Ján Molnár, prezident MOF, s.  r. o., vymenovaný 4. 3. 2008 

6. JUDr. Zdenko Trebuľa, predseda Košického samosprávneho kraja, vymenovaný 19. 4. 

2007 

 

Členovia správnej rady navrhnutí rektorom univerzity 

7. JUDr. et Ing. Ján Bílek, ekonomicko-právny poradca, vymenovaný 19. 4. 2007  

– podpredseda 

8. Ing. Gabriel Fischer, PhD. – podnikateľ v oblasti energetických projektov, špecialista 

GR, a. s.,  SLOVENERGO, vymenovaný 23. 4. 2009 

9. Ing. František Knapík, primátor mesta Košice, vymenovaný 19. 4. 2007 

10. Ing. Ján Király, predseda predstavenstva Frucona Košice, a. s., vymenovaný 23. 4. 2009  

– predseda 

11. Ing. Ján Farkaš, súkromný podnikateľ, vymenovaný 8. 6. 2005 

12. PhDr. Imrich Urbančík, CSc., Privatbanka, a. s., vymenovaný 8. 6. 2005 
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Člen správnej rady vymenovaný na návrh akademického senátu 

13. prof. MVDr. Ján Dianovský, PhD., vedúci katedry biológie a genetiky UVLF 

v Košiciach 

 

Člen správnej rady vymenovaný na návrh študentskej časti akademického senátu 

14.  Natália Stracenská, poslucháčka 4. ročníka ŠP farmácia UVLF v Košiciach 

 

PORADNÉ  ORGÁNY  REKTORA 

 

1. Vedenie UVLF 

2. Kolégium rektora 

3. Komisie rektora  
- Pedagogická komisia 

- Pedagogická komisia pre zahraničné  štúdium v jazyku anglickom 

- Prijímacia komisia 

- Komisia pre výrobnú a odbornú prax a stáţe 

- Disciplinárna komisia pre pracovníkov UVLF v Košiciach 

- Disciplinárna komisia pre študentov UVLF v Košiciach 

- Edičná a vydavateľská komisia 

- Ubytovacia komisia 

- Komisia pre webovú stránku UVLF v Košiciach 

- Etická komisia pre zaobchádzanie so zvieratami na UVLF v Košiciach 

- Komisia pre mobilitu učiteľov a študentov 

- Komisia pre vedecko-výskumnú činnosť 

- Hospodárska komisia 

- Vyraďovacia komisia 

- Likvidačná komisia 

- Škodová komisia 

- Mzdová komisia 

- Ústredná inventarizačná komisia 

- Komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
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II.  

PREHĽAD NAJDÔLEŢITEJŠÍCH UDALOSTÍ A STRATEGICKÝCH 

ROZHODNUTÍ UNIVERZITY ZA UPLYNULÝ ROK 
 

VÝZNAMNÉ UDALOSTI 

1. Zmena názvu univerzity z Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach  na Univerzita 

veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach s účinnosťou k 15. 1. 2010. Návrh 

schválený v NR SR 1. 12. 2009. 

2. Voľby do akademického senátu univerzity dňa 11. 5. 2010 

3. Promócie absolventov univerzity dňa 29. 6. 2010 

4. Slávnostné otvorenie akademického roku 2010/2011 dňa 16. 9. 2010 

5. Zlatá  promócia absolventov akademického roku 1959/1960 dňa 17. 9. 2010 

6. Imatrikulácia študentov prvých ročníkov dňa 22. 10. 2010 

7. Voľba rektora univerzity dňa 25. 11. 2010 

8. Vydanie pamätnej medaily pri príleţitosti 35. výročia začatia výučby v študijnom 

programe hygiena potravín 

9. Slávnostné zasadnutie vedeckej rady univerzity dňa 10. 12. 2010 k 35. výročiu začatia 

výučby v študijnom programe hygiena potravín 

 

STRATEGICKÉ ROZHODNUTIA 

1. Odpredaj  nehnuteľného majetku – rybník a chata v Uhrinči 

2. Začatie výučby v spoločnom študijnom programe Animal Sciences pre bakalárske 

štúdium s Nordland University v Nórsku v ak. roku 2010/2011                                                                                                                                                                                                                      

 

VÝZNAMNÉ PROJEKTY ZO ŠTRUKTURÁLNYCH FONDOV EÚ 

Operačný program Výskum  a vývoj: 

a) INFEKTZOON – Centrum excelentnosti pre nákazy zvierat a zoonózy v partnerstve 

s Parazitologickým ústavom SAV  

b) Centrum excelentnosti pre parazitológiu v partnerstve s Parazitologickým ústavom SAV 

v Košiciach 

c) Centrum excelentnosti biomedicínskych technológií v partnerstve s Lekárskou fakultou 

UPJŠ v Košiciach, Ústavom materiálového výskumu SAV v Košiciach, Technickou 

univerzitou v Košiciach a Ústavom fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach 

d) Pokročilé implantáty s  naočkovanými kmeňovými bunkami na regeneráciu 

a rekonštrukciu tvrdých tkanív v partnerstve s Lekárskou fakultou UPJŠ v Košiciach 

a Ústavom materiálového výskumu SAV 

e) Tvorba a vývoj diagnostického postupu pri liečbe traumou poškodenej miechy 

v partnerstve s Neurobiologickým ústavom SAV v Košiciach 

f) Zvýšenie kvality vzdelávania rozšírením a modernizáciou IKT sietí a zariadení na UVL 

v Košiciach 

g) Zvýšenie kvality vzdelávania rozšírením a modernizáciou IKT sietí a zariadení na UVL 

v Košiciach II.         

 

Operačný program Vzdelávanie: 

a) Nové študijné programy a vzdelávanie na UVL 

 
PRIJATÉ,  RESP. NOVELIZOVANÉ VNÚTORNÉ PREDPISY 

 

Vnútorný predpis č. 5 – Zásady volieb do Akademického senátu Univerzity veterinárskeho 

lekárstva a farmácie v Košiciach 
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Vnútorný predpis č. 9 – Organizačný poriadok Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie 

v Košiciach 

Vnútorný predpis č. 17 – Vnútorný mzdový predpis Univerzity veterinárskeho lekárstva 

a farmácie v Košiciach 

Vnútorný predpis č. 22 – Smernica o nakladaní s majetkom – dodatok č. 2 

Vnútorný predpis č. 38 - Školné a poplatky spojené so štúdiom na Univerzite veterinárskeho 

lekárstva a farmácie v  Košiciach na akademický rok 2011/2012 

Vnútorný predpis č. 39  

- Časť A - Postup pri prijímacom konaní a pri konaní o preskúmaní rozhodnutia 

o neprijatí na štúdium 

- Časť B  -   Štatút prijímacej komisie 

- Časť C - Spoločný rokovací poriadok prijímacej komisie pre 1. a 2. stupeň 

vysokoškolského vzdelávania a prijímacej komisie pre 3. stupeň vysokoškolského 

vzdelávania a komisie na preskúmanie rozhodnutia o neprijatí na štúdium 

Vnútorný predpis č. 43 – Štatút   edičného  strediska  Univerzity  veterinárskeho  lekárstva  

a farmácie v Košiciach 

Vnútorný predpis č. 46 - Logo univerzity veterinárskeho lekárstva a  farmácie v Košiciach  a 

 zásady jeho pouţívania 

Vnútorný predpis č. 47 -  Disciplinárna komisia pre zamestnancov UVLF 

Vnútorný predpis č. 48 – Rokovací poriadok disciplinárnej komisie pre zamestnancov UVLF 

Vnútorný predpis č. 49 – Kľúčový poriadok 

 
VÝZNAMNÉ NÁVŠTEVY 
1. Návšteva M. J. W. Robertsa, britského veľvyslanca, na univerzite dňa 19. 2. 2010 a 23. 4. 

2010 

2. Návšteva  Vladimíra Chovana, ministra pôdohospodárstva SR, dňa 15. 3. 2010 

3. Návšteva Kathryn Coll, veľvyslankyne Írska, na univerzite dňa 6. 5. 2010 

4. Návšteva Eugena Jurzycu, ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky, na univerzite dňa 27. 8. 2010 

 

ÚČASŤ UNIVERZITY NA VÝZNAMNÝCH MEDZINÁRODNÝCH PODUJATIACH 

1. General Assembly 2010 – 23. plenárne zasadnutie Európskeho zdruţenia inštitúcií pre 

veterinárske vzdelávanie, 19. – 22. 5. 2010, Viedeň, Rakúsko. 

2. XVIIth Annual Conference of Association of the Carpathian Region Universities 

v Černivci (Ukrajina) na Bukovian State Medical University v dňoch 1. – 3. 7. 2010 

3. VetNEST Annual Meeting, 11. – 13. 10. 2010, Brno, Česká republika 

 

VÝZNAMNÉ VEDECKÉ, RESP. ODBORNÉ PODUJATIA 

1. XXX. Hygiena alimentorum, Štrbské Pleso, 5. – 7. 5. 2010 

2. Účasť univerzity na 36. medzinárodnom poľnohospodárskom a potravinárskom veľtrhu 

AGROKOMPLEX 2010 v Nitre v dňoch 19. – 22. 8. 2010 

3. Lazarove dni výţivy a veterinárnej dietetiky IX., UVLF v Košiciach, 3. 9. 2010 

4. 5. ročník seminára doktorandov  venovaného pamiatke akademika Boďu, UVLF 

v Košiciach, 6. – 7. 9. 2010   

5. 25. kongres ČSSM Mikroorganizmy a kvalita života, Stará Lesná, 15. – 18. 9. 2010 

6. Medzinárodná vedecká konferencia   Zdravie a pohoda zvierat, UVLF v Košiciach, 30. 9. 

– 1. 10. 2010 
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VÝZNAMNÉ SPOLOČENSKÉ A ŠPORTOVÉ PODUJATIA 

1. Spoločná poľovačka na diviačiu zver konaná 10. 1. 2010 v poľovnom revíri Baţantnica 

2. 6. reprezentačný veterinársky ples konaný 22. 1. 2010 v hoteli Kultúra v Ruţomberku 

3. Reprezentačný ples ministra školstva SR konaný 30. 1. 2010 v hoteli Holiday Inn v Ţiline 

4. Spoločná poľovačka na baţantiu zver konaná 6. 2. 2010 v poľovnom revíri Makovica 

5. Zahájenie poľovnej sezóny 6. 5. 2010 v poľovnom revíri Samostatná baţantnica 

6. Jazdecké preteky Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach o Cenu 

rektora UVLF v Košiciach konané dňa 7. – 9. 5. 2010 v priestoroch jazdeckého areálu 

univerzity 

7. Majáles 2010 konaný 27. 5. 2010 v priestoroch univerzitnej záhrady 

8. XII. ročník Memoriálu prof. Lazara, 24. 6. 2010, Strelnica Niţná Hutka 

9. Futbalový turnaj troch univerzít (SPU Nitra, TU Zvolen a UVLF v Košiciach) dňa 7. 9. 

2010 

10. Jazdecké preteky o Košický pohár – 14. ročník 9. 10. 2010 

11. Hubertus 2010 konaný 29. 10. 2010 so začiatkom v priestoroch univerzity 

a pokračovaním „lovu“ na líšku v okolí  Košíc 

12. Spoločná poľovačka na diviačiu zver pre zamestnancov konaná 5. 12. 2010 a 19. 12. 2010 

v poľovnom revíri Makovica 

13. Predvianočné stretnutie 2010 konané 17. 12. 2010 v priestoroch Zimnej a Toskánskej 

záhrady  hotela Golden Royal 

 

ZASADNUTIA PORADNÝCH ORGÁNOV A ORGÁNOV AKADEMICKEJ 

SAMOSPRÁVY UNIVERZITY V ROKU 2010: 

Vedenie univerzity:    kaţdý týţdeň 

Kolégium rektora:     5. 2. 2010, 9. 11. 2010 

Vedecká rada (VR):     14. 4. 2010, 8. 7. 2010, 27. 10. 2010  

Slávnostné zasadnutie VR:    10. 12. 2010 

Akademický senát (AS):   12. 4. 2010, 6. 7. 2010, 18. 10. 2010  

Mimoriadne zasadnutie AS:    22. 2. 2010 

Zasadnutie správnej rady:    25. 5. 2010, 6. 12. 2010 

Mimoriadne zasadnutie správnej rady: 28. 10. 2010 
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III.  

INFORMÁCIE O POSKYTOVANOM VYSOKOŠKOLSKOM 

VZDELÁVANÍ 
 

Výchovno-vzdelávacia činnosť na prvom a  na spojenom prvom a druhom stupni 

vysokoškolského vzdelávania v slovenskom jazyku sa na Univerzite veterinárskeho lekárstva 

a farmácie v Košiciach v roku 2010 realizovala v akreditovaných bakalárskych, magisterskom 

a doktorských študijných programoch. 

 

Študijné programy pre prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v súčasnosti vychováva 

absolventov v nasledovných študijných programoch pre prvý stupeň vysokoškolského 

vzdelávania: 

a) študijný program kynológia 

Trojročné bakalárske štúdium v slovenskom jazyku. Štúdium sa na univerzite realizuje 

od akademického roku 2004/2005 v dennej (DF) a externej forme (EF). Absolventom po 

úspešnom ukončení štúdia je udelený titul „Bc.“ (bakalár). 

b) študijný program bezpečnosť krmív a potravín 

Trojročné bakalárske štúdium v slovenskom jazyku. Štúdium sa na univerzite realizuje 

od akademického roku 2007/2008 v dennej a externej forme. Absolventom po úspešnom 

ukončení štúdia je udelený titul „Bc.“ (bakalár). 

c) spoločný študijný  program náuka o živočíchoch 

 Trojročné bakalárske štúdium v  anglickom jazyku je realizované s Nordland 

University v Bodø (Nórsko). Spoločný študijný program bol zahájený v akademickom 

roku 2010/2011 v dennej forme štúdia. Absolventom po úspešnom ukončení štúdia 

bude udelený titul „Joint Bachelor Degree in Animal Science“ (BSc.). 

 

Študijné programy pre spojený prvý a druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v  Košiciach v súčasnosti vychováva 

absolventov v nasledovných študijných programoch pre spojený prvý a druhý stupeň 

vysokoškolského vzdelávania: 

a) študijný program  všeobecné veterinárske lekárstvo 

Šesťročné doktorské štúdium v slovenskom jazyku v dennej forme. Absolventom po 

úspešnom ukončení štúdia je udelený titul „MVDr.“ (doktor veterinárskeho lekárstva). 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v súčasnosti vychováva 

absolventov v akreditovanom  študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo aj 

v anglickom jazyku. Absolventom po úspešnom ukončení štúdia je udelený titul „MVDr.“ 

(doktor veterinárskeho lekárstva). 

b) študijný program hygiena potravín 

Šesťročné doktorské štúdium v slovenskom jazyku v dennej forme. Absolventom po 

úspešnom ukončení štúdia je udelený titul „MVDr.“ (doktor veterinárskeho lekárstva). 

c) študijný program farmácia 

Päťročné magisterské štúdium v slovenskom jazyku v dennej forme. Štúdium sa na 

univerzite realizuje od akademického roku 2006/2007. Absolventom po úspešnom ukončení 

štúdia je udelený titul „Mgr.“ (magister). 
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Študijné programy pre druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v súčasnosti vychováva 

absolventov v nasledovných študijných programoch pre druhý stupeň vysokoškolského 

vzdelávania: 

a) študijný program trh a kvalita potravín 

Dvojročné magisterské štúdium v slovenskom jazyku sa realizuje od akademického 

roku 2010/2011 v dennej a externej forme.  Absolventom po úspešnom ukončení 

štúdia je udelený titul „Mgr.“ (magister). 

 
Výchovno-vzdelávacia činnosť na treťom stupni vysokoškolského vzdelávania 

v slovenskom a v anglickom jazyku sa na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie 

v Košiciach v  roku 2010 realizovala v 16-tich akreditovaných doktorandských študijných 

programoch v internej a externej forme štúdia, ktorých zoznam je uvedený v tab. 1. Dvom 

študijným programom – vnútorné choroby koní, malých zvierat a hydiny, a veterinárna 

toxikológia a farmakológia – bola z dôvodu veku garanta, resp. spolugaranta  priznaná 

akreditácia do 31.8.2009. Študijný program vnútorné choroby koní, malých zvierat a hydiny 

bol reakreditovaný a bol akreditovaný nový študijný program toxikológia.  

Doktorandské štúdium v externej forme je od akademického roka 2009/2010  

spoplatnené sumou 365 € . 

 
Tab. 1  

Zoznam akreditovaných študijných programov pre 3. stupeň vysokoškolského  

vzdelávania na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach  v rámci 

schválenej Sústavy študijných odborov 
Študijný odbor zo Sústavy študijných odborov Študijný program akreditovaný na  

UVLF v Košiciach 

6.3.2 hygiena potravín 1. hygiena potravín 

6.3.3 veterinárna morfológia a fyziológia 2. veterinárna morfológia a fyziológia 

6.3.4 vnútorné choroby zvierat 3. vnútorné choroby prežúvavcov a ošípaných 

4. vnútorné choroby koní, malých zvierat a hydiny 

6.3.5 veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia 5. veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia 

6.3.6 veterinárne pôrodníctvo a gynekológia 6. veterinárne pôrodníctvo a gynekológia 

6.3.7 infekčné a parazitárne choroby zvierat 7. infekčné choroby zvierat 

8. parazitárne choroby zvierat 

6.3.9 súdne a verejné veterinárske lekárstvo 9. súdne a verejné veterinárske lekárstvo 

6.3.10 výţiva zvierat a dietetika 10. výživa zvierat a dietetika 

6.3.11 hygiena chovu zvierat a  ţivotné prostredie 11. hygiena chovu zvierat a životné prostredie 

4.2.7 mikrobiológia 12. mikrobiológia 

4.2.15  imunológia 13. imunológia 

4.11.22 biochémia 14. veterinárna biochémia 

7.1.18 toxikológia  15. toxikológia  

4.2.13 virológia 16. virológia 

 

UVLF v Košiciach pri stanovovaní počtu prijímaných študentov na štúdium 

jednotlivých akreditovaných študijných programov vychádza z reálnych potrieb spoločenskej 

praxe a z odhadovaného percenta študentov, ktorí štúdium neukončia. V tab. 2 a 3 je uvedený 

evidovaný počet študentov UVLF v Košiciach k 31.10.2010 a tieţ vývoj počtu študentov 

univerzity v rokoch 2005 – 2010. 

Z uvedených čísiel vyplýva, ţe od roku 2005 po rok 2010 bol zaznamenaný nárast 

celkového počtu študentov pribliţne o 50 %. 

Na prvom stupni vysokoškolského vzdelávania došlo k výraznejšiemu nárastu počtu 
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študentov v dennej forme štúdia oproti študentom v externej forme štúdia. Zvýšenie počtu 

študentov na prvom stupni vysokoškolského vzdelávania je spôsobené aj vyšším počtom 

študentov v študijnom programe bezpečnosť krmív a potravín, ktorí boli v akademickom roku 

2010/2011 prijímaní bez prijímacích testov. 

V študijných programoch spojeného 1. a 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania došlo 

k nárastu počtu študentov o pribliţne 50 % v roku 2010 oproti roku 2005, čo súvisí so 

skutočnosťou, ţe od akademického roku 2006/2007 poskytuje UVLF v Košiciach 

vysokoškolské vzdelávanie v novom akreditovanom študijnom programe farmácia. 

 

Tab. 2  

Počet študentov UVLF v Košiciach k 31.10.2010 

Stupeň                        

štúdia 

Denná forma Externá forma 
Spolu 

Občania SR Cudzinci Občania SR Cudzinci 

1. 160 1 119 3 283 

2. 6 0 5 0 11 

1.+2. 1388 164 0 0 1552 

3. 114 0 58 0 172 

Spolu  1668 165 182 3 2018 

 

Tab. 3  

Vývoj počtu študentov na UVLF v Košiciach v rokoch 2005 - 2010 

Denná forma 

Stupeň 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1. 72 105 117 120 125 161 

2. - - - - - 6 

1.+2. 898 1083 1220 1298 1391 1552 

3. 61 69 75 87 114 114 

Spolu 1031 1257 1412 1505 1630 1833 

Externá forma 

Stupeň 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1. 93 116 102 103 102 122 

2. - - - - - 5 

3. 96 88 80 67 61 58 

Spolu 189 204 182 170 163 185 

V dennej aj v externej forme 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Spolu 1220 1461 1594 1675 1793 2018 

 

 

Mobilita študentov 

 

      Mobilita študentov,  učiteľov a vedeckých pracovníkov sa v akademickom roku 

2009/2010 realizovala predovšetkým prostredníctvom programu ERASMUS a CEEPUS. 
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Cieľom programu ERASMUS je podporovať vytvorenie európskeho vysokoškolského 

priestoru a posilňovať prínos vysokoškolského vzdelávania a vyššieho odborného vzdelávania 

k procesu inovácií. 

Cieľom programu CEEPUS je vytvorenie siete stredoeurópskych univerzít a realizácia 

mobilít študentov, doktorandov a učiteľov. Kaţdá sieť pozostáva minimálne z troch univerzít 

z rôznych členských krajín programu CEEPUS.  

     V akademickom roku 2009/2010  v rámci programu ERASMUS študovalo na 

zahraničných veterinárskych školách 29 našich študentov prevaţne zo štvrtých a piatych 

ročníkov. Mnohým z nich dobrá jazyková a odborná príprava umoţnila vykonať skúšky 

z niektorých študijných predmetov.  V  akademickom roku  2009/2010 boli zapojení 

do výmenného študijného  pobytu  doktorandi v druhom  a treťom ročníku doktorandského 

štúdia. 

 

Tab. 4  

Prehľad akademických mobilít v akademickom roku 2009/2010 

  

Fyzický 

počet 

vyslaných 

študentov 

Počet osobomesiacov vyslaných 

študentov 
Fyzický 

počet 

prijatých 

študentov 

Počet osobomesiacov, 

prijatých študentov 

Programy 

ES 
NŠP 

Iné 

(CEEPUS, 

NIL...) 

Programy 

ES 
NŠP 

Iné 

(CEEPUS, 

NIL...) 

V roku 

2009/2010 29 114,25   17 150,5   

V roku 

2008/2009 26 103,75   22 145   

Rozdiel 3 10,5   -5 5,5   

Rozdiel v % 11,5 10,1   -22,7 3,8   

 

 

Záujem o štúdium na UVLF v Košiciach  
 

Záujem o štúdium na univerzite je dlhodobo pomerne stabilný. Univerzita je v stálom 

kontakte s hlavnými odberateľmi jej absolventov, ktorými sú Štátna veterinárna a potravinová 

správa SR, Komora veterinárnych lekárov SR a Slovenská lekárnická komora, čo umoţňuje 

stanovovať reálne počty prijímaných uchádzačov o štúdium pri zachovaní kvality. Zvýšený 

záujem o štúdium na univerzite za obdobie ostatných šiestich rokov súvisí s rozšírením 

ponuky študijných programov o také programy, kde existuje spoločenská objednávka, čo 

vytvára aj záruku, ţe absolventi sa po skončení štúdia uplatnia v študovanom odbore. 

Záujem o štúdium v doktorandských študijných programoch má viacero dôvodov. 

Najvýznamnejším dôvodom je snaha o získanie akademickej hodnosti PhD. ako základnej 

podmienky pre uchádzanie sa o pracovné miesto na univerzite ako asistenta alebo vedeckého 

pracovníka. Záujem o štúdium na univerzite dokumentujeme v tab. 5 a 6. 

 

Tab. 5  

Prijímacie konanie na študijné programy na UVLF v Košiciach na prvom stupni                                                               

a  spojenom prvom a druhom stupni  a druhom stupni v roku 2010 

Denná forma 

Podskupina 

študijného 

odboru 

Pláno-

vaný 

počet 

Počet 

prihlášok 
Účasť Prijatie Zápis 

Prihlášky/ 

plán 

Prijatie/                

účasť 

Zápis/            

prijatie 

Zápis/                  

plán            

Veterinárske 

vedy 

286 530 484 479 304 185,31 98,96 63,46 106,29 

Farmaceutické 120 559 491 212 156 465,83 43,17 73,58 130 
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vedy 

Veterinárske 

vedy 2.stupeň 

20 6 6 6 6 30 100,00 100,00 100 

Spolu 426 1 027 981 697 466 222,29 71,04 66,85 109,38 

Externá forma 

Podskupina 

študijného 

odboru 

Pláno-

vaný 

počet 

Počet 

prihlášok 
Účasť Prijatie Zápis 

Prihlášky/ 

plán 

Prijatie/                

účasť 

Zápis/            

prijatie 

Zápis/                  

plán            

Veterinárske 

vedy 

60 131 111 111 76 218,33 100,00 68,46 126,66 

Veterinárske 

vedy 2. stupeň 

20 7 7 7 5 35 100,00 71,42 25 

Spolu 80 138 118 118 81 172,5 100,00 68,64 101,25 

 

Prijímanie na štúdium a organizácia prijímacieho konania boli zabezpečované v súlade so 

zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a v intenciách  vnútorného predpisu č. 2 –

Študijný poriadok a vnútorného predpisu č. 39 – Postup pri prijímacom konaní a pri konaní 

o preskúmaní rozhodnutia o neprijatí na štúdium. 

Termíny prijímacích testov 
Prijímacie testy pre uchádzačov o štúdium v slovenskom jazyku na akademický rok 

2010/2011 v prvom, spojenom prvom a druhom, a druhom stupni štúdia  boli realizované 

v nasledovných termínoch:  

- 7. a 8. 6. 2010 pre študijný program farmácia, 

- 9. 6. 2010 pre študijné programy  všeobecné veterinárske lekárstvo,  

- 10. 6. 2010 pre študijný program hygiena potravín, 

- 11. 6. 2010 pre študijný program kynológia, 

- 14. 6. 2010 – náhradný termín prijímacích testov pre uchádzačov o štúdium, ktorí sa 

z váţnych dôvodov nemohli dostaviť na niektorý z riadnych termínov. 

 

Na základe uvedených údajov môţeme konštatovať, ţe záujem o štúdium na Univerzite 

veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v študijnom programe  všeobecné 

veterinárske lekárstvo a kynológia v porovnaní  s predchádzajúcimi rokmi má stabilizovanú 

úroveň.  

Zaznamenávame zvyšujúci sa záujem o štúdium v študijnom programe farmácia, kde aj 

úroveň uchádzačov hodnotená výsledkami prijímacích testov je vyššia.  

V študijnom programe  hygiena potravín sme v tomto akademickom roku zaznamenali 

mierne zvýšenie záujmu ako v predchádzajúcich rokoch.  

Ako nedostatočný sme v predchádzajúcich rokoch hodnotili záujem o študijný program 

bezpečnosť krmív a potravín. Počty prihlásených uchádzačov a skutočne zapísaných 

študentov boli v porovnaní s predchádzajúcim rokom niţšie napriek rozsiahlej propagácii 

štúdia na stredných školách. Z toho dôvodu Akademický senát UVLF v Košiciach schválil 

prijímanie študentov na tento študijný program bez prijímacích testov, čo výrazne zvýšilo 

záujem uchádzačov.  

UVLF  v Košiciach v roku 2010 organizovala  pre uchádzačov o štúdium prípravný kurz 

z biológie a chémie. Z celkového počtu účastníkov kurzu 168 bolo v prijímacom konaní 

úspešných 107 (63,7%) .  

  Za účelom maximálnej informovanosti širokej verejnosti o moţnostiach štúdia na 

univerzite a získavania kvalitných uchádzačov o štúdium mala UVLF v Košiciach svoje 

zastúpenie na vzdelávacích trhoch, akým bolo podujatie Akadémia – Veľtrh vzdelávania 

organizovaný v Bratislave a Pro Educo organizované v Košiciach. Bola uverejnená 

informácia o univerzite v príručke Kam na vysokú školu, Pred štartom na vysokú školu,  ako 
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aj v prílohách celoštátnych a regionálnych denníkoch venovaných štúdiu na vysokých 

školách. Navyše, podrobné informácie o štúdiu na univerzite sú pre uchádzačov aktualizované 

na jej webovej stránke ako aj na Portáli VŠ. 

Pre štúdium na 3. stupni bolo v akademickom  roku 2010/2011 vypísaných 

pracoviskami univerzity 39 tém a  externými vzdelávacími inštitúciami 15 tém, o ktoré sa 

mohli  záujemcovia uchádzať. Na dennú  a externú formu  doktorandského štúdia sa prihlásilo 

47 uchádzačov. V akademickom roku 2010/2011 bolo na Univerzitu veterinárskeho lekárstva 

a farmácie  v Košiciach na 3. stupeň vysokoškolského vzdelávania v slovenskom jazyku 

prijatých 21 študentov do internej formy a  5 študentov do  dennej formy na externých 

vzdelávacích inštitúciách a 6  do externej formy štúdia v  akreditovaných študijných 

programoch tak, ako ich uvádzame v tab. 6.  

 

Tab. 6  

Prijímacie konanie na študijné programy na UVLF v Košiciach na treťom stupni v roku 

2010 

Denná forma 

Podskupina 

študijného 

odboru 

Pláno-

vaný 

počet 

Počet 

prihlášok 
Účasť Prijatie Zápis 

Prihlášky/ 

plán 

Prijatie/                

účasť 

Zápis/            

prijatie 

Zápis/                  

plán            

Vedy o neţivej 

prírode 5 0 0 0 0 0/5 0/0 0/0 0/5 

Vedy o ţivej 

prírode 5 6 6 3 1 6/5 3/6 1/3 2/5 

Veterinárske 

vedy 35 38 38 25 25 38/35 25/38 25/25 25/35 

Lekárske vedy 2 0 0 0 0 0/2 0/0 0/0 0/2 

Spolu 47 44 44 28 26 44/47 28/44 26/28 27/47 

Externá forma 

Podskupina 

študijného 

odboru 

Pláno-

vaný 

počet 

Počet 

prihlášok 
Účasť Prijatie Zápis 

Prihlášky/ 

plán 

Prijatie/                

účasť 

Zápis/            

prijatie 

Zápis/                  

plán            

Veterinárske 

vedy 5 6 6 6 6 6/5 6/6 6/6 6/5 

Spolu 5 6 6 6 6 6/5 6/6 6/6 6/5 

 

 

Počet absolventov UVLF v Košiciach v akademickom roku 2009/2010 

 

Počty absolventov UVLF v Košiciach  sú dlhodobo vyrovnané. Na prvom a spojenom 

prvom a druhom stupni štúdia štúdium ukončilo 52% študentov študijného programu 

všeobecné veterinárske lekárstvo, 38% študentov študijného programu hygiena potravín 

a 79% študentov študijného programu kynológia z počtu prijatých študentov do prvých 

ročníkov.  

Hlavnými odberateľmi našich absolventov sú Štátna veterinárna a potravinová správa 

SR, Komora veterinárnych lekárov SR, kynologické organizácie a policajné zloţky.  

Z celkového počtu absolventov študijných programov všeobecné veterinárske lekárstvo 

a hygiena potravín bolo 7,9 % evidovaných ako nezamestnaní a 6,6 % si nenašlo prácu 

vo svojom odbore, ale zamestnali sa v iných oblastiach. Zvyšných 87,5% absolventov pracuje 

v oblasti veterinárnej medicíny, potravinárstva, vo farmaceutických firmách a  ďalších 

príbuzných odvetviach. 
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Na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach  doktorandi dennej formy  

od akademického roka 2006/2007 boli prijímaní  do 4-ročnej formy štúdia, pričom  

doktorandské  štúdium majú ukončiť k 30. 9. 2010.  Z 18 doktorandov k 31. augustu 2010 

ukončilo denné  štúdium 8 doktorandov a k termínu ich riadneho ukončenia (30. 9.2010) 13 

doktorandov. O nadštandardnú dĺţku štúdia poţiadalo 5 doktorandov. 

 

Tab. 7  

Počet absolventov, ktorí na UVLF v Košiciach riadne skončili štúdium  

v akademickom roku 2009/2010 

Fakulta 
Stupeň                

štúdia 

Denná forma Externá forma 
Spolu 

Občania SR Cudzinci Občania SR Cudzinci 

UVLF 

1. 35 1 27 0 63 

1.+2. 102 43 0 0 145 

3. 8 0 9 0 17 

Spolu 145 44 36 0 225 

 

 

Študentské aktivity   

 

UVLF v Košiciach v rámci svojich moţností podporuje študentov v rozvíjaní ich 

osobných záujmov podporou činnosti záujmových klubov súvisiacich s predmetom štúdia. 

Snaţí sa im, napriek limitovaným finančným prostriedkom, vytvárať dobré podmienky pre ich 

činnosť. Okrem toho má za účelom zvýšenia profesionality činnosti kaţdý záujmový klub  

ustanoveného garanta z radov učiteľov univerzity. V roku 2010 na UVLF v Košiciach 

rozvíjalo svoje aktivity päť klubov –  kynologický klub, Aqua Terra klub, klub poľovníckej 

kynológie, flóra klub a chovateľský klub. Činnosť klubov sa riadi stanovami klubov. Na 

klubové aktivity boli poskytnuté finančné prostriedky podľa ich poţiadaviek z rozpočtu 

UVLF v Košiciach. 

 

Kynologický klub 

V kynologickom klube (KK) klube aktívne pracuje 40 členov – študentov  študijných 

programov všeobecné veterinárske lekárstvo a kynológia, z toho  15 členov so psom a 25 bez 

psa. Počet psov umiestnených v kotercoch je 20.  Rok 2010 sa niesol v duchu tréningov  a 

účasti členov KK na rôznych športových podujatiach. KK UVLF v Košiciach sa podieľal na  

výučbovom procese študijného programu kynológia. Taktieţ začal spolupracovať s vnútornou 

ochranou UVLF v Košiciach v oblasti starostlivosti a tréningu so školskými psami.  V klube 

prevyšuje počet mladých psov a ich doterajšia príprava svedčí o tom, ţe majú predpoklad 

úspešne reprezentovať klub na kynologických akciách v budúcom roku.  Klub sa podieľal na 

organizácii VT dní, pretekov KK o Pohár rektora UVLF. V priebehu roku 2010 sa vykonalo 

niekoľko brigád, počas ktorých sa upratovali kynologické priestory a inventarizoval sa 

klubový majetok. Na základe financií pridelených univerzitou sa zakúpili nové športové 

a výcvikové pomôcky. Časť financií bola pouţitá na svojpomocné zhotovenie a opravu 

prekáţok, tieţ na opravu nedostatkov v kotercoch. Celoročne prebiehala údrţba okolia 

a areálu kotercov KK UVLF v Košiciach.  

 

Aqua Terra klub 

Aqua Terra klub (ATK) má v súčasnosti 16 členov a 13 čakateľov na členstvo v klube 

z radov študentov študijného programu všeobecné veterinárske lekárstvo. Členom klubu sa 
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môţe stať kaţdý študent a zamestnanec UVLF, ktorý prihláškou poţiada o členstvo. Cieľom 

klubu bolo aj v roku 2010 pokračovať v napĺňaní svojho zamerania, ktorým je chov 

terárijných zvierat, a zároveň v úzkom kontakte s praxou  rozširovať študentom UVLF 

informácie z oblasti veterinárskej problematiky tohto zamerania. V spolupráci s klinikou 

vtákov, exotických  a voľne ţijúcich zvierat sa v klube realizovala výučba v slovenskom 

a zahraničnom pedagogickom procese.  Klub umoţňuje  exkurzie pre materské a stredné 

školy v Košiciach.  Pokračuje v spolupráci so ZOO Bojnice a ZOO Košice. Členovia sa 

zúčastňujú na terraristických burzách v Prešove a v Košiciach.  Kaţdoročne sa organizujú 

stretnutia pre bývalých a súčasných členov klubu za účasti pozvaných odborníkov, v rámci 

ktorých odznievajú aj odborné prednášky. Členovia  klubu sa pravidelne  zúčastňujú na 

organizácii VT dní.  ATK pokračuje v chove a odchove uţ zabehnutých druhov zvierat 

a taktieţ je tu snaha o druhové spestrenie zvierat.  Priebeţne sa usporadúvajú náborové 

prednášky pre študentov I. ročníka UVLF v Košiciach a členské schôdze členov 

a sympatizantov ATK. Klub sídliaci v priestoroch Študentských domovov UVLF v Košiciach 

významne prispieva k spestreniu voľno-časových aktivít študentov univerzity. 

      

Klub poľovníckej kynológie  

     V tomto klube je registrovaných 14 členov z radov slovenských i zahraničných   

študentov študujúcich v študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo, kynológia, ako 

aj interných doktorandov a zamestnancov UVLF. Činnosť klubu sa tradične zameriava na 

pomoc pri výkone práva poľovníctva v účelových revíroch UVLF, v ktorých sa členovia so 

svojimi zverencami  zúčastnili na všetkých organizovaných kolektívnych poľovačkách na 

diviačiu a baţantiu zver v poľovníckej sezóne 2010/11. Ukáţky práce rôznych plemien  

poľovných psov, ako aj ich výcvik členovia klubu manifestovali študentom – kynológom 

v rámci praktickej výučby disciplíny výkon a výcvik II.- poľovné psy. Veľa času a úsilia 

venovali členovia KPK  údrţbe a zveľaďovaniu svojho  kynologického areálu Za Hornádom, 

kde sa  nachádzajú psince pre psy členov klubu.  

 

Flóra klub 

     V priebehu roka sa počet členov klubu pohyboval v rozpätí od 24  do 30 z radov 

študentov študujúcich v študijnom programe farmácia, všeobecné veterinárske lekárstvo 

a hygiena potravín. Pestovanie a rozmnoţovanie rastlín bolo uskutočňované v časti školských 

skleníkov.  

Bola dokončená sanácia skleníkov – natretie kovových konštrukcií, vymaľovanie 

stien, zatienenie skleníkov sieťovinou. Skupina členov špecializujúca sa na pestovanie 

kaktusov sa zúčastnila výstavy kaktusov v Spišskej Novej Vsi, kde boli vystavené aj niektoré 

naše kaktusy. V priebehu roka boli vysádzané a rozmnoţované ďalšie rastliny. V rámci 

exkurzií  za účelom získania informácií členovia klubu niekoľkokrát navštívili botanickú 

záhradu. Zbierka rastlín bola rozšírená o ďalšie druhy, medzi nimi aj mäsoţravé rastliny, 

u ktorých prebieha aklimatizovanie v skleníkoch a pokusy s ich namnoţením, rovnako ako pri 

orchideách. Členovia sekcie pestovania okrasných rastlín sa zúčastnili výstavy orchideí 

organizovanej v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach.  

      Členovia klubu sa podieľali na výsadbe trvaliek a okrasných kvetín v areáli univerzity, 

výsadbe kvetov do kameninových kvetináčov, úprave skalky pri vstupe do areálu univerzity 

a okolia fontány. 

 

Chovateľský klub 

      Celkový počet členov v roku 2010 bol 13 študentov, traja PhD. študenti a jeden 

zamestnanec UVLF.  Chovateľský klub malých zvierat pri UVLF začal fungovať po schválení 

AS UVLF 6. 7. 2010. Miestom dočasného fungovania sa stala miestnosť na klinike vtákov a 
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exotických zvierat. Doposiaľ chované druhy sú ušľachtilé morčatá, zdrobnené králiky, králiky 

plemena rex, holíčsky modrý, škrečky, saténové myši, holuby plemena damascén a king, 

andulky, korela, rozely, austrálske zebričky, alexander malý a japonské prepelice. Morčatá 

plemien  anglické hladké a anglický crested, americký crested, US teddy,  rozeta, sheltia, 

merino, peruánec a lunkária boli importované z ČR, Rakúska, Nemecka, Holandska 

a Švédska. Zdrobnené králiky sú z  plemien - zdrobnený králik s normálnou srsťou (ohnivák, 

bielopes a kuní), zdrobnené barany (rhônsky, japonský, divoko sfarbený a strakáč), zdrobnený 

so saténovou srsťou a zdrobnený rex. Takmer z kaţdého druhu chovaných zvierat sa nám 

podarilo v roku 2010 odchovať mláďatá a tie sú v príprave na výstavy v roku 2011. Zvieratá 

z Chovateľského klubu pri UVLF boli pouţívané pre potreby výučby na ústave chovu zvierat 

– predmet zootechnika a na klinike vtákov a exotických zvierat. 

 

Chovateľské akcie, na ktorých sa zúčastnili členovia Chovateľského klubu UVLF: 

- celoštátna výstava mladých králikov v Nitre 8/2010 

- celoštátna výstava drobných zvierat v Nitre 11/2010 

- výstava ušľachtilých morčiat v Košiciach 5/2010 

- výstava ušľachtilých morčiat v Badíne 6/2010 

- výstava ušľachtilých morčiat v Bošáci 4/2010 

- špeciálna klubová výstava ušľachtilých morčiat v Prahe 8/2010 

- výstava ušľachtilých morčiat v Martine 12/2010 

- medzinárodné školenie posudzovateľov morčiat v Anglicku 9/2010 

- zasadnutie EE v Tolede 5/2010 

- výstava ušľachtilých morčiat v Olomouci 11/2010 

 

Vedecko-výskumná činnosť študentov a ocenenia študentov 
Študenti mali moţnosť prezentovať výsledky svojej vedecko-výskumnej práce pod 

dohľadom školiteľa na 53. ročníku študentskej vedeckej a odbornej konferencie konanej dňa 

15. 4. 2010, ktorá prebiehala v štyroch sekciách: klinickej, predklinickej, hygieny potravín 

a prostredia, a sekcii mladých vedeckých pracovníkov. Konferencia bola s medzinárodnou 

účasťou a prezentovaných bolo celkom 55 prác. 

 

Ocenenia UVLF – ceny rektora: 

Prehľad ocenených prác 1. sekcie – predklinické disciplíny:  

1. miesto Ľudmila Ballová, 4. ročník farmácia: Orientačná analýza flavonoidov prítomných v 

propolise a jeho zdrojoch  

2. miesto David Trundell, 4th BSc.: History of thoroughbreds revealed by MTDNA analysis 

3. miesto Soňa Jankelová, 3. ročník VVL: Enzoócia Actinobacillus equii v chove koní   

 

Prehľad ocenených prác 2. sekcie – klinické disciplíny:  

1. miesto Lucia Kováčová, 5. ročník VVL:  USG vyšetrenie oka u koní postihnutých 

mesačnou slepotou 

2. miesto Anna Martinsson, 6th BSc.: The effect of Doxapram injection versus oxygen 

supplementation in immobilized red deer 

3. miesto Vladimír Mitošinka, 4. ročník VVL: Sledovanie pohlavného cyklu huculských 

kobýl chovaných v NŢ TOPOĽČIANKY 

 

Prehľad ocenených prác 3. sekcie – hygiena potravín a prostredia:  

1. miesto Zuzana Tormová, 5. ročník VVL: Sledovanie mikrobiologických a chemických 

parametrov vody v CHKO TAJBA 

2. miesto Ariel Meiri, 6th GVM: Endoparasites of red fox and jackals in Israel 
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3. miesto Lucia Dupejová, 5. ročník  HP: Detekcia rezíduí tylozínu a tetracyklínov v mede 

 

Prehľad ocenených prác 4. sekcie – mladí vedeckí pracovníci A: 

1. miesto Eva Bazsalovicsová, Ivica Králová-Hromadová, Marta Špakulová: Štúdium 

pôvodu európskych populácií Fascioloides magna (trematoda, fasciolidae) molekulárnymi 

metódami 

2. miesto Stanislav Hreško, Ľudmila Tkáčiková: Štandardizácia metódy DGGE na analýzu 

polymorfizmov v géne pre priónový proteín u hovädzieho dobytka 

3. miesto Antónia Marciová, Eva Čonková: Citlivosť kvasiniek rodu Candida voči vybraným 

fyto- a chemoterapeutikám 

 

Prehľad ocenených prác 4. sekcie – mladí vedeckí pracovníci B:  

1. miesto Magdaléna Fejsáková a kol.: Hodnotenie behaviorálnych a hormonálnych 

indikátorov welfare u pracovných nemeckých ovčiakov 

2. miesto Ján Blanár: Vplyv salmonella enterica PT4 a eneterococcus faecium EF 55 na 

proliferačnú aktivitu a výšku klkov v tenkom čreve kurčiat po experimentálnej infekcii 

3. miesto Miroslava Holičková: Sekundárne hepatopatie malých zvierat – alterácia 

parametrov pečeňového profilu u hypertyreóznych zvierat 

 

Prezident Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky MVDr. Ladislav Stodola 

udelil finančné odmeny a MERCK veterinary manual. Finančnú odmenu získali: Vladimír 

Petrilla, 6. ročník VVL, Lucia Kováčová, 5. ročník VVL, Martina Belicová, 6. ročník VVL, 

Peter Pošvanc, 4. ročník VVL, MVDr. Stanislav Hreško a MVDr. Csilla Tóthová. MERCK 

veterinary manual získali študenti: Marek Ďurišin, 4. ročník ŠP VVL, Monika Fidlerová, 5. 

ročník VVL, Andrej Renčko, 6. ročník VVL a MVDr. Peter Supuka. 

Práce ocenené generálnym sponzorom:  

Zástupca firmy Gedeon Richter MVDr. Gabriel Miksa ocenil finančnými odmenami 

(1. miesto 100.- €, 2. miesto 85.- €, 3. miesto 65.- € ) v predklinickej sekcii týchto študentov: 

1. Lucia Bečárová, 6. ročník HP, 2. Blaţej Bystriansky, 5. ročník VVL, 3. Marek Ďurišin, 4. 

ročník VVL, v klinickej sekcii: 1. Lucia Kováčová, 5. ročník VVL, 2. Monika Fidlerová, 5. 

ročník VVL, 3. Juraj Torzewski, 5. ročník VVL, v sekcii hygieny potravín a prostredia: 1. 

Adriana Iglódyová, 6. ročník VVL, 2. Andrej Renčko, 6. ročník VVL, 3. Erika Stachurová, 5. 

ročník HP, v sekcii mladých vedeckých pracovníkov A: 1. MVDr. Marián Prokeš, 2. MVDr. 

Lenka Lecová, 3. MVDr. Boris Vojtek a v sekcii mladých vedeckých pracovníkov B: 1. 

MVDr. Peter Gál, 2. MVDr. Viera Spišáková, 3. MVDr. Ľuboš Korytár.  

Práce odmenené zástupcami ďalších sponzorujúcich firiem: 

    Veterinársky manaţér výskumného strediska Waltham značiek Pedigree a Whiskas 

MVDr. Leoš Ţelezný ocenil zahraničnou literatúrou práce: Vladimír Petrilla, 6. ročník VVL, 

Lenka Chudá, 6. ročník VVL, Juraj Gallo, 6. ročník VVL, MVDr. Eva Bazsalovicsová 

a MVDr. Ľuboš Korytár. 

Veterinársky reprezentant firmy Merial MVDr. Vladimír Bony venoval MERCK 

veterinary manual týmto študentom: Lucia Bečárová, 6. ročník HP, Katarína Dudriková, 6. 

ročník VVL, Adriana Iglódyová, 6. ročník VVL, MVDr. Boris Vojtek. 

    Zástupkyňa firmy Vetis MVDr. Erika Konrádyová odovzdala hodnotné ceny – 

zahraničnú literatúru a finančné odmeny – týmto študentom: David Trundell, 4th BSc., 

Vladimír Mitošinka, 4. ročník ŠP VVL, Juraj Gallo, 6. ročník ŠP VVL, MVDr. Marián 

Prokeš a MVDr. Ján Blanár. 

    MVDr. Mária Bírešová, zástupkyňa firmy Pharmacopola, venovala hodnotnú 

zahraničnú literatúru študentom: Diane Kúkeľovej, 3. ročník ŠP VVL a MVDr. Eve 

Slepeckej. 
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    Marketingová manaţérka Imuna Pharm, a. s., Šarišské Michaľany, Ing. Michaela 

Dţundová odovzdala finančnú odmenu 100.- € Lucii Dupejovej, 5. ročník HP. 

    Ing. MSc. Radoslav Kaminský, PhD., zástupca f. Siemens, ocenil študentov PC 

doplnkami: Evu Matejovú, 4. ročník VVL, Petra Pošvanca, 4. ročník VVL, a MVDr. 

Stanislava Hreška. 

    MVDr. Darina Pospíšilová, PhD., zástupkyňa firmy Bioveta SK, venovala odbornú 

literatúru 20 študentom. 

     Pán Peter Vavrek, majiteľ firmy Pet Shop, s. r. o., odovzdal finančné odmeny 

študentom: Lucia Bečárová, 6. ročník HP, Kristína Baláţiková, 5. ročník VVL, Adriana 

Iglódyová, 6. ročník VVL, MVDr. Antónia Marciová. 

    MVDr. Jaroslav Šveda, zástupca Med–Art pre Slovensko, sa podieľal na príprave a 

vyhodnocovaní 53. ročníka ŠVOČ. 

    Prof. RNDr. Michal Toropila, CSc., za Základnú organizáciu odborového zväzu 

pracovníkov školstva a vedy UVLF v Košiciach ocenil finančným príspevkom všetky 1. 

miesta udelené odbornými porotami UVLF. 

Študenti doktorandského štúdia  mali moţnosť prezentovať výsledky  vedeckej časti 

svojho štúdia na 5. ročníku  seminára  doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu, 

ktorý sa konal dňa 6. a 7. septembra 2010  v pavilóne morfologických disciplín Univerzity 

veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Seminár sa po prvý raz konal počas dvoch dní 

a bolo na ňom predstavených spolu 32 príspevkov. Príspevky neboli tematicky obmedzené 

a pokrývali širokú škálu biologických vedných odborov – od molekulovej biológie, cez 

mikrobiológiu, parazitológiu, reprodukciu, fyziológiu trávenia a rôzne klinické disciplíny aţ 

po hygienu potravín, chov domácich i voľne ţijúcich zvierat a ţivotné prostredie.   Súčasťou 

seminára bola súťaţ o najlepšiu prácu doktorandov.  

Výhercami boli  MVDr. Martin Koţár (klinika malých zvierat), Mgr. Valéria Lešková 

(katedra epizootológie a parazitológie), MVDr. Ľudmila Grunermelová  (klinika malých 

zvierat – oddelenie chirurgie), MVDr. Ľuboš Korytár (ústav epizootológie a preventívnej 

veterinárskej medicíny), MVDr. Lenka Lešková (klinika prežúvavcov) a MVDr. Tomáš 

Mihok (ústav pre chov a choroby zveri a rýb). 

 

Ocenenie študentov - motivačné štipendiá 

 

Ocenenie študentov za vynikajúce plnenie študijných povinností a za dosiahnutie 

vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja a športovej činnosti bolo 

realizované prostredníctvom motivačných štipendií. Prideľovanie motivačných štipendií sa 

riadilo vnútorným poriadkom č. 40 – Štipendijný poriadok UVLF v Košiciach. 

Na  rok 2010 bolo pridelených 50 865,00 € na motivačné štipendiá, ktoré bolo 

priznané  za vynikajúce plnenie študijných povinností spolu 277 študentom (133 študentom 

v máji 2010 a 144 v decembri 2010). 

     Za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja a športovej 

činnosti bolo v roku 2010 priznané motivačné štipendium 117 študentom (60 študentom v júli 

2010 a 57 študentom v decembri 2010) vo výške 13 880,00 €.  

Za vynikajúce výsledky počas celého  štúdia v študijnom programe všeobecné 

veterinárske lekárstvo v  anglickom jazyku bolo udelených 7 diplomov s vyznamenaním a 2 

Ceny rektora UVLF. 
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IV.  

INFORMÁCIE O POSKYTOVANÍ ĎALŠIEHO 

VZDELÁVANIA 
 

 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa spolupodieľala na 

vzdelávaní v rámci Univerzity tretieho veku (UTV), čo je záujmovo-vzdelávacia inštitúcia 

starších ľudí v súlade s koncepciou celoţivotného vzdelávania v Slovenskej republike 

v nadväznosti na gerontologický program UNESCO. UTV je v rámci košických univerzít 

koordinovaná Technickou univerzitou (TU) v Košiciach. Gestorom tohto vzdelávania za 

UVLF   je MVDr. Miroslav Húska, PhD. Počet absolventov v akademickom roku 2009/2010 

v študijnom programe veterinárna medicína bol  6. Slávnostná promócia sa konala  14. 5. 

2010 v aule Maxima na TU v Košiciach. 

       UVLF v Košiciach má akreditované tri vzdelávacie aktivity pre ďalšie vzdelávanie –

ošetrovateľ ošípaných (číslo akreditácie 2000/3673/2005/163/1), výživa a produkčné zdravie 

zvierat (číslo akreditácie 2000/2007/387/1) a bezpečná aplikácia prípravkov na ochranu 

rastlín alebo iných prípravkov (číslo akreditácie 2000/2008/402/1). Tieto vzdelávacie aktivity 

uskutočňujú zamestnanci univerzity na základe vyţiadania poľnohospodárskou a 

chovateľskou praxou. 

      Významným podielom sa pedagógovia UVLF v Košiciach podieľajú na realizácii 

atestácií, kurzov a školení, ktoré organizačne zastrešuje Inštitút vzdelávania veterinárnych 

lekárov v Košiciach. Tieto sa týkajú najmä problematiky výkonu štátnej správy vo 

veterinárnej oblasti, výkonu úradnej kontroly potravín a výkonu ochrany zvierat. 

     Pri ďalšom vzdelávaní súkromných veterinárnych lekárov spolupracuje UVLF 

v Košiciach s Komorou veterinárnych lekárov SR organizovaním seminárov, workshopov 

a prednášok, ktoré sú zabezpečované učiteľmi univerzity a sú zaraďované do Kalendária 

vzdelávacích akcií KVL SR a sú im prideľované vzdelávacie body, ktoré je kaţdý člen KVL 

SR povinný získať. 
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V.  

INFORMÁCIE O VÝSKUMNEJ A ĎALŠEJ TVORIVEJ 

ČINNOSTI UVLF V KOŠICIACH 
 

Výskumná a vedecká činnosť sú oblasti, ktoré sú v mnohom determinované 

kvalifikačnou štruktúrou tvorivých pracovníkov, vyváţenosťou z pohľadu vekovej štruktúry 

a krivkou nárastu kvalifikačného koeficientu. Zatiaľ čo kvalifikačný koeficient ako jeden 

z ukazovateľov tvorivého potenciálu univerzity je parametrom, ktorý sa dá štatisticky 

jednoducho vyhodnotiť, hodnotenie ďalších dvoch zloţiek je zaťaţené istou mierou 

subjektívneho pohľadu. 

Kvalifikačný koeficient tvorivých pracovníkov našej univerzity za rok 2010 je 1,457. 

Čo je potešiteľné, medziročne stúpol, a je o 9,67 % lepší ako je najniţší koeficient 

kvalifikačnej štruktúry medzi verejnými vysokými školami SR. Kvalifikačnú štruktúru 

pracovníkov našej univerzity uvádzame v tab. 8. 

  

Tab. 8  

Kvalifikačná štruktúra pracovníkov UVLF v Košiciach ku dňu 31. 12. 2010 
  Počet 

Úhrnný počet interných zamestnancov UVLF 504 

Zamestnanci v pedagogickom procese 175 

Profesori 

DrSc. 

CSc., PhD. 

Bez vedeckej hodnosti 

28 

3 

25 

0 

Docenti 

DrSc. 

CSc., PhD. 

Bez vedeckej hodnosti 

39 

0 

39 

0 

Odborní asistenti: 

DrSc. 

CSc., PhD. 

Bez vedeckej hodnosti 

103 

0 

85 

18 

Asistenti 5 

Lektori 0 

Zamestnanci na plný úväzok na vede 

DrSc. 

CSc., PhD. 

Bez vedeckej hodnosti 

26 

1 

19 

6 

Počet tvorivých zamestnancov 201 

 
Skratky kategórií publikačnej činnosti 

AAA - vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 

AAB - vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

ABA - štúdie v časopisoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahraničných   

vydavateľstvách 

ABB - štúdie v časopisoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich 

vydavateľstvách 

ACA - vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách 

ACB - vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 

BAA - odborné kniţné práce vydané v zahraničných vydavateľstvách 

BAB - odborné kniţné práce vydané v domácich vydavateľstvách 
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BCB - učebnice pre základné a stredné školy 

BCI - skriptá a učebné texty 

EAI - prehľadové práce kniţné 

CAA - umelecké monografie, preklady, autorské hárky vydané v zahraničných 

vydavateľstvách 

CAB - umelecké monografie, preklady, autorské hárky vydané v domácich vydavateľstvách 

EAJ - odborné preklady publikácií - kniţné 

FAI - redakčné zostavovateľské práce 

ADC - vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 

BDC - odborné práce v zahraničných karentovaných časopisoch 

ADD - vedecké práce v domácich časopisoch  

BDD - odborné práce v domácich karentovaných časopisoch 

CDC - umelecké práce a preklady v zahraničných karentovaných časopisoch 

CDD - umelecké práce a preklady v domácich karentovaných časopisoch  

 

Výsledky publikačnej činnosti by mali byť v logickej korelácii ku koeficientu 

kvalifikačnej štruktúry tvorivých pracovníkov. Ak sme konštatovali, ţe koeficient 

kvalifikačnej štruktúry medziročne vzrástol, to isté sa nedá konštatovať o publikačnej činnosti 

ako celku. V niektorých kategóriách publikačnej činnosti sme oproti roku 2009 zaznamenali 

nárast, u iných pokles. Ak to hodnotíme z hľadiska kvalitatívneho, tak okrem prác v 

zahraničných karentovaných časopisoch sme vo všetkých kvalitatívne cenných kategóriách 

publikačnej činnosti zaznamenali pokles, čo nás núti minimálne sa zamyslieť nad daným 

stavom a prijať efektívne kroky k náprave tohto neţelaného stavu. 

 

Tab. 9  

Publikačná činnosť UVLF v Košiciach za rok 2010 

 

AAA, 

AAB, 

 ABA, 

ABB 

ACA, 

ACB, 

BAA, 

BAB, 

BCB, BCI, 

EAI, CAA, 

CAB, EAJ 

FAI 
ADC, 

BDC 

ADD, 

BDD 

CDC, 

CDD 
Ostatné Spolu 

UVLF 8 37 8 68 2 0 1031 1154 

Spolu 8 37 8 68 2 0 1031 1154 

         

V roku 

2009 11 52 6 51 4 0 842 966 

Rozdiel -3 -15 2 17 -2 0 189 188 

% 

rozdiel -27 -29 33 33 -50  22 20 

 

Citácie pracovníkov v tomto období ešte nie je moţné objektívne vyhodnotiť, čo 

vyplýva z časových súvislostí poskytovania citačných databáz. 

 

Tab. 10    

Citácie pracovníkov UVLF v Košiciach v roku 2010 

Citácie Počet 

Citácie podľa SCI a multidisciplinárne ISI: SSCI, AHCI, CMCI 710 

Citácie a ohlasy iné neţ SCI, SSCI, AHCI, CMCI: – v zahraničí  

                                                                        – doma  



 27 

 

Vedecko-výskumná činnosť na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie 

v Košiciach je finančne zabezpečovaná predovšetkým z grantových prostriedkov VEGA, 

KEGA, Agentúry na podporu výskumu a vývoja, zahraničných vedeckých grantov 

a zahraničných ostatných grantov. 

 

Tab. 11    

Finančné prostriedky pridelené UVLF v Košiciach na granty v roku 2010 

Projekty Počet pridelených grantov Pridelené prostriedky spolu v € 

VEGA 55 483 617 

KEGA 16 128 017 

APVV 6 176 896 

Ostatné 2 830 

Zahraničné vedecké  

granty 
1 73 877 

Zahraničné ostatné  

granty 
4 59 506 

Spolu 84 922 743 

 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach má trvalé bilaterálne dohody 

s 13-imi veterinárnymi inštitúciami v zahraničí. V roku 2010 sa na univerzite riešil jeden 

vedecký a štyri ostatné zahraničné granty o celkovom finančnom objeme 133 382 €.  

  

Tab. 12    

Dohody o spolupráci uzavreté medzi UVLF v Košiciach a zahraničnými univerzitami, 

resp. výskumnými pracoviskami 

Názov inštitúcie 
Rok podpísania 

dohody 
Doba platnosti 

Fakulta veterinárnych vied Budapešť 1991 2007 

Univerzita veterinárnej medicíny Viedeň 1991 časovo neohraničená 

Veterinárna a farmaceutická 

univerzita Brno 
1993 časovo neohraničená 

Veterinárska fakulta CHUNGUAN 

Juţná Kórea 
1995 časovo neohraničená 

Veterinárny inštitút  Pulawy 1996 časovo neohraničená 

Veterinárna fakulta  Leon 1997 časovo neohraničená 

Univerzita v Štetíne  Štetín 2000 časovo neohraničená 

Scientific Industrial Company  

„DiaProMed“ Kyjev 
2001 časovo neohraničená 

Univerzita v Leone 2001 časovo neohraničená 

Univerzita Federico II v Neapoli 2001 časovo neohraničená 

Univerzita Tras Os Montes e Alto Douro 2001 časovo neohraničená 

Wild Animals Vigilance  

Euromediterranean Society (WAVES) 
2001 časovo neohraničená 

Bodø University College, Nórsko 2010 časovo neohraničená 
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Tab. 13   

Zahraničné granty riešené na UVLF v Košiciach v roku  2010 

Názov projektu 
Identifikačné 

číslo 

Názov programu,  

v rámci ktorého 

získal projekt 

podporu 

Rozpočet 

(€) 

Zodpovedný 

riešiteľ  

Biotechnologické a naturálne 

produkty pre zdravie 

ošípaných- kvalitné 

a bezpečné potraviny 

SK0021 
Bezpečnosť a kvalita 

potravín 
73 877 

MVDr. Radomíra 

Nemcová, PhD. 

SAAIC–ERASMUS: 

Výmenné študijné pobyty 
92010561 SAAIC-ERASMUS 11 383 

MVDr. Libuša 

Bodnárová  

SAAIC–ERASMUS: 

Výmenné študijné pobyty 
102070602 SAAIC-ERASMUS 4 716 

MVDr. Libuša 

Bodnárová 

SAAIC–ERASMUS: 

Výmenné študijné pobyty 
102070602 SAAIC-ERASMUS 42 268 

MVDr. Libuša 

Bodnárová 

SAAIC–GRUNDTVIG: 

Prípravná návšteva 
104210728 

SAAIC-

GRUNDTVIG 
1 138 

Kottferová Jana, 

doc., MVDr.,  

PhD. 

Spolu 133 382  

 

V roku 2010 na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach bolo 

schválených a vykonaných 188 zahraničných sluţobných ciest do 23 štátov. Podstatnou 

časťou boli aktívne  účasti na vedecko-výskumných podujatiach (kongresy, konferencie, 

semináre, prednášky). Ostatné pracovné cesty boli stáţe, účasti na spoločných rokovaniach pri 

príprave projektov, účasti na obhajobách a vedeckých radách. 
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VI.  

HABILITAČNÉ KONANIA A KONANIA NA VYMENÚVANIE 

PROFESOROV 
 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v roku 2010 mala priznané 

právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie  na vymenúvanie profesorov v 12-ich 

študijných odboroch. 

 

Tab. 14  

Zoznam vedných odborov, v ktorých Univerzita veterinárskeho lekárstva  

  v Košiciach mala priznané právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie  

  na vymenúvanie profesorov do 31. 12. 2004 
Číslo oblasti  

výskumu 

Názov oblasti výskumu Číslo a názov vedného odboru 

12 chémia, chemická  

technológia a biotechnológie 

14 10 9 biochémia 

13 vedy o ţivej prírode 15 10 9 mikrobiológia 

20 veterinárske vedy 43 01 9 veterinárna morfológia 

43 02 9 vnútorné choroby zvierat a  

             farmakológia 

43 04 9 veterinárna chirurgia 

43 05 9 veterinárne pôrodníctvo a gynekológia 

43 07 9 infekčné a invázne choroby 

43 11 9 veterinárna fyziológia 

43 31 9 hygiena prostredia a potravín 

 

 

Tab. 15   

Zoznam študijných odborov, v ktorých Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 

v Košiciach má priznané právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na 

vymenúvanie profesorov po roku 2005 
Číslo oblasti 

výskumu 

Názov oblasti výskumu Číslo a názov študijného odboru 

13 vedy o ţivej prírode 4.2.7   mikrobiológia 

4.2.15 imunológia 

18 lekárske a farmaceutické  

vedy 

7.1.18 toxikológia 

20 veterinárske vedy 6.3.2   hygiena potravín 

6.3.3   veterinárna morfológia a fyziológia 

6.3.4   vnútorné choroby zvierat 

6.3.5 veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia 

6.3.6    veterinárne pôrodníctvo a gynekológia 

6.3.7    infekčné a parazitárne choroby zvierat 

6.3.9    súdne a verejné veterinárske lekárstvo 

6.3.10  výţiva zvierat a dietetika 

8.3.11 hygiena chovu zvierat a ţivotné prostredie 

 

 

Postup pri habilitačnom a vymenúvacom konaní  

 

Postup pri habilitačnom a vymenúvacom konaní na Univerzite veterinárskeho 

lekárstva a farmácie v Košiciach upravuje „Vnútorný predpis postupu pri  habilitačnom 

a inauguračnom konaní na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach“ (vnútorný 



 30 

predpis č. 26), ktorý je v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 

6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-

pedagogických titulov docent a profesor vydanej na vykonanie zákona č. 131/2002 Z. z. (§ 76 

ods. 10) o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov.  

Habilitačné, resp. vymenúvacie konanie sa začína podaním písomnej ţiadosti uchádzača 

o udelenie titulu docent, resp. ţiadosti o vymenúvanie za profesora  predsedovi Vedeckej rady 

Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.  

Uchádzač k ţiadosti o habilitačné, resp. vymenúvacie konanie, mimo náleţitostí 

vyţadovaných vyhláškou MŠ SR, pripojí taktieţ plnenie nasledovných kritérií na 

vymenúvanie za docenta, resp. profesora, ktoré boli schválené vedeckou radou univerzity a sú 

záväzné pre kaţdého uchádzača o habilitačné, resp. vymenúvacie konanie. 

 
Kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite veterinárskeho 

lekárstva a farmácie v Košiciach 

Podľa § 12 ods. 1 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o VŠ“) a podľa vyhlášky Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-

pedagogických titulov docent a profesor, Vedecká rada Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach 

schválila tieto Kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite 

veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. 

 

Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu docent 

 

Čl. 1 

Kvalifikačné predpoklady 

1. Úspešne ukončené vysokoškolské štúdium a získanie akademického titulu. 

2. Úspešne ukončené doktorandské štúdium (PhD.) alebo vedecká hodnosť kandidát vied (CSc.), resp. doktor 

vied (DrSc.). 

3. Uchádzač je bezúhonnou a uznávanou vedeckou osobnosťou v odborných kruhoch v danom študijnom 

odbore. 

Čl. 2 

Pedagogická činnosť 

1. V rámci pedagogickej činnosti sa sledujú nasledovné kritériá: 

a) kontinuálna pedagogická činnosť v študijnom odbore alebo príbuznom odbore, v ktorom sa v zmysle 

zákona o VŠ uskutočňuje habilitačné konanie, 

b) autorstvo alebo spoluautorstvo učebných textov, 

c) vedenie bakalárskych alebo diplomových prác študentov. 

1. Minimálne poţiadavky na kritériá pedagogickej činnosti sú uvedené v prílohe č. 1. 

 

Čl. 3 

Vedecko-výskumná činnosť 

2. V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa sledujú nasledovné kritériá: 

a) autorstvo alebo spoluautorstvo pôvodných vedeckých prác uverejnených v karentovaných časopisoch, 

odborných recenzovaných časopisoch a zborníkoch včítane, 

b) uchádzač musí byť prvým autorom minimálne v 2 karentovaných prácach,  

c) ohlasy na publikačnú činnosť v databázach SCI a citácie mimo SCI, 

d) účasť na riešení grantových projektov. 

3. Minimálne poţiadavky na kritériá vedecko-výskumnej činnosti sú uvedené v prílohe č. 1. 

 

 

Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu profesor 

 

Čl. 4 

Kvalifikačné predpoklady 

1. Úspešne ukončené vysokoškolské štúdium a získanie akademického titulu. 

2. Úspešne ukončené doktorandské štúdium (PhD.) alebo vedecká hodnosť kandidát vied (CSc.), resp. doktor 

vied (DrSc.). 
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3. Habilitácia v odbore, v ktorom sa vymenovanie uskutočňuje, resp. v príbuznom odbore. 

4. Uchádzač: 

a) vedecky a pedagogicky pôsobí v danom študijnom odbore na vysokej škole, 

b) ovplyvnil vývin daného študijného odboru vytvorením vedeckej školy alebo originálnej všeobecne 

uznávanej skupiny, ktorá nadväzuje na jeho publikované vedecké práce, 

c) je bezúhonnou a v danom študijnom odbore uznávanou vedeckou alebo umeleckou osobnosťou, jeho 

vedecké práce alebo umelecké diela, alebo umelecké výkony dosiahli aj medzinárodné uznanie. 

 

Čl. 5 

Pedagogická činnosť 

4. V rámci pedagogickej činnosti sa sledujú nasledovné kritériá: 

a) kontinuálna pedagogická činnosť, 

b) autorstvo alebo spoluautorstvo učebných textov, 

c) vedenie bakalárskych alebo diplomových prác, vedenie doktorandov, ktorým bol udelený titul „PhD.“ 

a zároveň príprava ďalších doktorandov. 

5. Minimálne poţiadavky na kritériá pedagogickej činnosti sú uvedené v prílohe  č. 2. 

 

Čl. 6 

Vedecko-výskumná činnosť 

V rámci pedagogickej činnosti sa sledujú nasledovné kritériá: 

a) autorstvo alebo spoluautorstvo vedeckých monografií, 

b) autorstvo alebo spoluautorstvo pôvodných vedeckých prác uverejnených v karentovaných časopisoch, 

odborných recenzovaných časopisoch a zborníkoch včítane, 

c) uchádzač musí byť prvým autorom minimálne v 5-ich karentovaných prácach,  

d) ohlasy na publikačnú činnosť v databázach SCI a citácie mimo SCI, 

e) účasť na riešení domácich a zahraničných grantových projektov, 

f) uchádzač musí byť zodpovedným riešiteľom aspoň jedného grantu. 

6. Minimálne poţiadavky na kritériá vedecko-výskumnej činnosti sú uvedené v prílohe  č. 2. 

 

Čl. 7 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Splnenie týchto kritérií nezakladá nárok na začatie, resp. na úspešné ukončenie habilitačného konania 

alebo konania na vymenovanie za profesora. 

2. Vo výnimočných prípadoch, najmä ak ide o výrazné prekročenie niektorých kritérií a za podmienky, ţe to 

neovplyvní kvalitatívnu úroveň uchádzača o habilitáciu alebo vymenovanie, je moţná odôvodnená 

a racionálna kompenzácia v prípade nenaplnenia jedného kritéria výrazným naplnením iných (vyšších) 

kritérií. 

3. Pri habilitácii docentov splnenie podmienok podľa § 1 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. a splnenie 

platných kritérií na získanie vedecko-pedagogického titulu docent na UVLF v Košiciach preskúma 

verifikačná komisia. Svoj záver o splnení alebo nesplnení kritérií uvedie v písomnom návrhu (príloha č. 1), 

ktorý predloţí predsedovi vedeckej rady univerzity. 

4. Pri vymenovaní za profesorov splnenie podmienok podľa § 4 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. 

a splnenie platných kritérií na získanie vedecko-pedagogického titulu profesor na UVLF v Košiciach 

preskúma verifikačná komisia. Svoj záver o splnení alebo nesplnení kritérií uvedie v písomnom návrhu 

(príloha č. 2), ktorý predloţí predsedovi vedeckej rady univerzity. 

 

Tieto Kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite veterinárskeho 

lekárstva v Košiciach nadobudli účinnosť dňom ich schválenia Vedeckou radou Univerzity veterinárskeho 

lekárstva v Košiciach dňa 18. decembra 2007. 
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Príloha 1 

N Á V R H 

na začatie habilitačného konania v zmysle §1 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. 

Uchádzač:       Dátum narodenia:       

Pracovisko:       

Vzdelanie (rok, škola, odbor): 

Vysokoškolské (druhý 

stupeň): 

            

Vysokoškolské (tretí stupeň):             

Doterajšie zamestnanie (roky, organizácia, pracovné zaradenie): 

      

Študijný odbor pre habilitačné 

konanie: 

      

 

Kritériá vedeckej činnosti: Limit Plnenie Kritériá pedagogickej činnosti: Limit Plnenie 

- vedecké monografie: -       - kontinuálna pedagogická 

prax
*1

: 

5       

- publikácie v CC časopisoch: 8       - učebnice kniţné 

(počet/AH
*1

): 

-       

- publikácie v odb. a ved. 

časopisoch: 

10       -učebné texty – skriptá 

(počet/AH
*2

): 

2/2 AH       

- vedecké práce publikované 

v zborníkoch: 

15       - iná študijná literatúra
*3

 2       

- abstrakty publikované 

v zborníkoch: 

10       - vedenie bak. a dipl. prác 

(počet)
 *4

: 

5       

- postery publikované 

v zborníkoch: 

5       - počet  ukončených 

doktorandov: 

-       

- citácie (SCI): 8       - výchova doktoranda 

pokračujúca: 

-       

- citácie (mimo SCI): 15       - garant študijného predmetu: -       

- granty (VEGA, KEGA, AV, 

APPV a iné.): 

1       - zavedenie nových št. 

predmetov: 

-       

- granty zahraničné: -          

 

Verifikačná komisia: Vyjadrenie VK: 

predseda:       Komisia                          predsedovi VR UVLF 

v Košiciach predloţiť ţiadosť na rokovanie VR 

UVLF v Košiciach 

Dňa:        podpis predsedu VK: ............................... 

člen:       

člen:       

 

Návrh komisie pre habilitačné konanie: 

predseda:       

člen:       

člen:       

oponent:       

oponent:       

oponent:       

 

Poznámka: 
*1

 – pre uchádzačov z prostredia SAV sa kritérium skracuje na 50% 
*2

 – autorský hárok (AH) – 20 normalizovaných strán, 1 strana = 1800 znakov 
*3

 – literatúra na kompaktných diskoch, materiály na e-learning, webové stránky a pod. 
*4 

– dočasne upravené kritérium (v roku 2008 – 2; v roku 2009 – 5) 

pozn.: hrubo orámované kritériá sú vzájomne započítateľné podľa čl. 7 bodu 2 hlavného materiálu  
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Príloha 2 

N Á V R H 

na začatie inauguračného konania v zmysle §4 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. 

Uchádzač:       Dátum narodenia:       

Pracovisko:       

Vzdelanie (rok, škola, odbor): 

Vysokoškolské (druhý 

stupeň): 

            

Vysokoškolské (tretí stupeň):             

Habilitácia (rok, téma):             

Doterajšie zamestnanie (roky, organizácia, pracovné zaradenie): 

      

Študijný odbor pre inauguračné 

konanie: 

      

Kritériá vedeckej činnosti: Limit Plnenie Kritériá pedagogickej činnosti: Limit Plnenie 

- vedecké monografie: 1       - kontinuálna pedagogická 

prax
*1

: 

10       

- publikácie v CC časopisoch: 18       - učebnice kniţné 

(počet/AH
*2

): 

½ AH       

- publikácie v odb. a ved. 

časopisoch: 

20       - učebné texty – 

skriptá(počet/AH
*2

): 

5/5 AH       

- vedecké práce publikované 

v zborníkoch: 

30       - iná študijná literatúra
*3

: 5       

- abstrakty publikované 

v zborníkoch: 

25       - počet ukončených doktorandov 2       

- postery publikované 

v zborníkoch: 

5       - výchova doktoranda 

pokračujúca 

3       

- citácie (SCI): 30       - vedenie bak. a dipl. prác 

(počet):
 *5

 

10       

- citácie (mimo SCI): 40       - garant študijného predmetu: áno       

- granty (VEGA, KEGA, AV, 

APPV a iné.): 

2/1
*4

       - zavedenie nových št. 

predmetov: 

áno       

- granty zahraničné: -           

Verifikačná komisia: Vyjadrenie VK: 

predseda:       Komisia                          predsedovi VR UVLF 

v Košiciach predloţiť ţiadosť na rokovanie VR UVLF 

v Košiciach 

Dňa:       podpis predsedu VK: ............................... 

člen:       

člen:       

Návrh komisie pre inauguračné konanie: 

predseda:       

člen:       

člen:       

člen:       

oponent:       

oponent:       

oponent:       

 

Poznámka: 
*1

 – pre uchádzačov z prostredia SAV sa kritérium skracuje na 50% 
*2

 – autorský hárok (AH) – 20 normalizovaných strán, 1 strana = 1800 znakov 
*3

 – literatúra na kompaktných diskoch, materiály na e-learning, webové stránky a pod. 
*4

 – z toho jeden ako zodpovedný riešiteľ grantu 
*5 

– dočasne upravené kritérium (v roku 2008 – 3; v roku 2009 – 7; v roku 2010 – 10) 

pozn.: hrubo orámované kritériá sú vzájomne započítateľné podľa čl. 7 bodu 2 hlavného materiálu 
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V období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 boli na UVLF v Košiciach: 

a) obhájené dve habilitačné práce (doc. MUDr. Adriána Liptáková, PhD., v študijnom odbore 

4.2.7 mikrobiológia a MVDr. Natália Kovalkovičová, PhD., v študijnom odbore 7.1.18 

toxikológia) a ukončené jedno inauguračné pokračovanie (doc. MVDr. Igor Valocký, 

PhD., v študijnom odbore 6.3.6 veterinárne pôrodníctvo a gynekológia), 

b) nebola obhájená ani jedna doktorská dizertačná práca.  
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VII.  

ZAMESTNANCI UVLF V KOŠICIACH 
 

UVLF v Košiciach si dlhodobo udrţiava priaznivý kvalifikačný profil. Je to určite 

zásluhou systematickej práce v oblasti práce s ľudskými zdrojmi, čo je úzko previazané so 

systémom štruktúry funkčných miest a pozitívnej motivácie ku zvyšovaniu si kvalifikácie. Na 

strane druhej nás nemôţe tešiť veková štruktúra najmä na funkčných miestach profesorov 

a docentov. Aj keď súčasný stav sa nevymyká celoslovenskému priemeru a nie je alarmujúci, 

predsa nám dáva signály, kde a čo v strednodobom výhľade zlepšiť. 

V tab. 16 uvádzame údaje o štruktúre vysokoškolských učiteľov, ich počte a 

medziročnom vývoji k 31.12.2010, tab. 17 hovorí o aktuálnej vekovej skladbe učiteľov a tab. 

18 dáva prehľad o uskutočnených výberových konaniach na miesta vysokoškolských 

učiteľov. 

 

Tab. 16   

Evidenčný prepočítaný počet vysokoškolských učiteľov k 31. 12. 2010 

UVLF Spolu 
Profesori, 

docenti s DrSc. 

Docenti bez 

DrSc. 

Učitelia s 

DrSc. 

Ostatní s 

vedeckou 

hodnosťou 

Ostatní bez 

vedeckej 

hodnosti 

Spolu 175 3 57 0 85 23 

 Podiel v % 100,0% 1,7 26,6 0 48,6 13,1 

V roku 2009 169 3 41 0 92 33 

Rozdiel v % 3,43 0 28,07 0 0 -43,48 

 

 

Tab. 17   

Dĺţka pracovného pomeru vysokoškolských učiteľov na UVLF v Košiciach 

Aktuálna funkcia 
Profesor Docent 

Odborný 

asistent 
Ostaní 

Celkové trvanie pracovného pomeru 

do 2 rokov 0 0 15 2 

do 5 rokov 0 0 13 3 

do 10 rokov 0 0 17 0 

do 15 rokov 0 1 13 0 

do 20 rokov 3 13 20 0 

do 25 rokov 3 13 8 0 

do 30 rokov 4 3 12 0 

do 35 rokov 9 6 5 0 

do 40 rokov 7 2 2 0 

nad 40 rokov 2 1 0 0 
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Tab. 18   

Výberové konania na miesta vysokoškolských učiteľov uskutočnené na UVLF 

v Košiciach v roku 2010 

Funkcia 

počet 

vyhlásených 

výberových 

konaní 

priemerný 

počet 

uchádzačov 

na 

obsadenie 

pozície 

priemerný 

počet 

uchádzačov, 

ktorí v čase 

výberového 

konania 

neboli v 

pracovnom 

pomere s 

vysokou 

školou 

priemerná 

dĺţka 

uzatvorenia 

pracovnej 

zmluvy na 

dobu určitú 

počet zmlúv 

uzatvorených 

na dobu 

neurčitú 

počet 

konaní bez 

uzatvorenia 

zmluvy 

počet 

konaní, do 

ktorých sa 

neprihlásil 

ţiaden 

uchádzač 

počet 

konaní, 

kde bol 

prihlásený 

vš. učiteľ, 

ktorý 

opätovne 

obsadil to 

isté 

miesto 

profesor 1 1 0 0 1 0 0 0 

docent 1 1 0 0 1 0 0 1 

ostatné 16 2 10 5 0 0 0 2 

spolu 18 4 10 5 2 0 0 3 

 

 

Tab. 19   

Štatistika pedagogických mobilít a mobilít vysokoškolských pracovníkov UVLF 

v Košiciach formou programu ERASMUS 
Akademický 

rok 

Kategória 

Učitelia Pracovníci VŠ 

Vysielaní Prijímaní Prijímaní 

1998/1999 - - - 

1999/2000 2 1 - 

2000/2001 1 - - 

2001/2002 2 1 - 

2002/2003 1 - - 

2003/2004 3 - - 

2004/2005 2 - - 

2005/2006 3 1 - 

2006/2007 - - - 

2007/2008 5 3 7 

2008/2009 3 8 4 

2009/2010 1 18 11 

Spolu 23 22 7 

 

V  akademickom   roku  2009/2010  prednáškové pobyty  v rámci   programu ERASMUS  

absolvoval 1 pedagóg a našu univerzitu navštívilo 8 pedagógov (z Turecka, Španielska, 

Talianska, Poľska, Nórska)  a 4 pracovníci z Nórska. 
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VIII.  
PODPORA ŠTUDENTOV 

 

UVLF v Košiciach v rámci svojich moţností podporuje študentov v rozvíjaní ich 

osobných záujmov podporou činnosti záujmových krúţkov súvisiacich s predmetom štúdia. 

Snaţí sa im, napriek limitovaným finančným prostriedkom, vytvárať dobré podmienky pre ich 

činnosť. Okrem toho za účelom zvýšenia profesionality činnosti má kaţdý záujmový klub 

ustanoveného garanta z radov učiteľov univerzity. 

Univerzita vybudovala edičné stredisko, ktorého hlavným poslaním je vydávať cenovo 

dostupnú a aktuálnu študijnú literatúru. Študentom slúţi nielen pri štúdiu, ale aj pri ich 

vedecko-výskumnej činnosti Ústav vedeckých informácií a kniţnica UVLF v Košiciach. 

 

Systém sociálnej podpory študentov 

 

V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. vysoká škola poskytuje študentom štipendiá 

z prostriedkov poskytnutých na tento účel zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov. 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach poskytla študentom v roku 2010 

štipendiá zo štátneho rozpočtu vo forme sociálnych štipendií. 

Sociálne štipendiá 

V roku 2010 o sociálne štipendium poţiadalo 466 študentov, z čoho 397 študentom bolo  

priznané sociálne štipendium v celkovej výške 343 045,00 € a 69 študentom sociálne 

štipendium nebolo priznané.   

 

Ubytovanie a stravovanie študentov 

    UVLF v Košiciach poskytuje  svojim študentom ubytovanie v študentských domovoch 

o celkovej kapacite 770 lôţok. V akademickom roku 2010/2011  bol počet ţiadateľov 

o ubytovanie 1153, z čoho 383 študentom nebolo ubytovanie poskytnuté, 80-tim z nich bola 

ponúknutá moţnosť umiestnenia na prístelkách. Poradie ţiadateľov o ubytovanie bolo 

vytvorené podľa nových kritérií zohľadňujúcich aj prospech a sociálnu situáciu študenta, 

schválených AS UVLF v Košiciach. 

     Stravovanie študentov je zabezpečované v jedálni v študentskom domove a v jedálni 

priamo v areáli UVLF v Košiciach. 

 

Podpora športových a kultúrnych činností 

 

UVLF v Košiciach  vytvára podmienky a podporuje športovú a kultúrnu činnosť 

študentov formou finančného  a priestorového zabezpečenia Telovýchovnej jednoty Slávia 

UVLF v Košiciach a jej vysokoškolských športových klubov. Tieto športové kluby organizujú 

športové podujatia v jazdeckých športoch, vo voltíţi, vo volejbale, basketbale, futbale 

a florbale. 

Významnou kultúrnou činnosťou sa môţe pochváliť univerzitné pastoračné centrum 

a širokú paletu záujmových činností študentov pokrývajú  záujmové  kluby univerzity 

(kynologický, Aqua Terra, klub poľovníckej kynológie, flóra klub a chovateľský klub). 
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IX.  

PODPORNÉ ČINNOSTI UVLF V KOŠICIACH 

 
Štúdium na UVLF v Košiciach má v porovnaní s inými slovenskými vysokými 

školami svoje špecifiká. Tie vyplývajú jednak z vlastnej povahy štúdia v doktorských 

a doktorandských študijných programoch a jednak z presne stanovených kritérií pre 

medzinárodnú akceptáciu diplomov absolventov tohto štúdia. Aj z uvedených dôvodov majú 

pre UVLF v Košiciach nezastupiteľnú úlohu jej účelové zariadenia. Vytvárajú podmienky pre 

kvalitnú praktickú výučbu a naďalej sú jedny z najlepších v podmienkach európskych 

vysokoškolských inštitúcií poskytujúcich vzdelávanie v oblasti veterinárnej medicíny. 

 

Školský poľnohospodársky podnik, n. o., Zemplínska Teplica (ŠPP), Agropodnik 

SLAMOZ, s. r. o., Zemplínska Teplica (Agropodnik) a Experimentálne výskumné stredisko 

(EVS),  Zemplínska Teplica 

 

ŠPP, n. o., je samostatnou organizačnou jednotkou s právnou subjektivitou, ktorej 

zriaďovateľom a jediným spoločníkom je Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 

v Košiciach a zároveň aj jediným spoločníkom spoločnosti AGROPODNIK SLAMOZ, spol. 

s r. o.,  Zemplínska Teplica.  

ŠPP je špecifickým pracoviskom UVLF, ktorý má v rozpočte univerzity vyčlenený 

príspevok na zabezpečenie praktickej výučby študentov. Zároveň časť prostriedkov bola 

pouţitá na ďalšiu rekonštrukciu sociálno-spoločenského pavilónu so zámerom revitalizovať 

existujúce priestory, ktoré slúţia študentom našej univerzity. V uplynulom roku boli 

adaptované aj priestory (poslucháreň, administratívne zázemie a sociálne zázemie) pre výučbu 

klinických študijných predmetov mimo areálu univerzity. Tieto slúţia najmä klinike 

preţúvavcov a klinike ošípaných. Okrem toho, ţe ŠPP vytvára podmienky pre praktickú 

výučbu študentov univerzity, pre vedecko-výskumnú činnosť a technicky i materiálne 

zabezpečuje ich priebeh, pokrýva aj potreby klinických pracovísk UVLF ţivým materiálom 

a krmivom.   

Agropodnik bol vytvorený stopercentnou účasťou UVLF v Košiciach predovšetkým 

pre oficiálnu prepojenosť na poľnohospodárske štruktúry Ministerstva pôdohospodárstva SR. 

Obhospodaruje celý pôdny fond v poţadovanej výrobnej štruktúre, ktorá zohľadňuje potreby 

ŠPP a UVLF. Takmer celý pôdny fond je prenajatý, väčšinou od súkromných osôb a menšia 

časť od Slovenského pozemkového fondu a cirkví. 

Dosahované produkčné výsledky sú na úrovni slovenského priemeru a hospodárske 

výsledky sú ešte o niečo lepšie, a to aj napriek prepadu cien väčšiny poľnohospodárskych 

komodít.  

Stredisko EVS Zemplínska Teplica je prevádzkované len pre potreby Školského 

poľnohospodárskeho podniku s minimálnym počtom dvoch pracovníkov a pre potreby 

prevádzkovateľa bitúnku, ktorý je zároveň vyuţívaný pre pedagogický proces. 

 

Účelové zariadenie pre chov a choroby voľne žijúcej zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach 

 

Toto zariadenie poskytuje priestor pre pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť so 

zameraním na aspekty chovu a chorôb voľne ţijúcich zvierat a rýb. V rámci pedagogického 

procesu sa v tomto zariadení realizuje hlavne praktická časť výučby študijných predmetov 

choroby zveri, choroby rýb a včiel, poľovníctvo a v rámci študijného programu kynológia 

študijný predmet výkon a výcvik III.- poľovné psy.  
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Zariadenia tu vybudované poskytujú moţnosť aj experimentálnej vedecko-výskumnej 

činnosti, a to ako v rámci UVLF v Košiciach, tak aj na spoločných projektoch s inými 

inštitúciami. V priestoroch ÚZ sú vybudované a prevádzkované aj rehabilitačná stanica pre 

chránené druhy ţivočíchov a záchytné centrum pre zhabané druhy ţivočíchov. 

Účelové zariadenie je zamerané na farmový chov baţantov, jarabíc a králika divého. 

Kmeňový kŕdeľ baţanta poľovného je cca 1 000 kusov s produkciou pribliţne 25 000 

jednodňových kurčiat. Chov jarabice je potrebné revitalizovať. 

Samostatnou súčasťou účelového zariadenia sú poľovné revíry, kde UVLF má 

prenajatý výkon práva poľovníctva. Poľovné revíry slúţia pre potreby pedagogického 

procesu, ďalšie zazverovanie a sú obhospodarované systémom spoplatnených poľovačiek a 

odpredajom ţivej zveri. 

Poľovný revír Makovica je voľným poľovným revírom, kde hlavným druhom zveri je 

zver jelenia, diviačia a srnčia. Vyskytuje sa tu aj vlk, rys, líška a jazvec.  

Tretím revírom, kde UVLF uskutočňuje hlavne výukové poľovačky na malú zver, je 

revír Samostatná baţantnica Rozhanovce. UVLF v tomto revíri v roku 2009 opäť získala 

výkon práva poľovníctva na dobu 10 rokov.  

 

Jazdecký areál UVLF v Košiciach  

 

Jazdecký areál UVLF (JA) ako účelové zariadenie UVLF vytvára priestor pre 

pedagogickú a športovú činnosť od roku 1983. Aj v uplynulom akademickom roku sa tu 

realizovali cvičenia zo zootechniky, zoohygieny, parazitológie, epizootológie, gynekológie 

a pôrodníctva, vnútorných chorôb koní, chirurgie, základov podkúvačstva, rehabilitácie 

a výcviku koní a jazdectva.  

Vzhľadom na to, ţe JA bol v rokoch 2000 – 2007 prenajímaný, ministerstvo upustilo 

od dotovania tohto účelového zariadenia. Dotáciu sa, ţiaľ, spätne nepodarilo obnoviť ani 

v roku 2009. Mzdy boli v plnej miere hradené z rozpočtu UVLF. Prevádzkové náklady si toto 

pedagogické a športové zariadenie financuje z vlastných zdrojov. Medzi komerčné činnosti, 

ktoré sa na vlastných príjmoch podieľajú najviac, patrí starostlivosť o súkromné kone, 

prenájom priestorov  a poskytovanie koča so záprahom.   

Svojpomocne boli vyklčované a vyčistené plochy s rozlohou cca 4 ha, na ktorých boli 

takisto svojpomocne vybudované výbehy. Cieľom je, aby kaţdý kôň ustajnený v JA UVLF 

mal pridelený svoj vlastný výbeh. 

Preventívne terapeutické úkony v JA, ako sú dehelmintizácia a vakcinácia, 

zabezpečuje klinika koní a katedra epizootológie a parazitológie za asistencie slovenských aj 

zahraničných študentov. Klinika koní taktieţ zabezpečuje podkúvanie a terapeutické úkony 

koní v starostlivosti UVLF, v majetku PZ SR a na poţiadanie taktieţ ošetruje kone 

súkromných majiteľov. 

Okrem pedagogickej činnosti JA UVLF poskytuje sluţby, ktoré okrem našich 

študentov vyuţíva aj široká verejnosť nielen  z Košíc, ale aj širšieho okolia. Ide predovšetkým 

o ustajnenie a starostlivosť o súkromné kone, poskytovanie hodín jazdenia na koni v rámci 

jazdeckej školy, poskytovanie jázd v koči so záprahom a iné. 

Prostredníctvom Jazdeckého oddielu TJ Slávia UVLF zabezpečuje JA UVLF športovú 

činnosť. V JO TJ Slávia UVLF sú okrem zamestnancov a študentov UVLF registrovaní aj 

obyvatelia Košíc a okolia predovšetkým z radov detí a mládeţe. Pozoruhodné výsledky na 

medzinárodnej úrovni dosahujú najmä voltíţni jazdci vo farbách UVLF.  
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Ústav vedeckých informácií a knižnica UVLF v Košiciach 

 

Kniţničné sluţby poskytuje študentom univerzity Ústav vedeckých informácií a kniţnica 

UVLF v Košiciach (ÚVIK). ÚVIK vykonáva kniţnično-informačné sluţby, edičnú činnosť, 

vydavateľskú a pedagogicko-vzdelávaciu činnosť. Univerzitná kniţnica indukuje chod 

čiastkových kniţníc jednotlivých katedier, kliník, ústavov a oddelení. 

Univerzitná kniţnica Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je  

jediná špecifická kniţnica veterinárskeho zamerania na Slovensku, preto poskytuje svoje 

sluţby veterinárnym lekárom v pôsobnosti celej republiky a doplnkové informácie 

pracoviskám biomedicínskeho zamerania. Úlohy a poslanie vyplývajú zo štatútu univerzity a 

následne z  organizačného poriadku pracoviska. 

  Univerzitná kniţnica disponuje prostriedkami na zakúpenie časopisov, kníh a na 

prevádzku kniţnice.  Počet odoberaných periodík  predstavuje spolu 114 titulov zameraných 

na oblasť veterinárskej medicíny, hygieny potravín, farmácie a kynológie. Z celkového počtu 

je 96 zahraničných a 18 domácich titulov časopisov. Dôleţitým faktorom pri akvizícii 

časopisov je výmena za vedecký časopis univerzity Folia Veterinaria.  

  Výpoţičné sluţby sú sprístupňované pre všetkých študentov, vedecko-pedagogických 

pracovníkov a ostatných čitateľov v čase otváracích hodín, sú v súlade s poţiadavkami 

uţívateľov a počas semestra sú nad rámec pracovnej doby zamestnancov kniţnice. Otváracia 

doba je prispôsobená podľa rozvrhov študentov tak, aby študenti mohli navštevovať 

poţičovňu počas prestávok. V roku 2010 naďalej prebiehalo spracovávanie fondu 

automatizovaným systémom Advanced Rapid Library. Vyuţívaním automatizovaného 

systému je dodrţiavaná doba vypoţičania a návratnosti dokumentov, ktorá bola predĺţená na 

180 dní. Čitateľ má moţnosť vstupovať do on-line katalógu kniţnice, do vlastného konta 

čitateľa a robiť úpravy (prolongácie, tlač záznamov) zo vzdialeného prístupu. 

Automatizovaný kniţničný systém generuje a zasiela upomienky e-mailom automaticky. 

Kaţdého čitateľa rovnako upozorní na vypršanie výpoţičnej doby a uplatnenia sankčných 

poplatkov. 

 

Študentské domovy UVLF v Košiciach 

 

Študentské domovy (ŠD) ako účelové zariadenie Univerzity veterinárskeho lekárstva a 

farmácie v Košiciach boli zriadené k zabezpečeniu poskytovania ubytovania a stravovania 

najmä pre poslucháčov UVLF v Košiciach. V minulom roku boli stravovacie sluţby 

zabezpečované prostredníctvom zmluvného partnera obstaraného výberovým konaním.  

Zariadenie má za prvoradý cieľ poskytovať čo najkvalitnejšie ubytovanie jednotlivým 

študentom, čím by sa pre nich vytvorili optimálne podmienky na štúdium a v nemalej miere 

tieţ na rozvoj spoločenského, kultúrneho a športového vyţitia. V roku 2010 sa podarilo 

uskutočniť náročnú rekonštrukciu ŠD, ktorá spočívala najmä v zateplení objektov a výmene 

zastaraných okien, čím došlo nielen k úsporám nákladov na vykurovanie, ale aj k vyššiemu 

estetickému štandardu ŠD. 

ŠD pozostávajú z dvoch objektov, a  to ŠD 1 a ŠD 2. V oboch budovách je pre 

študentov zriadených 414 izieb, pričom celková ubytovacia kapacita je 830 lôţok, ktoré boli 

v prevaţnej časti roku 2010 plne obsadené (okrem letných mesiacov júl a august roku 2010). 

Na internátoch sú okrem študentov slovenskej národnosti tieţ ubytovaní zahraniční 

študenti denného štúdia, ktorí študujú na univerzite v rámci výmenného programu 

ERASMUS.  
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Oddelenie informačných a komunikačných technológií 

 

 Toto pracovisko poskytuje pre študentov a zamestnancov univerzity všetky sluţby 

súvisiace s bezproblémovou prevádzkou univerzitnej internetovej stránky, zabezpečením e-

mailovej komunikácie, akademického informačného systému a všetkých programov, ktoré sú 

nevyhnutné pre vyuţívanie ekonomických a štatistických programov, vyuţívaných 

univerzitnými pracoviskami. 
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X.  

ROZVOJ UVLF V KOŠICIACH 

 
Rozvoj vysokých škôl v Slovenskej republike, Univerzitu veterinárskeho lekárstva 

a farmácie v Košiciach nevynímajúc, vo všetkých oblastiach ich činnosti je závislý vo veľkej 

miere na adekvátnom finančnom zabezpečení. V súčasnej ekonomickej situácii, kedy politici 

ešte stále hovoria o kríze a potrebe šetrenia finančných prostriedkov, je prídel finančných 

prostriedkov na rozvoj vysokých škôl absolútne nepostačujúci. 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach podľa počtu študentov 

všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia nepatrí medzi veľké vysoké školy, avšak 

rozlohou svojho areálu, účelových zariadení a počtom budov, ktoré sú vyuţívané pre 

pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť, sa radí medzi vysoké školy s vysokou 

náročnosťou na ich údrţbu a ďalší rozvoj.  

Vývoj štruktúry rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu aj v roku 2010 síce formálne 

smeroval k posilňovaniu váhy kritérií zameraných na výkon vo výskume, avšak celkove 

metodika delenia dotácií je príliš zloţitá, technicky náročná a objem vstupných údajov je 

príliš veľký. Dlhodobo sa nenapĺňajú sľuby o zvyšovaní podielu z HDP na financovaní 

vysokých škôl, čo vedie k absolútne nedostatočnému objemu financií pre školstvo. Určite aj 

toto je dôvodom  nemoţnosti reálne zvyšovať kvalitu vysokých škôl. 

Rok 2010 bol ostatným rokom funkčného obdobia aktuálneho vedenia univerzity, v 

ktorom si stanovilo za cieľ pokračovať v adaptácii a rekonštrukcii priestorov pre priamu 

pedagogickú činnosť, t. j. skvalitnenie cvičební a posluchární.  

Napriek úvodným neradostným konštatovaniam UVLF v Košiciach v roku 2010 

zaznamenala ďalšie pokroky v rozvoji svojich pracovísk. Z nich najvýznamnejšia bola 

komplexná adaptácia celého pavilónu chémie, čím sa naplnila perspektíva jej ukončenia 

v roku 2010. Táto rekonštrukcia bola financovaná z prostriedkov účelovo poskytnutých 

MŠVVaŠ SR a z vlastných zdrojov. 

Snáď kľúčovou je otázka adekvátneho priestorového a materiálneho dobudovania 

klinických pracovísk univerzity. V tomto kontexte nemoţno obísť prestavbu pôvodných 

ustajňovacích a laboratórnych priestorov v objekte číslo 18. Po takmer 60 rokoch existencie 

tohto pôvodne provizórneho objektu sa v roku 2010 začalo s prestavbou na polyfunkčný 

moderný objekt, ktorý bude slúţiť najmä klinike koní a klinike preţúvavcov. Stavba je 

financovaná z účelovo poskytnutých prostriedkov MŠVVaŠ SR. 

V nadväznosti na dokončenie adaptácie pavilónu chémie a presťahovaní všetkých 

ústavov katedry chémie, biochémie a biofyziky došlo k adaptácii ľavej časti objektu č. 4 pre 

potreby ústavu farmakológie. Po premiestnení ústavu farmakológie bola v budove č. 5 

pridelená ľavá časť 2. nadzemného podlaţia oddeleniu informačných a komunikačných 

technológií a pravá časť ústavu súdneho a verejného veterinárskeho lekárstva a ekonomiky 

s úlohou zlepšiť podmienky pre zabezpečovanie sluţieb z oblasti IKT a skvalitniť podmienky 

pre vyučovací proces na univerzite. 

O pokračujúcich rekonštrukciách v priestoroch Školského poľnohospodárskeho 

podniku, n. o., v Zemplínskej Teplici sme sa bliţšie zmienili v kapitole IX. 

Realizované boli aj ďalšie stavebné úpravy. Podrobnejšie o realizovaných stavebných 

úpravách a technických vylepšeniach píšeme v kapitole o štrukturálnych fondoch EÚ. 

Celkový technický stav budov v areáli školy je zlý. V prvom rade je potrebné opraviť 

strešné krytiny a strechy vôbec, vymeniť okná, opraviť omietky, vykonať sanitačnú maľovku  

a vymeniť rozvodové siete všetkých médií. To s ohľadom na mnoţstvo finančných 

prostriedkov, ktorými univerzita disponuje, nie je moţné zrealizovať. Na situáciu upozornila 
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aj Komisia Európskej únie, ktorá za posledných 15 rokov uţ druhýkrát evalvovala naše 

študijné programy. Táto vyjadrila poţiadavku a odporúčanie na investície do rekonštrukcie 

budov univerzity, čím by sa v značnej miere zhospodárnila prevádzka.  

Keďţe zdroje na rozvoj vysokých škôl, ktorými disponuje MŠVVaŠ SR, sú 

obmedzené, najreálnejšou cestou na zabezpečenie rozvoja univerzity vidí vedenie UVLF 

v Košiciach v získavaní finančných prostriedkov na rozvoj prostredníctvom štrukturálnych 

fondov. Rok 2010 môţeme v tomto smere hodnotiť ako veľmi úspešný, univerzite sa podarilo 

získať nenávratné finančné príspevky zo štrukturálnych fondov EÚ. 
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa od roku 2008 intenzívne 

zapája do procesu uchádzania sa o nenávratné finančné príspevky zo štrukturálnych fondov 

EÚ v rámci operačného programu Výskum a vývoj a operačného programu Vzdelávanie pod 

riadiacim orgánom - Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

 

Operačný program Výskum  a vývoj  

V rámci operačného programu Výskum a vývoj, opatrenia 2.1 a výzvy Podpora centier 

excelentnosti bola univerzita úspešná v schvaľovacom konaní v roku 2009 s projektom: 

INFEKTZOON – Centrum excelentnosti pre nákazy zvierat a zoonózy v partnerstve 

s Parazitologickým ústavom SAV,  implementáciou ktorého získava v rámci zmluvy sumu 

1 293 088,98 EUR. Uvedená suma konkretizuje celkové oprávnené náklady projektu, pričom 

z uvedeného finančného objemu získava univerzita 95 % a povinne spolufinancuje aktivity 

projektu 5 %  z vlastných zdrojov. Vyuţitím týchto zdrojov boli v roku 2009 a 2010 stavebne 

zveľadené priestory v 3 pavilónoch (P1, P2 a P3) a pracovisko INFEKTZOON dislokované 

v 5 odborných sekciách bolo vybavené unikátnymi prístrojmi pre realizáciu špecifických 

vedeckých činností v oblasti výskumu zoonóz a iných infekčných chorôb zvierat prenášaných 

na ľudí s cieľom etablovania vedeckých výsledkov na medzinárodnej úrovni. 

V rámci operačného programu Výskum a vývoj, opatrenia 2.1 a výzvy Podpora centier 

excelentnosti bola univerzita úspešná v schvaľovacom konaní v roku 2009 s projektom v 

partnerskej línii s Parazitologickým ústavom SAV v Košiciach – názov projektu: Centrum 

excelentnosti pre parazitológiu, implementáciou ktorého získala v rámci zmluvy sumu 

55 679,07 EUR bez povinnosti spolufinancovať aktivity projektu z vlastných zdrojov. 

Finančné prostriedky boli smerované  do zariadení a vybavení a do personálnych výdavkov za 

účelom spolupodieľania sa na naplnení špecifického cieľa projektu, ktorým je vytvorenie 

infraštruktúry vybudovaním laboratórií pre výskum funkčnej morfológie parazitov, 

laboratória pre molekulovú biológiu, laboratória pre výskum antihelmintickej rezistencie 

a laboratória pre výskum parazitických dvojkrídlovcov. Výsledkom projektu bude vytvorenie 

centra excelentnosti a jeho napojenie na európske vedecko – výskumné pracoviská.   

V rámci identického operačného programu a opatrenia bola univerzita úspešná 

v schvaľovacom konaní v roku 2010 aj s ďalším projektom – Centrum excelentnosti 

biomedicínskych technológií, ktorý je realizovaný v partnerstve s Lekárskou fakultou UPJŠ v 

Košiciach, Ústavom materiálového výskumu SAV v Košiciach, Technickou univerzitou 

v Košiciach a Ústavom fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach. UVLF ako 

partner participuje na 5 odborných aktivitách projektu a prispieva k naplneniu strategického 

cieľa projektu, ktorým je vytvorenie centra excelentnosti na výskum a vývoj moderných 

biomateriálov pre klinickú prax a dobudovanie infraštruktúry formou predklinického 

testovania biokompozitov na zvieracích modeloch. Realizáciou daného projektu získava 

univerzita vo finančnom vyjadrení sumu 924 320,00 EUR bez povinnosti spolufinancovať 

aktivity projektu z vlastných zdrojov. Finančná čiastka bude smerovaná do zariadení 

a vybavení, personálnych výdavkov, publicity a informovanosti.   

V rámci operačného programu Výskum a vývoj, opatrenia 2.2 a výzvy Podpora 

aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií je po ukončení schvaľovacích procesov  
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v roku 2010 v štádiu implementácie projekt Pokročilé implantáty s naočkovanými kmeňovými 

bunkami na regeneráciu a rekonštrukciu tvrdých tkanív v partnerstve s Lekárskou fakultou 

UPJŠ v Košiciach a Ústavom materiálového výskumu SAV. Realizáciou odborných aktivít 

tohto projektu, ktoré sú smerované do zvieracích in vivo experimentov, je posúdenie vyuţitia 

kalcium fosfátových biocementov ako substrátov kmeňových buniek a nanokryštalických 

implantátov a biocementov s následným vyuţitím v humánnej medicínskej praxi. 

Participáciou na danom projekte získava univerzita finančnú čiastku 94 450,00 EUR bez 

povinnosti spolufinancovať z vlastných zdrojov, ktorú smeruje do obstarania zariadení 

a vybavení, spotrebného materiálu a zároveň financuje personálne výdavky odborného tímu. 

V rámci identického operačného programu a opatrenia  bola univerzita úspešná 

v schvaľovacom konaní v roku 2010 s projektom  Tvorba a vývoj diagnostického postupu pri 

liečbe traumou poškodenej miechy. V danom projekte zaujíma UVLF pozíciu partnera 

projektu, konečným prijímateľom – ţiadateľom je Neurobiologický ústav SAV v Košiciach. 

Zapojením sa odborného tímu do aktivity – testovanie terapeutických prístupov po 

experimentálne navodenej traume miechy u miniprasiat –  získava rozpočet univerzity 

a príslušné pracovisko kliniky malých zvierat finančnú čiastku 282 525,81 EUR bez 

povinnosti spolufinancovať 5 % z vlastných zdrojov. Finančné prostriedky budú smerované 

do zariadení a vybavení, spotrebného materiálu a personálnych výdavkov.                

V rámci operačného programu Výskum a vývoj, opatrenia 5.1 a výzvy Podpora 

infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vysokých škôl podala univerzita 

v rokoch 2008 – 2009 tri ţiadosti o nenávratný finančný príspevok v pozícii ţiadateľa, 

z ktorých boli dve schválené. 

Na základe uvedených schvaľovacích konaní má univerzita v štádiu ukončovania 

implementácie investičný projekt Zvýšenie kvality vzdelávania rozšírením a modernizáciou 

IKT sietí a zariadení na UVL v Košiciach, realizáciou ktorého získala v rámci zmluvy sumu 

5 077 054,83 EUR, z ktorej získava univerzita 95 % a povinne spolufinancuje aktivity 

projektu 5 % z vlastných zdrojov. Cieľom tohto projektu je rozšíriť a modernizovať 

informačné a komunikačné technológie na UVLF zmodernizovaním siete LAN (jej aktívnych 

a pasívnych častí), bezdrôtovej komunikačnej siete WIFI, zavedenie moderného hlasového 

komunikačného systému na báze protokolu IP, zavedenie telekonferenčného systému, CCTV  

a videoprojekcie, vybavenie jednotlivých pracovísk univerzity dataprojektormi, PC 

a notebookmi. 

Jednou z aktivít tohto projektu je zateplenie budov študentských domovov na 

Podhradovej, výmena okien a úprava serverovne v pavilóne č. 5 v areáli univerzity. Súčasťou 

tohto investičného zámeru je aj vybavenie vyučovacích priestorov špeciálnymi zariadeniami, 

ktoré prispievajú k modernizácii klinickej činnosti: centrálna komunikačno – informačná 

jednotka, flexibilné ENDO videokamery, rigídna ARTRO videokamera pre 

videoartroskopickú cvičebňu, stropná videokamera s integrovaným operačným svietidlom pre 

otvorené operácie, ergospirometria pre kone, telemetrické zariadenie, informačno – 

komunikačné zariadenie pre monitoring vitálnych funkcií počas celkového znecitlivenia koňa, 

ultrazvukové zariadenie 3D, digitálna rádiografická jednotka umoţňujúca priamu digitalizáciu 

RTG ţiarenia. 

Na uvedený projekt nadväzuje jeho nadstavba s názvom  Zvýšenie kvality vzdelávania 

rozšírením a modernizáciou IKT sietí a zariadení na UVL v Košiciach II., ktorého realizácia  

prinesie univerzite 5 941 299,13 EUR a cieľom ktorého bude obnova stavebných objektov 

v účelovom zariadení v Rozhanovciach a vybudovanie dátového centra v pavilóne č. 5 

vrátane nákupu IKT zariadení. I v tomto prípade zo zmluvnej sumy získa  univerzita 95 % 

a povinne spolufinancuje aktivity projektu 5 %  z vlastných zdrojov.         
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Operačný program Vzdelávanie 

               V rámci operačného programu Vzdelávanie, opatrenia 1.2 a výzvy Vysoké školy 

a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti podala univerzita v roku 2009 

jednu ţiadosť o nenávratný finančný príspevok v pozícii ţiadateľa, ktorá bola schválená 

v poţadovanej výške 1 049 997,98 EUR. Vďaka úspešnému schvaľovaciemu konaniu 

univerzita od roku 2010 implementuje projekt pod názvom Nové študijné programy 

a vzdelávanie na UVL, cieľom ktorého je rozvoj a podpora interných ľudských zdrojov na 

UVLF, tvorba vzdelávacích študijných programov prispôsobených aktuálnej potrebe 

vedomostnej spoločnosti na UVLF (študijný program  vzťah človek – zviera a aktivity so 

zvieratami a študijný program neurovedy). Špecifickými cieľmi projektu sú spracovanie 

a akreditácia nových študijných programov na UVLF a vzdelávanie interných ľudských 

zdrojov na UVLF. Projekt sa nachádza v štádiu príprav študijných materiálov odbornými 

pedagogickými kapacitami a prebiehajú procesy verejného obstarávania s cieľom 

transparentného výberu dodávateľov tovarov a sluţieb. 

 

Špeciálny finančný mechanizmus: Nórsky finančný mechanizmus  
Od roku 2008 univerzita implementuje projekt po názvom Biotechnologické 

a naturálne produkty pre zdravie ošípaných – kvalitné a bezpečné potraviny, realizácia 

ktorého bola podporená finančnou dotáciou z  Nórskeho finančného mechanizmu 

a finančného mechanizmu EHP. Projekt je v štádiu dofinancovania, plánované ukončenie 

aktivít je datované na 1. štvrťrok roka 2011. Rozpočet projektu bol upravený po eurokonverzii 

na celkovú sumu 501 770,59 EUR. 

Pracovisko ústavu gnotobiológie a mikrobiológie – pri Hati, ktoré sa svojimi 

odbornými aktivitami podieľa na realizácii projektu, predloţilo k schvaľovaciemu konaniu 

návrhy na patentovú ochranu vedecky vyvinutých bioproduktov, ktoré vysoko ekologickým 

spôsobom prispejú k odstráneniu rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká, čím priaznivo 

ovplyvnia potravinový reťazec v produkcii bezpečných a kvalitných potravín – mäsa 

a výrobkov ţivočíšneho pôvodu a eliminujú tvorbu karcinogénnych látok, ktoré spôsobujú 

váţne nádorové ochorenia populácie.           

 

Projekty univerzity v štádiu posudzovania a hodnotenia :  

Výzva OPVaV – 2.2/06 – projekt: Kompetenčné centrum pre biomodulátory 

a výţivové doplnky (Probiotech) – UVLF v partnerskej línii so ţiadateľom –  Ústavom 

fyziológie HZ SAV, Košice 

 

7. RP  (7. rámcový program EÚ) -  Výzva HEALTH 2011 – UVLF ako partner 

Názov projektu: Development of Solar based portable and handheld DNA genotyping 

machine as point of care device (v skratke: GenoDNA) 

Ţiadateľ: GENEKOM  BIOTECHNOLOGY AG, Dammstrasse 31-33, 47 119 Duisburg 

Partner: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katedra mikrobiológie 

a imunológie, LMBI, odborný garant: MVDr. Mangesh Bhide, PhD. 

 

 

V súčasnosti univerzita očakáva vyhlásenie novej výzvy Agentúrou MŠVVaŠ SR pre 

ŠF EÚ v rámci operačného programu Výskum a vývoj, opatrenia 1.1 Obnova a budovanie 

technickej infraštruktúry výskumu a vývoja. Indikatívny harmonogram výziev zverejnený na 

internetovej stránke agentúry deklaruje zverejnenie pripravovanej výzvy v novembri  2010. 

Súčasťou projektového zámeru UVLF pre očakávanú výzvu je prístavba kliniky malých 

zvierat s vybudovaním časti gynekologicko-pôrodníckej a časti ortopedicko-chirurgickej so 

súčasnou obnovou existujúcich klinických priestorov ostatných kliník. Univerzita má 
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pripravené všetky podklady, t. z. projektová dokumentácia  k stavebnému povoleniu, rozpočty 

stavebnej časti k projektovej dokumentácii k stavebnému povoleniu a stavebné povolenie na 

uvedený zámer. 

      Za zmienku stojí skutočnosť, ţe aj keď univerzita  nebola úspešná pri všetkých 

podaných projektoch, doposiaľ však v uvedených  projektoch  zo  štrukturálnych  fondov  EÚ 

získala 14 718 415,80 EUR. Objem investícií smerujúcich do obstarania zariadení 

a vybavenia za všetky projekty predstavuje sumu 10 108 953,94 EUR.  Suma, ktorá bude 

preinvestovaná  v  podobe  tak  potrebných  stavebných  investícií  predstavuje  hodnotu 3 126 

117,43 EUR. Rovnako personálne výdavky ako aj výdavky na spotrebný materiál predstavujú 

sumy, ktoré výrazne pomôţu zabezpečeniu vedy a vzdelávania na našej univerzite.  
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XI.  

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY UVLF V KOŠICIACH 
 

Významným výsledkom v oblasti medzinárodnej spolupráce je vytvorenie 

a podpísanie medzinárodnej zmluvy o spolupráci medzi Univerzitou veterinárskeho lekárstva 

a farmácie v Košiciach a Bodø University College z Nórska. Vytvorený spoločný bakalársky 

študijný  program pre získanie spoločného titulu „Bachelor degree in Animal Science“ (Joint 

Bachelor degree in Animal Science) zodpovedá normám vzdelávacieho výboru EAEVE 

v zmysle  nariadenia 2005/36. Tento program je prvým spoločným študijným programom, 

ktorého výučba sa začala realizovať od akademického roku 2010/2011. 

Významná a v oblasti veterinárskeho vzdelávania z celoštátneho a medzinárodného 

hľadiska nezastupiteľná je úloha univerzity pri spolupráci s ostatnými vysokými školami, 

výskumnými ústavmi doma i v zahraničí. 

Spolupráca s inými vysokými školami je realizovaná v rámci aktívneho členstva 

univerzity v nasledovných svetových, európskych a národných zdruţeniach:  

a) Európske zdruţenie inštitúcií pre veterinárne vzdelávanie (EAEVE – European 

Association of Establishments for Veterinary Education),  

b) Európska výmenná sieť veterinárnych študentov a zamestnancov (VetNEST – Veterinary 

Network of Students Staff Transfer), 

c)  Európsko-stredomorská spoločnosť pre ochranu voľne ţijúcej fauny (WAVES – Wild 

Animals Vigilance Euromediterranean Society), 

d) Zdruţenie univerzít Karpatského regiónu (ACRU - Association of Carpathian Region 

Universities) a 

e) Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC - Slovak 

Academic Association for International Cooperation). 

 

Za najvýznamnejšiu povaţujeme spoluprácu s ostatnými veterinárnymi školami v 

rámci EAEVE a VetNEST-u, predovšetkým s Veterinárnou a farmaceutickou univerzitou v 

Brne, Fakultou veterinárnych vied Univerzity Sv. Štefana v Budapešti, Veterinárnou fakultou 

Univerzity v Ľubľane, Univerzitou veterinárskej medicíny vo Viedni, Fakultou veterinárskej 

medicíny Poľnohospodárskej univerzity vo Vroclavi, Fakultou veterinárskej medicíny 

Univerzity v Záhrebe. 

V rámci spoločnosti WAVES sa Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v 

Košiciach od roku 2001 podieľa na univerzitnom postgraduálnom vzdelávaní pre získanie 

diplomu „Master International“ v starostlivosti o ochranu európsko-stredomorskej fauny v 

spolupráci s Univerzitou v Leone (Španielsko), Univerzitou Federico II v Neapole 

(Taliansko), Univerzitou Tras Os Montes e Alto Douro (Portugalsko).   

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa od júla 2010 stala 

sídlom Asociácie univerzít karpatského regiónu – the Association of the Carpathian Region 

 Universities – prevzala kanceláriu tejto asociácie a prorektorka prof. MVDr. Jana Mojţišová, 

PhD., sa stala generálnou tajomníčkou ACRU (Secretary General). 
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XII.  

HOSPODÁRENIE UVLF V KOŠICIACH 

 
UVLF vykonáva ekonomické a finančné hospodárenie  v hlavnej činnosti dotačnej 

a nedotačnej, a v podnikateľskej činnosti v ekonomickom  informačnom systéme SAP 

SOFIA. Uvedený softvér poskytuje celkový pohľad na finančné hospodárenie, ale súčasne aj 

analyticky umoţňuje sledovať tok finančných prostriedkov.  

UVLF k 31. 12. 2010 vykazovala pohľadávky vo výške 590 128,57 €. Záväzky k 31. 12. 

2010 predstavovali sumu 1 026 504,58 €. Išlo prevaţne o dodávateľské faktúry  za realizáciu 

tovarov, prác a sluţieb v rámci implementácie projektov spolufinancovaných zo zdrojov EÚ,  

ktoré sú v súčasnom období uţ uhradené. 

Financovanie UVLF v roku 2010 je podrobnejšie uvedené vo výročnej správe 

o hospodárení  UVLF v Košiciach za rok 2010.  

V tabuľke 29 uvádzame prehľad hospodárskych výsledkov UVLF v Košiciach od roku 

2002 do roku 2010. Tento prehľad má za cieľ  ilustrovať, prečo sa napriek kladným 

hospodárskym výsledkom  rokov predchádzajúcich nepodarilo akumulovať potrebné 

kapitálové finančné prostriedky, ktoré by mohli slúţiť na financovanie aktivít smerujúcich 

k reálnemu rozvoju univerzity.  

Navyše kladný hospodársky výsledok za ostatné roky  bol celý pouţitý  na vykrytie straty 

minulých období. Výšku straty  sa v porovnaní s rokom 2005, kedy strata   dosiahla najvyššiu 

hodnotu, podarilo zníţiť o 3,49 %. 

 

Tab. 20 

Hospodárske výsledky Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za 

2002 – 2010 (v celých €)  
  Rok 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Hospodársky 

výsledok -767 510 -304 521 -418 144 202 018 88 263 94 370 36 610 232 568 -141 368 

Suma pouţitá  

na krytie strát 

minulých 

rokov 

0 0 0 0 202 018 88 263 94 370 36 610 232 568 

Suma 

prevedená na 

fond 

 reprodukcie 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suma 

prevedená 

 na iné fondy  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oprava chýb 

minulých 

období 

       -500 042 -101 785 

 Strata 

z predchádzaj

úcich období 

(kumulovane) 

0 -767 510 -1 072 031 -1 490 175 -1 288 157 -1 199 894 -1 105 524 -1 568 956 -1 438 173 

 

V tabuľkách 21 – 24 uvádzame čerpanie dotácie za rok 2010, zostatky dotácií z rokov 

2007 – 2010, výkaz ziskov a strát za rok 2010 a čerpanie fondu reprodukcie v roku 2010.  
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Tab. 21 

Čerpanie dotácie za rok 2010 podľa programov (v celých €) 

  

Program 
Dotácia na rok 2010 Čerpanie dotácie k 

31.12.2010 

Nevyčerpaný zostatok  k 

31.12.2010 

BV KV BV KV BV KV Spolu 

1. 077 11 vzdelávanie 7 788 039 745 748 7 258 340 599 640 529 699 146 108 675 808 

a) v tom:    mzdy (bez špec.) 3 724 284 0 3 329 487 0 394 797 0 394 797 

               poistné (bez špec.) 1 304 520 0 1 163 731 0 140 789 0 140 789 

               dohody – DoVP, DoPČ 69 951 0 69 945 0 6 0 6 

               odchodné, odstupné 13 321 0 13 321 0 0 0 0 

               spolu  5 112 076 0 4 576 484 0 535 592 0 535 592 

b) prakt.výučba - ŠPP 559 980 0 559 980 0 0 0 0 

  prakt.výučba- klinická činnosť 398 327 0 398 327 0 0 0 0 

  
 ÚZ Rozhanovce spolu, v tom: 

128 502 0 122 314 0 6 188 0 6 188 

                 mzdy 95 046 0 87 563 0 7 483 0 7 483 

                 poistné 33 456 0 32 198 0 1 258 0 1 258 

                 tovary a sluţby 0 0 2 554 0 -2 554 0 -2 554 

  JA spolu, v tom: 0 0 75 158 0 -75 158 0 -75 158 

                 mzdy 0 0 46 821 0 -46 821 0 -46 821 

                 poistné 0 0 16 407 0 -16 407 0 -16 407 

                 tovary a sluţby 0 0 11 929 0 -11 929 0 -11 929 

  UVIK 6 904 0 6 904 0 0 0 0 

  NRL spolu, v tom: 81 666 0 69 857 0 11 809 0 11 809 

                 mzdy 21 121 0 18 355 0 2 766 0 2 766 

                poistné 7 435 0 6 183 0 1 252 0 1 252 

                tovary a sluţby 53 110 0 45 319 0 7 791 0 7 791 

  Gnotobiológia spolu, v tom : 0 0 16 001 0 -16 001 0 -16 001 

                 mzdy 0 0 10 352 0 -10 352 0 -10 352 

                poistné 0 0 3 857 0 -3 857 0 -3 857 

                tovary a sluţby 0 0 1 792 0 -1 792 0 -1 792 

  EVS spolu, v tom : 0 0 14 607 0 -14 607 0 -14 607 

                 mzdy 0 0 10 716 0 -10 716 0 -10 716 

                poistné 0 0 3 763 0 -3 763 0 -3 763 

                tovary a sluţby 0 0 127 0 -127 0 -127 

  špecifiká:   spolu 1 175 379 0 1 263 148 0 -87 769 0 -87 769 

c) účelové: štipendiá doktorandov 653 782 0 601 697 0 52 085 0 52 085 

  medzisúčet (a+b+c) 6 941 237 0 6 441 329 0 499 908 0 499 908 

d) neúčelové 846 802 745 748 817 011 599 640 29 791 146 108 175 899 
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Program 
Dotácia na rok 2010 Čerpanie dotácie  

k 31.12.2010 

Nevyčerpaný zostatok   

k 31.12.2010 

BV KV BV KV BV KV Spolu 

2. 

077 12 01 inštitucionálny 

výskum 534 833 0 451 740 0 83 093 0 83 093 

  v tom: mzdy 281 882 0 248 212 0 33 670 0 33 670 

            poistné 99 250 0 86 089 0 13 161 0 13 161 

            tovary a sluţby 152 790 0 116 528 0 36 262 0 36 262 

            odchodné, odstupné, PN 911 0 910 0 1 0 1 

3. 077 12 02 VEGA 346 753 136 864 302 939 122 215 43 814 14 649 58 463 

4. 077 12 03 AV 0 0 0 0 0 0 0 

5. 077 12 04 ZGR 0 0 0 0 0 0 0 

6. 077 12 05 KEGA 103 770 25 907 91 299 23 845 12 471 2 062 14 533 

7. 077 13  rozvojové projekty 0 0 0 0 0 0 0 

8. 077 15 sociálna oblasť (účel.) 696 310 0 602 818 0 93 492 0 93 492 

  v tom: a) ŠD 281 563 0 256 332 0 25 231 0 25 231 

  -          mzdy 151 007 0 129 504 0 21 503 0 21 503 

  -          poistné 47 197 0 45 258 0 1 939 0 1 939 

  -          tovary a sluţby  83 359 0 81 570 0 1 789 0 1 789 

  

-           odchodné, 

odstupné, PN 0 0 0 0 0 0 0 

            b) stravné študentov 0 0 0 0 0 0 0 

  

          c) TJ Slávia+ kult.a 

šport.akt. 7 572 0 6 912 0 660 0 660 

  -          TJ Slávia 4 760 0 4 760 0 0 0 0 

  

 -       kult. a šport. 

aktivity 2 812 0 2 152 0 660 0 660 

            d) štipendiá 407 175 0 339 574 0 67 601 0 67 601 

               -     sociálne 339 725 0 272 124 0 67 601 0 67 601 

               -     motivačné 67 450 0 67 450 0 0 0 0 

9. 

05T08 štipendiá zahr. 

študentom 2 115 0 2 115 0 0 0 0 

10. 06K 11 APVV 262 735 0 188 245 0 74 490 0 74 490 

11. 06K16  Nórsky projekt 65 642 19 430 65 642 19 430 0 0 0 

12. 0AE02 Infektzoon 19 355 1 128 855 19 355 1 128 855 0 0 0 

13. 0AE03 IKT 34 207 3 934 658 34 207 3 934 658 0 0 0 

14. 0AA01 Vzdelávanie 16 621 0 16 621 0 0 0 0 

  Spolu 9 870 380 5 991 462 9 033 321 5 828 643 837 059 162 819 999 879 
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Tab. 22  

Zostatky dotácií v rokoch 2007 – 2010 (v celých €) 
  

2007 2008 2009 2010 

BV KV BV KV BV KV BV KV 

Vysokoškolské 

vzdelávanie 
0 0 0 0 31 524 0 477 613 146 108 

Doktorandské 

štipendiá 
0 0 0 0 0 0 52 085 0 

Prev. a rozvoj 

infraštruktúry 
0 0 0 0 0 0 83 093 0 

VEGA 
1 0 0 0 12 517 5 407 43 814 14 649 

AV 
0 0 0 0 0 0 0 0 

MVTS 

0 0 0 0 0 0 0 0 

KEGA 

0 0 0 0 3 051 100 12 471 2 062 

Rozvojové programy 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Podpora strav. a 

ubytovania 
0 0 0 0 2 667 0 25 890 0 

Sociálne a motivačné 

štipendiá   
0 0 0 0 0 0 67 602 0 

Štipendiá zahr. 

študentom 
0 0 0 0 0 0 0 0 

APVV 
0 0 353 0 11 663 0 74 491 0 

06K16 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spolu 1 0 353 0 61 423 5 507 837 059 162 819 

 
 

Tab. 23 

Výkaz ziskov a strát za rok 2010   (v celých €) 

Č.  Okruh činnosti UVLF 

účtu        NÁKLADY                                      HČ   PČ   Spolu  

     1- 12/2010    1- 12/2010    1- 12/2010 

501    Spotreba materiálu                                1 162 833 44 934 1 207 767 

502    Spotreba energie                                   1 082 649 27 744 1 110 394 

503    Spotreba ost. nesklad. dodávok          0 0 0 

504    Predaný tovar                                        0 23 592 23 592 

511    Opravy a udrţiavanie                           612 777 16 746 629 524 

512    Cestovné                                                 104 876 5 392 110 268 

513    Náklady na reprezentáciu                     16 776 18 869 35 645 

518    Ostatné sluţby                                      1 095 805 39 409 1 135 214 

521    Mzdové náklady                                    4 793 043 30 805 4 823 848 

524    Zákonné sociálne poistenie                 1 580 272 6 792 1 587 064 

525    Ostatné sociálne poistenie                   33 660 0 33 660 
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527    Zákonné sociálne náklady                   147 785 386 148 171 

528    Ostatné sociálne náklady                     0 0 0 

531    Cestná daň                                             0 1 958 1 958 

532    Daň z nehnuteľnosti                             10 734 5 181 15 915 

538    Ostatné dane a poplatky                      31 681 720 32 402 

541    Zmluvné pokuty a penále                   7 0 0 

542    Ostatné pokuty a penále                      77 419 496 

543 Odpísanie nevymoţit. pohľadávok    708 0 708 

544    Úroky                                                      0 0 0 

545    Kurzové straty                                       28 922 0 28 922 

546    Dary                                                        0 0 0 

547    Osobitné náklady                                 0 0 0 

548    Manká a škody                                     23 068 92 23 160 

549    Iné ostatné náklady                              772 218 3 322 775 540 

551    Odpisy DNM a DHM                        1 019 223 139 084 1 158 307 

552   Zostatková cena pred  NM a HM      9 104 0 9 104 

553    Predané cenné papiere                      0 0 0 

554    Predaný materiál                                0 0 0 

556    Tvorba zákonných rezerv                  430 347 0 430 347 

557    Náklady z precenenia CP                  0 0 0 

559    Tvorba zákonných opr. poloţiek      0 0 0 

561    Poskyt. prísp. organ. zloţkám           0 0 0 

562    Poskyt. prísp. iným účt. jedn.            4 760 0 4 760 

563    Poskyt. prísp. fyzic. osobám             0 0 0 

NÁKLADY celkom          12 961 328 365 445 13 326 773 

Č. 

   1- 12/2010    1- 12/2010    1- 12/2010 účtu         VÝNOSY                             

601    Trţby za vlastné výrobky                   0 17 679 17 679 

602    Trţby z predaja sluţieb                      926 364 82 018 1 008 383 

604    Trţby za predaný tovar                      0 24 529 24 529 

611    Zmena stavu nedokončenej výr.        0 0 0 

612    Zmena stavu zásob polotovarov        0 0 0 

613    Zmena stavu zásob výrobkov            0 1 694 1 694 

614    Zmena stavu zásob zvierat                0 14 715 14 715 

621    Aktivácia materiálu a tovaru              21 344 25 831 47 175 

622    Aktivácia vnútroorgan. sluţieb         0 0 0 

623    Aktivácia DNM                                0 0 0 

624    Aktivácia DHM                                0 0 0 

641    Zmluvné pokuty a penále                  0 322 322 

642    Ostatné pokuty a penále                    30 735 765 

643    Platby za odpísané pohľadávky         0 0 0 
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644    Úroky                                                542 259 801 

645    Kurzové zisky                                   405 0 405 

646    Prijaté dary                                        72 0 72 

647    Osobitné výnosy                                0 0 0 

648    Zákonné poplatky                              0 0 0 

649    Iné ostatné výnosy                            1 160 284 92 1 160 377 

651    Trţby z predaja DNM a DHM           15 745 0 15 745 

652    Výnosy z dlhodob. fin. invest.           0 0 0 

653    Trţby z predaja CP a vkladov           0 0 0 

654    Trţby z predaja materiálu                      0 

655    Výnosy z krátkodob. fin. maj.          0 0 0 

656    Zúčtovanie zákonných rezerv            5 990 0 5 990 

657    Výnosy z precenenia CP                   0 0 0 

658    Výnosy z prenájmu majetku            0 264 906 264 906 

659    Zúčtovanie zákonných opr. pol.         0 0 0 

661    Prijaté prísp. od org. zloţiek              0 0 0 

662    Prijaté prísp. od iných organ.            0 0 0 

663    Prijaté prísp. od fyzic. osôb              0 0 0 

664    Prijaté členské príspevky                  0 0 0 

665    Prísp. z podielu zaplat. dane             0 0 0 

691    Dotácie                                              10 621 847 0 10 621 847 

VÝNOSY celkom (r. 37 aţ 71)                  12 752 624 432 780 13 185 404 

Výsledok hospodárenia pred 

zdanením  -208 704 67 336 -141 368 

591    Daň z príjmov                                   0 0 0 

595    Dodatoč. odvody dane z príjmov       0 0 0 

Výsledok hospodárenia po zdanení         -208 704 67 336 -141 368 
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Tab. 24 

Tvorba a čerpanie fondu reprodukcie v roku 2010 a  zdroje na rok 2011 

P.č. 

Zdroj FR 
Stav  k 

31.12.2010 Stav k 31.3.2011 

Predpoklad k 

31.12.2011 

v celých € v celých € v celých € 

A. TVORBA FONDU, z toho: 82 142 155 393 351 150 

1. Tvorba z odpisov 79 479 138 043 333 800 

  v tom: - centrálny fond  0 0 0 

               doktor.štúdium 0 0 0 

               ZAŠ 73 440 0 60 000 

               kliniky 2 374 0 2 300 

               beţný účet 3 665 0 3 500 

               PČ 0 138 043 268 000 

2. Tvorba z predaja majetku 2 663 17 350 17 350 

  v tom:   predaj pozemkov 0 17 100 17 100 

               predaj bytov 0 0 0 

               predaj ostatného majetku 2 663 250 250 

3. Tvorba z darov 0 0 0 

B. POČIAT.STAV          k 1.1.2010/2011 552 229 231 274 231 274 

C. ČERPANIE  FONDU 403 097 97 775 350 000 

D. ZOSTATOK FONDU k 31.12.2010/2011 231 274 288 892 232 424 

  viazaná rezerva za odpredaj pozemkov 684 597 701 697 701 697 

  (+)voľný zostatok, (-) chýba do rezervy -453 323 -412 806 -469 273 
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XIII.  
SYSTÉM KVALITY 

 
Efektívnosť a kvalita výchovno-vzdelávacej a vedecko-výskumnej práce sa na 

Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach hodnotí na úrovni: 

a) univerzitnej, 

b) národnej a 

c) medzinárodnej. 

Na úrovni univerzity je efektívnosť a kvalita výchovno-vzdelávacej a vedecko-

výskumnej práce hodnotená pravidelne na zasadnutiach vedeckej rady univerzity a kolégia 

rektora, kde diskusia vyúsťuje do uznesení, návrhov a odporučení, a dvakrát ročne na 

zasadnutiach akademického senátu univerzity. Pedagogická komisia, komisia pre výrobnú a 

odbornú prax a stáţe, komisia pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničná komisia ako 

poradné orgány rektora sa na svojich zasadnutiach okrem koncepčných otázok  zameraných 

na výučbu, vedecko-výskumnú oblasť a medzinárodnú spoluprácu  zaoberajú pripomienkami 

a návrhmi zo zasadnutí katedier, hodnoteniami študentov (hodnotenie vyučovacieho procesu a 

kvality výučby vysokoškolskými učiteľmi) a pripravujú podkladové materiály do vedeckej 

rady univerzity a kolégia rektora, ako aj na zasadnutia akademického senátu univerzity. 

Členmi uvedených komisií sú aj zástupcovia študentov. 

Za účelom zvyšovania úrovne a tvorivého podnecovania výchovno-vzdelávacej 

a vedecko-výskumnej práce pedagogicko-vedeckých pracovníkov univerzity má univerzita  

vypracovaný systém hodnotenia tvorivých pracovníkov katedier, kliník, ústavov a oddelení. 

Kritériá na hodnotenie tvorivých pracovníkov, ktoré boli schválené vo vedeckej rade 

a v akademickom senáte univerzity, a sú priebeţne aktualizované, zahŕňajú hodnotenie 

výchovno-vzdelávacej, vedecko-výskumnej a ďalšej tvorivej činnosti kaţdého tvorivého 

pracovníka univerzity.  Hodnotenie sa vykonáva periodicky kaţdý rok od roku 2000, vţdy za 

ostatné tri roky a je zverejňované na intranetovej stránke univerzity. 

Na úrovni národnej je univerzita hodnotená Akreditačnou komisiou Slovenskej 

republiky. 

Na úrovni medzinárodnej bola na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie 

v Košiciach vykonaná evalvácia Edukačnou komisiou Európskeho zdruţenia inštitúcií pre 

veterinárne vzdelávanie so sídlom v Bruseli (EAEVE - European Association Establishments 

for Veterinary Education), evalvácia aproximácie vzdelávania v oblasti veterinárnej medicíny 

medzi Slovenskou republikou a  Komisiou EÚ – TAIEX  a reevalvácia Edukačnou komisiou 

Európskeho zdruţenia inštitúcií pre veterinárne vzdelávanie so sídlom v Bruseli (EAEVE - 

European Association Establishments for Veterinary Education). 

Na základe výsledkov evalvácie Edukačnou komisiou Európskeho zdruţenia inštitúcií 

pre veterinárne vzdelávanie bola Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 

zaradená na Zoznam evalvovaných a  odporúčaných veterinárnych škôl EAEVE 

s konštatovaním, ţe študijné programy všeobecné veterinárske lekárstvo a hygiena potravín 

napĺňajú kritériá nariadení 78/1026/EEC a 78/1027/EEC (v súčasnosti smernica EÚ 

2005/36/ES). 

UVLF v Košiciach sa dlhodobo snaţí o kvalitu tak v oblasti vedecko-výskumnej, ako 

aj v oblasti pedagogickej, a za týmto účelom sa snaţí vypracovať vlastné štandardizované 

postupy na hodnotenie kvality, ktoré majú odráţať špecifickosť postavenia univerzity 

v systéme slovenských vysokých škôl. 

Na úrovni manaţmentu univerzity je problematické zaviesť do hodnotenia štandardy 

kvality osvedčené pre technické vysoké školy a o nových systémoch hodnotenia kvality 

činností vykonávaných vysokými školami sa v súčasnosti diskutuje s očakávaním rozhodnutia 
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MŠVVaŠ SR o povinnom systéme hodnotenia kvality s jasne stanovenými kvalitatívnymi 

parametrami. Hodnotenie kvality výsledkov dosahovaných v jednotlivých oblastiach sa 

vykonáva na úrovni vedenia univerzity. Vedenie má pripravené parametre pre meranie kvality 

vedeckej a výskumnej činnosti, ktoré sa priamo odvíjajú od parametrov kvality, ktorými danú 

oblasť hodnotí cez dotácie vysokým školám MŠVVaŠ SR.  

Osobitne sa hodnotí aj systém finančného riadenia, t. j. kvalita rozpočtu a jeho 

dodrţiavanie, dosahovanie stanovených cieľov v mimodotačných zdrojoch. Rezervy má 

univerzita v efektívnom hodnotení cielených úspor v oblasti tepelných a elektrických médií.  

V oblasti vzdelávania sa hodnotí jej úroveň jedenkrát ročne vo vedeckej rade 

univerzity, prijímajú sa závery, stanovujú sa ciele na zlepšenie činností v danej oblasti a po 

stanovenom intervale sa vyhodnocuje ich plnenie. Z pohľadu študentov univerzita vykonáva 

hodnotenie študijných predmetov a hodnotenie pedagógov. Vzhľadom na anonymitu 

hodnotenia je potrebné takéto hodnotenia brať s rezervou, napriek tomu na zasadnutiach 

katedier, kliník a ústavov sa prijímajú opatrenia na odstránenie prípadných nedostatkov. 

Navyše prevaţná časť pedagógov takéto hodnotenie povaţuje za nesystémové a  hodnotenie 

pedagóga je často v nepriamej úmere k jeho náročnosti. Na celouniverzitnej úrovni sa tieţ 

prijímajú opatrenia, ktoré vedú k cieľu zvyšovať kvalitu pedagogického procesu vo všetkých 

jeho zloţkách. Odporúčanie hodnotiť kvalitu pedagogického procesu  prostredníctvom 

študijných výsledkov nepovaţuje vedenie univerzity za dobrý nástroj, nakoľko efekt by 

mohol byť aj opačný a veľmi tendenčný. Za najlepšie hodnotenie kvality študentov povaţuje 

univerzita ich hodnotenie v popromočnej praxi najmä zo strany zamestnancov štátnej správy 

vo veterinárnej oblasti, ako aj zo strany súkromných veterinárnych lekárov ako dvoch 

najväčších zamestnávateľov absolventov univerzity. 

Tvorivá činnosť je hodnotená na základe  kvantitatívnych ukazovateľov, ktoré 

vypovedajú aj o kvalite vykonávanej vedecko-výskumnej činnosti a z toho rezultujúcej 

publikačnej činnosti tvorivých pracovníkov. Systém funguje viac ako desať rokov a po 

odstránení prvotných nedostatkov je všeobecne akceptovaný drvivou väčšinou pedagógov 

a vedeckých pracovníkov univerzity.  

 V roku 2010 na univerzite neprebehlo ţiadne hodnotenie zo strany kompetentných 

inštitúcií či na úrovni národnej alebo medzinárodnej, univerzita naďalej zbierala a triedila 

údaje, ktoré sú podkladom pre rôzne hodnotenia, ktorými univerzita periodicky aj 

neperiodicky prechádza, najmä pre ďalšiu komplexnú akreditáciu. 
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XIV.  
KONTAKTNÉ ÚDAJE 

 
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, 

IČO: 397 474, DIČ: Sk 2020486699 

Telefón na sekretariát rektora – +421 55 632 5293  

Fax na sekretariát rektora –   +421 55 632 5293 

E-mail na sekretariát rektora – sekretariat@uvlf.sk 

 

V prípade potreby poskytnutia ďalších údajov podľa oblastí činnosti doplňujúce údaje 

poskytnú: 

prof. MVDr. Jana Mojţišová, PhD., prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť,  

                                                         e-mail: mojzisova@uvlf.sk 

prof. Ing. Oľga Ondrašovičová, CSc., prorektorka pre zahraničné a doktorandské štúdium,  

                                                            e-mail: ondrasovicova@uvlf.sk 

prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc., prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné                        

styky, e-mail: legath@uvlf.sk 

doc. MVDr. Peter Korim, PhD., prorektor pre rozvoj školy a styk s praxou,  

                                                   e-mail: korimp@uvlf.sk 

JUDr. Silvia Rolfová, kvestorka, e-mail: rolfova@uvlf.sk 

Mgr. Ľudmila Kundríková, kancelárka, e-mail: kundrikova@uvlf.sk 
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XV.  

SUMÁR 

 
Správa o činnosti zachytáva najdôleţitejšie fakty zo ţivota univerzity v roku 2010 

v štruktúre predpísanej MŠVVaŠ SR. 

UVLF v Košiciach v roku 2010 prešla zmenou svojho názvu. Nešlo iba o obyčajné 

rozšírenie názvu bez inštitucionálnej podpory, ale naopak, bolo to logické vyústenie 

nesmiernej snahy o vybudovanie ďalšej vysokoškolskej inštitúcie, ktorá bude v podmienkach 

SR vzdelávať farmaceutov európskej úrovne.  

Rok 2010 bol na UVLF v Košiciach aj rokom volieb do akademického senátu na 

funkčné obdobie rokov 2010 - 2014 a následne volieb rektora UVLF v Košiciach na obdobie 

rokov 2011 – 2015. Obe tieto významné udalosti určite priniesli aj nové skúsenosti, aj keď nie 

všetky boli pozitívne, v kaţdom prípade však poučné. 

V roku 2010 sme si veľmi dôstojným spôsobom pripomenuli na slávnostnom 

zasadnutí vedeckej rady univerzity 35. výročie začatia výučby v študijnom programe hygiena 

potravín, resp. 30. výročie promócií prvých absolventov tohto študijného programu. Rektor 

univerzity ocenil medailou vydanou pri tejto príleţitosti tých, ktorí akýmkoľvek spôsobom 

prispeli k rozvoju oblasti hygieny potravín ako vysokoškolskí učitelia, vedeckí pracovníci 

alebo ľudia pôsobiaci v praxi. 

UVLF v Košiciach aj v roku 2010 pokračovala v úspešnej činnosti vo všetkých 

medzinárodných organizáciách, ktorých je stabilným členom. 
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Príloha č. 2

k smernici č. 8/2010-R

k výročnej správe o 

činnosti za rok 2010



Občania SR Cudzinci Občania SR Cudzinci

1654 Fa veter. lekár.(fikt.) 1. 160 1 119 3 283

1654 Fa veter. lekár.(fikt.) 2. 6 0 5 0 11

1654 Fa veter. lekár.(fikt.) 1. + 2. 1388 164 0 0 1552

1654 Fa veter. lekár.(fikt.) 3. 114 0 58 0 172

Spolu 1668 165 182 3 2018

1+2 - študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona

Spolu

Tabuľka č. 1: Počet študentov vysokej školy k 31. 10. 2010
Denná forma Externá formaStupeň                        

štúdia
Fakulta



Stupeň 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1. 72 105 117 120 125 161

2. - - - - - 6

1.+2. 898 1083 1220 1298 1391 1552

3. 61 69 75 87 114 114

Spolu 1031 1257 1412 1505 1630 1833

Stupeň 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1. 93 116 102 103 102 122

2. - - - - - 5

3. 96 88 80 67 61 58

Spolu 189 204 182 170 163 185

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Spolu 1220 1461 1594 1675 1793 2018

1+2 - študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona

V dennej aj v externej forme

Tabuľka č. 1a: Vývoj počtu študentov (stav k 31.10. daného roka)

Denná forma

Externá forma



Občania SR Cudzinci Občania SR Cudzinci

1. 35 1 27 0 63

1.+2. 102 43 0 0 145

3. 8 0 9 0 17

spolu 145 44 36 0 225

1+2 - študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona

UVLF

Denná forma Externá forma

Tabuľka č. 2: Počet absolventov, ktorí riadne skončili štúdium v 

akademickom roku 2009/2010

Fakulta
Stupeň                

štúdia
Spolu



Podskupina študijného odboru
Plánovaný 

počet

Počet 

prihlášok
Účasť Prijatie Zápis

Prihlášky/ 

plán

Prijatie/                

účasť

Zápis/            

prijatie

Zápis/                  

plán           

Veterinárske vedy 286 530 484 479 304 185,31 98,96 63,46 106,29

Farmaceutické vedy 120 559 491 212 156 465,83 43,17 73,58 130

Spolu 406 1 021 975 691 460 325,57 71,065 68,52 118,145

 

Podskupina študijného odboru
Plánovaný 

počet

Počet 

prihlášok
Účasť Prijatie Zápis

Prihlášky/ 

plán

Prijatie/                

účasť

Zápis/            

prijatie

Zápis/                  

plán           

Veterinárske vedy 60 131 111 111 76 218,33 100 68,46 126,66

Spolu 60 131 111 111 76 218,33 100 68,46 126,66

Tabuľka č. 3a: Prijímacie konanie na študijné programy v prvom stupni a v spojenom prvom a druhom 

stupni v roku 2010

Denná forma

Externá forma



Podskupina študijného 

odboru

Plánovaný 

počet

Počet 

prihlášok
Účasť Prijatie Zápis

Prihlášky/ 

plán

Prijatie/                

účasť

Zápis/            

prijatie

Zápis/                  

plán           
Veterinárske vedy 2.stupeň 20 6 6 6 6 30 100 100 100

Spolu 20 6 6 6 6 30 100 100 100

Zdroj: VŠ

Podskupina študijného 

odboru

Plánovaný 

počet

Počet 

prihlášok
Účasť Prijatie Zápis

Prihlášky/ 

plán

Prijatie/                

účasť

Zápis/            

prijatie

Zápis/                  

plán           

Veterinárske vedy 2.stupeň 20 7 7 7 5 35 100 71,42 25

Spolu 20 7 7 7 5 35 100 71,42 25

Tabuľla č. 3b: Prijímacie konanie na študijné programy v druhom stupni v roku 2010

Denná forma

Externá forma



Podskupina študijného 

odboru

Plánovaný 

počet

Počet 

prihlášok
Účasť Prijatie Zápis

Prihlášky/ 

plán

Prijatie/                

účasť

Zápis/            

prijatie

Zápis/                  

plán           

Vedy o neživej prírode 5 0 0 0 0 0/5 0/0 0/0 0/5

Vedy o živej prírode 5 6 6 3 1 6.V 3.VI 1.III 2.V

Veterinárske vedy 35 38 38 25 25 38/35 25/38 25/25 25/35

Lekárske vedy 2 0 0 0 0 0/2 0/0 0/0 0/2

Spolu 47 44 44 28 26 44/47 28/44 26/28 27/47

Zdroj: VŠ

Podskupina študijného 

odboru

Plánovaný 

počet

Počet 

prihlášok
Účasť Prijatie Zápis

Prihlášky/ 

plán

Prijatie/                

účasť

Zápis/            

prijatie

Zápis/                  

plán           

Veterinárske vedy 5 6 6 6 6 6/5 6/6 6/6 6/5

Spolu 5 6 6 6 6 6/5 6/6 6/6 6/5

Zdroj: VŠ

Podskupina študijných 

odborov

Počet 

prihlášok Účasť Prijatie Zápis

Vedy o neživej prírode 3 3 0 0

Vedy o živej prírode 6 6 5 5

Veterinárske vedy 40 39 25 25

Spolu 49 48 30 30

Tabuľka č. 3c: Prijímacie konanie na študijné programy v treťom stupni v roku 2010

Denná forma

Externá forma

V tom počet absolventov vysokej školy



Z toho počet študentov

Stupeň

Ktorým 

vznikla v ak. 

roku 

2009/2010 

povinnosť 

uhradiť školné

Ktorým 

vznikla 

povinnosť 

uhradiť školné 

v externej 

forme

Ktorým 

vznikla 

povinnosť 

uhradiť školné 

za prekročenie 

štandardnej 

Cudzincov

, ktorí 

uhrádzajú 

školné

Ktorým bolo 

školné 

odpustené

Ktorým bolo 

školné 

znížené

Denná forma 1. 9 9 1 1 1 6

2.  19

1.+2. 72 72 166 3

3.  1

Spolu denná forma 81 81 168 1 4 25

Externá forma 1. 24 23 1 8

2.

1.+2.

3. 5 5 5 1 5 5 5

Spolu externá forma 29 5 28 2 5 13 5

Spolu denná a 

externá forma 110 5 109 170 6 4 38 5

Počet študentov

Forma štúdia

Tabuľka č. 4: Počet študentov uhrádzajúcich školné (ak. rok 2009/20010)

Počty študentov

Počet 

žiadostí o 

zníženie 

školného

Počet 

žiadostí o 

odpusteni

e 

školného
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denná 720 € 720 €  720 € 720 € 720 € 720 € 7 000 € 7 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 3 000 € 3 000 € 5 000 €

externá720 € 720 € 365 € 720 € 720 € 365 € 720 € 720 € 365 € 3 500 € 3500 €€ 3 500 €

Pozn. údaje v stĺpcoch C, D, F, G, I a J sa vzťahujú na poplatky za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia

UVLF

Forma

Tabuľka č. 5: Školné určené na akademický rok 2010/2011

Fakulta

Občania SR Cudzinci (mimo EHS)

maximálne priemerné minimálne maximálne priemerné minimálne



Programy ES NŠP

Iné 

(CEEPUS, 

NIL...)

programy ES NŠP

Iné 

(CEEPUS, 

NIL...)

UVLF 29 114,25 17 150,5  

Spolu 29 114,25 17 150,5   

V roku 2008/2009 26 103,75 22 145

Rozdiel 3 10,5 -5 5,5

Rozdiel v % 11,5 10,1 -22,7 3,8

Počet osobomesiacov, prijatých študentov

Tabuľka č. 6: Prehľad akademických mobilt - študenti v akademickom roku 2009/2010

Fakulta

Fyzický počet 

prijatých 

študentov

Fyzický počet 

vyslaných 

študentov

Počet osobomesiacov vyslaných študentov



P.č.

Meno a priezvisko Študijný odbor

Dátum 

začiatku 

konania

Dátum 

predloženia 

ministrovi

Zamestnanec 

vysokej školy 

(áno/nie)

1 Doc. MVDr. Igor Valocký, PhD.

6.3.6 veterinárne pôrodníctvo a 

gynekológia 14.4.2010 30.8.2010 Áno

Inauguračné konanie

V tom počet 

žiadostí 

mimo 

Počet neskončených konaní: stav k 1.1.2009 0

Počet neskončených konaní: stav k 31.12.2009 0

Počet iných skončení konaní 0

 - zamietnutie 0

 - stiahnutie 0

 - iné (smrť, odňatie práva a pod) 0

Tabuľka č. 7: Zoznam predložených návrhov na vymenovanie za profesora



P.č.

Meno a priezvisko Študijný odbor

Dátum 

začiatku 

konania

Dátum 

udelenia 

dekrétu

Zamestnanec 

vysokej školy 

(áno/nie)

1 Doc. MUDr. Adriána Liptáková, PhD. 4.2.7  mikrobiológia 14.4.2010 10.12.2010 Nie

2 MVDr. Natália kovalkovičová, PhD. 7.1.18 toxikológia 8.7.2010 10.12.2010 Áno

Habilitačné konanie

V tom počet 

žiadostí mimo 

vysokej školy

počet neskončených konaní: stav k 1.1.2009 0

počet neskončených konaní: stav k 31.12.2009 0

počet iných skončení konaní 0

 - zamietnutie 0

 - stiahnutie 0

 - iné (smrť, odňatie práva a pod) 0

Tabuľka č. 8: Zoznam udelených vedecko-pedagogických titulov docent za rok 2010



Funkcia

Počet 

vyhlásených 

výberových 

konaní

Priemerný 

počet 

uchádzačov 

na 

obsadenie 

pozície

Priemerný 

počet 

uchádzačov, 

ktorí v čase 

výberového 

konania 

neboli v 

pracovnom 

pomere s 

vysokou 

školou

Priemerná 

dĺžka 

uzatvorenia 

pracovnej 

zmluvy na 

dobu určitú

Počet zmlúv 

uzatvorenýc

h na dobu 

neurčitú

Počet 

konaní bez 

uzatvorenia 

zmluvy

Počet 

konaní, do 

ktorých sa 

neprihlásil 

žiaden 

uchádzač

Počet konaní, kde 

bol prihlásený vš 

učiteľ, ktorý 

opätovne obsadil 

to isté miesto

Funkcia profesora 1 1 0 0 1 0 0 0

Funkcia docenta 1 1 0 0 1 0 0 1

Ostatné 16 2 10 5 0 0 0 2

Spolu 18 4 10 5 2 0 0 3

Zamestnanec Fyzický 

počet

Vyjadrené 

úväzkom

VŠ učiteľ nad 65 rokov 0 0

Ostatní 2 98,7%
Spolu 2 98,7%

Počet miest obsadených bez výberového konania

Tabuľka č. 9: Výberové konania na miesta vysokoškolských učiteľov uskutočnené v roku 2010



Evidenčný prepočítaný počet vysokoškolských učiteľov k 31. 10. 2010

UVLF Spolu

Profesori, 

docenti s 

DrSc.

Docenti bez 

DrSc.

Učitelia s 

DrSc.

Ostatní s 

vedeckou 

hodnosťou

Ostatní bez 

vedeckej 

hodnosti

Spolu 174 3 57 0 89 25

Podiel v % 100,0% 1,7 32,7 0 51,1 14,4

V roku 2009 170 3 41 0 93 33

Rozdiel v % 2,29885057 0 28,070175 0 -4,494382 -32

Tabuľka č. 10: Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov



Programy ES NŠP

Iné 

(CEEPUS, 

NIL...)

Programy ES NŠP

Iné 

(CEEPUS, 

NIL...)

Spolu 1 14 12 73

V roku 2008/2009 3 24 4 20

Rozdiel -2 -10 8 53

 Rozdiel v % -67% -42% 200% 265%

Zdroj: VŠ

Počet osobodní  prijatých zamestnancov

Tabuľka č. 11: Prehľad akademických mobilt - zamestnanci v akademickom roku 2009/2010

Fakulta
Fyzický počet 

vyslaných 

zamestnancov

Počet osobodní vyslaných zamestnancov

Fyzický počet 

prijatých 

zamestnancov



Záverečná 

práca

Počet 

predložených 

záverečných 

prác

Počet 

obhájených 

Fyzický počet 

školiteľov 

záverečných 

prác

Fyzický počet 

školiteľov 

záverečných 

prác bez 

PhD.

Fyzický počet 

školiteľov 

záverečných 

prác 

(odborníci z 

praxe)

Bakalárska 63 63 32 4 1

Diplomová 144 144 92 7 0

Dizertačná 47 47 0

Spolu 254 254 124 11 1

Tabuľka č. 12: Informácie o prácach predložených na obhajobu v 

roku 2010



Kategória

fakulta

AAA, 

AAB,

 ABA, ABB

ACA, 

ACB, 

BAA, BAB, 

BCB, BCI, 

FAI ADC, BDC ADD, BDD CDC, CDD Ostatné Spolu

UVLF 8 37 8 68 2 0 1031 1154

Spolu 8 37 8 68 2 0 1031 1154

V roku 2008 11 52 6 51 4 0 842 966

Rozdiel -3 -15 2 17 -2 0 189 188

% rozdiel -27 -29 33 33 -50 22 20

Tabuľka č. 13: Publikačná činnosť vysokej školy za rok 2010



Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov k 1.9.2010
1. stupeň

Podskupina študijných 

odborov

Názov Forma Skratka 

titulu

Dátum 

priznania

Obmedzenie 

platnosti

Veterinárske vedy Bezpečnos

ť krmív a 

potravín

DE Bc. 1.12.2008

Kynológia DE Bc. 1.12.2008 31.8.2011

2. stupeň

Podskupina študijných 

odborov

Názov Forma Skratka 

titulu

Dátum 

priznania

Obmedzenie 

platnosti

Veterinárske vedy Produkčné 

zdravie 

zvierat a 

ochrana 

životného 

prostredia

DE Mgr. 1.12.2008

Trh a 

kvalita 

potravín

DE Mgr. 1.12.2008

Spojený 1. a 2. stupeň

Podskupina študijných 

odborov

Názov Forma Skratka 

titulu

Dátum 

priznania

Obmedzenie 

platnosti

Veterinárske vedy Hygiena 

potravín

D MVDr. 1.12.2008



Všeobecné 

veterinársk

e lekárstvo

D MVDr. 1.12.2008

Farmaceutické vedy Farmácia D Mgr. 1.12.2008

3. stupeň

Podskupina študijných 

odborov

Názov Forma Skratka 

titulu

Dátum 

priznania

Obmedzenie 

platnosti

Vedy o neživej prírode Veterinárn

a 

DE PhD. 1.12.2008

Vedy o živej prírode Imunológia DE PhD. 1.12.2008

Mikrobioló

gia

DE PhD. 1.12.2008



Virológia DE PhD. 1.12.2008

Veterinárske vedy Hygiena 

chovu 

zvierat a 

životné 

prostredie

DE PhD. 1.12.2008

Hygiena 

potravín

DE PhD. 1.12.2008 31.8.2012

Infekčné 

choroby 

zvierat

DE PhD. 1.12.2008

Parazitárne 

choroby 

zvierat

DE PhD. 1.12.2008 31.8.2012

Súdne a 

verejné 

veterinársk

e lekárstvo

DE PhD. 1.12.2008

Veterinárn

a chirurgia, 

ortopédia a 

röntgenoló

gia

DE PhD. 1.12.2008

Veterinárn

a 

morfológia 

DE PhD. 1.12.2008



Veterinárn

e 

pôrodníctv

o a 

DE PhD. 1.12.2008

Vnútorné 

choroby 

koní, 

malých 

zvierat a 

hydiny

DE PhD. 1.12.2008  

Vnútorné 

choroby 

prežúvavco

v a 

ošípaných

DE PhD. 1.12.2008

Výživa 

zvierat a 

dietetika

DE PhD. 1.12.2008

Lekárske vedy Toxikológi DE PhD. 28.5.2010



Pozastavené práva

Stupeň Študijný odbor Fakulta Názov Forma Jazyky Skratka titulu

Tabuľka č. 16: Zoznam akreditovaných študijných programov

s pozastaveným právom k 31. 12. 2010



Fakulta Odbor

UVLF Košice 4.2.7 mikrobiológia 

UVLF Košice 4.2.15 imunológia

UVLF Košice 6.3.2 hygiena potravín

UVLF Košice 6.3.3 veterinárna morfológia a fyziológia

UVLF Košice 6.3.4 vnútorné choroby zvierat

UVLF Košice 6.3.5 veterinárna chirurgia, ortopédia a 

röntgenológia

UVLF Košice 6.3.6 veterinárne pôrodníctvo a gynekológia

UVLF Košice 6.3.7 infekčné a parazitárne choroby zvierat

UVLF Košice 6.3.9 súdne a verejné veterinárske lekárstvo

UVLF Košice 6.3.10 výživa zvierat a dietetika

UVLF Košice 6.3.11 hygiena chovu zvierat a životné 

prostredie

UVLF Košice 7.1.18 toxikológia

Tabuľka č. 17: Zoznam akreditácii habilitačného konania a 

konania na vymenúvanie profesorov  (k 31.12.2010)



Fakulta Odbor Dátum pozastavenia

Tabuľka č. 18: Zoznam akreditácii habilitačného konania a 

konania na vymenúvanie profesorov

(pozastavené k 31. 12. 2010)



Súťaž / objednávka, ponuka/grantová schéma / spolupráca s podnikateľskou praxou

SR / zahraničie

Agentúra / poskytovateľ - program, v rámci ktorého sa projekt podporil, ak existuje

P.č. Fakulta Názov projektu 
Získané FP do 

31.12. v eur
Poznámka

1. UVFL Košice Cytotoxické a genotoxické účinky 

modelového fungicídu v kultúrach 

periférnych lymfocytov hovädzieho 

dobytka.

7 377 VEGA

2. UVFL Košice Druhová diverzita hematofágnych 

dvojkrídlovcov (Culicidae, 

Ceratopogonidae, Simuliidae, 

Tabanidae) v modelovej oblasti 

povodia Bodrogu a Hornádu vo 

vzťahu k riziku prenosu infekčných 

agens pod vplyvom globálnych a 

lokálnych environmentálnych zmien.

12 935 VEGA

3. UVFL Košice Sledovanie behaviorálnych a 

fyziologických zmien za účelom 

predikcie problémového správania 

zvierat.

17 165 VEGA

4. UVFL Košice Druhová diferenciácia a 

genotypizácia  Microsporidia spp. a 

Cryptosporidium  spp. u vnímavých 

živočíchov na Slovensku.

15 801 VEGA

Tabuľka č. 19: Výskumné granty získané v roku 2010



5. UVFL Košice Vplyv melatonínu na fyziologické a 

funkčno-morfologické zmeny v 

hypotalamo-ovariálnych štruktúrach 

a v krvnej plazme oviec

3 132 VEGA

6. UVFL Košice Asanácia životného prostredia pri 

tvorbe a ochrane verejného zdravia, 

riziká spojené s rezistenciou na 

dezinfekčné prostriedky a reziduá 

deratizačných prostriedkov

14 797 VEGA

7. UVFL Košice Vplyv biotopu a prikrmovania na 

zdravotný stav jelenej zveri a ňou 

spôsobené poškodzovanie lesných 

porastov a kultúr na kalamitných 

plochách v TANAP-e

6 940 VEGA

8. UVFL Košice Hodnotenie vplyvu patogénneho 

pôsobenia parazitov na vybrané 

aspekty ekológie rýb na modelovom 

toku Olšava.

5 255 VEGA

9. UVFL Košice Výskyt vybraných oportúnnych 

protozoárnych infekcií zvierat a ľudí

4 443 VEGA

10. UVFL Košice DNA metódy v profylaxii 

hospodárskych zvierat

6 246 VEGA

11. UVFL Košice Štúdium diagnostiky patologických 

procesov v tkanivách pomocou 

termografie a experimentálne 

použitie rádioterapie pri nádoroch 

3 556 VEGA



12. UVFL Košice Výskyt, včasná diagnostika, 

screening a terapia dysplázie 

bedrového a lakťového kĺbu u 

niektorých plemien psov

5 447 VEGA

13. UVFL Košice Analýza vplyvu informačnej hodnoty 

akustických podnetov na stresovú 

reakciu zvierat.

0 VEGA

14. UVFL Košice Bioaerosól - antibiotikorezistencia 

vzdušných mikroorganizmov v 

ustajňovacích priestoroch 

hospodárskych zvierat a iných 

rizikových prevádzkach.

0 VEGA

15. UVFL Košice Štúdium interakcie medzi hostiteľom 

a boréliami na proteinovej  úrovni vo 

vzťahu k novým biomarkerom

10 290 VEGA

16. UVFL Košice Molekulárne prístupy detekcie 

Mycobacterium avium subsp. 

paratuberculosis a mutácií v génoch 

nešpecifickej imunity vo vzťahu k 

infekcii

8 242 VEGA

17. UVFL Košice Diagnostika, terapia a prevencia 

chorobnosti pri aplikácii HACCP 

systému u kráv, oviec, kôz a prasníc

32 992 VEGA

18. UVFL Košice Sója a sójové výrobky ako 

alternatívny bielkovinový zdroj vo 

vzťahu k ochrane a podpore zdravia 

konzumenta

6 182 VEGA



19. UVFL Košice Screening a konfirmácia rezíduí 

antikokcidík v potravinách 

živočíšneho pôvodu

7 199 VEGA

20. UVFL Košice Štúdium mechanizmov 

imunosupresie pri infekčných 

6 632 VEGA

21. UVFL Košice Vplyv dlhodobej simulovanej 

mikrogravitácie na štruktúru 

niektorých tkanív a orgánov 

japonskej prepelice

6 799 VEGA

22. UVFL Košice Štúdium výberu a dominancie 

rastúcich terciárnych folikulov ovárií 

oviec vo fyziologickom a 

asistovanom estrálnom cykle

18 325 VEGA

23. UVFL Košice Štúdium účinku beta glukánov, ako 

modifikátorov biologickej odpovede 

u hospodárskych zvierat

23 039 VEGA

24. UVFL Košice Vplyv kontaminovaného prostredia 

vo vybraných lokalitách SR na 

zdravotný stav a produkciu zvierat v 

konvenčných a ekologických 

chovoch.

18 632 VEGA

25. UVFL Košice Zdravotná bezpečnosť, hygienická 

neškodnosť a kvalita nebovinných 

druhov mliek a výrobkov určených 

na výživu pre ľudí

8 139 VEGA



26. UVFL Košice Sledovanie endokrinných a 

metabolických procesov v kritických 

fázach  reprodukčného cyklu a 

orgánového systému  u koní a 

prežúvavcov

16 556 VEGA

27. UVFL Košice Vplyv interakcie mykotoxínov a 

adsorbentov na imunitný systém 

hydiny.

21 507 VEGA

28. UVFL Košice Epidemiológia a epizootológia 

filarióz mäsožravcov – novej 

zoonózy na území Slovenska.

7 972 VEGA

29. UVFL Košice Klinické a experimentálne štúdium 

patogenézy niektorých chorôb psov, 

ich terapia a riešenie hypotermie pri 

celkovej anestézii u zvierat.

10 174 VEGA

30. UVFL Košice Hodnotenie terapeutickej 

efektivnosti chirurgických postupov 

v ortopédii malých zvierat a vtákov.

22 949 VEGA

31. UVFL Košice Významné environmentálne faktory 

vo vzťahu k imunosupresii v 

intenzívnych a extenzívnych 

formách chovov hydiny, vrátane 

pštrosov, holubov a exotických 

4 507 VEGA

32. UVFL Košice Vplyv cudzorodých látok na 

biodiverzitu a antioxidačný status 

prirodzených mikrobiálnych 

ekosystémov

11 862 VEGA

33. UVFL Košice Naturálne substancie  a ich využitie 

pre zdravý chov psov

2 857 VEGA



34. UVFL Košice Štúdium polymorfizmov v PrP géne  

hovädzieho dobytka

5 052 VEGA

35. UVFL Košice Sledovanie interakcií účinkov 

ionizujúceho žiarenia a niektorých 

ťažkých kovov  u ryby Poecilia 

reticulata a žiabronôžky druhu 

Artemia franciscana.

3 568 VEGA

36. UVFL Košice Probiotické baktérie a ich úloha pri 

ovplyvnení črevného ekosystému a 

stimulácii imunitnej odpovede u 

hydiny pri salmonelóze.

2 868 VEGA

37. UVFL Košice Cytokíny a imunomodulačné 

vlastnosti probiotík v prevencii 

salmonelózy hydiny

13 710 VEGA

38. UVFL Košice Minimalizácia zdravotného a 

technolologického rizika  mlieka - 

zabezpečenie zdravotnej neškodnosti 

mliečnych výrobkov

4 494 VEGA

39. UVFL Košice Sledovanie vzájmných interakcií 

vybraných pesticídov a ťažkých 

kovov u Artemia franciscana

4 093 VEGA

40. UVFL Košice Vplyv skrmovania vybraných rastlín  

a ich extraktov na zlepšenie 

produkčných ukazovateľov, zníženie 

hladiny cholesterolu a zvýšenie 

oxidačnej stability mäsa hydiny.

8 537 VEGA

41. UVFL Košice Vplyv kvality objemových krmív na 

stráviteľnosť a metabolizmus živín u 

prežúvavcov.

14 851 VEGA



42. UVFL Košice Bezpečnosť a kvalita mäsa voľne 

žijúcej zveri a zveri z farmových 

chovov

4 700 VEGA

43. UVFL Košice Sledovanie vplyvu esenciánych 

olejov na vybrané metabolické 

parametre u zvierat.

7 057 VEGA

44. UVFL Košice Identifikácia agensov infekčných 

chorôb hospodárskych zvierat na 

báze real-time PCR a analýza 

vírusových genómov

14 057 VEGA

45. UVFL Košice Vývoj diagnostických a 

terapeutických prístupov u imunitne 

podmienených endokrinopátií 

psovPODMIENENÝCH  

ENDOKRINOPATIÍ  PSOV.

7 893 VEGA

46. UVFL Košice Štúdium výskytu a vlastností 

antibiotiko-rezistentných izolátov 

stafylokokov z potravín a surovín 

živočíšneho pôvodu v Slovenskej 

republike

11 691 VEGA

47. UVFL Košice Incidencia zoopatogénnych 

mikromycét a ich citlivosť voči 

antifungálnym látkam

6 738 VEGA

48. UVFL Košice Nutrično-dietetické hodnotenie 

krmív vo vzťahu k metabolizmu 

živín a produkčným ukazovateľom            

u monogastrických zvierat

2 264 VEGA



49. UVFL Košice Lyssavírusové infekcie netopierov, 

ekologické štúdie vybraných kolónií 

insektivorných netopierov na území 

Slovenskej republiky

3 399 VEGA

50. UVFL Košice Štúdium nových inváznych druhov 

rýb, ich parazitov, vývinových 

cyklov a ich vplyv na pôvodnú 

1 627 VEGA

51. UVFL Košice Diagnosticky významné vlastností 

enterotoxigénnych Staphylococcus 

sp. izolovaných z mastitíd a zo 

surového mlieka prežúvavcov  vo 

vybraných lokalitách Slovenska

9 358 VEGA

52. UVFL Košice Úloha tenkého čreva v kontrole 

príjmu potravy a regulácie telesnej 

3 210 VEGA

53. UVFL Košice Vplyv porúch homeostatickej 

rovnováhy organizmu matky na 

kvalitu preimplantačných embryí

484 VEGA

54. UVFL Košice Výskum mechanizmov prenosu a 

šírenia neosporózy u hospodárskych 

zvierat a možnosti jeho regulácie

1 826 VEGA

55. UVFL Košice Modulácia regenerácie poranenej 

miechy prostrednictvom bunkovej 

terapie

4 191 VEGA

56. UVFL Košice Termografický atlas ľudského tela 649 KEGA

57. UVFL Košice Multimediálne technológie vo 

výučbe  štúdií  zdravotného a 

nutričného stavu populácie pre 

študentov VŠ  s využitím  voľne 

dostupných softwarových aplikácií  

2 658 KEGA



58. UVFL Košice Nové technológie a metódy vo 

vzdelávaní, obsahové a technické 

zabezpečenie študijného predmetu 

Etológia pre kynológov.

13 611 KEGA

59. UVFL Košice Potraviny špecifického charakteru, 

výživová hodnota potravín v 

bezpečnostných systémoch hygieny 

potravín a geografie Slovenska

15 424 KEGA

60. UVFL Košice Terminologický veterinársky slovník 8 472 KEGA

61. UVFL Košice Výživa a kŕmenie zvierat 1 772 KEGA

62. UVFL Košice Vypracovanie podkladov pre novú 

modernú vysokoškolskú učebnicu 

"Verejné veterinárske lekárstvo"

7 193 KEGA

63. UVFL Košice Výkon a výcvik spoločenských a 

ostatných psov

6 549 KEGA

64. UVFL Košice Morfológia domácich vtákov 8 465 KEGA

65. UVFL Košice Vypracovanie učebných textov a 

nových didaktických prostriedkov 

pre novokreovaný predmet "Choroby 

rýb, obojživelníkov a plazov".

3 835 KEGA

66. UVFL Košice Výcvik, skúšky a využitie poľovných 

psov

7 634 KEGA

67. UVFL Košice Príprava  vysokoškolskej  učebnice 

"Toxická patológia" pre 

zabezpečenie výučby 

novovznikajúceho a veľmi 

aktuálneho študijného predmetu v 

etablovanom študijnom programe na 

13 679 KEGA



68. UVFL Košice Mikroskopické huby a mykotoxíny v 

potravinách a krmivách

11 637 KEGA

69. UVFL Košice Dietetika a tvorba produkčného 

zdravia

8 108 KEGA

70. UVFL Košice Moderné trendy vo výučbe 

veterinárnej, medicinskej a 

farmaceutickej chémie  

12 850 KEGA

71. UVFL Košice Základy veterinárskej parazitológie 

l.,ll.,lll.

5 481 KEGA

72. UVFL Košice Chromozómové poškodenia 

indukované pesticídmi a detekcia 

fragilných miest na chrom.

APVV

73. UVFL Košice Malassezia spp.u zvierat z aspektu 

diagn.,terapie a antifung.rezistencie

APVV

74. UVFL Košice Regulácia transkripcie 

dvojzložkového systému Sak 

188/189 u Streptococcus agalacticae

APVV

75. UVFL Košice Nové probiotické preparáty pre 

hydinu selektované na základe 

imunologických účinkov 

probiotických organizmov

APVV

76. UVFL Košice Územia s vyššou diverziou 

druhov:aký je vlpyv členitosti tokov 

na diverziu rýb

APVV

77. UVFL Košice Enzybiotiká-molekulárny dizajn 

nových antibakteriálnych látok 

degradujúcich bunkovú stenu 

Gram.pozitívnych baktérií

APVV



78. UVFL Košice Surveillance choroby modrého 

jazyka u domácich prežúvavcov-

prvotné entomologické,klinicko-

biochemické a virologické 

AV

79. UVFL Košice Prenos poznatkov z oblasti výskumu 

do výchovno-vzdelávacieho procesu 

veterinárnych a farmaceutikých 

lekárov

ostatné

80. UVFL Košice Výskum:TANAP-Monitoring 

zdravotného stavu živočíšstva 

TANAP-u

ostatné

81. UVFL Košice Biotechnologické a naturálne 

produkty pre zdravie ošípaných- 

kvalitné a bezpečné potraviny

zahraničné výsk. 

granty

82. UVFL Košice A new approach on different aspects 

of welfare, environment and food 

interactions in Central and 

Southeastern Europe with the use of 

ITC.

zahraničné výsk. 

granty

83. UVFL Košice BELFAST: Výskum PCVD 518432 zahraničné výsk. 

granty



Členenie:

typ

domáce / zahraničné

Poskytovateľ
 Právna forma, štát 

sídla

P.č. Fakulta Názov projektu 
Získané FP do 

31.12. v eur
Poznámka

1.
UVLF Košice

SAAIC - ERASMUS: Výmenné 

študijné pobyty
11 383,600

Identifikačné číslo 

projektu 92010561

2.
UVLF Košice

SAAIC - ERASMUS: Výmenné 

študijné pobyty
4 716,130

Identifikačné číslo 

projektu 102070602

3.
UVLF Košice

SAAIC - ERASMUS: Výmenné 

študijné pobyty
42 268,000

Identifikačné číslo 

projektu 102010602

4.
UVLF Košice

SAAIC - GRUNDTVIG: Prípravná 

návšteva
1 138,540

Identifikačné číslo 

projektu 104210728

Tabuľka č.20: Ostatné granty
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