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I. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O UVLF V KOŠICIACH 
 

Názov vysokej školy 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 

 

Začlenenie univerzity 
Univerzitná vysoká škola  

 

Typ vysokej školy   
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 Univerzita 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 taktiež jednou z dvoch inštitúcií poskytujúcich 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 a 

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 živočíchoch (ďalej len „ŠP NoŽ“), 

4. vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii (ďalej len „ŠP CanHip“), 

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

6. hygiena potravín (ďalej len „ŠP HP“), 

7. farmácia (ďalej len „ŠP F“), 

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

9. doktorandské študijné programy. 

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

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

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

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

V ŠP NoŽ je možné 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 anglickom jazyku. 
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V ŠP CanHip je možné absolvovať vysokoškolské bakalárske vzdelanie 1. stupňa;   

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

V  ŠP VVL a  v ŠP HP je možné 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 možné  

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

V ŠP F je možné 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 možné 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 17 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 ŠP BKaP,  a magisterského ŠP TaKP bezplatne. Od akademického roku 

2011/2012 zo zákona o vysokých školách vyplýva povinnosť vyberať školné za externú 

formu štúdia od študentov, ktorí začali študovať od uvedeného akademického roku. 

Povinnosť vyberať školné za nadštandardnú dĺžku štúdia a súbežné štúdium na viacerých 

vysokých školách nám od  akademického 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 Mojžišová, 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. 
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Funkčné obdobie: od 1. 3. 2011 do 28. 2. 2015 (2. funkčné obdobie) 

Dátum vymenovania za prorektora: 28. 2. 2011 

 

Prorektor pre klinickú činnosť a styk s praxou  

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: 

doc. MVDr. Peter Lazar, PhD. 
 

Predsedníctvo AS UVLF: 

1. doc. 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. MVDr. Pavel Naď, PhD., člen AS od 8. 3. 2002, tajomník AS od 21. 3. 2011 

4. 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. prof. MVDr. Ján Danko, PhD., člen AS od 1. 7. 2010 

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

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

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

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

AS a podpredseda AS od 1. 7. 2006 

6. prof. MVDr. Dionýz Máté, PhD., člen AS od 1. 7. 2010 

7. MVDr. Pavel Naď, PhD.,  člen AS od 8. 3. 2007, tajomník AS od 21. 3. 2011 

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

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

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

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

12. prof. MVDr. Igor Valocký, PhD., člen AS od 1. 7. 2006  

13. doc. MVDr. Ján Venglovský, PhD., člen  od 14. 5. 2012 

14. prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.,  člen AS od 1. 7. 2002 do 30. 3. 2012 

15. MVDr. Tatiana Weissová, PhD., členka AS od 18. 3. 2011 

 

Komora študentov 

1. Monika Dražovská, členka AS od 1. 7. 2010 do 31. 5. 2012 

2. Magdaléna Gaálová, členka AS od 1. 7. 2012 

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

4. Martin Kilík, člen AS od 1. 7. 2012  

5. Tomáš Krupa, člen AS od 1. 7. 2010 do 31. 5. 2012 

6. Peter Ludha, člen AS od 24. 2. 2009 
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7. Ľuboš Macháč, člen AS od 1. 7. 2012 

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

9. Jana Polievková, členka AS od 8. 11. 2011 do 31. 5. 2012 

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

od 1. 7. 2010 

 

VEDECKÁ RADA UNIVERZITY 
 

Členovia akademickej obce 

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

– mikrobiológia 

2. prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.   

– vnútorné choroby zvierat a farmakológia 

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. Valent Ledecký, CSc.  

– veterinárna chirurgia 

8. prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.  

– hygiena prostredia a potravín  

9. prof. MVDr. Valéria Letková, PhD.  

– infekčné a invázne choroby 

10. prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc.  

– veterinárna morfológia 

11. doc. MVDr. Pavel Maľa, PhD.   

– hygiena potravín 

12. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.  

– infekčné a parazitárne choroby zvierat 

13. prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.  

– hygiena potravín 

14. doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD.  

– vnútorné choroby zvierat 

15. prof. MVDr. Miloslav Ondrašovič, CSc. 

– hygiena prostredia a potravín 

16. prof. Ing. Oľga Ondrašovičová, CSc.  

– hygiena chovu zvierat a životné prostredie 

17. prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.   

– mikrobiológia 

18. prof. MVDr. Peter Reichel, PhD.  

– vnútorné choroby zvierat a farmakológia 

19. prof. MVDr. Vladimír Vajda, PhD.  

– veterinárna fyziológia 

 

20. prof. MVDr. Igor Valocký, PhD.   

– veterinárne pôrodníctvo a gynekológia 
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21. prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.   

– biochémia 

 

Nečlenovia akademickej obce 

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

– farmácia 

2. RNDr. Tomislav Jurik, CSc. – predseda Predstavenstva  a generálny riaditeľ 

UNIPHARMA, a. s. 

– farmácia 

3. doc. MVDr. Juraj Koppel, DrSc. – člen Predsedníctva SAV Bratislava 

– veterinárna morfológia a fyziológia 

4. prof. PharmDr. Ján Kyselovič, PhD. – dekan Farmaceutickej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave 

– farmácia 

5. prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. – rektor Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach 

– farmakológia 

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

Bratislava 

– mikrobiológia a imunológia 

7. MVDr. Ladislav Stodola – prezident Komory veterinárnych lekárov SR   

– všeobecné veterinárske lekárstvo 

8. prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. – rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 

– súdne a verejné veterinárske lekárstvo 

9. doc. RNDr. Milan Žemlička, CSc. – dekan Farmaceutické fakulty Veterinární 

a farmaceutické univerzity  Brno 

– farmácia 

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA UVLF PRE ŠTUDENTOV 

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

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

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

4. MVDr. Boris Vojtek – zástupca doktorandov do 31. 8. 2012 

MVDr. Marek Krempaský – zástupca doktorandov od 1. 9. 2012 

5. Peter Ludha – zástupca študentov do 31. 8. 2012 

Marek Macejko – zástupca študentov od 1. 9. 2012 

6. Andrej Récky – zástupca študentov do 31. 8. 2012 

Ľuboš Macháč – zástupca študentov od 1. 9. 2012 

 

SÚČASTI  UVLF 

 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je monofakultná univerzita 

a nečlení sa na fakulty. 

 

OSTATNÉ  SÚČASTI  UNIVERZITY 

 

Katedry 

Katedra anatómie, histológie a fyziológie  

Katedra biológie a genetiky  

Katedra epizootológie a parazitológie  

Katedra farmakológie a toxikológie  

http://www.uvlf.sk/organizacna-struktura/7
http://www.uvlf.sk/organizacna-struktura/55
http://www.uvlf.sk/organizacna-struktura/58
http://www.uvlf.sk/organizacna-struktura/61
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Katedra hygieny a technológie potravín  

Katedra chémie, biochémie a biofyziky  

Katedra mikrobiológie a imunológie  

Katedra patologickej anatómie a patologickej fyziológie  

Katedra všeobecnovzdelávacích predmetov  

Katedra výživy, dietetiky a chovu zvierat  

Katedra životného prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky  

Katedra farmaceutickej technológie, lekárenstva a sociálnej farmácie 

Katedra farmakognózie a botaniky 

 

Kliniky  

Klinika koní  

Klinika malých zvierat  

Klinika ošípaných  

Klinika prežúvavcov  

Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat 

 

Vedecké, výskumné a vývojové pracoviská 

Národné referenčné laboratórium pre pesticídy 

Spoločné pracovisko IVVL a UVLF pre senzorickú analýzu potravín 

Klinické laboratórium 

Referenčné pracovisko pre výživu a produkčné zdravie zvierat UVLF v Košiciach 

Pracovisko analýzy DNA 

 

Informačné a pedagogické pracoviská 

Ústav vedeckých informácií a knižnica 

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 

Edičné stredisko a predajňa literatúry 

Univerzitná lekáreň  

 

Vedecko-pedagogické pracoviská 

Experimentálne výskumné stredisko v Zemplínskej Teplici 

Výučbové pracovisko pre porážku hospodárskych zvierat a spracovanie mäsa v Zemplínskej 

Teplici 

 

SPRÁVNA  RADA  UNIVERZITY 

 

Členovia správnej rady vymenovaní na návrh ministra školstva, vedy, výskumu a športu 

SR: 

1. RNDr. Rudolf Bauer, starosta MČ Košice - Západ, vymenovaný 8. 6. 2005, člen SR do 

16. 1. 2012 

http://www.uvlf.sk/organizacna-struktura/64
http://www.uvlf.sk/organizacna-struktura/67
http://www.uvlf.sk/organizacna-struktura/71
http://www.uvlf.sk/organizacna-struktura/77
http://www.uvlf.sk/organizacna-struktura/80
http://www.uvlf.sk/organizacna-struktura/83
http://www.uvlf.sk/organizacna-struktura/87
http://www.uvlf.sk/organizacna-struktura/162
http://www.uvlf.sk/organizacna-struktura/90
http://www.uvlf.sk/organizacna-struktura/91
http://www.uvlf.sk/organizacna-struktura/92
http://www.uvlf.sk/organizacna-struktura/93
http://www.uvlf.sk/organizacna-struktura/95
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2. Ing. Ján Dolný, T-Com, vymenovaný 8. 6. 2005, člen SR do 16. 1. 2012 

3. Ing. Milan Dolný, riaditeľ Siemens Bratislava, pobočka Košice, vymenovaný 24. 7. 2008 

4. Marián Hreňo, poradca MŠVVŠ SR, vymenovaný 23. 11. 2012 

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

12. 6. 2009 

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

7. MVDr. Anton Pajerský, CSc., RVPS Košice – mesto, vymenovaný 15. 3. 2012 

8. doc. RNDr. Michal Stanko, DrSc., vymenovaný 15. 3. 2012 

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

2007, člen SR do 15. 12. 2011 

 

Členovia správnej rady vymenovaní na návrh rektora UVLF: 

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

– podpredseda 

11. Ing. Ján Farkaš, súkromný podnikateľ, vymenovaný 8. 6. 2005, člen SR do 16. 1. 2012 

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

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

13. Ing. Stanislav Hreha, predseda predstavenstva Východoslovenská vodárenská 

spoločnosť, a. s., Košice, vymenovaný 16. 1. 2012 

14. Ing. František Knapík,  vymenovaný 19. 4. 2007, člen SR do 27. 8. 2012 

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

– predseda 

16. Ing. Zoltán Kollár, generálny riaditeľ Lynx, s. r. o, vymenovaný 23. 11. 2012 

17. MVDr. Miroslav Martinček, súkromný podnikateľ, vymenovaný 16. 1. 2012  
18. PhDr. Imrich Urbančík, CSc., Privatbanka, a. s., vymenovaný 8. 6. 2005, člen SR do 16. 

1. 2012 

 

Člen správnej rady vymenovaný na návrh zamestnaneckej časti akademického senátu: 

19. prof. MVDr. Ján Dianovský, PhD., vedúci Katedry biológie a genetiky UVLF 

v Košiciach, vymenovaný 19. 4. 2011   

 

Člen správnej rady vymenovaný na návrh študentskej časti akademického senátu: 

20. Natália Stracenská, poslucháčka 5. ročníka ŠP F UVLF v Košiciach, členka SR do  22. 4. 

2011 

21. Peter Nováčik, poslucháč 5. ročníka ŠP VVL UVLF v Košiciach,  člen SR od 23. 4. 2011 

 

PORADNÉ  ORGÁNY  REKTORA 

 

1. Vedenie UVLF 

2. Kolégium rektora 

3. Komisie rektora  
- Pedagogická komisia 

- Pedagogická komisia pre zahraničné  štúdium v anglickom jazyku  

- Prijímacia komisia 

- Komisia pre výrobnú a odbornú prax a stáže 

- Disciplinárna komisia pre pracovníkov UVLF v Košiciach 

- Disciplinárna komisia pre študentov UVLF v Košiciach 

- Edičná a vydavateľská komisia 

- Ubytovacia komisia 

- Komisia pre webové sídlo UVLF v Košiciach 
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- 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 NAJDÔLEŽITEJŠÍCH FAKTOV A  ČINNOSTÍ UVLF 

V KOŠICIACH ZA ROK 2011 
 

V tejto časti výročnej správy uvádzame časový prehľad o zasadnutiach poradných 

orgánov a orgánov akademickej samosprávy, významné udalosti, významné projekty riešené 

z finančných prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ, významné projekty zo štrukturálnych 

fondov EÚ získané v roku 2012, významné návštevy, účasť univerzity na významných 

medzinárodných podujatiach, významné vedecko-odborné podujatia a významné spoločenské 

a športové podujatia. 
 

Zasadnutia poradných orgánov a orgánov akademickej samosprávy univerzity v roku 2012: 

Vedenie univerzity:    každý týždeň 

Zasadnutie kolégia rektora:   28.2.2012, 22.6.2012 

Vedecká rada (VR):     24.4.2012, 3.7.2012, 30.10.2012, 11.12.2012 

Akademický senát (AS):  27.2.2012, 3.4.2012, 14.5.2012, 2.7.2012, 

17.9.2012  

Mimoriadne zasadnutie AS:    24.10.2012 

Zasadnutie správnej rady:    23.5.2012, 17.12.2012 

 

Významné udalosti: 

 

1. Kompletná rekonštrukcia priestorov pre kliniku ošípaných a ich otvorenie dňa  

30. 4. 2012 

 

Dňa 30. apríla 2012 sa uskutočnilo 

slávnostné odovzdanie rekonštruovaných 

priestorov do užívania pre kliniku 

ošípaných, ktorá ako samostatná klinika 

vznikla v rámci zmien organizačnej 

štruktúry pracovísk v roku 2007 ako jedna 

z piatich novovytvorených kliník v zmysle 

rozhodnutia realizácie výučby klinických 

študijných predmetov podľa nového 

učebného plánu zohľadňujúceho druhový 

prístup. Novovytvorené kliniky takto 

zohľadňujú európsky štandard orientácie 

veterinárneho vzdelávania a praxe podľa 

druhov zvierat. Pôvodné priestory prešli 

komplexnou adaptáciou a rekonštrukciou zohľadňujúcou potreby pracoviska. Súčasné 

priestorové usporiadanie kliniky ošípaných zahŕňa členenie na samostatnú komplexnú 

administratívnu časť vrátane dvoch laboratórií a samostatnú časť pre pedagogickú činnosť 

s dvomi vstupmi do troch cvičební, čo umožňuje realizovať aj viacero cvičení súčasne. 

V týchto priestoroch sú dve samostatné šatne a sociálne zariadenia pre študentov.  Priestory 

objektu prešli komplexnou rekonštrukciou interiéru (miestnosti, obklady, podhľady, výmena 

okien, rekonštrukcia kúrenia, sociálne zázemie, výmena podláh) vrátane vybavenia nábytkom, 

ako aj rekonštrukciou exteriéru (zateplenie fasády, oprava časti strechy). 
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2. Kompletná rekonštrukcia ústavu genetiky a jeho kolaudácia 29. 5. 2012 

 

V priebehu mesiacov február až máj 2012 sa realizovala komplexná rekonštrukcia  

pavilónu č. 16,  v ktorom je umiestnený  Ústav genetiky Katedry biológie a genetiky UVLF  

v Košiciach. Rekonštrukcia budovy ústavu začala laboratórnym traktom, ktorý pozostáva  

z laboratória cytogenetiky,  miestnosti pre kultivácie  tkanivových kultúr  so sterilným boxom,  

laboratória pre molekulovú genetiku, miestnosti pre  umývanie a sterilizáciu laboratórneho 

skla  a miestnosti, ktorá bola naprojektovaná ako   pracovňa pre vedeckých pracovníkov  

a študentov pracujúcich  

v laboratóriách. Prestavba 

bola skutočne komplexná, 

od položenia podláh, cez 

nové omietky a obklady, až 

po vnútornú inštaláciu 

nových rozvodov, 

plastových okien a dverí.  

V súčasnom období 

laboratórne priestory ústavu 

genetiky (89,6 m
2
) spĺňajú 

vo všetkých ohľadoch 

vrátane laboratórneho 

nábytku požiadavky pre 

GLP v oblasti, ktorou sa 

ústav zaoberá.  Druhá fáza 

rekonštrukcie pozostávala  

z  celkovej prestavby štyroch  pracovní, dvoch miestností pre fluorescenčnú a konvenčnú 

mikroskopickú techniku a vyhodnocovacie zariadenie,  spojovacích chodieb, skladových 

priestorov, sociálneho zariadenia a spŕch. Opäť išlo o totálnu rekonštrukciu  

od novopoložených podláh, cez omietky, obklady, elektrické rozvody, inštalácie vody  

a kúrenia, osadenie plastových okien a dverí, až po internetové a intranetové pripojenie  

s aplikáciou zabezpečovacích prvkov. Prestavba  zahŕňala  miestnosti o celkovej ploche  

127,9 m
2
. 

              

 

3. Ukončená výstavba pavilónu č. 18 – klinických ustajňovacích priestorov pre kliniku 

koní a kliniku prežúvavcov a jeho slávnostné otvorenie dňa 5. 6. 2012 

 

Budovanie a zlepšovanie materiálno-technického zabezpečenia kliník patrí medzi 

priority univerzity, pretože predstavujú výučbovú základňu, kde študenti získavajú praktické 

zručnosti pri transformovaní získaných teoretických vedomostí do praxe a sú to práve kliniky, 

podľa ktorých sa vytvára  obraz o kvalite veterinárskej vysokej školy. Okrem rekonštrukcie 

starších objektov sa podarilo  získať účelové finančné prostriedky aj na  stavbu úplne nového 

objektu P18 – klinické ustajňovacie priestory –  s výstavbou ktorého sa začalo v lete 2010. 

Dňa 5. júna 2012 sa dostali do užívania dvom klinikám – klinike koní a klinike prežúvavcov –  

moderné priestory, ktoré zodpovedajú súčasným požiadavkám zabezpečovania 

pedagogického, ale aj výskumného procesu v oblasti ich pôsobenia. 
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Väčšia časť tohto viacúčelového objektu patrí klinike koní, ktorá má v tejto 

dvojpodlažnej stavbe okrem devätnástich ustajňovacích priestorov – boxov pre kone, z toho 

päť aj s výbehmi na prvom nadzemnom podlaží v časti objektu kliniky koní –  aj sklad 

náradia a pomôcok pre zabezpečenie starostlivosti a ošetrovania koní, umyváreň pre kone, 

vyšetrovňu s priamym prepojením na sklad zdravotného materiálu a prípravovňou materiálu 

na ošetrenie pacientov, 

miestnosť pre ošetrovateľov 

s kuchynkou, kompletné 

sociálne zázemie pre 

študentov aj personál 

pracoviska, samostatnú šatňu 

pre študentov, samostatné 

lokomočné oddelenie slúžiace 

na rehabilitáciu a testovanie 

výkonnosti koní. Na druhom 

nadzemnom podlaží sa 

nachádza oddelený veľký 

sklad objemového krmiva 

a slamy a administratívna časť 

zahŕňajúca sociálne priestory, 

cvičebňu s didaktickou 

miestnosťou pre 

pedagogických pracovníkov, apartmán na ubytovanie hostí, štyri pracovne pre 

službukonajúceho lekára, doktorandov a študentov absolvujúcich klinické praxe.  

V časti objektu patriacej klinike prežúvavcov sa na prvom nadzemnom podlaží 

nachádza sedemnásť ustajňovacích kotercov pre ovce a kozy s možnosťou oddeleného 

ustajnenia experimentálnych zvierat a hospitalizovaných pacientov. Okrem toho je tu aj 

vyšetrovňa, sklad jadrového krmiva a pracovného náradia, sociálne priestory, šatňa pre 

študentov, miestnosť pre ošetrovateľov, laboratórium a miestnosti pre službukonajúceho 

lekára a lieky, zdravotný materiál a nástroje používané pre vyšetrovanie a terapeutické 

zákroky na pacientoch. Na druhom nadzemnom podlaží je umiestnený sklad objemového 

krmiva a samostatné administratívne priestory zahŕňajúce sociálne zázemie, dve seminárne 

cvičebne a pracovňu pre študentov vykonávajúcich klinické praxe. Celý objekt je vykurovaný 

a zabezpečený potrebnou vzduchotechnikou s automatickou reguláciou temperovania 

priestorov. Objekt a jeho priestory zodpovedajú súčasným potrebám na výučbu, klinickú  aj 

vedecko-výskumnú činnosť.  

 

4. Vybudovanie centrálnej oddychovej zóny a jej slávnostné otvorenie  14. 9. 2012  

a slávnostné odhalenie opätovne inštalovanej bronzovej plastiky žrebca ARDA  

od J. V. Myslbeka dňa 14. 9. 2012 

 

Deň otvorenia nového akademického roku 2012/2013 bol spojený s  otvorením 

centrálnej oddychovej zóny a odhalením opätovne inštalovanej bronzovej plastiky žrebca 

Arda od J. V. Myslbeka, čím sa zavŕšila niekoľkomesačná práca a niekoľkomesačné snaha 

vrátiť na univerzitu jej dominantu – Arda –  vzácnu sochu slávneho českého sochára.  

Z hlavnej ulice v areáli sa vylúčila doprava a podľa urbanisticko-architektonickej štúdie sa 

začala jej prestavba na pešiu zónu – uložila sa kamenná dlažba, osadili lavičky, nainštalovalo 

osvetlenie a kamerový systém, vyrúbali staré dreviny a zasadili nové stromčeky, upravili sa 

okolité parkové plochy. Uprostred toho bol postavený žulový podstavec s názvom ARDO 

vpredu a zo zadnej strany s bronzovými tabuľami v slovenskom a anglickom jazyku, ktoré 
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informujú okoloidúcich, že ide o bronzovú plastiku žrebca Arda  od J. V. Myslbeka (1848 – 

1922), ktorá bola modelom jazdeckej sochy sv. Václava na Václavskom námestí v Prahe 

a ktorá bola odliata pre Vysokú školu veterinársku v Košiciach v roku 1979. Viac ako 

dvadsať rokov bol Ardo neoddeliteľnou súčasťou nášho areálu a našej alma mater.  

Po presťahovaní 

do centra mesta 

bolo snahou 

univerzity  po 

vypršaní zmluvy 

o výpožičke 

s mestom Košice 

vrátiť sochu Arda 

späť na 

univerzitu, čo sa 

podarilo 3. mája 

2012. Bolo 

potrebných ešte 

pár mesiacov na 

jeho 

reštaurovanie, 

keďže socha bola 

poškodená, mala 

niekoľko prasklín a bola vychýlená na stranu. Nápravy sa ujal akademický sochár Ladislav 

Sabo, využili sa aj skúsenosti akademického sochára Arpáda Račka i historika umenia 

Gabriela Kládeka. Za účasti zamestnancov a pozvaných hostí prestrihli 14. 9. 2012  pásku  

s kokardami rektor univerzity prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., a akademický sochár 

Ladislav Sabo.   

 

5. Ukončená rekonštrukcia školského bitúnku na ŠPP, n. o., v Zemplínskej Teplici pre 

potreby výučby od ak. roku 2012/2013 

 

Záverom roka 2012 sa v Zemplínskej Teplici  podarilo sprevádzkovať bitúnok, ktorý 

bude poskytovať priestor a podmienky na realizáciu praktickej výučby v oblasti hygieny 

potravín. Výučba niektorých študijných predmetov z oblasti hygieny potravín ako hygiena 

a technológia mäsa, prehliadka jatočných zvierat a mäsa, veterinárno-hygienický dozor a pod., 

je nevyhnutnou súčasťou štúdia na to, aby absolvent mohol vykonávať dozor nad hygienou 

produkcie potravín, aby získal odborné vedomosti v oblasti výkonu potravinového dozoru nad 

výrobou potravín živočíšneho pôvodu, manipulácie s nimi a ich uvádzaním do obehu, 

oboznámil sa s prevádzkou, technologickými procesmi výroby, hygienickými podmienkami 

pri spracovaní potravín vo výrobných potravinárskych podnikoch. Praktická výučba tejto 

odbornej problematiky si preto vyžaduje realizáciu v  podmienkach bitúnku, pričom bez 

vlastnej prevádzky sme  boli odkázaní len na prevádzky externé. 
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Uvedeniu bitúnku do prevádzky predchádzal náročný proces napĺňania  podmienok 

požadovaných pre schvaľovanie potravinárskych prevádzok, pre splnenie priestorových, 

technických, 

technologických, 

materiálnych a iných 

nevyhnutných 

hygienických 

podmienok na 

požadovaný druh 

a rozsah činností 

ustanovených súčasnou 

legislatívou – zákonom  

č. 39/2007 Z. z. 

o veterinárnej 

starostlivosti 

a nariadením vlády SR 

č. 359/2011 Z. z., 

ktorým sa ustanovujú 

požiadavky na niektoré 

potravinárske 

prevádzkarne. Celý 

proces sprevádzkovania začal v auguste 2011 po ukončení nájmu predchádzajúceho 

prevádzkovateľa bitúnku, ktorý zanechal objekt v stave nespĺňajúcom požiadavky na 

prevádzku. Kontrola preukázala, že v mraziarni boli zásoby vedľajších živočíšnych produktov 

určené len na likvidáciu v kafilérii. V dôsledku znečistenia a zamorenia priestorov 

hlodavcami bolo nutné opakovane vykonať asanáciu objektu spočívajúcu hlavne v 

mechanickej a chemickej očiste podláh, stien, technologických zariadení, v opakovanej 

deratizácii a dezinsekcii. Okrem toho bolo treba vykonať likvidáciu starých kostí 

z kafilérneho boxu a odpratanie ďalšieho živočíšneho a iného odpadu. Boli vykonané 

stavebné úpravy, opravy technologických zariadení s následnými očisťovacími prácami, 

nátery zárubní, dverí, stropov a častí technologických liniek po vykonanej chemickej očiste. 

Rekonštrukčné práce a opravy sa týkali podláh, stropov aj stien. Vymieňali, opravovali 

a utesňovali sa dvere, adaptovalo sa sociálne zázemie pre personál, veterinárny dozor 

a študentov, kompletnou revíziou prešla elektroinštalácia, plyn, rozvody vody, chladiarenská 

technológia, kúrenie aj odpad. Okrem týchto stavebných a technických prác bolo potrebné pre 

činnosť bitúnku technologicky zabezpečiť aj niektoré nové zariadenia, prístroje a nástroje. 

V neposlednom rade bolo nutné riešiť aj personálnu otázku na zaistenie činnosti bitúnku 

odborne spôsobilým personálom. Na záver celého uvedeného procesu bola tak v novembri 

2012 prevádzka potravinárskeho podniku – bitúnku prevádzkovaného ŠPP Zemplínska 

Teplica schválená príslušnou RVPS, čo umožnilo ešte na záver zimného semestra realizovať 

praktickú výučbu.  

 

6. Získanie výkonu práva poľovníctva v uznanom poľovnom revíri Makovica do roku 

2022 

 

Pre ďalší rozvoj Účelového zariadenia pre chov a choroby zveri, rýb  a včiel 

v Rozhanovciach i pre zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacej činnosti na univerzite bolo 

dôležité uzavretie zmluvy o postúpení užívania poľovných pozemkov v uznanom poľovnom 

revíri Makovica na ďalšie 10-ročné obdobie. Táto skutočnosť nie je pre univerzitu dôležitá iba 

z pohľadu poľovníckeho vyžitia sa, ale predovšetkým z pohľadu výchovno-vzdelávacieho, 
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nakoľko v tomto revíri zabezpečujeme viacero poľovníckych, kynologických a ďalších 

disciplín prakticky vo všetkých študijných programoch z oblasti veterinárskych vied. Navyše 

nám táto zmluva garantuje, že nebude prerušená naša viac ako 40-ročná tradícia poľovníctva 

v tomto revíri. Uzavretie novej zmluvy o postúpení užívania tohto poľovného revíru  bolo 

schválené uznesením zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov konaného v zmysle  § 5 

zákona č. 274/2009 Z. z. dňa 11. 9. 2012. Obvodný lesný úrad Košice zaevidoval  dňa 18. 9. 

2012 podľa § 16 ods. 1. zák. č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a zmene a doplnení niektorých 

nových zákonov v znení neskorších  predpisov  predmetnú zmluvu o užívaní poľovného 

revíru Makovica. UVLF v Košiciach sa tak opakovane stala užívateľom poľovného revíru 

Makovica o celkovej výmere  2 300 ha, z toho lesné poľovné pozemky – 2 283 ha  a 

poľnohospodárske poľovné pozemky 17 ha.   

 Z hľadiska súčasného územno-správneho usporiadania Slovenska je územie 

poľovného revíru Makovica situované v okrese Košice-okolie v Košickom kraji 

a v katastrálnom území obcí Opiná, Kecerovský Lipovec, Mudrovce, Boliarov, Rankovce 

a Herľany. Územie Makovice leží v oblasti Slanské vrchy v nadmorskej výške od 390 až 

981,4  m n. m. Hlavnou raticovou zverou v revíri je zver jelenia, srnčia a diviačia. Z ostatných 

druhov poľovnej zveri sa tu vyskytuje vlk dravý, jazvec lesný, kuna lesná a skalná, líška 

hrdzavá, mačka divá, rys ostrovid, prechodne medveď hnedý, havran čierny, krkavec čierny, 

holub hrivnák, jastrab lesný, myšiak lesný a severský, sojka škriekavá, straka čiernozobá 

a vrana túlavá. Reliéf terénu je značne členitý, nachádza sa tu množstvo menších doliniek 

a hrebienkov. Prevládajú severozápadné až juhozápadné expozície. Vodné toky  sú súčasťou 

povodia Hornádu. Revír spadá do mierne teplej až mierne chladnej, mierne vlhkej, 

pahorkatinnej až vrchovinnej oblasti s priemernou ročnou teplotou 6 až 7˚ C. Počet dní so 

snehovou pokrývkou sa tu pohybuje od 60 do 90 a jej priemerná výška býva 15 až 20 cm. 

Priemerný ročný úhrn zrážok sa pohybuje približne na úrovni 600 až 700 mm. Revír sa 

rozprestiera v 2. až 5. lesnom vegetačnom stupni.  

 

7. Promócie absolventov univerzity dňa 29. 6. 2012 

 

8. Zlatá  promócia absolventov akademického roku 1961/1962 dňa 7. 9. 2012 

 

9. Slávnostné otvorenie akademického roku 2012/2013 dňa 14. 9. 2012 

 

10. Zabezpečenie výučby na univerzite pre študentov spoločného bakalárskeho programu 

animal science od letného semestra ak. roku 2011/2012 

 

     Spoločný študijný program pre 

získanie titulu bakalár náuky o 

živočíchoch (Joint  Bachelor 

Degree  in Animal Science) je 

prvým študijným programom  

v dennej forme štúdia, ktorý sa 

realizuje v jazyku nórskom a jazyku 

anglickom na Nordland University 

v Bodø a na našej univerzite. 

Spoločný študijný program bol 

zahájený v zimnom semestri 

akademického roku 2010/2011  na 

Fakulte biologických vied 

a akvakultúry v nórskom Bodø, kde 



15 

 

sa realizuje  prvá časť v trvaní troch semestrov.  Druhá časť štúdia tiež v trvaní troch 

semestrov pokračovala od letného semestra 2011/2012 na UVLF v Košiciach, pričom títo 

študenti ešte v 2. ročníku pred príchodom  na štúdium  do Košíc  navštívili v  októbri 2011 

našu univerzitu, kde sa stretli s garantmi a spolugarantmi študijných predmetov za účelom 

spresnenia  sylabov, vypísania tém pre bakalárske práce a ďalšej administratívy spojenej 

s evidenciou študentov, navštívili tiež vybrané  pracoviská a vybrané prednášky, resp. 

cvičenia. Táto návšteva okrem iného umožnila nórskym študentom zvládnuť plynulo  

a bezproblémovo prechod na štúdium na našej univerzite. 

 

 

11. Priznanie práva univerzite udeľovať akademický titul „bakalár“ absolventom dennej 

a externej formy bakalárskeho študijného programu vzťah človek – zviera a jeho 

využitie v canisterapii a hipoterapii v študijnom odbore 6.3.8 kynológia 
 

UVLF v Košiciach v rámci čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov 

Európskej únie bola úspešná s  projektom pod názvom Nové študijné programy a vzdelávanie 

na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach v celkovej sume 997 498,10 EUR. 

V rámci uvedeného projektu univerzita pripravila ku akreditácii a výučbe dva nové študijné 

programy, a to bakalársky študijný program pod názvom vzťah človek – zviera a jeho využitie 

v canisterapii a hipoterapii zo študijného odboru 6.3.8 kynológia a doktorandský študijný 

program pod názvom neurovedy zo študijného odboru  4.2.16  neurovedy. V rámci uvedeného 

projektu univerzita tiež realizuje vzdelávanie pre manažment univerzity a vysokoškolských 

učiteľov zamerané na prácu s počítačom, znalosti anglického jazyka a manažérske zručnosti. 

Akreditačná komisia SR  posúdila žiadosť o akreditáciu oboch študijných programov kladne 

a po jej odporúčaní minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca vydal 29. 

11. 2011 rozhodnutie o priznaní práva udeľovať akademický titul philosophiae doctor (PhD.) 

absolventom študijného programu neurovedy v dennej i externej forme a 23. 1. 2012 

o priznaní práva udeľovať akademický titul bakalár (Bc.) absolventom študijného programu 

vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii v dennej i externej forme. 

Univerzita spolupracuje pri realizácii týchto študijných programov s ďalšími partnerskými 

organizáciami. V rámci študijného programu neurovedy je to Neuroimuologický ústav SAV 

v Bratislave, Neurobiologický ústav SAV v Košiciach a Centrum excelentnosti pre výskum 

mozgu; v rámci študijného programu vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii 

a hipoterapii spolupracujeme najmä s Filozofickou fakultou UPJŠ v Košiciach, Národným 

rehabilitačným centrom Kováčová a Generálnym riaditeľstvom justičnej a väzenskej stráže. 

 

12. Otvorenie štúdia v bakalárskom študijnom programe vzťah človek – zviera a jeho 

využitie v canisterapii a hipoterapii od ak. roku 2012/2013 

  

13. Imatrikulácia študentov prvých ročníkov dňa 26. 10. 2012 

 

14.  Slávnostné odhalenie pamätnej tabule akademika Ivana Braunera, zverolekára, 

významného vedca v oblasti imunoprofylaxie a výroby veterinárnych biopreparátov 

pri príležitosti 105. výročia jeho narodenia dňa 30. 10. 2012 

 

Pred samotným odhalením pamätnej tabule z rúk akademického sochára Rastislava 

Miklánka vystúpil  rektor univerzity prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., s príhovorom, 

v ktorom predstavil  akademika Braunera a  jeho životné dielo. Po desiatich rokoch vo funkcii 

praktického veterinárneho lekára bol Dr. Brauner v 1946 pridelený do Štátneho 

diagnostického a séroterapeutického ústavu v Ivanoviciach na Hané, kde dosiahol aj svoj prvý 
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úspech, ktorým bola vyrobená inaktivovaná vakcína proti pseudomoru hydiny. Ku koncu 

päťdesiatych rokov minulého storočia výskyt moru ošípaných na Slovensku viedla k zriadeniu  

ústavu na výrobu očkovacích látok s dočasným sídlom v Bratislave. Jeho vedením bol 

poverený Dr. Brauner, ktorému sa už v roku 1951 podarilo vyrobiť dostatočné množstvo 

protimorového séra a potrebné množstvo vírusu moru ošípaných pre vakcinačné potreby 

celého štátu. Nasledovala výroba živej vakcíny proti pseudomoru hydiny z kmeňa H 

a pomocou nej sa uskutočnila  celoslovenská  H –  akcia, ktorou sa podarilo výrazne 

ovplyvniť výskyt a priebeh tejto obávanej epizoocie. V tomto období ohrozovala územie 

nášho štátu aj nebezpečná nákaza slintačky a krívačky, a bol to opäť Dr. Brauner, ktorého 

poverili vedením provizórneho ústavu na výrobu protislintačkovej vakcíny v Terezíne  

a vedením adaptovaného bitúnku v Ústí nad Labe na produkciu vírusu a rekonvalescentného 

séra. Pod jeho vedením sa v roku 1952 vyrobilo okolo 100  000  litrov bivalentnej vakcíny  

s veľmi dobrým imunitným účinkom. 

      S menom Dr. Braunera  je spojená výstavba moderného a na tú dobu najväčšieho  

a najúspešnejšieho podniku na výrobu veterinárnych biopreparátov v strednej Európe –  

Biovety v Nitre. Po spustení prevádzky v roku 1954 sa stal jej prvým riaditeľom. Pod jeho 

vedením sa sformoval kolektív odborných i vedeckých pracovníkov, vybudovali sa a moderne 

vybavili výrobné a laboratórne pracoviská. Funkciu riaditeľa Biovety vykonával do roku 

1957, aby sa následne stal vedúcim Imunologického laboratória SAV v Nitre, z ktorého sa 

neskôr vytvorilo Laboratórium experimentálneho veterinárstva  Československej akadémie 

poľnohospodárskych vied. Tu začal v roku 1959 s nepočetným kolektívom výskumných 

pracovníkov riešiť problematiku imunoprofylaxie Aujszkého choroby, ktorá bola veľkou 

hrozbou vo veľkochovoch ošípaných.  V roku 1961 dosiahol so svojimi spolupracovníkmi, 

úspech prípravou natoľko attenuovaného vírusu, že sa mohlo začať s výrobou živej vakcíny, 

za čo bol kolektív autorov  ocenený v roku 1964 štátnou cenou. Jeho odborná činnosť bola 

patrične ocenená a už v 

roku 1952 získal štátnu 

cenu  za vývoj a výrobu 

nových očkovacích 

látok. V roku 1953 sa 

stal akademikom 

Slovenskej akadémie 

vied a Československej 

akadémie 

poľnohospodárskych 

vied, v ktorých aj  

zastával  významné 

funkcie. Okrem toho bol 

členom viacerých 

vedeckých rád a 

odborných komisií na  

vedeckých ústavoch a 

vysokých školách, bol 

menovaný za dopisujúceho člena Nemeckej akadémie poľnohospodárskych vied vo vtedajšej 

NDR, v apríli 1962 bol zvolený za člena – korešpondenta ČSAV. Práve v tejto oblasti jeho 

pôsobenia sa prelínali jeho cesty s našou univerzitou. V roku 1963 sa stal externým 

profesorom epizootológie na vtedajšej Veterinárskej fakulte v Košiciach a bol členom 

skúšobných a štátnicových komisií. Jeho bohatá vedecká práca pozostávajúca z dvoch 

knižných publikácií v spoluautorstve i z viac ako štyroch desiatok publikácií v našich i 

zahraničných časopisoch so zameraním najmä na epiozootológiu, virológiu, imunológiu a 



17 

 

imunoprofylaxiu najzávažnejších ochorení hospodárskych zvierat bola neoceniteľným 

študijným materiálom pre študentov našej univerzity aj pre veterinárnych lekárov z terénnej 

praxe a chovateľov.  

  

 

15. Slávnostné vyhlásenie výsledkov XIII. ročníka súťaže Národná cena SR za kvalitu, 

na ktorom univerzita prevzala Ocenenie za zapojenie sa do súťaže – 12. 11. 2012 

 

Dňa 12. novembra 2012 sa v Sále ústavy Historickej budovy Národnej rady SR 

v Bratislave uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov XIII. ročníka súťaže Národná cena 

SR za kvalitu. Jednou z 

celkovo deviatich 

ocenených organizácií 

bola aj naša univerzita, 

ktorá získala spomedzi 

osemnástich 

zúčastnených v kategórii 

C3 – iné organizácie 

verejného sektora –  

Ocenenie za zapojenie 

sa do súťaže. Úrad pre 

normalizáciu, 

metrológiu 

a skúšobníctvo SR, 

ktorý je koordinátorom 

štátnej politiky kvality 

SR, vyhlásil 

a organizoval už po trinástykrát túto súťaž, ktorá sa uzavrela slávnostným večerom, kedy 

prevzali zástupcovia ocenených organizácií v jednotlivých kategóriách ceny z rúk predsedu 

ÚNMS SR prof. Ing. Jozefa Mihoka, PhD., a predsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR 

doc. Ing. Jána Jasovského, PhD. Za našu univerzitu cenu prevzali rektor prof. MVDr. Emil 

Pilipčinec, PhD., a prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a vedúca pracovnej 

skupiny  prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. Slávnostného večera sa tiež zúčastnil doc. 

MVDr. Peter Korim, CSc., prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality a zároveň garant 

implementácie CAF, prof. Ing. Oľga Ondrašovičová, CSc., prorektorka pre zahraničné a 

doktorandské štúdium a členka pracovnej skupiny, kvestorka JUDr. Silvia Rolfová 

a kancelárka Mgr. Ľudmila Kundríková ako vlastníci niektorých z deviatich kritérií 

(vodcovstvo, stratégia a plánovanie, zamestnanci, partnerstvá a zdroje, procesy, výsledky vo 

vzťahu k občanovi/zákazníkovi, výsledky vo vzťahu k zamestnancom, výsledky vo vzťahu 

k spoločnosti, kľúčové výsledky výkonnosti).  

Národná cena SR za kvalitu je najprestížnejšou národnou cenou kvality pre 

organizácie a zároveň najvyšším možným stupňom uznania, ktorý je možné dosiahnuť. Súťaž 

oceňuje a vyzdvihuje organizácie, ktoré prejavili ochotu zlepšovať sa a vydali sa na cestu k 

výnimočnosti. Je založená na aplikácii modelov kvality, ktoré sa používajú v súťaži Európska 

cena za kvalitu. UVLF v Košiciach sa v tomto roku prvýkrát zapojila do súťaže využijúc 

model CAF. Je to dobrovoľný systém založený na deviatich kritériách, z ktorých päť sú 

predpoklady, ktoré organizácia vytvára, a štyri výsledky, ktoré organizácia dosahuje. 

Jednotlivé kritériá tvorí 28 subkritérií, ktoré sa členia na príklady. Samohodnotením 

organizácia získava celkový obraz o všetkých prebiehajúcich činnostiach, o možnostiach 

rozvoja organizácie a o súvislostiach medzi predpokladmi a výsledkami. Efektom 
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implementácie modelu je trvalé zlepšovanie  všetkých postupov, osvojenie si princípov 

samohodnotenia a benchmarkingu, dosahovanie vyššej konkurenčnej schopnosti, sústavné 

zvyšovanie výkonnosti, lepšie porozumenie potrebám klientov či podpora tímovej práce 

a iniciatívy zamestnancov organizácie. 

 

  

16. Slávnostné odhalenie pamätnej tabule prof. MVDr. Jozefa Arendarčika, DrSc., 

dlhoročného vedúceho katedry normálnej fyziológie Vysokej školy veterinárskej 

v Košiciach pri príležitosti jeho nedožitých 90-tych narodenín dňa 28. 11. 2012 

 

Na Ústave fyziológie UVLF v Košiciach bola odhalená  pamätná tabuľa prof. MVDr. 

Jozefa Arendarčika, DrSc., jedného zo zakladateľov a čelného predstaviteľa slovenskej 

veterinárskej fyziológie, priekopníka veterinárskej endokrinológie na Slovensku. Vo svojom 

príhovore rektor prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., predstavil život a dielo  

prof. Arendarčika, ktorý po štúdiu veterinárnej medicíny na Vysokej škole zverolekárskej  

vo Viedni a Brne pracoval dva roky na veterinárskom oddelení Povereníctva 

pôdohospodárstva v Bratislave a nasledujúcich šesť rokov zastával funkciu okresného 

veterinára v Stropkove, Vranove a Turčianskych Tepliciach. V 1954 nastúpil na Veterinársku 

fakultu Vysokej školy poľnohospodárskej v Košiciach ako vedúci ústavu porovnávacej 

fyziológie. Od roku  1957 potom 23 rokov pôsobil ako vedúci katedry porovnávacej 

fyziológie. Po reštrukturalizácii sústavy katedier sa v roku 1980 stal vedúcim oddelenia 

porovnávacej fyziológie katedry normálnej a patologickej fyziológie, kde pracoval do roku 

1987, kedy odišiel do dôchodku.  

Vysokú kvalitu slovenskej veterinárskej vedy šíril aj v zahraničí počas svojho 

pôsobenia v Ugande i počas  študijných pobytov či na vedeckých konferenciách v mnohých 

krajinách sveta. Vo svojej výskumnej činnosti sa zaoberal štúdiom niektorých 

hematologických ukazovateľov a ich praktickému využitiu. Najrozsiahlejšia bola jeho činnosť 

v oblasti  izolácie a stanovenia aktivity hypofyzárnych a extrahypofyzárnych gonadotropných 

hormónov u domácich zvierat so zameraním 

na reguláciu a riadenie ich reprodukcie. 

Hodnotné boli práce sledujúce endokrinné a 

funkčno-morfologické ukazovatele systému 

hypotalamus-hypofýza-ováriá u 

prežúvavcov, ako aj vplyv jednorazového a 

chronického rádioaktívneho žiarenia na 

gonadotropnú funkciu hypotalamo-

hypofyzárneho systému oviec. Za štúdium 

hypofyzárnych a extrahypofyzárnych 

gonadotropínov (FSH, LH a PMSG) dostal v 

roku 1971 cenu Slovenskej 

endokrinologickej spoločnosti.  

 Prof. Arendarčik dosiahol vedecké 

uznanie  doma i v zahraničí aj preto, lebo 

bol svojej práci mimoriadne oddaný. Bol 

školiteľom 19 kandidátov veterinárnych 

vied, vykonával funkciu predsedu komisie 

pre obhajobu kandidátskych a doktorských 

dizertácií v odbore veterinárska fyziológia, 

vydal viacero skrípt a bol spoluautorom 

celoštátnych učebníc z fyziológie a 
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farmakológie, bol autorom alebo spoluautorom okolo 190 vedeckých a odborných článkov v 

domácich a zahraničných časopisoch, pričom na významnejšie publikované výsledky dosiahol 

početné ohlasy  nielen v časopisoch, ale aj v zahraničných monografiách. V rokoch 1964 – 

1980 bol výkonným redaktorom vedeckého časopisu Folia Veterinaria. Angažoval sa vo 

výbore Slovenskej fyziologickej spoločnosti a Slovenskej endokrinologickej spoločnosti v 

rámci Slovenskej lekárskej spoločnosti a stal sa čestným členom Československej 

fyziologickej spoločnosti.  

Prof. Arendarčik zomrel na sklonku roku 1993 v Košiciach po krátkej ťažkej chorobe 

vo veku 71 rokov.   

 Program slávnostného zhromaždenia pokračoval vystúpením prof. MVDr. Imricha 

Maračeka, DrSc., z Ústavu fyziológie UVLF v Košiciach, v ktorom sa sústredil na dosiahnuté 

výsledky vedecko-výskumných aktivít prof. Arendarčika a ním vedeného kolektívu  

so zameraním na citované ohlasy nielen vo vedeckých a odborných časopisoch, ale aj 

v zahraničných monografiách. Potom nasledovalo odhalenie pamätnej tabule – dielo z rúk 

výtvarníka Daniela Tatarku. 

                                                             

Účasť univerzity na významných medzinárodných podujatiach: 

1. General Assembly 2012 – 25. plenárne zasadnutie Európskeho združenia inštitúcií pre 

veterinárske vzdelávanie, 15. – 16. 5. 2012, Budapešť, Maďarsko 

2. VetNEST Annual Meeting, 20. – 22. 9. 2012, Viedeň, Rakúsko 

 

Významné vedecko-odborné podujatia: 

1. XXXIII. Hygiena Alimentorum, Štrbské Pleso, 9. – 11. 5. 2012 

2. Účasť univerzity na 38. medzinárodnom poľnohospodárskom a potravinárskom veľtrhu 

AGROKOMPLEX 2009 v Nitre v dňoch 23. –   26. 8. 2012 

3. X. Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky, 6. 9. 2012 

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

v Košiciach, 10. 9. 2012  

 

Významné spoločenské a športové podujatia: 

1. Novoročný koncert Štátnej filharmónie konaný 26. 1. 2012 v  Dome umenia 

2. Spoločná poľovačka na bažantiu zver konaná 16.2.2012 v poľovnom revíri Bažantnica 

3. Návšteva mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne Kubánskej republiky Loipy 

Sánchez  Lorenzo na univerzite dňa 12. 4. 2012 

4. Zahájenie poľovnej sezóny 27. 4. 2012 v poľovnom revíri Bažantnica 

5. Slovenské voltížny pohár, ktorý sa uskutočnil 28. 4. 2012 v priestoroch jazdeckého areálu 

univerzity 

6. Majáles 2012 konaný 24. 5. 2012 v priestoroch univerzitnej záhrady 

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

rektora UVLF v Košiciach a Cenu primátora mesta Košice konané dňa 2. – 3. 6. 2012 

v priestoroch jazdeckého areálu univerzity 

8. Jazdecké preteky – 16. ročník –  8. 9. 2012 

9. Futbalový turnaj troch univerzít (SPU Nitra, TU Zvolen a UVLF v Košiciach) dňa 20. 9. 

2012 

10. Hubertus 2012 konaný 19. 10. 2012 so začiatkom v priestoroch pred starou radnicou 

mesta Košice a pokračovaním „lovu“ na líšku v okolí  Košíc 

11. Spoločná poľovačka na diviačiu zver pre zamestnancov konaná 18. 11. 2012 v poľovnom 

revíri Makovica 

12. Spoločná poľovačka na diviačiu zver pre zamestnancov konaná 5. 12. 2012 v poľovnom 

revíri Bažantnica 
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13. Predvianočná kapustnica konaná dňa 12. 12. 2012 v priestoroch univerzitnej záhrady 

14. Predvianočné stretnutie 2012 konané 14. 12. 2012 v priestoroch Zimnej a Toskánskej 

záhrady  hotela Golden Royal 

15. Spoločná poľovačka na bažantiu zver konaná 18. 12. 2012 v poľovnom revíri Bažantnica 

 

Významné projekty zo štrukturálnych fondov EÚ implementované v roku 2012: 

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 II.   

 

Operačný program Vzdelávanie: 

a) Nové študijné programy a vzdelávanie na UVLF 

b) Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach zvyšuje kvalitu svojho 

vzdelávania 

 

Významné projekty zo štrukturálnych fondov EÚ získané v roku 2012: 

Operačný program Výskum  a vývoj:   

a) Zvýšenie kvality vzdelávania na UVLF v Košiciach rekonštrukciou výukových priestorov, 

dobudovaním infraštruktúry a IKT 
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III.  INFORMÁCIE O POSKYTOVANOM VYSOKOŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ  

 

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

stupni, na druhom stupni a na treťom stupni vysokoškolského vzdelávania v slovenskom 

jazyku sa na UVLF v roku 2012 realizovala v akreditovaných bakalárskych, magisterských, 

doktorských a doktorandských študijných programoch. 

 

a. Študijné  programy, v ktorých UVLF poskytuje vysokoškolské vzdelávanie 

 

Študijné programy pre prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania 

UVLF v roku 2012 vychovávala študentov v nasledovných študijných programoch pre 

prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania: 

1. študijný program kynológia, denná forma štúdia v rámci študijného odboru 6.3.8 

kynológia, 

2. študijný program kynológia, externá forma štúdia v rámci študijného odboru 6.3.8 

kynológia, 

3. študijný program bezpečnosť krmív a potravín, denná forma štúdia v rámci študijného 

odboru 6.3.2 hygiena potravín, 

4. študijný program bezpečnosť krmív a potravín, externá forma štúdia v rámci 

študijného odboru 6.3.2 hygiena potravín, 

5. spoločný študijný program náuka o živočíchoch, denná forma štúdia v rámci 

študijného odboru 6.3.1 všeobecné veterinárske lekárstvo, 

6. študijný program vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii, 

denná forma štúdia v rámci študijného odboru 6.3.8 kynológia; 

7. študijný program vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii, 

externá forma štúdia v rámci študijného odboru 6.3.8 kynológia.  

 

Študijné programy pre spojený prvý a druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania 

UVLF v roku 2012 vychovávala absolventov v nasledovných študijných programoch 

pre spojený prvý a druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania: 

1. študijný program  všeobecné veterinárske lekárstvo, denná forma štúdia v rámci 

študijného odboru 6.3.1 všeobecné veterinárske lekárstvo v slovenskom jazyku 

a v anglickom jazyku, 

2. študijný program hygiena potravín, denná forma štúdia v rámci študijného odboru 

6.3.2 hygiena potravín, 

3. študijný program farmácia, denná forma štúdia v rámci študijného odboru 7.3.1 

farmácia. 

 

Študijné programy pre druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania 

UVLF v roku 2012 vychovávala absolventov v nasledovných študijných programoch 

pre druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania: 

1. študijný program trh a kvalita potravín,  denná forma štúdia v rámci študijného odboru 

6.3.2 hygiena potravín, 

2. študijný program trh a kvalita potravín,  externá forma štúdia v rámci študijného 

odboru 6.3.2 hygiena potravín. 

 

Študijné programy pre tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania 

UVLF v roku 2012 vychovávala absolventov v nasledovných študijných programoch 

pre tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania: 
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1. študijný program hygiena potravín,  denná forma štúdia v rámci študijného odboru 

6.3.2 hygiena potravín, 

2. študijný program hygiena potravín,  externá forma štúdia v rámci študijného odboru 

6.3.2 hygiena potravín, 

3. študijný program veterinárna morfológia a fyziológia,  denná forma štúdia v rámci 

študijného odboru 6.3.3 veterinárna morfológia a fyziológia, 

4. študijný program veterinárna morfológia a fyziológia,  externá forma štúdia v rámci 

študijného odboru 6.3.3 veterinárna morfológia a fyziológia, 

5. študijný program vnútorné choroby prežúvavcov a ošípaných,  denná forma štúdia 

v rámci študijného odboru 6.3.4 vnútorné choroby prežúvavcov a ošípaných, 

6. študijný program vnútorné choroby prežúvavcov a ošípaných,  externá forma štúdia 

v rámci študijného odboru 6.3.4 vnútorné choroby prežúvavcov a ošípaných, 

7. študijný program vnútorné choroby koní, malých zvierat a hydiny,  denná forma štúdia 

v rámci študijného odboru 6.3.4 vnútorné choroby prežúvavcov a ošípaných, 

8. študijný program vnútorné choroby koní, malých zvierat a hydiny,  externá forma 

štúdia v rámci študijného odboru 6.3.4 vnútorné choroby prežúvavcov a ošípaných, 

9. študijný program veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia,  denná forma 

štúdia v rámci študijného odboru 6.3.5 veterinárna chirurgia, ortopédia 

a röntgenológia, 

10. študijný program veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia,  externá forma 

štúdia v rámci študijného odboru 6.3.5 veterinárna chirurgia, ortopédia 

a röntgenológia, 

11. študijný program veterinárne pôrodníctvo a gynekológia,  denná forma štúdia v rámci 

študijného odboru 6.3.6 veterinárne pôrodníctvo a gynekológia, 

12. študijný program veterinárne pôrodníctvo a gynekológia,  externá forma štúdia 

v rámci študijného odboru 6.3.6 veterinárne pôrodníctvo a gynekológia, 

13. študijný program infekčné choroby zvierat,  denná forma štúdia v rámci študijného 

odboru 6.3.7 infekčné a parazitárne choroby zvierat, 

14. študijný program infekčné choroby zvierat,  externá forma štúdia v rámci študijného 

odboru 6.3.7 infekčné a parazitárne choroby zvierat, 

15. študijný program parazitárne choroby zvierat,  denná forma štúdia v rámci študijného 

odboru 6.3.7 infekčné a parazitárne choroby zvierat, 

16. študijný program parazitárne choroby zvierat,  externá forma štúdia v rámci 

študijného odboru 6.3.7 infekčné a parazitárne choroby zvierat, 

17. študijný program súdne a verejné veterinárske lekárstvo,  denná forma štúdia v rámci 

študijného odboru 6.3.9 súdne a verejné veterinárske lekárstvo, 

18. študijný program súdne a verejné veterinárske lekárstvo,  externá forma štúdia v rámci 

študijného odboru 6.3.9 súdne a verejné veterinárske lekárstvo, 

19. študijný program výživa zvierat a dietetika,  denná forma štúdia v rámci študijného 

odboru 6.3.10 výživa zvierat a dietetika, 

20. študijný program výživa zvierat a dietetika,  externá forma štúdia v rámci študijného 

odboru 6.3.10 výživa zvierat a dietetika, 

21. študijný program hygiena chovu zvierat a životné prostredie,  denná forma štúdia 

v rámci študijného odboru 6.3.11 hygiena chovu zvierat a životné prostredie, 

22. študijný program hygiena chovu zvierat a životné prostredie,  externá forma štúdia 

v rámci študijného odboru 6.3.11 hygiena chovu zvierat a životné prostredie, 

23. študijný program veterinárna biochémia,  denná forma štúdia v rámci študijného 

odboru 4.1.22 biochémia, 

24. študijný program veterinárna biochémia,  externá forma štúdia v rámci študijného 

odboru 4.1.22 biochémia, 
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25. študijný program mikrobiológia,  denná forma štúdia v rámci študijného odboru 4.2.7 

mikrobiológia, 

26. študijný program mikrobiológia,  externá forma štúdia v rámci študijného odboru 4.2.7 

mikrobiológia, 

27. študijný program virológia,  denná forma štúdia v rámci študijného odboru 4.2.13 

virológia, 

28. študijný program virológia,  externá forma štúdia v rámci študijného odboru 4.2.13 

virológia, 

29. študijný program imunológia,  denná forma štúdia v rámci študijného odboru 4.2.15 

imunológia, 

30. študijný program imunológia,  externá forma štúdia v rámci študijného odboru 4.2.15 

imunológia, 

31. študijný program toxikológia,  denná forma štúdia v rámci študijného odboru 7.1.18 

toxikológia, 

32. študijný program toxikológia,  externá forma štúdia v rámci študijného odboru 7.1.18 

toxikológia, 

33. študijný program neurovedy,  denná forma štúdia v rámci študijného odboru 4.2.16 

neurovedy, 

34. študijný program neurovedy,    externá forma štúdia v rámci študijného odboru 4.2.16 

neurovedy. 

 

b. Údaje o študentoch a ich štruktúre 

 

Počty študentov v jednotlivých ročníkoch a študijných programoch uvádzajú tab. 1 

a 1a prílohy výročnej správy. Celkový počet študentov bol 2151. 

Celkový počet študentov UVLF na prvom stupni vysokoškolského vzdelávania v roku 

2012 bol 328. Z tohto počtu študovalo 211 študentov v dennej forme, 106 študentov 

v externej forme štúdia v slovenskom jazyku a 11 študentov v dennej forme v anglickom 

jazyku.  

Štruktúra študentov podľa študijných programov a formy štúdia bola nasledovná –  

v študijnom programe kynológia v dennej forme študovalo 113 študentov, v študijnom 

programe kynológia v externej forme študovalo 75 študentov, v študijnom programe 

bezpečnosť krmív a potravín v dennej forme študovalo 67 študentov,   v študijnom programe 

bezpečnosť krmív a potravín  v externej forme študovalo 18 študentov,  v študijnom programe 

vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii v dennej forme študovalo  

31 študentov, v študijnom programe vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii 

a hipoterapii v externej forme študovalo 13 študentov, v študijnom programe náuka 

o živočíchoch v anglickom jazyku 11 študentov.  

Celkový počet študentov UVLF na spojenom prvom a druhom stupni 

vysokoškolského vzdelávania v roku 2012 bol 1640,  všetci študovali v dennej forme štúdia, 

z toho 1493 v slovenskom jazyku a 147 v anglickom jazyku. Z tohto počtu  v študijnom 

programe všeobecné veterinárske lekárstvo študovalo 633 študentov v slovenskom jazyku 

a 147 v anglickom jazyku, v študijnom programe hygiena potravín študovalo 203 študentov 

a v študijnom programe farmácia študovalo 657 študentov.  

Celkový počet študentov UVLF na druhom  stupni vysokoškolského vzdelávania bol 

18 v dennej  forme štúdia študijného programu trh a kvalita potravín.  

Celkový počet študentov UVLF na treťom stupni vysokoškolského vzdelávania bol 

117 v dennej a 48 v externej forme štúdia. 

V dennej forme štúdia v študijnom programe hygiena potravín  študovalo 10 

študentov, v študijnom programe veterinárna morfológia a fyziológia študovalo 16 študentov,  
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v študijnom programe vnútorné choroby prežúvavcov a ošípaných študovalo 6 študentov,  

v študijnom programe vnútorné choroby koní, malých zvierat a hydiny študovalo 8 študentov, 

v študijnom programe veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia študovalo 12 

študentov, v študijnom programe veterinárne pôrodníctvo a gynekológia študovali  

4 študenti, v študijnom programe infekčné choroby zvierat študovalo 16 študentov,  

v študijnom programe parazitárne choroby zvierat študovalo 13 študentov, v študijnom 

programe súdne a verejné veterinárske lekárstvo študovali 3 študenti, v študijnom programe 

výživa zvierat a dietetika študovali 3 študenti, v študijnom programe hygiena chovu zvierat 

a životné prostredie študovalo 9 študentov, v študijnom programe veterinárna biochémia 

študoval 1 študent, v študijnom programe mikrobiológia študovalo 6 študentov, v študijnom 

programe virológia študovali 2 študenti a v študijnom programe imunológia študovalo 7 

študentov. 

V externej forme štúdia v študijnom programe hygiena potravín študovalo  

8 študentov, v študijnom programe veterinárna morfológia a fyziológia študovalo  

8 študentov, v študijnom programe vnútorné choroby prežúvavcov a ošípaných študovali  

2 študenti, v študijnom programe vnútorné choroby koní, malých zvierat a hydiny študovali  

4 študenti, v študijnom programe veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia študovali 

2 študenti, v študijnom programe veterinárne pôrodníctvo a gynekológia študovali  

2 študenti, v študijnom programe infekčné choroby zvierat študoval 1 študent, v študijnom 

programe parazitárne choroby zvierat študoval 1 študent, v študijnom programe súdne 

a verejné veterinárske lekárstvo študovalo 4 študentov, v študijnom programe výživa zvierat a 

dietetika študovali 1  študent, v študijnom programe hygiena chovu zvierat a životné 

prostredie študovalo 7 študentov, v študijnom programe biochémia študoval  

1 študent, v študijnom programe imunológia študovali 3 študenti a v študijnom programe 

toxikológia študoval 1 študent. 

UVLF 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. 1 a 1a je uvedený 

evidovaný počet študentov UVLF k 31. 10. 2012 a tiež vývoj počtu študentov univerzity  

v rokoch 2007 – 2012. Z uvedených čísel vyplýva, že od roku 2007 po rok 2012 bol 

zaznamenaný nárast celkového počtu študentov približne o 17 %. Na prvom stupni 

vysokoškolského vzdelávania došlo k výraznejšiemu nárastu počtu študentov (o 47%)  v 

dennej forme štúdia oproti študentom v externej forme štúdia, kde v priebehu hodnotených 

rokov je počet študentov približne na rovnakej úrovni. Zvýšenie počtu študentov v dennej 

forme štúdia na prvom stupni vysokoškolského vzdelávania je spôsobené vyšším počtom 

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

2010/2011, 2011/2012 a 2012/2013  prijímaní bez prijímacích testov a prijatím študentov na 

študijný program vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii, ktorý 

UVLF otvorila od akademického roku 2012/2013 a prijatím študentov na študijný program 

náuka o živočíchoch v anglickom jazyku od akademického roku 2010/2011. V študijných 

programoch spojeného 1. a 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania došlo k nárastu počtu 

študentov o približne 15 % v roku 2012 oproti roku 2007.  

V študijných programoch tretieho stupňa vysokoškolského štúdia zaznamenávame 

stabilný záujem o štúdium. Z celkového počtu 165 študentov na  treťom stupni 

vysokoškolského štúdia v dennej forme študovalo 117 študentov,  z toho 3 zahraniční. 

Z počtu 48 externých študentov bolo 45 zo Slovenska a 3 zo zahraničia. Pri porovnaní vývoja 

počtu študentov na treťom stupni vysokoškolského vzdelávania  došlo oproti roku 2007 

k nárastu počtu doktorandov v dennej forme štúdia o 35,9  %. 
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c. Údaje o akademickej mobilite študentov 

 

Mobilita študentov sa v akademickom roku 2011/2012 realizovala predovšetkým 

prostredníctvom programu ERASMUS,  CEEPUS a Národných štipendijných programov. 

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. Každá sieť pozostáva minimálne z troch univerzít 

z rôznych členských krajín programu CEEPUS. V rámci programu CEEPUS vycestovali 2 

študenti na krátkodobý pobyt a 3 študenti navštívili našu univerzitu. 

Cieľom NŠP je podpora mobilít študentov,  doktorandov a vysokoškolských učiteľov, 

výskumných a vedeckých pracovníkov s trvalým pobytom na Slovensku. Na podporu mobilít 

poskytuje Národný štipendijný program štipendiá a cestovné granty. 

V akademickom roku 2011/2012 v rámci programu ERASMUS študovalo na 

zahraničných veterinárskych  a farmaceutických školách 23 našich študentov, prevažne zo 

štvrtých  a piatych ročníkov. Mnohým z nich dobrá jazyková a odborná príprava umožnila 

vykonať skúšky z vybraných  študijných predmetov.  V  akademickom roku  2011/2012 boli 

zapojení do výmenného študijného  a stážového pobytu aj doktorandi v druhom  a treťom 

ročníku doktorandského štúdia. Najviac študentov študovalo v Českej republike (Brno), 

v Taliansku (Perugia, Padova), Rakúsku (Viedeň), Španielsku (Madrid, Cordoba, Leon, 

Lugo), Portugalsku (Lisabon, Coimbra, Porto, Vila Real) a Belgicku (Gent).  V akademickom 

roku 2011/2012 v rámci programu ERASMUS študovalo na našej univerzite 26 zahraničných 

študentov v anglickom jazyku z veterinárskych vysokoškolských vzdelávacích inštitúcií  

z  nasledovných štátov –   Španielsko, Portugalsko, Taliansko, Poľsko, Turecko a Bulharsko. 

Vysielaní a prijímaní študenti študovali na spojenom prvom a druhom, resp. treťom stupni  

vysokoškolského vzdelávania.  Z údajov uvedených v prílohe výročnej správy v tab. 6 

vyplýva, že počet vysielaných študentov sa oproti roku 2011 nezvýšil  s výnimkou prijatých 

študentov zo zahraničia, kde sa počet prijímaných zvýšil o 8,3 %. 

 

d. Údaje o záujme o štúdium a o prijímaní na štúdium na UVLF 

 

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. Pri tvorbe prijímacích testov sme použili 

nový objektívnejší systém ich prípravy a  hodnotenia  uchádzačov v prijímacom konaní, ktorý 

znižuje subjektívne faktory ovplyvňujúce hodnotenie uchádzačov. 

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

2012/2013 boli realizované v nasledovných termínoch: 11.,12. a 13. 6. 2012  pre študijný 

program farmácia, 13. 6. 2012 pre študijný program hygiena potravín, 14. 6. 2012 pre 

študijný program  všeobecné veterinárske lekárstvo, 15. 6. 2012 pre študijný program 

kynológia, 18. 6. 2012  náhradný termín prijímacích testov pre uchádzačov o štúdium, ktorí sa  

z vážnych dôvodov nemohli dostaviť na niektorý z riadnych termínov.  

Uchádzači o štúdium v bakalárskom študijnom programe bezpečnosť krmív a potravín 

v dennej forme, v bakalárskom študijnom programe vzťah  človek – zviera a jeho využitie 

v canisterapii a hipoterapii v dennej a externej forme a  na magisterský študijný program trh 

a kvalita potravín v dennej forme boli prijímaní bez prijímacích testov,  študijný program 

bezpečnosť krmív a potravín v externej forme a  produkčné zdravie zvierat a ochrana ŽP 

v dennej a externej forme sa v akademickom roku 2012/2013 neotvárali. 
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Prijímacie konanie pre záujemcov o štúdium študijných programov tretieho stupňa 

vysokoškolského štúdia sa v roku 2012 uskutočnilo 4. 7. 2012. 

Prehľad o počte uchádzačov o štúdium na UVLF na  akademický rok 2012/2013 je 

uvedený v prílohe výročnej správy v tab. 3a a 3b.  

Na základe uvedených údajov môžeme konštatovať, že záujem o štúdium na 

Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v študijnom programe  všeobecné 

veterinárske lekárstvo a kynológia  denná forma v porovnaní  s predchádzajúcimi rokmi 

mierne stúpol, ale celkovo má stabilizovanú úroveň.  Po zavedení poplatkov za externú formu 

štúdia počet záujemcov o štúdium v študijnom programe kynológia externá forma výrazne 

klesol. 

Zaznamenávame každoročne sa zvyšujúci záujem o štúdium v študijnom programe 

farmácia, kde aj úroveň uchádzačov hodnotená výsledkami prijímacích testov a neskôr 

úspešnosťou štúdia,  je vyššia.  

V študijnom programe hygiena potravín je záujem uchádzačov za posledné tri roky 

približne rovnaký. Veľká časť uchádzačov o štúdium v tomto študijnom programe mala 

podané prihlášky súčasne na študijný program bezpečnosť krmív a potravín, všeobecné 

veterinárske lekárstvo a farmácia.   

Záujem o študijný program bezpečnosť krmív a potravín bol podstatne vyšší, a to 

najmä z dôvodu, že uchádzačov sme na základe rozhodnutia Akademického senátu UVLF 

prijímali bez prijímacích testov len na základe výsledkov zo strednej školy, maturitných 

vysvedčení, hodnotenia na stredoškolských olympiádach a práce v profesijne blízkych 

organizáciách.  

V roku 2012 sme po prvýkrát organizovali prijímacie konanie na študijný program 

vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii, na ktorý sa prihlásil 

dostatočný počet uchádzačov na dennú aj externú formu štúdia.  

Záujem o štúdium veterinárnej medicíny v anglickom jazyku má stúpajúcu úroveň, 

podobne ako aj záujem o štúdium spoločného študijného programu. Záujem o štúdium  

v doktorandských študijných programoch vzrástol oproti predchádzajúcim rokom a má 

viacero dôvodov. Najvýznamnejším dôvodom je snaha o získanie akademickej hodnosti PhD. 

ako základnej podmienky pre uchádzanie sa o pracovné miesto na univerzite ako asistent, 

vedecký pracovník, resp. uplatnenia sa vo vedeckých centrách excelentnosti. V akademickom  

roku 2012/2013 bolo vypísaných pracoviskami UVLF 30 tém a  externými vzdelávacími 

inštitúciami 17 tém, o ktoré sa mohli  záujemcovia uchádzať. Na dennú  a externú formu  

doktorandského štúdia sa prihlásilo 46 uchádzačov. V akademickom roku 2012/2013 bolo na 

UVLF na 3. stupeň vysokoškolského vzdelávania v slovenskom jazyku prijatých 15 študentov 

do dennej formy štúdia, ktorí na štúdium nastúpili, a 6 študentov do externej formy štúdia. Na 

externých vzdelávacích inštitúciách boli do dennej formy štúdia prijatí 10 uchádzači 

a nastúpili  7 študenti a 2 študenti boli prijatí do externej formy štúdia.  

Pri celkovom zhodnotení záujmu o štúdium na Univerzite veterinárskeho lekárstva 

a farmácie v Košiciach môžeme konštatovať, že tento má za obdobie ostatných šiestich rokov 

stúpajúci trend, čo súvisí s rozšírením ponuky študijných programov o také programy, na 

ktoré je spoločenská objednávka. Ponuka pre verejnosť atraktívnych študijných programov  

súčasne vytvára aj záruku ďalšieho rozvoja univerzity  a zvyšovania jej 

konkurencieschopnosti nielen v SR, ale aj v EÚ. 

Vedenie školy venuje veľkú pozornosť marketingovým a  public relations aktivitám 

za účelom maximálnej informovanosti širokej verejnosti o možnostiach štúdia na univerzite. 

Z uvedeného dôvodu mala univerzita svoje zastúpenie na vzdelávacích trhoch, akým 

bolo podujatie Akadémia 2012 – Veľtrh vzdelávania organizovaný v Bratislave v dňoch 9. až 

11. 10. 2012  a Pro Educo 2012 organizované v Košiciach v dňoch 20. až 22.11. 2012. Bola 

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

vysokých školách.  Pravidelne aktualizujeme informácie o ponúkaných študijných 

programoch na webovom sídle UVLF a na Portáli VŠ.  Prístup k informáciám o ponúkaných 

študijných programoch  na našej univerzite je zabezpečený aj cez viaceré internetové portály 

(AZet klik), ktoré používa viac ako 80% z celkového počtu užívateľov slovenského internetu 

a ktorý pôsobí ako  cielená forma reklamy na konkrétnych  uchádzačov s okamžitou spätnou 

väzbou a online prístupom  ku štatistikám.  

V rámci propagácie nového študijného programu vzťah človek – zviera a jeho využitie 

v canisterapii a hipoterapii sme využili nielen denníky, odborné časopisy a internet, ale bola 

pripravená aj televízna relácia, ktorá bola opakovane vysielaná v regionálnej televízii.  

 

e. Údaje o absolventoch vysokoškolského štúdia  

 

V akademickom roku 2011/2012 v študijných programoch pre prvý stupeň štúdia 

ukončilo štúdium 57 absolventov, pre spojený prvý a druhý stupeň štúdia 233 

absolventov, pre druhý stupeň štúdia 9 absolventov a v študijných programoch pre tretí stupeň  

vysokoškolského vzdelávania 27 absolventov. Celkovo ukončilo štúdium celkovo 326 

absolventov.  

Promócie absolventov akademického roka 2011/2012 sa konali  dňa 29. 6. 2012 

v Štátnom divadle v Košiciach.  V študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo 

promovalo 92 absolventov štúdia v slovenskom jazyku (z toho 2 absolventky  

s vyznamenaním) a 15 absolventov štúdia v anglickom jazyku (z toho 2 absolventi  

s vyznamenaním), v študijnom programe hygiena potravín promovalo 20 absolventov (z toho 

1 absolventka  s vyznamenaním), v študijnom programe farmácia promovalo 101 

absolventov, v študijnom programe kynológia – denná forma promovalo 30  absolventov, v 

študijnom programe kynológia – externá forma promovalo 20  absolventov, v študijnom 

programe bezpečnosť krmív a potravín – denná forma  promovali 5 absolventi, v študijnom 

programe bezpečnosť krmív a potravín – externá forma  promovali 2 absolventi,  v študijnom 

programe trh a kvalita potravín – denná forma  promovali 6 absolventi,  v študijnom 

programe trh a kvalita potravín – externá forma  promovali 3 absolventi (z toho 1 absolventka 

s vyznamenaním).  V doktorandských študijných programoch úspešne ukončilo v 

akademickom roku 2011/2012 štúdium 27 doktorandov, z toho 26 doktorandov v dennej 

forme štúdia a 1 doktorand v externej forme štúdia. 

Cenou rektora za vynikajúce výsledky počas štúdia boli ocenené  3 absolventky 

študijného programu všeobecné veterinárske lekárstvo (MVDr. Simona Sonderlichová, 

MVDr. Nina Sviteková a MVDr. Elisabeth Doran), 1 absolventka študijného programu 

hygiena potravín (MVDr. Wencelová Monika) a 1 absolventka študijného programu trh 

a kvalita potravín – externá forma (Mgr. Antónia Gurňáková).  

Aj promócie uskutočnené v roku 2012 vstupujú do dejín histórie Univerzity 

veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. V akademickom roku 2011/2012 prvýkrát 

boli slávnostne promovaní absolventi študijného programu trh a kvalita potravín a prvýkrát 

skladali slávnostný sľub.  

V študijných programoch VVL a HP bol vykonaný prieskum uplatnenia našich 

absolventov v praxi a ich zamestnanosti v jednotlivých odvetviach. Na základe odpovedí 

absolventov akademického roku 2011/2012 v dotazníku zaslanom na ich adresy k 31. 12. 

2012 bolo vyhodnotené uplatnenie absolventov. Z celkového počtu 92 absolventov študijného 

programu všeobecné veterinárske lekárstvo 18 absolventov vstúpilo do Komory veterinárnych 

lekárov SR. Podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR k decembru 2012 bolo 

evidovaných uchádzačov o zamestnanie v rámci veterinárskych vied 7  absolventov UVLF,  z 
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toho 1 absolvent ŠP VVL a 6 absolventi ŠP kynológia a v rámci farmaceutických vied 1 

absolvent ŠP farmácia.  

 

 

f. Úspechy, ktoré dosiahli študenti na národnej a medzinárodnej úrovni 

 

Prehľad úspechov, ktoré získali študenti v rámci záujmovo-klubových aktivít 

 

Na UVLF rozvíja svoju činnosť vedľa ďalších klubov aj kynologický klub, ktorého 

člen študent Jozef Lengvarský zaznamenal významný reprezentačný úspech, keď so svojou 

sukou nemeckého ovčiaka Geisha Equidius individuálne obsadil 3. miesto na Majstrovstvách 

sveta  WUSV (Nemeckej únie chovateľov nemeckých ovčiakov). Reprezentácia Slovenskej 

republiky, ktorej bol J. Lengvarský členom, obsadila 1. miesto, čím získala titul majstrov 

sveta. Ostatné pracovné a výstavné úspechy členov: Bc. Šmotková Zuzana  získala 1. miesto 

na súťaži Minidogtreking Kavečany;  Bc. Slavomíra Lubíková získala 4. miesto v pretekoch 

o Pohár rektora UVLF,  Jana Farbaková 3. miesto v pretekoch o Pohár rektora UVLF a 

Nikola Lorencová 1. miesto v pretekoch o Pohár rektora UVLF.  Členovia chovateľského 

klubu UVLF získali v roku 2012 ocenenia na Celoštátnej výstave mladých králikov v Ivánke 

pri Nitre, a to titul majster SR na kolekciu králikov plemena zdrobnený bielopesíkatý čierny; 

šampión SR na králika plemena zdrobnený bielopesíkatý čierny, na výstave morčiat 

v Krakove titul víťaz plemena,  na výstave morčiat v Prahe titul víťaz plemena a na II. 

regionálnej výstave v Košiciach Barci čestnú cenu na králika a morča.   

Študenti doktorandského štúdia výsledky z vedeckej oblasti svojho štúdia každoročne 

prezentujú na rôznych zahraničných a domácich vedeckých a odborných podujatiach. V roku 

2012 za najvýznamnejšie považujeme vystúpenia našich doktorandov na seminári 

doktorandov, ktorého 7. ročník venovaný pamiatke akademika Boďa sa konal v  dňoch 11. a 12. 

septembra 2012 v pavilóne morfologických disciplín UVLF. V rámci dvojdňového seminára 

bolo predstavených spolu 44 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 až po hygienu 

potravín, chov domácich i voľne žijúcich zvierat a životné prostredie.  Po prvýkrát sa seminár 

doktorandov  konal aj za účasti  Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, na ktorom sa 

zúčastnilo 10. študentov.  Príspevky zo seminára doktorandov boli zverejnené v zborníku 

s názvom Vedecké práce  doktorandov 2012. Súčasťou seminára bola súťaž o najlepšiu prácu 

doktorandov. Výhercami sa stali: MVDr. Adela Sarvašová (ústav parazitológie), MVDr. Marek 

Krempaský (ústav výživy a dietetiky),  MVDr. Katarína Kuzyšinová (klinika vtákov 

a exotických zvierat),  a Mgr. Eva Bocková (ústav parazitológie). 

Doktorandi UVLF sa pravidelne zúčastňujú konferencie určenej mladým vedeckým 

pracovníkom, ktorej organizátorom je Veterinárna a farmaceutická univerzita  Brno. V roku 

2012 organizovala už trinástu konferenciu, na ktorej vystúpili z UVLF MVDr. Peter Supuka, 

Mgr. Beáta Malčeková, MVDr. Kamil Kovács, MVDr. Andrej Renčko, MVDr. Milan Špalek, 

MVDr. Ľuboš Korytár, MVDr. Petra Ravaszová, MVDr. Jana Štofaníková, MVDr. Zuzana 

Lacková a MVDr. Lenka Lešková, ktorí prezentovali celkovo 12 referátov. 

Štyria  doktorandi dennej formy štúdia (MVDr. Mária Vargová, MVDr. Lenka 

Krešáková, MVDr. Marián Badlík  a MVDr. Zuzana Lacková) sa zúčastnili na Summer 

School v Miskolci, organizovanej s podporou Vyšehradského fondu.  
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Ocenenia študentov v rámci UVLF 

 

Študenti UVLF sa už tradične v rámci prezentácie svojej vedecko-výskumnej činnosti 

zúčastňujú na študentských vedeckých a odborných konferenciách. Dňa 25. apríla 2012 sa 

pod záštitou rektora Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach konal 55. 

ročník študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ. Konferencia bola s medzinárodnou účasťou a  

prezentovaných bolo celkom 55  prác. Rokovania 55. ročníka študentskej vedeckej 

konferencie ŠVOČ prebehli v piatich sekciách: farmaceutickej a predklinickej, klinickej, 

sekcii hygieny potravín a prostredia a dvoch sekciách mladých vedeckých pracovníkov. 

Rektor UVLF na návrh jednotlivých komisií ocenil práce, ktorých prehľad je uvedený nižšie. 

V rámci 1. sekcie – farmaceutické a predklinické disciplíny –  1. miesto  získala 

Simona Firmentová (5. ročník F) za prácu  Vplyv aplikácie probiotického syra  a ľanového 

semena na imunitnú odpoveď u prasiat, na druhom mieste sa umiestnila Katarína Janíková (6. 

ročník VVL) s prácou  Izoenzýmy laktátdehydrogenázy  v niektorých orgánoch hovädzieho 

dobytka a 3. miesto získal  Lukáš Rozgonyi (5. ročník F) s prácou  Niektoré elektroforetické 

vlastnosti  proteáz v larvách múch Musca domestica využívaných na hojenie infikovaných 

a nekrotických rán. 

V  2. sekcii – klinické disciplíny –  1. miesto bolo udelené Veronike Nagyovej (6. 

ročník VVL) za prácu Vplyv aplikácie orechovca jaseňolistého na  adherenciu a počty E. coli 

v čreve prasiat, 2. miesto získal Michal Zalaš (6. ročník VVL) s prácou Využitie EKG pri 

monitoringu športovej výkonnosti holubov a 3. miesto bolo udelené Kataríne Kališovej 

(6. ročník VVL) za prácu Vplyv anestézie indukovanej ketamin-xylazinom na vybrané 

hematologické a biochemické parametre u holubov. 

V 3. sekcii – hygiena potravín a prostredia – 1. miesto bolo udelené Karolovi Bayerovi 

(6. ročník VVL) za prácu  Kryptosporidióza v chovoch gekončíkov nočných (Eublepharis 

macularius) na Slovensku a v Českej republike, 2. miesto Ivete Lojanovej a Tatiane 

Čornejovej (5. ročník HP) za prácu  Vyšetrenie biogénnych amínov v krmovinách  

a potravinách a 3. miesto Hane Guňovskej (6. ročník VVL) za prácu Kontaminácia vôd 

rádionuklidmi.  

V 4. sekcii – mladí vedeckí pracovníci A –  1. miesto získala práca autorov Alexandra 

Valenčáková-Agyagosová, Valent Ledecký, Jaroslav Hajurka, Dávid Kňazovický Stanovenie 

nádorových markerov CEA a CA 15-3 u klinicky zdravých súk a súk s nádorom mliečnej 

žľazy, 2. miesto Magdaléna Fejsáková Je hipoterapii pre koňa náročnou prácou? a 3. miesto 

Marek Ďurej Vplyv anestézie a chirurgického zákroku na vybrané biochemické 

a hematologické parametre a acidobázický profil u psov. 

V 4. sekcii – mladí vedeckí pracovníci B –  1. miesto získala Emília Vendeľová 

(Parazitologický ústav SAV) za prácu Imunomodulácia zápalu v peritoneálnej dutine a pečeni 

myší s infekciou cestódom Mesocestoides vogae po liečbe antihelmintikom Praziquantelom 

v kombinácii s flavonoidom, 2. miesto autori Adela Sarvašová, Igor Sopoliga, Helena 

Hlavatá za prácu Pakomáriky – Potenciálne vektory filárii voľne žijúcich prežúvavcov a 3. 

miesto Katarína Kuzyšinová, Dagmar Mudroňová, Juraj Toporčák, Ladislav Molnár za prácu 

Vývoj aplikačnej formy probiotického prípravku pre včely. 
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IV. INFORMÁCIE O POSKYTOVANÍ ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA 

 

     UVLF sa spolupodieľala na vzdelávaní v rámci Univerzity tretieho veku (UTV), čo je 

záujmovo-vzdelávacia inštitúcia starších ľudí v súlade s koncepciou celoživotného 

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 v Košiciach je MVDr. Miroslav Húska, PhD. Celkový 

počet zapísaných študentov bol 519, z toho 18 študentov v študijnom programe veterinárna 

medicína. Celkový počet absolventov v akademickom roku 2011/2012 bol 201 a z toho 

v študijnom programe veterinárna medicína bol 13.  Slávnostná promócia sa konala 25. 5. 

2012 v aule Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach za účasti zástupcov všetkých participujúcich 

univerzít.  

        UVLF 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 vyžiadania poľnohospodárskou a chovateľskou praxou. 

Absolventom týchto vzdelávacích aktivít je po absolvovaní záverečnej skúšky udeľovaný 

certifikát o absolvovaní.  

        Významným podielom sa pedagógovia UVLF 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 s Komorou veterinárnych lekárov SR 

organizovaním seminárov, workshopov a prednášok v rámci seminárov KVL SR, ktoré sú 

zabezpečované učiteľmi univerzity a sú zaraďované do Kalendária vzdelávacích akcií KVL 

SR a sú im prideľované vzdelávacie body, ktoré je každý člen KVL SR povinný získavať 

v rámci celoživotného vzdelávania. 

V rámci tohto vzdelávania pedagógovia UVLF realizovali v spolupráci s KVL SR 

nasledovné workshopy a konferencie: 

1. Imobilizácia voľne žijúcich a ZOO zvierat v spolupráci s Účelovým zariadením pre 

chov a choroby zveri, rýb a včiel v  Rozhanovciach 

2. Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky X. 



31 

 

V. INFORMÁCIE O  VÝSKUMNEJ A  ĎALŠEJ TVORIVEJ ČINNOSTI UVLF 

V KOŠICIACH  

 

Vedecko-výskumná činnosť je na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie  

v Košiciach v súlade s dlhodobým zámerom univerzity a je organizovaná predovšetkým 

v rámci katedier a  kliník, kolektívy ktorých sa spoločne uchádzajú o granty národných, resp. 

medzinárodných grantových agentúr. Výskum UVLF v Košiciach je zameraný hlavne na 

nasledujúce oblasti: 

1. zdravie  a   chorobnosť   potravových  zvierat   z   pohľadu   aplikácie   genomiky, 

proteomiky, metabolomiky (medicína vo svojom trojjedinom vzťahu - diagnostika, 

terapia a prevencia), 

2. aplikáciu postupov molekulovej biológie na definovanie predispozície k chorobám  

a k produkcii zdravotne bezpečných potravín,  

3. kvalitu životného prostredia z pohľadu zabezpečenia zdravia zvierat a ľudskej 

populácie a 

4. individuálnu odlišnosť v reakcii na liečivá a vývoj nových liečiv v rámci 

farmakogenomiky – farmakogenetické a toxikologické interakcie, polymorfizmy  

v metabolizme liečiv, experimentálne klinické farmakogenetické modely. 

 

Úspešnosť našich vedeckých pracovníkov, resp. pracovísk pri uchádzaní sa o granty 

v rokoch 2011 a 2012 je možné vidieť v nasledovných prehľadoch: 

 

Projekty 
2012 

Počet Pridelené prostriedky spolu v € 

VEGA 44 482 608 

KEGA 21 205 381 

APVV 7 451 787 

Zahraničné vedecké granty 0 0 

Zahraničné ostatné granty (Erazmus) 2 75 759 

Spolu                1 239 291,- € 

 

 

Projekty 
2011 

Počet  Pridelené prostriedky spolu v € 

VEGA 50 460 510 

KEGA 23 169 809 

APVV 6 240 104 

Zahraničné vedecké granty 3 129 810 

Zahraničné ostatné granty 1 66 370 

Spolu                1 066 603,- € 

 

Ako z prehľadov jednoznačne vyplýva, na univerzite je zachovaný nasadený trend 

získavania prostriedkov z domácich  grantových agentúr. Univerzita touto cestou získala  

v roku 2012 1 239 291 €, čo je o 172 688 € viac ako v roku 2011 i napriek tomu, že 

v projektoch KEGA ako aj APVV neboli tohto roku pridelené žiadne kapitálové prostriedky. 
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Predpokladáme, že trend získavania grantových prostriedkov bude i naďalej zachovaný, 

o čom svedčí i fakt, že na všeobecnú výzvu APVV v roku 2012 sa prihlásilo 8 kolektívov 

z našej univerzity. 

Na získavaní domácich grantov sa podieľa 234 tvorivých pracovníkov, na ktorých 

pripadá 74 domácich grantov, t. j. na 1 tvorivého pracovníka pripadá 0,32 grantu, resp. na 

jeden grant pripadá 3,1 tvorivého pracovníka. Samozrejme, že na všetkých grantoch 

participujú doktorandi UVLF v Košiciach. 

Priamo hodnoteným výstupom vedeckého výskumu, resp. projektov riešených na 

univerzite  je publikačná činnosť a uplatnenie výsledkov v praxi. V centrálnej databáze 

CREPC za rok 2011 bolo akceptovaných 992 publikačných jednotiek, 78 akceptovaných 

publikácií v CC a 3 abstraktov evidovaných v CC. Za rok 2012 bolo v databáze evidovaných 

866 jednotiek, z toho 75 publikácií evidovaných v CC a 6 abstraktov evidovaných v CC. 

V databáze CREPC máme evidovaných za rok 2012 1420 (1225 v SCI) a za rok 2011 1340 

citácií. 

Naďalej deficitnou ostáva na UVLF v Košiciach oblasť zahraničných grantov. Veríme, 

že rozbehnutím činnosti excelentných centier sa na UVLF v Košiciach vytvoria priaznivé 

materiálno-personálne podmienky pre konkurencieschopnosť uchádzať sa o finančné zdroje  

v rámci nadnárodných agentúr, či už v rámci EÚ alebo v rámci iných – tretích krajín. 

Na univerzite boli ukončené v roku 2011 dva vedecké granty. V roku 2012 na 

univerzite nebol riešený žiadny zahraničný grant. V roku 2012 bol na univerzite financovaný 

len jeden nevedecký zahraničný grant (Erazmus) o celkovom finančnom objeme 75 759,- €. 

 Národné referenčné laboratórium pre pesticídy (NRL UVLF) je jedným zo 

špecifických pracovísk Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie  v Košiciach. NRL 

UVLF bolo zriadené na základe zákona o rastlinolekárskej starostlivosti č. 285/1995 Z. z.  

a jeho vykonávacej vyhlášky z roku 1996. 

Poslaním a úlohou NRL UVLF je predovšetkým posudzovanie environmentálneho 

rizika používaných pesticídov v súlade s európskym právom v uvedenej oblasti (nariadenie 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov 

na ochranu rastlín na trh) a sledovanie ovplyvnenia zdravotného stavu človeka a zvierat po 

expozícii pesticídmi. NRL UVLF je jediným pracoviskom tohto druhu v Slovenskej republike 

a je legislatívne začlenené do procesu registrácie pesticídnych prípravkov na ochranu rastlín. 

Expertízna činnosť NRL UVLF je súčasťou registračného procesu v SR a zahŕňa 

vypracovávanie expertíznych stanovísk, prípravu monografií o účinných látkach pesticídov, 

konzultačnú a poradenskú činnosť, podieľanie sa na príprave legislatívy registrácie  

a prolongácie registrácie pesticídnych prípravkov v SR plne harmonizovanej s právom EÚ. 

Vedecko-výskumná činnosť NRL UVLF je zameraná na sledovanie negatívnych účinkov 

xenobiotík u domácich a voľne žijúcich zvierat v podmienkach in vivo a in vitro, prípravu 

vedeckých a odborných článkov, prezentáciu výsledkov na vedeckých konferenciách  

a seminároch. 

Iná činnosť pracoviska zahŕňa prípravu rešerší, účasť na kurzoch, seminároch, 

mítingoch, školeniach organizovaných EÚ, spoluprácu s orgánmi činnými v trestom konaní,  

v minulosti aj vykonávanie testov účinnosti pesticídnych prípravkov, výchovu nových 

odborníkov v oblasti environmentalistiky a risk assessmentu, prípravu študijných materiálov 

pre oboznámenie sa širšej verejnosti s hodnotením miery rizika pesticídov.  

Činnosť NRL UVLF v Košiciach bola hradená z dvoch zdrojov: z dotácie na účelovú 

činnosť a podnikateľskej činnosti. V r. 2012 bolo vyčlenených na činnosť laboratória v rámci 

dotácie z účelovej činnosti 71 009 €. V rámci podnikateľskej činnosti priamou objednávkou 

praxe (firmami zo SR, resp. z EÚ) bolo vypracovaných 191 expertíznych stanovísk a 5 

záverečných správ a 3 interzonálne registračné správy  o celkovom finančnom objeme 62 

837,81 €. 
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NRL UVLF v Košiciach bolo v roku 2012 na európske úrovni zapojené do hodnotenia 

účinnej látky prosulfuron v rámci procesu Annex I inclusion reneval (AIR II) v pozícii 

raporterov pre oblasť ekotoxikológie. Vypracovaná registračná správa bude podkladom pre 

predĺženie platnosti registrácie prosulfuronu v rámci EÚ. 

Klinické laboratórium je pracovisko odborne spôsobilé vykonávať objektívne 

a nezávislé skúšky, vyšetrenia a analýzy biologického materiálu (krv, mozgomiechový mok, 

moč, mlieko, trus a pod.), ako aj pôdy, rastlín, krmív, potravín živočíšneho a rastlinného 

pôvodu na vybrané organické a anorganické ukazovatele. 

Činnosť klinického laboratória je zameraná hlavne na klinickú a laboratórnu diagnostiku 

porúch zdravotného stavu pri neadekvátnej produkcii a reprodukcii  potravinových zvierat 

(preventívna diagnostika a kontrola zdravia zvierat); riešenie úloh základného a aplikovaného 

výskumu v rámci vedecko-výskumnej činnosti v oblasti porúch zdravia so zameraním hlavne 

na látkový metabolizmus zvierat s ďalšou nadväznosťou aj na zdravotný stav ľudskej 

populácie (pri riešení projektov VEGA 1/0592/12 „Lipomobilizačný syndróm z pohľadu 

metabolizmu a imunológie“, VEGA 1/0730/12 „Výskum porúch pohybového aparátu 

hovädzieho dobytka z aspektu zdravotne závažných anaeróbnych infekcií baktériami 

Fusobacterium nodosus a Dichelobacter nodosus“, VEGA 1/0812/12 „Uplatnenie novších 

metód v klinicko-laboratórnej diagnostike ochorení hospodárskych zvierat“, VEGA 1/0940/11 

„Entomologické, klimatické, klinicko-biochemické a virologické sledovania choroby 

modrého jazyka – surveillance u domácich prežúvavcov“, a od projektov APVV-0475-10 

„Proteíny akútnej fázy a hlavné bielkovinové frakcie u zvierat a možnosti ich využitia 

v laboratórnej diagnostike rôznych zdravotných porúch“ a APVV-0701-11 „Riešenie porúch 

pohybového aparátu hovädzieho dobytka s dôrazom na zdravotne závažné anaeróbne infekcie 

baktériami Fusobacterium a Dichelobacter“); skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu 

pri teoretickej a praktickej výučbe odborných disciplín v oblasti klinickej diagnostiky 

a vnútorných chorôb zvierat (I. a II. stupeň vzdelávania), riešení diplomových prác študentmi, 

dizertačných prác doktorandmi; na konzultačnú a poradenskú činnosť spojenú s preventívnou 

diagnostikou porúch zdravia v rámci spolupráce s poľnohospodárskymi podnikmi pri riešení 

problémov živočíšnej výroby a chovateľskej praxe (napr. ŠPP Zemplínska Teplica, PD 

Čečejovce, Vyšný Klatov, Kluknava) a na spoluprácu a riešenie úloh a aktuálnych problémov 

aj s inými pracoviskami v rámci univerzity (katedra anatómie, histológie a fyziológie; Katedra 

biológie a genetiky; katedra výživy, dietetiky a chovu zvierat; katedra mikrobiológie 

a imunológie; katedra patologickej anatómie a patologickej fyziológie; katedra farmácie, 

farmakológie a toxikológie; katedra epizootológie a parazitológie; katedra hygieny 

a technológie potravín; klinika malých zvierat; klinika koní a ďalšie), ako aj Štátnej 

veterinárnej a potravinovej správy SR (krajské a regionálne veterinárne a potravinové správy 

v rámci SR) a s pracoviskami laboratórnej diagnostiky (Štátne veterinárne a potravinové 

ústavy SR, Centrum biomedicínskej mikrobiológie a imunológie ako spoločné pracovisko 

UVLF v Košiciach a Neuroimunologického ústavu SAV, Lekárska fakulta UPJŠ Košice,  

Prírodovedecká fakulta UPJŚ Košice).  

Pracovisko je vybavené modernou prístrojovou technikou na analýzu vnútorného 

prostredia a priebežne zabezpečuje inováciu a modernizáciu svojho prístrojového vybavenia 

(automatický biochemický analyzátor ALIZE [Lisabio, Francúzsko] – vyšetrenie 

bielkovinového, energetického, hepatálneho, enzymatického profilu;  automatický 

acidobázický analyzátor ABL 5 [Radiometer Copenhagen, Dánsko] – vyšetrenie 

acidobázického profilu; automatický analyzátor krvných plynov a iónov Stat Profile pHOx 

Plus L [Nova Biomedical, USA]; spektrofotometer Specord [Carl Zeiss Jena, Nemecko] – 

vyšetrenie celkových lipidov, neesterifikovaných mastných kyselín, celkového bilirubínu, 

celkových imunoglobulínov; A Analyst 100 [Perkin Elmer] – vyšetrenie vybraných makro- 

a mikroprvkov krvného séra, bachorového obsahu, mlieka, trusu metódou plameňovej 
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absorpčnej spektrofotometrie; automatický fotometer pre odčítanie hodnôt absorbancie 

roztokov v mikrotitračných platniach Opsys MR [Dynex Technologies, USA] – stanovenie 

koncentrácie vybraných proteínov akútnej fázy v krvnom sére a mlieku, stanovenie 

koncentrácie tyroidných hormónov, vybraných protilátok; poloautomatický štvorkanálový 

koagulometer Behnk CL-4 [Behnk Elektronik GmbH, Nemecko] – vyšetrenie koagulačných 

parametrov; automatický elektroforetický systém Hydrasys [Sebia, Francúzsko] – stanovenie 

bielkovinových frakcií krvného séra a izoenzýmov; OPTIMA 2100 [Perkin Elmer] – 

vyšetrenie koncentrácie ťažkých kovov v biologickom materiáli metódou optickej emisnej 

spektrofotometrie; systém HPLC [Perkin Elmer] – stanovenie koncentrácie vitamínu E  

a v roku 2012 bol zakúpený automatický hematologický analyzátor BC-2800 Vet [Mindray 

Bio-Medical Electronics, Čína] – vyšetrenie hematologického profilu).  

V roku 2012 bolo vyšetrených celkom 1449 vzoriek biologického (krv, moč, 

bachorový obsah, mlieko, trus, vnútorné orgány) a rastlinného materiálu v nasledovnom 

druhovom zastúpení: prežúvavce 958, ošípané 324, psy a mačky 32, kone 9, voľne žijúce 

zvieratá 68, hlodavce 30 a liečivé rastliny 28 vyšetrených vzoriek. V krvi a krvnom sére bol 

v rámci požadovaných ukazovateľov v jednotlivých metabolických profiloch vykonaný 

nasledovný počet analýz – hematologický profil 113, bielkovinový profil 4553, energetický 

profil 2707, enzymatický a hepatálny profil 3941, acidobázický profil 213, makro- 

a mikrominerálny profil 4393. V ďalšom biologickom materiáli bolo vykonaných celkovo 

587 analýz. 

Referenčné pracovisko pre výživu a produkčné zdravie zvierat UVLF v Košiciach 

pracuje pri ústave výživy, dietetiky a krmovinárstva ako samostatné vedecko-výskumné 

a vývojové pracovisko. Odbornú, organizačnú, analytickú, konzultačnú a vzdelávaciu činnosť 

zabezpečujú pedagogicko-výskumní a technicko-administratívni pracovníci. Pôsobnosť 

referenčného pracoviska bola v roku 2012 v hlavnej miere smerovaná do oblasti analytickej 

a výskumnej činnosti, ktorú  zabezpečuje špecializované laboratórium pre nutričné 

a dietetické hodnotenie krmív, bachorového a intermediárneho metabolizmu zvierat. 

Analytická činnosť  bola vykonaná v rámci riešenia výskumnej úlohy grantových projektov 

VEGA. 

VEGA 1/0970/11 Analýza príčin a nutričná prevencia peripartálnych porúch dojníc. 

V rámci riešenia projektu je v chovateľských podmienkach na úrovni fariem analyzovaný 

vplyv kvality objemových krmív na nutričné zloženie TMR a úroveň bachorovej fermentácie 

a metabolickej transformácie živín v produkčnej závislosti u dojníc. Boli vyšetrené žľabové 

vzorky kŕmnych dávok a analyzovaná úroveň fermentačného procesu bachora a metabolickej 

kontroly úrovne intermediárneho metabolizmu dojníc vo vzájomnej nadväznosti pred 

pôrodom, po pôrode a pri vrchole laktácie pre posúdenie úrovne výživy. Súčasťou tohto 

zámeru je aj realizácia terénnych – praktických cvičení pre študentov 4. ročníka VVL. Vývoj, 

kompletizácia výsledkov a vzájomných závislostí vyšetrení sa priebežne  spracovala do 

analytického systému biologickej kontroly úrovne výživy. Systém ako analytický postup pre 

nutričnú diagnostiku  úrovne výživy na farme spolu so zistenými výsledkami analytických 

vyšetrení boli spracované aj formou plenárnej prednášky a poznatky boli prednesené na 

konferencii aj na pracovných seminároch pre riadiacich pracovníkov v chove dojníc. 

VEGA 1/0878/11 Biologické hodnotenie výživy monogastrických zvierat pri využití 

špecificky účinných látok vo vzťahu k produkcii, zdraviu a životnému prostrediu. V rámci 

riešenia projektu bola vykonaná štúdia a návrh fázovej výživy a zloženia kŕmnych zmesí pre 

odchov bažantích kurčiat. V chovateľských podmienkach špecializovanej bažantnice bol 

v troch kŕmnych experimentoch overený vplyv režimu kŕmenia na báze úhrady bielkovín 

formou rastlinných a živočíšnych krmív.  Rovnako bol analyzovaný vplyv prídavku 

humínových kyselín na rastovú intenzitu, spotrebu a konverziu krmív ako aj zdravie a hynutie 

kurčiat.  
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VEGA  1/0773/11   Analýza a hodnotenie minerálneho metabolizmu vo vzťahu pôda – 

rastlina – zviera. V rámci tohto projektu boli vykonané analýzy minerálneho zloženia krmív, 

kŕmnych dávok a ich vplyv na úroveň minerálneho metabolizmu dojníc v produkčnej 

závislosti. Ťažiskom práce je chemická analýza nutričného a minerálneho zloženia krmív 

v závislosti od vegetačnej fázy a klimatických podmienok. V rámci tohto zámeru boli 

odobrané a analyzované vzorky zelených krmív v časovej závislosti podľa vegetačnej fázy 

zberu, lucerny siláží a kukuričných siláží pre posúdenie nutričnej hodnoty vo vegetačnej 

závislosti zberu. 

Celkovo bolo v rámci riešenia výskumných projektov analyzovaných spolu 125 

vzoriek objemových krmív siláže a senáže pre analýzu fermentačného procesu a nutričnej 

hodnoty krmív. Pre monitoring obsahu živín a minerálnych látok vo vzťahu k vegetačnej fáze 

zberu bolo analyzovaných 51 vzoriek ďatelinovín. Pre hodnotenie biologickej kontroly 

úrovne výživy bolo  analyzovaných 87 vzoriek kŕmnych dávok, 306 vzoriek bachorového 

obsahu pre posúdenie úrovne fermentácie (spolu 1836 analýz) a 306 vzoriek krvného séra 

(spolu 7 959 analýz) v 17 sledovaných chovoch.  V sledovaných pokusoch pre monogastrické 

zvieratá bolo vyšetrených 17 vzoriek krmív a 80 vzoriek krvi (spolu 1892 analýz) pre 

hodnotenie kŕmnych pokusov u bažantov a 30 vzoriek krvi (spolu 330 analýz) u ošípaných.  

V priebehu roka bol zavedený a overený systém analytického vyšetrenia pre 

hodnotenie pufračnej kapacity vzoriek siláží pre uplatnenie pri dietetickom hodnotení 

fermentačného procesu. Za týmto účelom bolo analyzovaných a vyhodnocovaných 120 

vzoriek silážovaných krmív.  

V rámci vedeckej činnosti bola odborne a organizačne zabezpečená konferencia 

Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky, v rámci ktorej bolo registrovaných 124 

účastníkov a bolo prednesených  72 vedeckých a odborných referátov.   

 

Folia Veterinaria 

 

Folia Veterinaria (ďalej len „FV“) je vedeckým časopisom Univerzity veterinárskeho 

lekárstva v Košiciach, ktorý vychádza od roku 1956 a v anglickom jazyku od roku 1993. Vo 

FV publikujú okrem slovenských autorov aj autori zo zahraničia, takže FV je významným 

zdrojom vedeckých informácií nielen na Slovensku, ale aj v ostatných krajinách Európy  

a sveta.  

Od roku 2012 vydávanie Folia Veterinaria pristúpilo k výraznej modernizácii. UVLF  

v Košiciach začala s elektronickým vydávaním časopisu mimo tlačených povinných 80 ks, 

ktoré je potrebné odosielať v rámci medziknižničnej výmeny časopisov. Elektronické verzie 

časopisu Folia Veterinaria za ostatných 10 rokov sú umiestnené na hlavnom webovom sídle 

univerzity (http://www.uvlf.sk/sk/folia-veterinaria-vytlacky). Na uvedenom webovom sídle 

budú postupne umiestňované i staršie elektronické verzie výtlačkov FV až do roku 1956. 

Vydávať kvalitný vedecký časopis nie je iba záležitosťou redakcie. Vzhľadom na to je 

naďalej nutné pokračovať v snahách o skvalitňovanie príspevkov z jednotlivých pracovísk 

univerzity a redakcia má snahu naďalej uverejňovať v každom čísle aspoň jednu tretinu 

príspevkov zahraničných autorov. 

http://www.uvlf.sk/sk/folia-veterinaria-vytlacky
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VI. HABILITAČNÉ KONANIA A KONANIA NA VYMENÚVANIE PROFESOROV  

 

Prísne, ale reálne postavené kritériá na habilitačné a inauguračné pokračovania na 

našej univerzite sa stali zárukou dobrej kvality habilitantov a inaugurantov. Doposiaľ sme 

nezaznamenali prípad pozastavenia inauguračných pokračovaní na úrovni MŠVVaŠ SR  

z dôvodu neplnenia minimálnych kritérií.  

Univerzita mala právo vykonávať habilitačné a inauguračné konania v dvanástich 

študijných odboroch (9 v poľnohospodárskych, 2 v prírodných a 1 v lekárskych  

a farmaceutických vedách).  

V roku 2012 bolo Vedeckou radou UVLF v Košiciach schválených 6 habilitácií 

a ukončené boli 3 inauguračné konania, ktoré boli predložené ministrovi MŠVVaŠ na ďalšie 

pokračovanie. Jedno habilitačné konanie k 31. 12. 2012 nebolo ukončené a neukončené bolo 

taktiež jedno inauguračné konanie. 
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VII. ZAMESTNANCI UVLF V KOŠICIACH 

 

UVLF zabezpečuje širokú škálu študijných programov v bakalárskom, magisterskom, 

doktorskom a doktorandskom štúdiu, čo si vyžaduje premyslenú politiku v oblasti ľudských 

zdrojov. Hoci kritériá na zvyšovanie kvalifikácie pedagógov a vedeckých pracovníkov sú na 

univerzite vysoké, UVLF sa dlhodobo darí udržiavať priaznivý kvalifikačný profil. Je to aj 

odraz systematickej práce v oblasti práce s ľudskými zdrojmi, na čo nadväzuje systém 

štruktúry funkčných miest v kombinácii s pozitívnou motiváciou ku zvyšovaniu si 

kvalifikácie. Menej povzbudivá je veková štruktúra najmä na funkčných miestach profesorov 

a docentov. Aj keď sa štatisticky nevymyká celoslovenskému priemeru, s daným stavom nie 

sme spokojní a hľadáme vnútorné rezervy, ako tento stav zlepšiť. Aj celkový priemerný vek 

pedagógov sa medziročne zvyšuje, čo súvisí so skutočnosťou, že novelou zákona o vysokých 

školách bol vek odchodu pedagógov do dôchodku posunutý z pôvodných 65 na súčasných 70 

rokov, a tým nedochádza k prijímaniu nových, mladých pedagógov. 

V roku 2012 bolo uskutočnené 1 výberové konanie na obsadenie funkčného miesta 

profesora, 4 výberové konania na obsadenie funkčného miesta docenta a 19 výberových 

konaní na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa. 

Na základe výsledkov výberového konania funkčné miesto profesora v roku 2012 

obsadila prof. MVDr. Mária Levkutová, PhD. Funkčné miesta docentov po úspešnom 

výberovom konaní obsadili doc. MVDr. František Novotný, PhD., doc. MVDr. Zuzana 

Ševčíková, PhD., doc. MVDr. Milan Vasiľ, CSc., a doc. MVDr. Róbert Herich, PhD. Miesta 

odborných asistentov po predchádzajúcom výberovom konaní obsadili MVDr. Mária 

Figurová, PhD., MVDr. Tatiana Weissová, PhD., MVDr. Jaroslav Novotný, PhD., MVDr. 

Pavlína Jevinová, PhD., MVDr. Katarína Holovská, PhD., MVDr. Slávka Flešárová, PhD., 

MVDr. Viera Almášiová, PhD., MVDr. Alena Nagyová, PhD., RNDr. Zuzana Bujdošová, 

PhD., Mgr. Monika Petrillová, MVDr. Lenka Luptáková, PhD., MVDr. Magdaléna 

Fejsáková, PhD., RNDr. Lucia Ungvarská Maľučká, PhD., RNDr. Anna Uhrinová, PhD., 

MVDr. Boris Vojtek, PhD., MVDr. Martin Levkut, PhD., MVDr. Jana Takáčová, PhD., Mgr. 

Ľudmila Ballová, MVDr. Dagmar Mudroňová, PhD., a Mgr. Slavomír Kurhajec.  

Z pohľadu kvalifikačnej štruktúry je situácia nasledovná – 15,4 % pedagogického 

zboru reprezentujú profesori, 20,7 % docenti, 47,9 % odborní asistenti s vedeckou alebo 

akademickou hodnosťou a 16,0 % učitelia bez vedeckej hodnosti.  

Z pohľadu získavania skúseností na medzinárodnej úrovni sú významnou aktivitou 

mobility pedagógov. Je potešiteľné, že v roku 2012 bol zachovaný trend počtu pedagógov 

UVLF, ktorí sa zúčastnili akademickej mobility vrátane počtu tzv. osobodní.  

Zamestnanci, pedagógovia a vedeckí pracovníci pri riešení výskumných, vedeckých 

a ďalších projektov majú štandardné podmienky pre svoju prácu. Je snahou vedenia UVLF 

neustále, v rámci finančných možností, zveľaďovať pracovné prostredie svojich 

zamestnancov. Každý tvorivý pracovník má svoj prostriedok výpočtovej techniky 

a zabezpečenú dostupnosť do informačných databáz, ktoré potrebuje pre svoju prácu a osobný 

rast.  

Každý tvorivý pracovník sa môže zúčastňovať konferencií, pričom platí zásada, že 

každý sa na konferenciu hlási osobne a administratívne úkony súvisiace s vyslaním na 

pracovnú cestu a s  ekonomickou agendou zabezpečujú rektorátne útvary – oddelenie právne 

a vnútorného auditu a oddelenie ekonomiky.  
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VIII. PODPORA ŠTUDENTOV  

 

Štipendiá  
 

V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých  školách v znení neskorších 

predpisov poskytuje študentom štipendiá z prostriedkov poskytnutých na tento účel zo 

štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov univerzity. UVLF poskytla študentom v roku 2012 

štipendiá zo štátneho rozpočtu vo forme sociálnych a motivačných štipendií. 

 

Sociálne štipendiá 

 

V roku 2012 o sociálne štipendium požiadalo 450 študentov a  priznané bolo 371 

študentom v celkovej výške 583 485  €. Štipendium nebolo priznané 79 študentom. 

 

Motivačné štipendiá 

 

Na rok 2012 bolo pridelených  84 900 € na motivačné štipendiá, ktoré boli priznané 

454 študentom, z toho 72 500 €  za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia 324 

študentom,  za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti výskumu, vývoja,  športovej 

činnosti a ukončenie štúdia s vyznamenaním a s Cenou rektora 130 študentom vo výške 12 

400 €. 

Prideľovanie štipendií sa riadilo vnútorným predpisom č.  40 –  Štipendijným 

poriadkom Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. 

 

Starostlivosť o študentov – ubytovanie, stravovanie 

 

UVLF poskytuje ubytovanie študentom v  Študentských domovoch UVLF. Vzhľadom 

na zvyšujúci sa počet študentov na našej univerzite nebolo možné v roku 2012 poskytnúť 

ubytovanie  všetkým študentom študujúcim na UVLF. Poradie žiadateľov o ubytovanie bolo 

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

Nové kritériá na prideľovanie bodov na posúdenie nároku na ubytovanie na Študentských 

domovoch Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach boli schválené na 

návrh študentskej komory AS UVLF dňa 21. 3. 2011 a podľa nich bolo spracované poradie 

študentov a pridelené ubytovanie na akademický rok 2011/2012 a 2012/2013.  

Na akademický rok 2011/12 bolo podaných celkovo 1006 žiadostí študentov  

o ubytovanie. Ubytovanie bolo pridelené 778 študentom prvého a spojeného prvého  

a druhého stupňa vysokoškolského štúdia v slovenskom jazyku, 26 študentom tretieho stupňa 

štúdia a 59 študentom zahraničného štúdia.   

Na akademický rok 2012/13 bolo podaných celkovo 1115 žiadostí študentov  

o ubytovanie. Ubytovanie bolo pridelené 776 študentom prvého a spojeného prvého a druhého 

stupňa vysokoškolského štúdia v slovenskom jazyku,  25 študentom tretieho stupňa štúdia  

a 62 študentom zahraničného štúdia.   

Poplatok za ubytovanie pre študentov v dvojposteľovej izbe je 55,00 €, 

v trojposteľovej izbe 49,00 €  a cena za prístelku je 33,66 €. 
 

Odborno-záujmové aktivity študentov  
 

V roku 2012 sa rovnako ako v predchádzajúcich rokoch na Univerzite veterinárskeho 

lekárstva a farmácie v Košiciach rozvíjala činnosť odborno-záujmových klubov, 

predovšetkým Kynologického klubu, Aqua Terra klubu, Klubu poľovníckej kynológie, 
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Chovateľského klubu  a Flóra klubu.  Na základe požiadaviek a záujmu zo strany študentov 

bol založený nový kynologický klub DARCO. Súčasne svoju činnosť začal Spolok košických 

študentov farmácie.  

Boli vypracované nové stanovy klubov, odborná garancia  a boli upravené ich priestory. 

Na klubové aktivity boli poskytnuté finančné prostriedky podľa ich požiadaviek z rozpočtu 

UVLF v Košiciach.  

 

Kynologický klub  

 

     V roku 2012 došlo celkový počet členov klubu so psom bol 11, bez psa 9 a počet 

čakateľov so psom 5. KK UVLF zorganizoval úspešný 22. ročník pretekov o Pohár rektora 

UVLF. Klub nadviazal úzku spoluprácu s Košickou kynologickou záchranárskou brigádou, 

ktorá na základe tejto spolupráce požiadala UVLF o poskytnutie výcvikového priestoru pre 

výcvik záchranárskych psov. Členovia  KK UVLF prezentovali činnosť klubu pri zápise 

študentov do 1. ročníka študijných programov kynológia, VVL, HP a participovali na 

praktickej výučbe študentov ŠP kynológia. Najvýznamnejší  reprezentačný úspech  bolo 

obsadenie  3. miesta na majstrovstvách sveta  WUSV (Nemeckej únie chovateľov nemeckých 

ovčiakov). 

 

Aqua Terra klub 

 

V klube aktívne pracuje 16 študentov a 13 študentov je v pozícii čakateľ. Aqua Terra 

klub (ATK) v spolupráci s klinikou vtákov,  exotických a voľne žijúcich zvierat pokračoval 

v roku 2012 s poskytovaním zvierat a priestorov na výučbu pre potreby študentov 

v slovenskom a anglickom štúdiu. Klub organizoval exkurzie pre materské a stredné školy 

v Košiciach. Realizoval expozitúru plazov v spolupráci s Botanickou záhradou UPJŠ Košice. 

Pokračuje v spolupráci s ZOO Bojnice a ZOO Košice. Členovia sa zúčastňujú na 

teraristických burzách v Prešove a v Košiciach. Každoročne sa organizujú pre bývalých 

a súčasných členov  a za účasti pozvaných odborníkov stretnutia, v rámci ktorých odznievajú 

aj odborné prednášky. ATK pokračovala v chove a odchove už zabehnutých druhov zvierat.  

Priebežne sa usporadúvajú náborové prednášky pre študentov 1. ročníka UVLF a členské 

schôdze členov a sympatizantov ATK. V roku 2012 sa realizovalo dokončenie nových terárií 

v expozitúre, niektoré komplexné brigády prispeli k skvalitneniu pracovného prostredia, 

čistote a poriadku ATK.  

 

Klub poľovníckej kynológie  

 

     Klub poľovníckej kynológie združoval v roku 2012 spolu 20 členov,  z toho  

10  študentov  študijných programov   VVL, HP a  kynológia,  3 zahraničných študentov,    

1 interného doktoranda ako aj 6 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 bažantiu zver. Ukážky práce stavačov, brlohárov, duričov či farbiarov ako aj ich 

výcvik členovia klubu predviedli študentom – kynológom v rámci praktickej výučby 

disciplíny výkon a výcvik II. –  poľovné psy. Členovia klubu dosiahli so svojimi psami 

mnoho úspechov aj na rôznych typoch výstav a skúšok z výkonu poľovných psov nielen na 

Slovensku, ale aj v zahraničí. Veľa hodín  a úsilia venovali aj brigádnickej činnosti na údržbe 

a zveľaďovaní psincov v  kynologickom areáli univerzity.  
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Flóra klub 

 

V priebehu akademického roka sa počet členov klubu pohyboval v rozpätí 16 až 20. 

Z pôvodných 26 členov z predchádzajúceho roka ukončili členstvo poslucháči záverečných 

ročníkov. V hodnotenom období v klube aktívne pracovali 17 študenti. Pestovanie 

a rozmnožovanie rastlín bolo uskutočňované v časti školských skleníkov v spolupráci 

s katedrou lekárenstva a farmaceutickej technológie (pestovanie liečivých rastlín pre 

pedagogický proces). Priestor vyčlenený na činnosť klubu v internáte bol využívaný na 

karanténne účely, v súčasnosti je kompletne rekonštruovaný a bude cielene využívaný na 

pestovanie orchideí a izbových kvetín. Úspešne sa darilo vlastným pestovaním rozšíriť  

zbierku mäsožravých rastlín a počet pestovaných kaktusov v priestoroch skleníkov. 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 v okolí fontány 

a taktiež pri zazimovaní vodných rastlín z fontánky. V spolupráci s vedením internátov 

členovia klubu výraznou rekultiváciou a úpravou terénu a vysiatím trvaliek i letničiek upravili 

a oživili átrium v priestoroch dolného internátu. Priestor átria si klub zobral pod patronát aj 

pre nasledujúce obdobie a taktiež aj kvetináče, ktoré skrášľujú univerzitný areál. 

 

Chovateľský klub 

 

  Chovateľský klub malých zvierat pri UVLF funguje od 9. 3. 2010. Miestom 

fungovania sa od 13. 3. 2012 stali priestory Pri Hati 10. Súčasne má klub 18 členov z radov 

študentov a zamestnancov a 25 čakateľov na členstvo.  

     Doposiaľ chované druhy sú ušľachtilé morčatá, zdrobnené králiky, holuby plemena 

slovenský hrvoliak a japonské prepelice. Morčatá sú plemien: anglické hladké a anglický 

crested, americký crested, US teddy,  rozeta, sheltia, merino, peruánec a lunkária, ktoré boli 

importované z ČR, Rakúska, Nemecka, Holandska a Švédska. Zdrobnené králiky sú plemien 

zdrobnený králik s normálnou srsťou, zdrobnený rex, zdrobnený saténový a zdrobnený levík. 

     Takmer z každého druhu chovaných zvierat sa podarilo v roku 2012 odchovať 

mláďatá a tie sú v príprave na výstavy v roku 2012. Zvieratá z Chovateľského klubu pri 

UVLF boli používané pre potreby výučby na ústave chovu zvierat – predmet zootechnika, 

ústave fyziológie, ústave farmakológie a na ústave anatómie. 

     Chovateľský klub je zároveň členom Slovenského zväzu chovateľov, na ktorého 

chovateľských akciách môžu členovia klubu vystavovať svoje zvieratá a súťažiť o významné 

tituly. Okrem nadobudnutia praktických zručností v chove zvierat sa majú členovia možnosť 

odborne vzdelávať v rámci prednášok a chovateľských stretnutí na výstavách. Vo výstavnej 

sezóne 2012 je v pláne chovateľských akcií v rámci klubu aktívna účasť na viacerých 

výstavách na Slovensku a vrcholom bude aktívna účasť na Európskej výstave drobných 

zvierat, ktorá sa bude konať v decembri v nemeckom Lipsku. 

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

Výstava morčiat (Veľká Ida), Výstava českého klubu morčiat (Praha), Výstava poľského 

klubu morčiat (Krakov), Celoštátna výstava mladých králikov a mladej hydiny (Ivanka pri 

Nitre), Regionálna výstava v Košiciach – Barci, Národná výstava drobných zvierat (Nitra),  

Výstava morčiat (Nitra), Európska výstava drobných zvierat (Lipsko, Nemecko), Klubová 

špeciálna výstava (Geča), Výstava morčiat (Martin).  

Na výstavách, ktorých sa zúčastnili členovia ChK UVLF, získali nasledovné ocenenia: 

majster SR za kolekciu králikov plemena zdrobnený bielopesíkatý čierny na Celoštátnej 

výstave mladých králikov v Ivanke pri Nitre, šampión SR na králika plemena zdrobnený 

bielopesíkatý čierny na Celoštátnej výstave mladých králikov v Ivanke pri Nitre, víťaz 
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plemena na výstave morčiat v Krakove, víťaz plemena na výstave morčiat v Prahe, čestná 

cena na králika a morča na II. regionálnej výstave v Košiciach –  Barci.  

 

Kynologický klub DARCO  

      

Kynologický klub DARCO je záujmovým klubom UVLF, ktorý združuje  majiteľov psov 

rôznych plemien a krížencov so zameraním na výcvik v agility, dogdancing, obedience a  

canisterapie z radov študentov a zamestnancov UVLF. Počet aktívnych členov klubu je 24.  

V roku 2012 členovia klubu sa zapájali do rôznych grantových výziev s cieľom získať 

finančné prostriedky na ustajňovacie priestory pre zvieratá.  

 

Spolok košických študentov farmácie 

 

Novovzniknutý spolok košických študentov farmácie v roku 2012 organizoval 

vzdelávacie semináre, na ktoré pozýval odborníkov z rôznych oblastí farmaceutickej praxe.  

 

Podpora iných aktivít študentov      

  
Tradičné podujatia študentov 

     

Aj v roku 2012 vedenie univerzity vytváralo vhodné podmienky pre organizovanie 

spoločensko-kultúrnych a športových podujatí študentov i s priamou finančnou a materiálnou 

podporou. K týmto podujatiam patril imatrikulačný ples študentov prvých ročníkov, 

prelomový ples študentov 4. ročníka ŠP VVL a HP, ples študentov farmácie, banket študentov 

5. ročníka ŠP VVL a HP,  a  29. ročník veterinárnych dní. Tradičným podujatím sa stala 

Študentská kvapka krvi na UVLF v Košiciach konaná  dňa 24. 10. 2012.  

 

 Vydávanie študentského časopisu  

      

V roku 2012 za podpory UVLF v Košiciach študenti pokračovali vo vydávaní 

študentského časopisu ARDO. Časopis prináša aktuálne informácie zo študentského života, 

zaujímavé články a rozhovory s učiteľmi. Vychádza dvakrát za semester a teší sa veľkému 

záujmu zo strany študentov i učiteľov. Veľmi pozitívne hodnotíme snahu študentov 

prezentovať sa v akademickej obci. Časopis tiež prispieva k rozvoju  spolupráce študentov 

jednotlivých študijných programov pri príprave publikovaných tém. 

 

Podpora športových aktivít 

 

UVLF 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 voltíži, vo volejbale, basketbale, futbale a florbale. V roku 2012 

boli organizované nasledovné akcie: turistika pre študentov a zamestnancov – Sivecké 

jaskyne 2012 (marec),  rafting pre študentov – Otváranie Hornádu 2012 (marec), Košická 

vysokoškolská liga vo florbale (apríl), jarný beh okolo internátov (apríl), Železný muž UVLF 

– silová súťaž (apríl), Veľkonočný turnaj 2012 – turnaje v basketbale, florbale, volejbale, 

minifutbale a stolnom tenise (apríl),  rafting a turistika pre študentov – Pieniny – Dunajec, Tri 

koruny (máj), turnaj pre študentov a zamestnancov v plážovom volejbale – Erika beach (jún), 

rafting pre študentov – Zatváranie Hornádu (október), turistika pre študentov – jesenný výstup 

na Sivec (november), jesenný beh okolo internátov pre študentov (november), Mikulášske 
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turnaje 2012 – turnaje v basketbale, florbale, volejbale, minifutbale a stolnom tenise  pre 

študentov a zamestnancov (november).    

 

Praxe študentov 

 

V intenciách učebného plánu UVLF súčasťou výučby a podmienkou získania 

vysokoškolského diplomu je aj absolvovanie praxí a stáží podľa jednotlivých študijných 

programov. Študenti študijného programu VVL a HP absolvujú praxe  na  klinických 

pracoviskách UVLF a vybraných ambulanciách súkromných veterinárnych lekárov.  UVLF 

má uzavretú zmluvu s Komorou veterinárnych lekárov SR o zabezpečení praxí a stáží našich 

študentov, ktorá je uzavretá na dobu neurčitú. Prax študentov je možná aj v ZOO Košice, 

s ktorou máme uzavretú zmluvu o spolupráci pri rozvoji vzdelávania. Okrem toho študenti 

uvedených študijných programov vykonávajú praxe na pracoviskách Štátnej veterinárnej 

a potravinovej správy SR,  a to na regionálnych veterinárnych a potravinových správach 

a štátnych veterinárnych a potravinových ústavoch.  

Študenti študijného programu F vykonávajú 1-mesačnú a 5-mesačnú lekárenskú prax 

v lekárňach na základe zmluvy, ktorú má univerzita uzavretú so Slovenskou lekárnickou 

komorou. 

Študenti študijného programu K vykonávajú kynologické praxe na kynologických 

akciách, výstavách a súťažiach a klinické praxe na Klinike malých zvierat UVLF.  

V súčinnosti s garantmi a poskytovateľmi praxí  sa snažíme vytvoriť efektívny systém  

praxí pre všetky študijné programy s presne definovanými aktivitami v rámci praxe 

a kontrolou jej náplne zo strany UVLF, pričom boli prepracované ich náplne a systém 

kontroly zvládnutých zručností študentov.  
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IX. PODPORNÉ ČINNOSTI UVLF V KOŠICIACH 

 

Štúdium na UVLF je v podmienkach SR jedinečné a v porovnaní s inými slovenskými 

vysokými školami má svoje špecifiká, ktoré vyplývajú na strane jednej z vlastnej povahy 

štúdia v bakalárskych, magisterských, doktorských a doktorandských študijných programoch, 

a na strane druhej z presne stanovených kritérií pre medzinárodnú akceptáciu diplomov 

absolventov štúdia veterinárnej medicíny a farmácie. Pre naplnenie všetkých atribútov 

spojených s náročným štúdiom na UVLF majú pre univerzitu nezastupiteľnú úlohu jej 

účelové zariadenia. V ďalšom texte uvádzame prehľad o činnosti jednotlivých účelových 

zariadení poskytujúcich podmienky pre realizáciu pedagogického procesu. 

 

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

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

stredisko (EVS),  Zemplínska Teplica 

 

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

príspevok na zabezpečenie praktickej výučby študentov. Časť finančných prostriedkov bola 

použitá na ďalšiu adaptáciu a rekonštrukciu 

existujúcich objektov so zámerom ich revitalizácie 

pre potreby výchovno-vzdelávacieho procesu 

študentov našej univerzity. 

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 predstavuje vysoký potenciál ako vzdelávacie a výskumné zariadenie a je 

významným prvkom pre integrovanú výučbu všetkých aspektov živočíšnej výroby na 

univerzite. Umožňuje zaangažovanosť mnohých pracovísk UVLF zaoberajúcich sa  

u produkčných zvierat problematikou zdravia, chovu, riadenia, produkčných faktorov 

a vzájomnými vzťahmi medzi nimi. 

ŠPP je pracoviskom, ktoré zabezpečuje podstatnú časť praktickej výučby chovu  

a zdravotnej problematiky produkčných zvierat. 

Na farme sa rieši problematika ochorení tak 

jednotlivého zvieraťa, ako aj stáda 

s vykonávaním jednotlivých diagnostických, 

preventívnych a terapeutických úkonov. Na 

zabezpečenie realizácie týchto zámerov sa 

priebežne vykonávajú rekonštrukčné 

a adaptačné práce v existujúcich objektoch. Na 

ŠPP je v súčasnosti vytvorené adekvátne 

administratívne a výučbové zázemie 

s posluchárňou, kancelárskymi priestormi 

a sociálnymi zariadeniami, má aj priestory 

laboratórne pre potreby vykonávania 

základných a jednoduchých laboratórnych diagnostických metód priamo v podmienkach 

praktickej výučby na farme.   
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V areáli hlavného dvora farmy sú taktiež vytvorené podmienky pre zabezpečenie 

sociálneho zázemia pre pedagógov a študentov priamo v priestoroch objektu dojárne.  

Pre možnosť celoročného vykonávania diagnostickej činnosti a chirurgicko-

ortopedických zákrokov u hovädzieho dobytka v rámci výučbového procesu ako aj za účelom 

preventívnej starostlivosti o paznechty je v maštaľnom objekte pre dojnice po pôrode a so 

zdravotnými problémami vytvorený samostatný oddelený priestor pre výkon uvedených 

špecifických činností. 

 

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

 

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

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

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

choroby zveri, choroby rýb a včiel, farmové chovy, poľovníctvo a v rámci ŠP K študijný 

predmet výkon a výcvik III. –  poľovné psy.  

Zariadenia tu vybudované poskytujú možnosť aj experimentálnej vedecko-výskumnej 

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

Univerzita vstúpila do projektu Sieť rehabilitačných staníc, ktoré zastrešuje ZOO 

v Bojniciach. V priestoroch ÚZ sú vybudované a nateraz aj využívané priestory rehabilitačnej 

stanice pre chránené druhy živočíchov. Priestory záchytného centra pre zhabané druhy 

živočíchov sú prázdne a nevyužívané. V priestoroch ÚZ bol obnovený a sprevádzkovaný 

rybníček, ktorý sa čoskoro zahrnie do výučbového procesu. 

Účelové zariadenie je zamerané na farmový chov bažanta poľovného a jeho 

poddruhov. Kmeňový kŕdeľ bažantov pre túto poľovnícku sezónu je 350 kusov s produkciou 

približne 5500 – 6000 vyliahnutých bažantov. Chov jarabice poľnej bol zrušený, nakoľko sa 

jarabica stala kriticky ohrozeným druhom a bola zapísaná do červenej knihy chránených 

druhov živočíchov. K ďalším druhom, s ktorými sa  v tomto zariadení môžeme stretnúť, je 

prepelica japonská a pre spestrenie sa venujeme chovu vietnamských prasiat a krížencov. 

Pod účelové zariadenie patrí aj diviačí výcvikový oplôtok slúžiaci pre psíkov na 

nácvik skúšobných disciplín odvaha a pri skúškach poľovnej upotrebiteľnosti poľovných 

plemien psov. 

Samostatnou súčasťou účelového zariadenia sú poľovné revíry, kde UVLF má 

prenajatý výkon práva poľovníctva. Poľovné revíry slúžia pre potreby pedagogického 

procesu, ďalšie zazverovanie a zveľaďovanie fauny. Revíry sú obhospodarované systémom 

spoplatnených poľovačiek a odpredajom živej zveri. 

Poľovný revír Makovica je voľným poľovným revírom, situovaným v masíve 

Slánskych vrchov  kde hlavným druhom zveri je zver jelenia, srnčia a diviačia. Revír je 

areálom prirodzeného výskytu veľkých šeliem, ako napr. vlka dravého, rysa ostrovida, mačky 

divej, líšky hrdzavej, jazveca lesného a prechodne aj medveďa hnedého. Aj napriek pestrému 

druhovému výskytu veľkých šeliem sú v tomto revíri vysoké stavy kvalitnej diviačej 

populácie. 

Druhým poľovným  revírom, kde UVLF uskutočňuje hlavne výukové poľovačky na 

malú zver, je revír Samostatná bažantnica Rozhanovce. UVLF v tomto revíri v roku 2009 na 

základe platnosti bilaterálnej zmluvy medzi UVLF a Abovským poľovníckym združením 

opäť získala výkon práva poľovníctva na dobu 10 rokov.  

Tretím poľovným revírom je zverník Obora, oplotená poľovná plocha o rozlohe 

necelých 500 ha, v ktorej sa venujeme intenzívnemu chovu danielej a muflonej zveri. 

Všetky tri revíry slúžia hlavne pre potreby praktických cvičení predmetov 

zaoberajúcich sa chovom a chorobami voľne žijúcej zveri. Pre návratnosť vynaložených 
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nákladov vykonávame v týchto revíroch poplatkový lov trofejovej zveri a odpredaj živej zveri 

naším i zahraničným klientom. 

 

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,  základov podkúvačstva, rehabilitácie a výcviku koní 

a jazdectva. Toho času sa len predmetov s jazdeckou tematikou pravidelne zúčastňuje 83 

študentov, z toho 33 zahraničných.  

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

od dotovania tohto účelového zariadenia. Dotáciu sa, žiaľ, nepodarilo doposiaľ obnoviť. 

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.   

V roku 2012 sa aj za pomoci členov JO TJ Slávia UVLF podarilo zregenerovať 

parkúrové kolbisko, ktoré okrem bežných agrotechnických zásahov bolo zapieskované 50 

tonami  kremičitého  piesku a bolo spustené automatické polievanie tejto plochy. Na jeseň ku 

súťažnému kolbisku pribudol drevený altánok pre VIP hostí počas pretekov, ktorý bol 

financovaný z časti sponzorsky, z časti TJ Sláviou UVLF. 

Pred koncom roka 2012 sa podarilo v maštali – humne kompletne zrekonštruovať 

rozvody vody s čerpadlom a vlastným temperovaním. Predchádzajúce rozvody vody boli 

zničené mrazom v januári 2012. Rozvod vody v hodnote 22 000 € bol zabezpečený 

sponzorsky. Zároveň sa podarilo zrekonštruovať a zatepliť strechu nad už spomínanou 

budovou, čím sa výrazne zlepšili zoohygienické podmienky v maštali. Práce a materiál 

v hodnote 25 000 € financovala naša univerzita spolu s TJ Slávia UVLF.  

V krytej jazdeckej hale pribudol nový drevotrieskový obklad (lambríny). Materiál 

poskytla sponzorsky firma PILOSPAN a práce boli vykonané rodičmi detí organizovaných 

v TJ Slávia UVLF.  

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 taktiež zabezpečuje terapeutické úkony koní v starostlivosti UVLF, 

v majetku Policajného zboru SR a na požiadanie taktiež ošetruje kone súkromných majiteľov. 

Okrem pedagogickej činnosti JA UVLF poskytuje služby, ktoré okrem našich 

študentov využíva 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 mládeže. V roku 2012 bolo v JA 

zorganizovaných 6 väčších podujatí a 10 menších akcií. Najväčšej obľube sa tešia najmä Cena 

rektora v parkúrovom skákaní, Slovenský voltížny pohár či Hubertova jazda. Medzi najlepšie 

výsledky športovcov vo farbách UVLF za minulý rok patria 6. miesto z ME vo voltíži 

v kategórii dvojíc (Galambošová a Turoková na koni Trouble Maker Z) a umiestnenia 

voltížnych jazdcov z MSR (3 strieborné, 2 bronzové medaily). 

 

 

 



46 

 

Ústav vedeckých informácií a knižnica UVLF v Košiciach 

 

Knižničné služby poskytuje študentom univerzity Ústav vedeckých informácií 

a knižnica UVLF v Košiciach (ďalej len „ÚVIK“). ÚVIK vykonáva knižnično-informačné 

služby, edičnú činnosť a pedagogicko-vzdelávaciu činnosť. Univerzitná knižnica indukuje 

chod 34 čiastkových knižníc jednotlivých katedier, kliník, ústavov a oddelení. 

Univerzitná knižnica UVLF je  jediná špecifická knižnica veterinárskeho zamerania na 

Slovensku, preto poskytuje svoje služby 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. Cieľom 

knižnice je zhromaždiť, vybudovať profesijnú databázu evidencie poznatkov z oblasti 

veterinárnej medicíny, farmácie a animal sciences –   Evidence Based Veterinary Medicine –  

a zabezpečiť podporu  vedy a transfer inovácií do praxe. 

Univerzitná knižnica disponuje prostriedkami na akvizíciu časopisov, kníh a na 

logistiku knižnice.  Počet odoberaných periodík  predstavuje spolu 100 titulov zameraných na 

oblasť veterinárskej medicíny, hygieny potravín, farmácie, animal sciences a kynológie. 

Z celkového počtu je 86 zahraničných a 14 domácich titulov časopisov. Dôležitým faktorom 

pri akvizícii časopisov je výmena za vedecký časopis univerzity Folia Veterinaria.  

Fond knižnice predstavuje takmer 100 000 knižničných jednotiek s ročným prírastkom 

913 knižničných jednotiek. Súčasťou knižničného fondu sú okrem kníh, periodík, 

audiovizuálnych, elektronických dokumentov aj záverečné a kvalifikačné práce, celkom 1748 

knižničných jednotiek. Akvizícia odbornej literatúry a periodík buduje vedeckú digitálnu 

knižnicu. Cieľom akvizičnej politiky je získanie e-books využitím vlastných zdrojov, 

v spolupráci s dodávateľmi ako aj z grantových prostriedkov. Prioritou ÚVIK je 

sprístupňovanie knižničného fondu prostredníctvom automatizovaného systému ARL 

(Advanced Rapid Library) pre registrovaných používateľov v rámci univerzitnej siete, ale aj 

so vzdialených prístupov. 

Výpožičné služby sú sprístupňované pre všetkých registrovaných používateľov, 

študentov, vedecko-pedagogických pracovníkov a ostatných čitateľov, celkom 13 311, v čase 

otváracích hodín. Otváracie hodiny sú v súlade s požiadavkami používateľov a počas 

semestra sú nad rámec pracovnej doby zamestnancov knižnice. Otváracia doba je 

prispôsobená rozvrhom študentov tak, aby študenti mohli navštevovať požičovňu počas 

prestávok. Zavedením automatizovaného systému ARL je dodržiavaná doba vypožičania 

a návratnosti dokumentov, ktorá bola predĺžená na 180 dní. Čitateľ má možnosť vstupovať do 

on-line katalógu knižnice, do vlastného konta čitateľa a robiť úpravy (prolongácie, tlač 

záznamov) zo vzdialeného prístupu. Automatizovaný knižničný systém generuje a zasiela 

upomienky e-mailom automaticky. Každého čitateľa rovnako upozorní na vypršanie 

výpožičnej doby a uplatnenia sankčných poplatkov. 

Rozvojom informačno-komunikačných technológií sa rozšírili možnosti vyhľadávania, 

vypracovávania rešerší v elektronických informačných zdrojoch (EIZ). ÚVIK sprístupňuje 

EIZ v rámci projektu NISPEZ (Národný informačný systém prístupu k elektronickým 

zdrojom) databázy Web of Science, Current Contents Connect, Medline, Scopus, Science 

Direct, ProQuest, Knowel, SpringerLink, Wiley InterScience. V rámci národnej licencie 

máme databázu EBSCO. Do fondu je zakúpená databáza CAB-abstract, ktorá je svojím 

zameraním dôležitá pre úzko špecializovanú cieľovú skupinu používateľov ÚVIK. CAB 

abstrakt sprístupňuje odborné informácie z oblasti poľnohospodárstva, farmácie, lesníctva, 

živočíšnej a rastlinnej výroby, chovateľstva, ochrany rastlín, genetiky, lesného inžinierstva, 

veterinárnej medicíny, ľudskej výživy atď. Cieľom ÚVIK je vybudovanie efektívneho 

systému využívania elektronických informačných zdrojov pre výskum a vývoj UVLF. V roku 
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2012 bolo vypracovaných 2530 rešerší podľa požiadaviek používateľov z EIZ dostupných 

v ÚVIK. 

EIZ poskytujú plné texty v licencovaných databázach. Prostredníctvom 

medziknižničnej výpožičnej služby a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby bolo 

v  roku 2012 vybavených 159 žiadostí používateľov a 114 dokumentov pre iné knižnice  

z fondu ÚVIK.  

ÚVIK eviduje publikačnú činnosť a ohlasy vedecko-pedagogických pracovníkov 

a doktorandov UVLF.  V  roku 2012 bolo zaevidovaných 1081 záznamov  podľa kategórií 

publikačnej činnosti. ÚVIK exportuje záznamy publikačnej činnosti do Centrálneho registra 

evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) MŠ SR. Vzhľadom na to, že v roku 2012 došlo 

k zmene vykazovacieho obdobia – za kalendárny rok, bolo potrebné vykonať aktualizáciu 

ARL, následne zmeny v záznamoch a revíziu modulu publikačnej činnosti. Súčasťou 

publikačnej činnosti je priebežná evidencia ohlasov. V roku 2012 je evidovaných 1367 

ohlasov podľa jednotlivých kategórií ohlasov. 

Zvyšovanie informačnej gramotnosti používateľov je organizované prednáškami,  

seminármi, školeniami používateľov. ÚVIK pripravuje pre študentov končiacich ročníkov 

školenia na prípravu a písanie záverečnej práce.  Pedagogická činnosť prebieha v rámci 

predmetu základy vedeckej práce pre študentov študijného programu VVL a HP a tiež 

bioinformatika pre študijný program F. Študenti získavajú informačné zručnosti pri práci 

s informačnými zdrojmi, databázami, dokážu lokalizovať relevantné informačné zdroje so 

zámerom ďalej šíriť informácie v rôznych podobách. S neustálym rozvojom informačno-

komunikačných technológií je cieľom rozšíriť informačné vzdelávanie na ďalšie študijné 

programy UVLF. 

 

Edičné stredisko a predajňa literatúry UVLF v Košiciach 

 

Dňa 18. 10. 2010 na svojom riadnom zasadnutí Akademický senát UVLF schválil 

zmenu vnútorného predpisu č. 9 (Organizačný poriadok UVLF v Košiciach), ktorou sa edičné 

stredisko univerzity organizačne odčlenilo od Ústavu vedeckých informácií a knižnice a 

s účinnosťou od 1. 1. 2011 sa stalo samostatným účelovým zariadením univerzity. Edičné 

stredisko a predajňa literatúry ponúka dve základné služby – tlač odbornej a vedeckej 

literatúry a jej predaj. Okrem toho ponúka aj doplnkové služby, napr. predaj reklamných 

predmetov, suvenírov a pod. Edičné stredisko ponúka komplexnejšie služby nielen 

zamestnancom a študentom univerzity, ale aj širokej verejnosti. Pred samotnou tlačou, 

čiernobielou a farebnou, na tlačiarenskom zariadení Konica Minolta Bizhub PRO 1050eP 

a Bizhub C 252p, ponúka možnosť tlačovej prípravy, zalomenia a grafického spracovania 

učebných textov, skrípt, kníh, monografií, výročných správ, inauguračných téz, habilitačných 

prác a ďalších odborných materiálov. Novinkou v edičnom stredisku a predajni literatúry je 

skladací automat DUPLO DF-915, ktorý má široké využitie pri skladaní rôznych formátov a 

druhov papiera, napr. rôznych propagačných materiálov na konferencie, reklamných tlačovín, 

novín, pozvánok, skladačiek, bulletinov, novoročných pozdravov, obalov a pod. Bola 

rozšírená ponuka možností väzby okrem lepenej aj o spinkovú väzbu na elektrickej zošívačke 

Rapid 106E. Účelové zariadenie je schopné zabezpečiť aj knižnú väzbu, napr. na bakalárske a 

diplomové práce. 

 

Študentské domovy UVLF v Košiciach 

 

Študentské domovy (ďalej len „ŠD“) ako účelové zariadenie UVLF boli zriadené 

na zabezpečenie poskytovania ubytovania a stravovania najmä pre poslucháčov UVLF. 
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V minulom roku boli stravovacie služby 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 

tiež na rozvoj spoločenského, kultúrneho a športového vyžitia. 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. V roku 2011 sa podarilo zrekonštruovať ležaté rozvody vody, boli 

zriadené 2 nové študovne, zriadila sa aj miestnosť redakčnej rady časopisu ARDO  

a boli vynovené 4 kuchynky.  Z darovacieho účtu boli v roku 2012 zakúpené chladničky (36), 

variče (7), sporák (4), žehlička (1), váľandy (50), písacie stoly (10), stoličky (80), matrac (2), 

vankúše (30) a smetné koše (45). 

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

študentov zriadených 416 izieb (zrušením skladového priestoru vznikla plnohodnotná izba č. 

107 na študentskom domove II., ktorá bola pridelená študentom v októbri 2012), pričom 

celková ubytovacia kapacita je 903 lôžok, ktoré boli v prevažnej časti roku 2012 plne 

obsadené (okrem letných mesiacov júl a august roku 2012). 

Na internátoch sú okrem študentov slovenskej národnosti tiež ubytovaní zahraniční 

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

ERASMUS.  

 

 

Univerzitná lekáreň UVLF v Košiciach 

 

Univerzitná lekáreň UVLF predstavuje špecializované výučbové zariadenie 

a samostatné účelové pracovisko univerzity. Lekáreň je verejným zdravotníckym zariadením 

zameraným na komplexné poskytovanie lekárenskej starostlivosti a zároveň umožňuje 

odbornú praktickú prípravu študentov v študijnom programe farmácia. Zriadenie univerzitnej 

lekárne umožňuje zabezpečovanie rozvoja študijného programu farmácia a prípravu študentov 

pre prax v súlade s požiadavkami 

Európskej únie. V rámci požiadaviek 

farmaceutickej praxe praktická 

výučba v univerzitnej lekárni vedie 

k zosúladeniu výchovy študentov 

s lekárenskou praxou, študentom 

vytvára podmienky na naučenie sa 

ovládania všetkých činností, ktoré sa 

vo verejných lekárňach vykonávajú 

vrátane individuálnej prípravy liečiv. 

V rámci lekárenskej starostlivosti 

o pacientov univerzitná lekáreň 

poskytuje pacientom aj ďalšie služby 

v oblasti poradenstva a konzultačnej 

činnosti tak pre verejnosť, ako aj pre 

klinické a ostatné pracoviská univerzity. V univerzitnej lekárni je okrem humánnych liekov, 

zdravotného materiálu a doplnkového sortimentu výraznejšie rozšírený sortiment 

veterinárskych prípravkov a špecifického materiálu pre klinické pracoviská univerzity.  
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X. ROZVOJ UVLF 

 

Rozvoj UVLF bol v roku 2012 zabezpečovaný z vlastných prostriedkov, z dotačných 

prostriedkov a najmä z prostriedkov nenávratnej finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov 

EÚ. 

UVLF v roku 2012 pokračovala v  implementačnom procese  schválených 

projektových zámerov, ktoré boli zazmluvnené formou poskytnutia nenávratných finančných 

príspevkov v rámci Operačného programu Výskum a vývoj a Operačného programu 

Vzdelávanie pod Riadiacim orgánom (RO) –   Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky a Sprostredkovateľským orgánom (SORO) na základe 

delegovanej právomoci – Agentúrou MŠ VV a Š SR pre ŠF EÚ, a zároveň pružne reagovala 

na novovyhlásené výzvy citovaných operačných programov a hľadala možnosti získavania 

ďalších doplnkových zdrojov s cieľom revitalizovať infraštruktúru univerzity formou 

modernizácie technického, prístrojového a laboratórneho vybavenia, stavebnou adaptáciou 

priestorov účelovo využívaných pri vyučovacom procese a pri vedecko-výskumnej činnosti,  

ako aj  skvalitnením informačno-komunikačných technológií.  

V rámci Operačného programu Výskum a vývoj, opatrenia 2.1 a výzvy Podpora 

centier excelentnosti univerzita v roku 2011 ukončila odborné aktivity projektu: 

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

s Parazitologickým ústavom SAV, realizáciou ktorého získala v rámci zmluvy sumu 

1 293 088,98 €, a pokračovala v roku 2012 v dofinancovaní oprávnených aktivít projektu 

predložením záverečnej žiadosti o platbu systémom refundácie, ktorá bola po 10 mesiacoch 

trvania schvaľovacích procesov na Agentúre MŠ VV a Š SR pre ŠF EÚ  definitívne schválená 

v mesiaci november 2012 vo finančnom objeme 30 031,50 €.     

Stavebne zveľadené priestory v 3 pavilónoch areálu univerzity (pavilóny P1, P2 a P3) 

a zriadené pracovisko INFEKTZOON dislokované v 5 odborných sekciách bolo vďaka 

nenávratnému finančnému príspevku v celkovom prefinancovanom  objeme 1 285 628,03  € 

vybavené unikátnymi prístrojmi pre realizáciu špecifických vedeckých činností v oblasti 

výskumu zoonóz a iných infekčných chorôb zvierat prenášaných zo zvierat na ľudí s cieľom 

etablovania vedeckých poznatkov na medzinárodnej úrovni. Zriadenie Centra excelentnosti – 

INFEKTZOON dáva univerzite teoretický základ v ďalšom vedeckom smerovaní pri zapojení 

sa do budovania univerzitných vedeckých parkov v rámci vyhlásenej výzvy OPV a V – 

2012/2.2/08 – RO (t. j. na úrovni MŠ VV a Š SR), uzávierka ktorej je termínovaná na 15. 1. 

2013. Participácia univerzity v partnerstve s UPJŠ LF, NbÚ SAV a TUKE na budovaní 

univerzitného vedeckého parku posunie výsledky vedy a výskumu na kvalitatívne vyšší 

stupeň v medzinárodnom porovnaní, prispeje k aplikovateľnosti výsledkov v praxi a zvýši 

mieru spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou.          

V rámci Operačného programu Výskum a vývoj, opatrenia 2.1 a výzvy Podpora 

centier excelentnosti univerzita v roku 2012 pokračovala v implementácii projektu  

v partnerskej línii s Parazitologickým ústavom SAV v Košiciach, ktorý zaujal pozíciu 

hlavného partnera – názov projektu Centrum excelentnosti pre parazitológiu. Zazmluvnením 

nenávratného finančného príspevku a podpisom zmluvy o partnerstve získala univerzita sumu 

55 679,07 € 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 je vytvorenie 

centra excelentnosti a jeho napojenie na európske vedecko-výskumné pracoviská.  Ukončenie 

realizácie odborných aktivít projektu datované na 4. štvrťrok roka 2011 bolo upravené 
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dodatkom k zmluve a vynútené neukončenými obstarávacími procesmi na úrovni hlavného 

partnera – t. j. Parazitologického ústavu SAV. Nový termín ukončenia aktivít projektu bol 

stanovený na 30. 6. 2012. K ultimu roka 2012 prebieha schvaľovanie záverečnej žiadosti 

o platbu hlavného partnera na úrovni PJ MŠ VV a Š SR.        

V rámci identického Operačného programu – Výskum a vývoj a opatrenia 2.1 

univerzita v  roku 2012 pokračovala v implementácii projektu Centrum excelentnosti 

biomedicínskych technológií, ktorý realizuje v  partnerstve s Lekárskou fakultou UPJŠ 

v Košiciach (hlavný partner), Ústavom materiálového výskumu SAV v Košiciach (vedľajší 

partner), Technickou univerzitou v Košiciach (vedľajší partner) a Ústavom fyziológie 

hospodárskych zvierat SAV v Košiciach (vedľajší partner).  

Po ukončených procesoch verejného obstarávania tovarov, prác a služieb formou 

spoločnej nadlimitnej užšej súťaže č. 01631 – MUT (pre 3 partnerské projekty) v zmysle 

národnej legislatívy a po odsúhlasení dokumentácie z verejného obstarávania na úrovni 

Agentúry MŠ VV a Š SR pre ŠF EÚ univerzita v novembri 2011 uzatvorila kúpnu zmluvu 

s víťazným uchádzačom. V roku 2012 po spresnení harmonogramu dodávok zo strany 

víťazného uchádzača – spoločnosti HOSPIMED Slovakia, s. r. o., pristúpila univerzita 

k dodávkam jednotlivých zariadení, vybavení a spotrebného materiálu a k aktuálnemu dátumu 

30. 11. 2012 prefinancovala dodávky špeciálnych prístrojov a spotrebného materiálu 

v celkovom objeme   402 099,88 €.  V schvaľovacom procese je žiadosť o platbu – 

predfinancovanie v celkovom objeme  260 000,00 €.  

UVLF ako vedľajší 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 €. Finančná 

čiastka bude smerovaná do zariadení a vybavení, personálnych výdavkov a publicity 

a informovanosti.  

 V rámci identického Operačného programu Výskum a vývoj opatrenia 2.2 Podpora 

aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií univerzita v roku 2012 pokračovala v  

implementácii projektu Pokročilé implantáty s naočkovanými kmeňovými bunkami na 

regeneráciu a rekonštrukciu tvrdých tkanív v partnerstve s Ústavom materiálového výskumu 

SAV (hlavný partner) a Lekárskou fakultou UPJŠ v Košiciach  (vedľajší partner). 

V štvrtom štvrťroku  roka 2011 boli ukončené procesy verejného obstarávania 

tovarov, prác a služieb formou spoločnej  nadlimitnej užšej súťaže č. 01631 – MUT (pre 3 

partnerské projekty) v zmysle národnej legislatívy a po odsúhlasení dokumentácie z verejného 

obstarávania na úrovni Agentúry MŠ VV a Š SR pre ŠF EÚ univerzita v novembri 2011 

uzatvorila kúpnu zmluvu s víťazným uchádzačom. V roku 2012 po spresnení harmonogramu 

dodávok zo strany víťazného uchádzača – spoločnosti HOSPIMED Slovakia, s. r. o., 

pristúpila univerzita k dodávkam jednotlivých zariadení, vybavení a spotrebného materiálu 

a k aktuálnemu dátumu – 30. 11. 2012  prefinancovala dodávky špeciálnych prístrojov 

a spotrebného materiálu v celkovom objeme  69 149,29 €.     

 Realizáciou odborných aktivít tohto projektu, ktoré sú smerované do zvieracích in 

vivo experimentov, je posúdenie využitia kalcium fosfátových biocementov ako substrátov 

kmeňových buniek a nanokryštalických implantátov a biocementov s následným využitím 

v humánnej medicínskej praxi. 

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

povinnosti spolufinancovať projekt z vlastných zdrojov, ktorú smeruje do obstarania zariadení 

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

V rámci identického Operačného programu Výskum a Vývoj opatrenia  2.2 Podpora 

aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií univerzita v roku 2011 pokračovala  
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v implementácii projektu Tvorba a vývoj diagnostického postupu pri liečbe traumou 

poškodenej miechy. V danom projekte zaujíma UVLF pozíciu vedľajšieho partnera projektu, 

hlavným partnerom je Neurobiologický ústav SAV v Košiciach. Zapojením odborného tímu 

Kliniky malých zvierat UVLF do aktivity – testovanie terapeutických prístupov po 

experimentálne navodenej traume miechy u miniprasiat získava rozpočet univerzity 

a príslušné pracovisko Kliniky malých zvierat UVLF finančnú čiastku 282 525,81 € bez 

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

do zariadení a vybavení, spotrebného materiálu a personálnych výdavkov.   

 V štvrtom štvrťroku roka 2011 boli ukončené procesy verejného obstarávania 

tovarov, prác a služieb formou spoločnej nadlimitnej užšej súťaže č. 01631 – MUT (pre 3 

partnerské projekty) v zmysle národnej legislatívy a po odsúhlasení dokumentácie z verejného 

obstarávania na úrovni Agentúry MŠ VV a Š SR pre ŠF EÚ univerzita v novembri 2011 

uzatvorila kúpnu zmluvu s víťazným uchádzačom. V roku 2012 po spresnení harmonogramu 

dodávok zo strany víťazného uchádzača – spoločnosti HOSPIMED Slovakia, s. r. o., 

pristúpila univerzita k dodávkam jednotlivých zariadení, vybavení a spotrebného materiálu, 

prefinancovala dodávky špeciálnych prístrojov a spotrebného materiálu v celkovom objeme 

62 125,55 €.   

V rámci identického Operačného programu Výskum a Vývoj opatrenia 5.1 Budovanie 

infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia 

podmienok vzdelávacieho procesu realizovala univerzita v roku 2011 investičný projekt IKT 

5.1/02 pod názvom Zvýšenie kvality vzdelávania rozšírením a modernizáciou IKT sietí 

a zariadení na UVL v Košiciach. Celkové oprávnené výdavky projektu predstavovali čiastku 

5 077 054,83 €, z ktorej univerzita reálne čerpala finančný objem 5 033 358,63 €. Odborné 

aktivity projektu boli ukončené vo februári 2011 a na implementovaný projekt v roku 2012 

nadviazal jeho schválený nadstavbový projekt 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 € a zámerom ktorého je obnova stavebných objektov 

v Účelovom zariadení v Rozhanovciach (zateplenie obvodového plášťa a výmena okien),  

vybudovanie dátového centra v pavilóne č. 5 vrátane nákupu IKT zariadení a stavebné 

činnosti v pavilóne č. 3. Aj v tomto prípade zo zazmluvnenej sumy získava univerzita 95 %  

a  povinne spolufinancuje aktivity projektu 5 % - tami z vlastných zdrojov.  

Vzhľadom k neúmerne dlho trvajúcemu procesu verejného obstarávania bol na úrovni 

ASFEU na základe žiadosti oddelenia projektovej spolupráce UVLF schválený posun 

realizácie aktivít projektu o 18 mesiacov, t. j. z plánovaného ukončenia v apríli 2012 na 

október 2013. Predĺženie termínu ukončenia realizácie projektu pri objektívnom zdôvodnení 

a predložení detailného harmonogramu činností je v zmysle usmernení poskytovateľa NFP - 

nenávratného finančného príspevku legálnym krokom v implementácii projektu.   

Proces vyhodnotenia postupu verejného obstarávania formou nadlimitnej užšej súťaže 

bol ukončený v prvom štvrťroku roka 2012, a po ukončených procesoch kontroly súladu 

postupov univerzity ako verejného obstarávateľa na úrovni Agentúry MŠ VV a Š SR pre ŠF 

EÚ univerzita pristúpila dňa 19. 3. 2012 k uzavretiu zmluvy o dielo č. 046/2011/V s víťazným 

uchádzačom – spoločnosťou LYNX, s. r. o., Košice a v mesiaci máj 2012 zahájila dodávky 

stavebných prác a IKT technológií v pavilóne P3, P5 a AB Rozhanovce. 

V rámci identického Operačného programu Výskum a Vývoj opatrenia 5.1 Budovanie 

infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia 

podmienok vzdelávacieho procesu bola univerzita úspešná v schvaľovacích procesoch 

ďalšieho, v poradí tretieho nadstavbového projektu pod názvom Zvýšenie kvality vzdelávania 

na UVLF v Košiciach rekonštrukciou výukových priestorov, dobudovaním infraštruktúry 

a IKT   v rámci výzvy OPV a V – 2011/5.1/04 – SORO.  
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                   Strategickým cieľom tohto projektu je odbornými aktivitami nadviazať na 

predchádzajúce dva projekty a modernizovať a rekonštruovať priestory pavilónu  P 19 vrátane 

jeho vnútorného vybavenia, dodať zariadenia a prístroje do experimentálneho zverinca 

v pavilóne P 19 a modernizovať IKT siete v areáli UVLF.     

Implementácia predmetného projektu je v prvopočiatočných štádiách, dňa 19.10.2012 

bola medzi univerzitou a poskytovateľom NFP – Agentúrou MŠ VV a Š SR pre ŠF EÚ 

podpísaná zmluva o poskytnutí NFP č. 057/2012/5.1/OPVaV, kde v článku 3. Výdavky 

projektu a NFP je zazmluvnená suma celkových oprávnených výdavkov projektu v čiastke 

3 762 335,88 €.  V najbližšom období univerzita pristúpi k vyhláseniu verejnej súťaže – 

nadlimitnej zákazky so zámerom zabezpečiť transparentný výber budúceho dodávateľa 

tovarov, prác a služieb, ktoré sú obsiahnuté v schválenom rozpočte projektu.     

V rámci Operačného programu Výskum a Vývoj opatrenia 2.2 Podpora aplikovaného 

výskumu, vývoja a transferu technológií a výzvy na podporu budovania kompetenčných 

centier univerzita uspela v hodnotiacich kritériách v roku 2011 v pozícii vedľajšieho partnera 

projektu Kompetenčné centrum pre biomodulátory a  výživové doplnky (Probiotech), spolu 

s Ústavom fyziológie HZ SAV (hlavný partner) a v roku 2012 naštartovala implementáciu 

projektu procesmi verejného obstarávania, ktoré zatiaľ nie sú ukončené z dôvodu dolaďovania 

technických špecifikácií jednotlivých zariadení a vybavení. Cieľom projektu je vybudovanie 

kompetenčného centra  na výskum a vývoj potencovaných probiotík, biomodulačných 

prípravkov a funkčných potravín, patentovanie uložených kmeňov mikroorganizmov pre 

preventívne a terapeutické použitie, testovanie prípravkov, ktoré budú experimentálne 

overené in vivo a následne patentované (ako nový preventívny alebo terapeutický prípravok).  

Projekt sa nachádza v počiatočnej fáze realizácie, v štádiu prípravy je vypísanie 

verejnej súťaže na obstarávanie tovarov, prác a služieb podľa schváleného rozpočtu projektu, 

v ktorom zazmluvnená suma pre univerzitu predstavuje 899 999,88 €, z ktorej univerzita 

získava 95 % vo forme nenávratného finančného príspevku a povinne spolufinancuje aktivity 

projektu 5 % - tami z vlastných zdrojov.                         

V rámci Operačného programu Vzdelávanie opatrenia 1.2 a výzvy Vysoké školy 

a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti vďaka úspešnému 

schvaľovaciemu konaniu univerzita od roku 2010 implementuje projekt pod názvom Nové 

študijné programy a vzdelávanie na UVLF, 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 jeho využitie v canisterapii a hipoterapii a študijný program neurovedy), špecifickými 

cieľmi projektu sú spracovanie a akreditácia nových študijných programov na UVLF 

a vzdelávanie interných ľudských zdrojov na UVLF. Zazmluvnená suma oprávnených 

výdavkov projektu predstavuje čiastku 1 049 997,98 €, z toho nenávratný finančný príspevok 

tvorí 95 % a univerzita spolufinancuje aktivity projektu 5 % - tami z vlastných zdrojov.   

               Realizácia projektu v roku 2012 pozostávala z príprav študijných materiálov  

odbornými pedagogickými kapacitami a z príprav akreditačného spisu. Zároveň boli 

realizované kurzy výučby anglického jazyka a kurzy výpočtovej techniky – počítačové 

zručnosti, účastníkmi ktorých sú pedagogickí zamestnanci UVLF a manažment UVLF.  

Prefinancovanie vzdelávacích aktivít projektu – personálnych výdavkov a spotrebného 

materiálu (bežných výdavkov) predstavuje k  30. 11. 2012 finančnú čiastku 353 939,99 €. 

Implementácia  projektu pokračuje aj v roku 2013, ukončenie realizácie aktivít projektu je 

predikované na apríl 2013. 

              V rámci Operačného programu Vzdelávanie opatrenia 1.2 a výzvy Podpora 

inovatívnych foriem vzdelávania na vysokých školách a rozvoj ľudských zdrojov vo výskume 

a vývoji univerzita uspela v roku 2011 v schvaľovacom konaní  s projektom pod názvom 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach zvyšuje kvalitu svojho 
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vzdelávania, cieľom ktorého je pripraviť východiskovú pozíciu pre kontinuálne 

celouniverzitné zvyšovanie kvality v oblasti vzdelávania. Projekt je realizovaný v 4 etapách, 

ktoré pozostávajú z vybudovania infraštruktúry vhodnej pre zvyšovanie kvality 

vysokoškolského vzdelávania, z tvorby pilotných vzdelávacích modulov, zo zavedenia 

informačného systému WiKi a z implementácie systému priameho merania kvality 

vysokoškolského vzdelávania. Zazmluvnená suma oprávnených výdavkov projektu 

predstavuje čiastku 583 441,33 €, z toho nenávratný finančný príspevok tvorí 95 % 

a univerzita spolufinancuje aktivity projektu 5 % - tami z vlastných zdrojov. Do priamej 

realizácie zadefinovaných aktivít projektu vstúpila univerzita v januári 2012, doba 

implementácie projektu je nastavená do decembra 2013. Na implementácii projektu v rámci 

jeho administrácie – monitoringu, publicity a finančnej realizácie – prípravou žiadostí o 

platbu  sa podieľa dodávateľsky spoločnosť Eurodotácie Žilina, a. s.  

 Pre UVLF má v rámci pedagogického procesu nezastupiteľné miesto z pohľadu 

výučby hygieny potravín výučbové pracovisko pre porážku hospodárskych zvierat a 

spracovanie mäsa. V roku 2012 sa v Zemplínskej Teplici podarilo sprevádzkovať bitúnok, 

ktorý bude poskytovať priestor a podmienky na realizáciu praktickej výučby v oblasti hygieny 

potravín. Táto problematika predstavuje významnú súčasť štúdia a profilácie absolventa 

UVLF hlavne v profesii veterinárny lekár. Výučba niektorých študijných predmetov z oblasti 

hygieny potravín ako hygiena a technológia mäsa, prehliadka jatočných zvierat a mäsa, 

veterinárno-hygienický dozor a pod., sú 

nevyhnutné súčasti štúdia na to, aby absolvent 

štúdia mohol vykonávať dozor nad hygienou 

produkcie potravín, aby získal odborné 

vedomosti v oblasti výkonu potravinového 

dozoru nad výrobou potravín živočíšneho 

pôvodu, manipulácie s nimi a ich uvádzaním do 

obehu, oboznámil sa s prevádzkou, 

technologickými procesmi výroby, hygienickými 

podmienkami pri spracovaní potravín vo 

výrobných potravinárskych podnikoch. Treba si 

však aj uvedomiť, že problematika hygieny 

potravín v oblasti spracovania živočíšnych komodít, technológie výroby a kvality mäsa 

a mäsových výrobkov, problematika HACCP a správnej výrobnej praxe sa dotýka štúdia 

a profilu absolventa aj ďalších študijných programov na UVLF, a to bezpečnosť krmív 

a potravín, a trh a kvalita potravín. Realizácia časti praktickej výučby tejto odbornej 

problematiky si preto podobne ako u klinických disciplín vyžaduje taktiež realizáciu výučby 

v  podmienkach prevádzok, medzi ktoré nezastupiteľne patria aj bitúnky. Pretože prevádzky 

potravinárskych podnikov sú pre praktickú výučbu v oblasti hygieny potravín tak potrebné, 

ako pre výučbu klinických predmetov klinické pracoviská, vedenie univerzity hneď po zmene 

užívateľa bitúnku v Zemplínskej Teplici  vykonalo potrebné kroky v prospech zabezpečenia 

zachovania kontinuity jej prevádzky a realizácie praktickej výučby vo vlastnej potravinárskej 

prevádzke. Doterajší stav, keď sme pri zabezpečovaní praktickej výučby jednotlivých 

študijných predmetov z tejto oblasti boli odkázaní len na externé prevádzky, sa týmto zmenil. 

Vlastný bitúnok tak okrem iných externých prevádzok umožní zabezpečiť výkon významnej 

časti praktickej výučby pre viaceré študijné programy a študijné predmety.  

Uvedenie bitúnku do prevádzky je len konečný stav, ktorému predchádzal náročný 

a dlhší proces napĺňania požiadaviek a podmienok požadovaných pre schvaľovanie 

potravinárskych prevádzok, pre splnenie priestorových, technických, technologických, 

materiálnych a iných nevyhnutných hygienických podmienok na požadovaný druh a rozsah 

činností ustanovených súčasnou legislatívou – zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej 

http://www.uvlf.sk/sk/organizacna-struktura/vyucbove-pracovisko-pre-porazku-hospodarskych-zvierat-a-spracovanie-masa
http://www.uvlf.sk/sk/organizacna-struktura/vyucbove-pracovisko-pre-porazku-hospodarskych-zvierat-a-spracovanie-masa
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starostlivosti a nariadenia vlády SR č. 359/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na 

niektoré potravinárske prevádzkarne. Celý proces sprevádzkovania začal po ukončení nájmu 

predchádzajúcemu prevádzkovateľovi bitúnku v auguste 2011. Vedenie UVLF už od začiatku 

vyslovilo záujem vykonávať v objekte činnosť rovnakého druhu a rozsahu. Intenzívne sa do 

celého procesu sprevádzkovania od začiatku 

vložilo vedenie ŠPP v Zemplínskej Teplici, ktoré 

túto aktivitu uviedlo aj v návrhu dlhodobého 

zámeru rozvoja UVLF. Na jej pleciach ležala celá 

oblasť zabezpečovania riešenia vzniknutých 

personálnych, prevádzkových, priestorových, 

materiálno-technických a technologických 

požiadaviek pre opätovné sprevádzkovanie 

bitúnku. Objekt bol od predchádzajúceho 

prevádzkovateľa prevzatý v stave, ktorý nespĺňal 

požiadavky na prevádzku bitúnku. Posúdenie 

reálneho stavu priestorov objektu a jeho 

technologického vybavenia poukázalo na to, že objekt bol zanechaný v zlom hygienickom, 

technickom a technologickom stave. Bolo nutné vykonať opakovane dôkladnú asanáciu 

objektu spočívajúcu hlavne v mechanickej a chemickej očiste podláh, stien, technologických 

zariadení, v odstránení uhynutých tiel a exkrementov hlodavcov. Nasledovala opakovaná 

dezodorizácia, deratizácia a dezinsekcia na zabránenie opätovnému zamoreniu objektu 

hmyzom a hlodavcami. Boli vykonané stavebné úpravy, opravy technologických zariadení 

s následnými očisťovacími prácami, nátery zárubní, dverí, stropov a častí technologických 

liniek po vykonanej chemickej očiste. Rekonštrukčné práce a opravy sa týkali podláh, stropov 

aj stien. Vymieňali, opravovali a utesňovali sa dvere, adaptovalo sa sociálne zázemie pre 

personál, veterinárny dozor a študentov, kompletnou revíziou prešla elektroinštalácia, plyn, 

rozvody vody, chladiarenská technológia, kúrenie aj odpad. V dôsledku predchádzajúcich 

problémov s vodou bol zabezpečený prívod vody z nového zdroja. Okrem týchto 

rekonštrukčných a adaptačných stavebných a technických prác bolo potrebné pre činnosť 

bitúnku technologicky zabezpečiť aj niektoré nové zariadenia, prístroje a nástroje. 

V neposlednom rade bolo nutné riešiť aj personálnu otázku na zaistenie činnosti bitúnku 

odborne spôsobilým personálom.  

V novembri 2012 prevádzka potravinárskeho podniku – bitúnku prevádzkovaného 

ŠPP Zemplínska Teplica schválená príslušnou RVPS, čo umožnilo ešte na záver zimného 

semestra realizovať praktickú výučbu a bitúnok sa stal neoddeliteľnou súčasťou našich 

výučbových zariadení a prispeje tak významnou mierou k vyššej kvalite výchovno-

vzdelávacieho procesu na UVLF.  

V decembri 2012 bolo UVLF 

doručené rozhodnutie Štátnej veterinárnej 

a potravinovej správy SR o schválení 

pokusného zariadenia na vykonávanie 

klinických experimentov na klinike vtákov,  

exotických a voľne žijúcich zvierat. Proces 

schvaľovania experimentálneho zariadenia 

začal z dôvodu, že pôvodné rozhodnutie 

o platnosti existujúceho experimentálneho 

zariadenia na bývalej I. internej klinike 

stratilo platnosť prijatím nového nariadenia 

vlády č. 23/2009 Z. z. Bolo preto potrebné 

naplniť požiadavky, ktoré regulujú oveľa 



55 

 

prísnejší režim podmienok WELPHARE a administratívy súvisiacej s vykonávaním 

klinických experimentov na zvieratách. Logickou motiváciou bolo vyhovenie legislatívnym 

požiadavkám už aj z dôvodu realizácie takých klinických experimentov, ktoré spĺňajú 

požiadavky akceptácie publikácií v mnohých vedeckých časopisoch a umožňujú tak 

doktorandom na klinických pracoviskách splniť aj požiadavky vyplývajúce z ich 

postgraduálneho štúdia. Už aj z dôvodu rozšírenia profilácie uvedeného klinického pracoviska 

o druhy malých cicavcov bolo rozhodnuté rozšíriť pôvodné druhové zastúpenie zamerané na 

hydinu aj na kategóriu morčiat a králikov. Na zabezpečenie potrebných požiadaviek 

príslušného nariadenia vlády boli z centrálnych zdrojov univerzity vykonané stavebné 

adaptačné a rekonštrukčné úpravy priestorov, riešila sa potreba sanitárnej čierno-bielej 

prevádzky experimentálneho zariadenia, bola vykonaná revízia elektroinštalácie, zakúpenie 

klimatizácie a odvlhčovačov. Priestory zariadenia tak disponujú nútenou klimatizáciou 

a potrebným hygienickým a klinickým vybavením.  Rozhodnutím ŠVPS SR bolo pokusné 

zariadenie schválené na vykonávanie pokusov v nasledovných počtoch zvierat: 50 ks morčiat, 

20 ks králikov a 120 jedincov kura domáca. Platnosť získaného rozhodnutia je na dobu 

neurčitú a je podmienené dodržaním požiadaviek na ochranu zvierat určených na pokusné 

alebo iné vedecké účely.  

Pretože klinické vzdelávanie je neoddeliteľnou súčasťou výchovy veterinárneho lekára 

na veterinárskych vysokých školách, budovanie a zlepšovanie materiálno-technického 

zabezpečenia kliník patrí medzi priority vedenia univerzity v rámci zámerov ďalšieho 

zvyšovania kvality veterinárneho vzdelávania na UVLF a v úsilí o skvalitnenie klinického 

vzdelávania a výkonu klinickej činnosti s jej realizáciou podľa druhového prístupu. Klinické 

pracoviská predstavujú výučbovú základňu, kde študenti získavajú praktické zručnosti pri 

transformovaní získaných teoretických vedomosti do praxe.  

Dôležitou súčasťou procesu organizačných zmien klinických pracovísk bolo aj 

následné prispôsobovanie materiálno-technickej základne a priestorového zabezpečenia pre 

úspešné realizovanie úloh vyplývajúcich z uvedeného procesu. Základom týchto aktivít boli 

rekonštrukcie a adaptácie pôvodných ustajňovacích a výučbových zariadení a priestorov. 

Poznajúc však reálny stavebný a technický stav existujúcich pôvodných objektov bolo zrejmé, 

že ísť len touto cestou realizácie zámerov a plnenia 

požiadaviek kladených na modernú vzdelávaciu 

inštitúciu nie je udržateľné. Preto vedenie univerzity 

pre potreby zabezpečenia realizácie výučby 

klinických disciplín podľa druhového prístupu popri 

uvedených aktivitách intenzívne pracovalo aj na 

spracovávaní projektov výstavby nových objektov.  

Stavba objektu P18 – klinické ustajňovacie 

priestory, ktorá sa začala v roku 2010, bola 

realizovaná vďaka účelovým finančným prostriedkom 

získaným z ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Potreba budovania nových 

objektov v rámci riešenia materiálno technických a priestorových potrieb kliník vychádzala zo 

skutočností uvedených aj v dôvodovej správe pri návrhu zmien organizačnej štruktúry 

klinických pracovísk. V nej sa uvádza, že hospitalizačné a ustajňovacie priestory súčasných 

kliník sú poväčšine v nevyhovujúcom, v niektorých prípadoch až v havarijnom stave a ich 

stav je potrebné riešiť z pohľadu bezpečnosti práce pracovníkov a študentov, efektívnejšieho 

využitia priestoru, technológií a ošetrujúceho personálu, welfare ustajnených, resp. 

hospitalizovaných zvierat, a tým zlepšenia obrazu školy u študentov a majiteľov zvierat, 

zabezpečenia štandardných ustajňovacích a hospitalizačných priestorov a podmienok pre ich 

akreditáciu pre potreby publikovateľnosti výsledkov z vykonávaných klinických štúdií 

a experimentov. V neposlednom rade sa tak zabezpečilo aj zlepšenie služieb lekárov, 
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vytvorilo sa lepšie zázemie  pre prácu doktorandov a vedeckých pracovníkov, plánovanie, 

tvorbu a realizáciu vedeckých projektov a podstatne sa zvýšil kredit pracovísk aj z pohľadu 

medzinárodnej spolupráce. 

Väčšia časť nového objektu klinických ustajňovacích priestorov patrí klinike koní, 

v časti tohto objektu sa nachádzajú tiež samostatné priestory aj pre kliniku prežúvavcov pre 

realizáciu edukačného procesu, klinickej a vedecko-výskumnej činnosti u malých 

prežúvavcov. Tento moderný polyfunkčný objekt bol postavený na mieste objektu pôvodných 

prevažne maštaľných priestorov slúžiacich striedavo 

počas niekoľkých desaťročí viacerým pracoviskám 

univerzity – chirurgii a ortopédii, vnútorným 

chorobám prežúvavcov a ošípaných, ale aj malým 

zvieratám, klinike koní, vtákov a v istom období 

dokonca aj vojenskej katedre. Dokončením objektu 

pracovníci kliniky koní a kliniky prežúvavcov dostali 

do užívania úplne nové moderné priestory 

zodpovedajúce súčasným požiadavkám na výučbu, 

vedecko-výskumnú činnosť a prevádzku daného 

druhu objektov. Opodstatnenosť a potreba výstavby 

tohto nového objektu potvrdzujú neustále sa opakujúce prevádzkové problémy v pôvodnom 

objekte v ostatných rokoch – často nefunkčná kanalizácia, vlhnutie stien, zatekanie, 

nevyhovujúca podlaha, premnožené hlodavce a pod. Pôvodný objekt už nevyhovoval 

súčasným požiadavkám na ustajnenie, hospitalizáciu, mal nevyhovujúce sociálne zázemie pre 

študentov, pedagógov a ošetrujúci personál. Viacúčelovosť tohto objektu, ktorý je 

v porovnaní s pôvodným dvojpodlažný, dokumentujú okrem 19 ustajňovacích priestorov – 

boxov pre kone (z toho 5 aj s výbehmi na 1. nadzemnom podlaží v časti objektu kliniky koní) 

aj sklad náradia a pomôcok pre zabezpečenie starostlivosti a ošetrovania koní, umyváreň pre 

kone, vyšetrovňa s priamym prepojením na sklad zdravotného materiálu a prípravovňa 

materiálu na ošetrenie pacientov, miestnosť pre ošetrovateľov s kuchynkou, kompletné 

sociálne zázemie pre študentov aj personál pracoviska, samostatná šatňa pre študentov, 

samostatné rehabilitačné - lokomočné oddelenie pre kone. Na druhom nadzemnom podlaží sa 

nachádza oddelený veľký sklad objemového krmiva a slamy a administratívna časť 

zahŕňajúca sociálne priestory, cvičebňu s didaktickou miestnosťou pre pedagogických 

pracovníkov, apartmán na  ubytovanie hostí, 4 pracovne pre službukonajúceho lekára, 

doktorandov a študentov absolvujúcich klinické praxe. V časti objektu patriacej klinike 

prežúvavcov sa na prvom nadzemnom podlaží nachádza 17 ustajňovacích kotercov pre ovce 

a kozy s možnosťou oddeleného ustajnenia experimentálnych zvierat a hospitalizovaných 

pacientov. Okrem toho je tu aj vyšetrovňa, sklad jadrového krmiva a pracovného náradia, 

sociálne priestory, šatňa pre študentov, miestnosť pre ošetrovateľov, laboratórium a miestnosti 

pre službukonajúceho lekára a lieky, zdravotný materiál a nástroje používané pre vyšetrovanie 

a terapeutické zákroky na pacientoch. Na druhom nadzemnom podlaží je umiestnený sklad 

objemového krmiva a samostatné administratívne priestory zahŕňajúce sociálne zázemie, 2 

seminárne cvičebne a pracovňu pre študentov vykonávajúcich klinické praxe. Celý objekt je 

vykurovaný a zabezpečený potrebnou vzduchotechnikou s automatickou reguláciu 

temperovania priestorov.  

Nový moderný polyfunkčný objekt a jeho priestory v plnej miere zodpovedajú 

súčasným potrebám na výučbu, klinickú ako aj vedecko-výskumnú činnosť. Prispieva 

k zlepšeniu výkonu nepretržitej veterinárnej starostlivosti, kvalitnej odbornej veterinárnej 

činnosti pre verejnosť a získavaniu kreditu špičkových klinických pracovísk v chovateľskej 

praxi. Veríme, že v budúcnosti pribudnú ďalšie finančné prostriedky a univerzite sa podarí 

realizovať plánované zámery a projekty aj pre ďalšie kliniky, čo bude významným posunom 
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vpred pri tvorbe kvalitného a moderného výučbového zázemia a upevňovaní postavenia našej 

univerzity v priestore európskych veterinárnych škôl.  

Dňa 30. apríla 2012 sa za účasti vedenia univerzity, pracovníkov kliniky ošípaných, 

prednostov kliník, predsedu AS UVLF a ďalších pracovníkov UVLF a realizátorov prác 

uskutočnilo slávnostné odovzdanie nových 

priestorov do užívania pre kliniku ošípaných. 

Symbolické prestrihnutie pásky pri vstupe do 

priestorov kliniky vykonal rektor UVLF prof. 

MVDr. Emil Pilipčinec, PhD. Následne si 

prítomní prezreli priestory nového pracoviska, 

ktoré im boli prezentované prednostom kliniky 

prof. MVDr. Petrom Reichelom, CSc.  

Samostatná klinika ošípaných vznikla 

v rámci zmien organizačnej štruktúry pracovísk 

v roku 2007 ako jedna z piatich 

novovytvorených kliník v zmysle rozhodnutia 

realizácie výučby klinických študijných predmetov podľa nového učebného plánu 

zohľadňujúceho druhový prístup a európsky štandard orientácie veterinárneho vzdelávania 

a praxe podľa druhov zvierat. Podstatou vzniku nových kliník bolo postupné organizačné 

a priestorové riešenie a usporiadanie týchto pracovísk umožňujúce ich samostatnú 

administratívnu, pedagogickú, vedecko-výskumnú a klinickú činnosť. Základom vzniku 

kliniky ošípaných bola pôvodná II. interná klinika vykonávajúca pedagogickú, vedeckú  

a klinickú činnosť v oblasti produkčných zvierat – prežúvavcov a ošípaných. Dve novo 

vzniknuté kliniky pôsobili v pôvodných priestoroch len čiastočne administratívne samostatne. 

Najväčším problémom bolo pre úplné odčlenenie sa od kliniky prežúvavcov nájsť vhodné 

priestorové riešenie pracoviska. Nakoniec sa však v  spolupráci s vedením univerzity 

a prednostu kliniky ošípaných vhodné priestory našli v objekte P-17 na 1. nadzemnom podlaží 

v priestoroch, ktoré aj patrili pôvodne II. internej klinike. Nebolo treba nové stavby, len 

prehodnotiť stav využitia existujúcich priestorov.  

Vedenie univerzity podporilo návrhy a požiadavky pracovníkov kliniky ošípaných  

a pôvodné priestory prešli komplexnou adaptáciu a rekonštrukciou zohľadňujúcou potreby 

komplexného zabezpečenia administratívneho chodu samostatného pracoviska, zabezpečenia 

laboratórnej činnosti a pedagogického procesu. Celý proces adaptácie a rekonštrukcie sa 

podarilo realizovať za rekordne krátky čas – 3 mesiace. Súčasné priestorové usporiadanie 

kliniky ošípaných zahŕňa samostatnú a komplexnú administratívnu časť aj s dvoma 

laboratóriami a ďalšiu samostatnú časť pre vykonávanie pedagogickej činnosti s dvomi 

vstupmi do 3 cvičební umožňujúcich  vykonávanie aj viacerých cvičení súčasne. V týchto 

priestoroch sú 2 samostatné šatne ako aj sociálne zariadenia pre študentov.  Priestory objektu 

prešli komplexnou rekonštrukciu interiéru (miestnosti, obklady, podhľady, výmena okien, 

rekonštrukcia kúrenia, sociálne zázemie, výmena podláh), ako aj exteriéru (zateplenie fasády, 

oprava časti strechy). Okrem toho boli jednotlivé miestnosti v zmysle ich využívania 

zariadené následne aj potrebným nábytkom. 

 V roku 2012 z vlastných zdrojov boli adaptované aj priestory ústavu genetiky. 

Nevyhovujúce okná boli vymenené za moderné, ktoré spĺňajú požiadavky na tepelno-izolačné 

vlastnosti, boli urobené nové obklady, opravené podlahy a omietky. V priebehu mesiacov 

február až máj 2012 sa realizovala komplexná rekonštrukcia  pavilónu č. 16,  v ktorom je 

umiestnený  Ústav genetiky Katedry biológie a genetiky UVLF v Košiciach. Rekonštrukcia 

budovy ústavu začala laboratórnym traktom, ktorý pozostáva z laboratória cytogenetiky,  

miestnosti pre kultivácie  tkanivových kultúr  so sterilným boxom,  laboratória pre 

molekulovú genetiku, miestnosti pre  umývanie a sterilizáciu laboratórneho skla  a miestnosti, 
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ktorá bola naprojektovaná ako   pracovňa pre vedeckých pracovníkov a študentov pracujúcich 

v laboratóriách. Prestavba bola skutočne komplexná, od položenia podláh, cez nové omietky 

a obklady, až po vnútornú inštaláciu nových rozvodov, plastových okien a dverí. V súčasnom 

období laboratórne priestory ústavu genetiky 

(89,6 m
2
) spĺňajú vo všetkých ohľadoch vrátane 

laboratórneho nábytku požiadavky pre GLP v 

oblasti, ktorou sa ústav zaoberá.  Druhá fáza 

rekonštrukcie pozostávala z  celkovej prestavby 

štyroch  pracovní, dvoch miestností pre 

fluorescenčnú a konvenčnú mikroskopickú 

techniku a vyhodnocovacie zariadenie,  

spojovacích chodieb, skladových priestorov, 

sociálneho zariadenia a spŕch. Opäť išlo o 

totálnu rekonštrukciu od novopoložených 

podláh, cez omietky, obklady, elektrické 

rozvody, inštalácie vody a kúrenia, osadenie 

plastových okien a dverí, až po internetové a intranetové pripojenie s aplikáciou 

zabezpečovacích prvkov. Prestavba  zahŕňala  miestnosti o celkovej ploche 127,9 m
2
. 
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XI. MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY VYSOKEJ ŠKOLY 

 

UVLF je členom viacerých medzinárodných organizácií, v ktorých dôstojne zastupuje 

Slovenskú republiku. Významná a v oblasti veterinárskeho vzdelávania, z celoštátneho  

i medzinárodného hľadiska, je nezastupiteľná úloha univerzity pri spolupráci s ostatnými 

veterinárskymi vysokými školami v zahraničí. Spolupráca s inými vysokými školami je 

realizovaná v rámci aktívneho členstva univerzity v nasledovných svetových, európskych  

a národných združeniach –  Svetová organizácia veterinárnych lekárov (WVA – World 

Veterinary Association), Európske združenie inštitúcií pre veterinárne vzdelávanie (EAEVE – 

European Association of Establishments for Veterinary Education),  Európska výmenná sieť 

veterinárnych študentov a zamestnancov (VetNEST – Veterinary Network of Students Staff 

Transfer), Európsko-stredomorská spoločnosť pre ochranu voľnežijúcej fauny (WAVES – 

Wild Animals Vigilance Euromediterranean Society), Združenie univerzít Karpatského 

regiónu (ACRU –  Association of Carpathian Region Universities) a Slovenská akademická 

asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC - Slovak Academic Association for 

International Cooperation). Za najvýznamnejšiu považujeme spoluprácu s ostatnými 

veterinárnymi školami v rámci EAEVE a VetNEST-u, predovšetkým s Veterinárnou  

a farmaceutickou univerzitou  Brno, Fakultou veterinárnych vied Univerzity Sv. Štefana  

v Budapešti, Veterinárnou fakultou Univerzity v Ľubľane, Univerzitou veterinárskej medicíny 

vo Viedni, Fakultou veterinárskej medicíny Poľnohospodárskej univerzity vo Vroclave, 

Fakultou veterinárskej medicíny Univerzity v Záhrebe. 

ACRU –  Asociácia univerzít karpatského regiónu – je medzinárodná asociácia 

združujúca vysokoškolské inštitúcie rôzneho zamerania zo Slovenska, Maďarska, Poľska, 

Rumunska, Srbska a Ukrajiny. Šestnásť univerzít z piatich krajín karpatského regiónu (okrem 

Ukrajiny) založilo v roku 1994 túto asociáciu s cieľom podporovať a rozvíjať spoluprácu 

medzi členskými vysokými školami v tomto regióne i so vzdelávacími inštitúciami na celom 

svete. V súčasnosti má ACRU 24 členov a o členstvo požiadali aj ďalšie univerzity, najmä  

z Ukrajiny. Asociácia je registrovaná na Slovensku ako nezisková organizácia a jej sídlo je 

totožné s adresou UVLF a generálnym sekretárom tejto medzinárodnej organizácie sa stala 

prorektorka UVLF prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. Hlavnou úlohou ACRU je prehĺbiť 

akademickú, vedeckú a kultúrnu spoluprácu medzi členmi asociácie, ktorých okrem iného 

spája aj mnohokrát spoločný historický a kultúrny rozvoj v tomto regióne. Zámerom je aj 

koordinácia rôznych aktivít v oblasti medzinárodných vzťahov univerzít, v oblasti prenosu 

informácií a poznatkov, a tiež výmena a podpora kontaktov medzi členskými univerzitami  

a zainteresovanými tretími stranami najmä v oblasti mobilít. ACRU je takisto zameraná na 

propagáciu spoločenského, vzdelávacieho a technologického pokroku susediacich krajín.  

V rámci asociácie vznikli tri pracovné skupiny – výskumná (delí sa na podskupinu 

medicínskych vied, spoločenskovedných a ekonomických vied, prírodných a technických 

vied), vzdelávacia a pracovná skupina zameraná na financovanie a medzinárodné vzťahy. 

Členstvo v ACRU sa neobmedzuje len na karpatský región, ale asociácia je otvorená aj 

univerzitám z iných regiónov.  

V dňoch 20. 9. – 22. 9. 2012 sa v na pôde University of Veterinary Medicine  

vo Viedni konalo ďalšie zasadnutie VetNEST-u (Veterinary Network of European Student 

and Staff Transfer). Našu univerzitu na podujatí zastupovali  prof. MVDr. Emil Pilipčinec, 

PhD., rektor, prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu 

činnosť, a  prof. Ing. Oľga Ondrašovičová, CSc., prorektorka pre zahraničné a doktorandské 

štúdium. Hlavným programom konferencie bolo vyhodnotenie správ jednotlivých 

veterinárnych univerzít (fakúlt) zameraných na vyhodnotenie zmien študijných plánov 

a zmien v manažmente organizácií. Ďalším bodom rokovania bolo vyhodnotenie výmenného 
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stredoeurópskeho programu CEEPUS zameraného na mobility študentov, doktorandov 

a učiteľov.  Bola dohodnutá organizácia summer schools, vytváranie spoločných študijných 

magisterských a doktorandských študijných programov a výmenné týždenné exkurzie medzi 

spolupracujúcimi univerzitami. 

Na konferencii bol zvolený nový prezident VetNEST-tu, ktorým sa stal prof. MVDr. 

Emil Pilipčinec, PhD., rektor UVLF, a nová generálna sekretárka prof. MVDr. Jana 

Mojžišová, PhD., prorektorka UVLF.  
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XII. SYSTÉM KVALITY 

 

Efektívnosť a kvalita výchovno-vzdelávacej a vedecko-výskumnej práce sa na UVLF 

hodnotí na úrovni univerzitnej, národnej a 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 stáže, 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 aktualizované, zahŕňajú hodnotenie výchovno-

vzdelávacej, vedecko-výskumnej a ďalšej tvorivej činnosti každého tvorivého pracovníka 

univerzity. Hodnotenie sa vykonáva periodicky každý rok od roku 2000, vždy za ostatné tri 

roky a je zverejňované na intranetovej stránke univerzity. 

Na úrovni národnej je univerzita hodnotená Akreditačnou komisiou Slovenskej 

republiky a nezávislou rankingovou a ratingovou agentúrou ARRA. 

UVLF v Košiciach sa dlhodobo snaží o kvalitu tak v oblasti vedecko-výskumnej, ako 

aj v oblasti pedagogickej, a za týmto účelom sa snaží vypracovať vlastné štandardizované 

postupy na hodnotenie kvality, ktoré majú odrážať špecifickosť postavenia univerzity  

v systéme slovenských vysokých škôl.  

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 

dodržiavanie, dosahovanie stanovených cieľov z mimodotačných zdrojov. 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. Na univerzitnej úrovni sa tiež prijímajú opatrenia, ktoré 

vedú k cieľu zvyšovať kvalitu pedagogického procesu vo všetkých jeho zložkách. 

Odporúčanie hodnotiť kvalitu pedagogického procesu prostredníctvom študijných výsledkov 

nepovažuje vedenie univerzity za dobrý nástroj, nakoľko efekt by mohol byť aj opačný a 

veľmi tendenčný. Za najlepšie hodnotenie kvality študentov považuje univerzita ich 

hodnotenie v popromočnej praxi najmä zo strany zamestnancov štátnej správy vo veterinárnej 

oblasti a aj zo strany súkromných veterinárnych lekárov ako dvoch najväčších 

zamestnávateľov absolventov univerzity. 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach zaviedla v roku 2011 

medzinárodne uznávaný systém riadenia Spoločný systém hodnotenia kvality, tzv. CAF. Jedná 

sa o systém riadenia určený pre ministerstvo školstva a vysoké školy a univerzity. Jeho obsah 

je založený na metodike Spoločného systému hodnotenia kvality 2006 (Common Assessment 
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Framewrok – model CAF) prezentovanej na 4. medzinárodnej konferencii o kvalite 

vo verejnej správe Európskej únie, uskutočnenej v Tampere (Fínsko) v dňoch 27.– 29. 

septembra 2006. Model CAF je poskytnutý organizáciám európskeho verejného sektora ako 

jednoduchý nástroj na aplikáciu techník manažérstva kvality, ktorého cieľom je zlepšovanie 

výkonnosti. Poskytuje samohodnotiaci systém koncepčne blízky hlavným nástrojom 

komplexného manažérstva kvality, zvlášť modelu výnimočnosti EFQM, prispôsobený 

organizáciám verejného sektora berúc do úvahy ich špecifiká. 

Na UVLF bol vytvorený CAF tím, pod vedením garanta implementácie CAF 

prorektora doc. MVDr. Petra Korima, CSc., a vedúcej pracovnej skupiny prorektorky prof. 

MVDr. Jany Mojžišovej, PhD.  Hlavným cieľom bolo, aby sa UVLF začala výraznejšie 

orientovať na rozvíjanie kvality, zvyšovanie efektívnosti a vlastnej výkonnosti za pomoci 

nástrojov kvality. Bola vypracovaná samohodnotiaca správa, ktorá bola predložená Úradu pre 

normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Zástupcovia tohto úradu navštívili UVLF v júli 

2012  a vykonali hodnotenie jednotlivých kritérií  na mieste.  

Univerzita využijúc  model CAF sa v roku 2012 zapojila do XIII. ročníka súťaže 

Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu. Na základe výsledkov uvedenej súťaže 

univerzita získala spomedzi osemnástich zúčastnených v kategórii C3 – iné organizácie 

verejného sektora –  Ocenenie za zapojenie sa do súťaže.  

V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách študent má právo sa 

vyjadriť ku kvalite výučby a o učiteľoch. Na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie  

v  Košiciach toto prebieha formou anonymného dotazníka, ktorý hodnotí odbornú 

a pedagogickú zdatnosť učiteľa ako aj kvalitu výučbového procesu v rámci predmetu. Študent  

vyplní dotazník minimálne raz za akademický rok, najlepšie po absolvovanej skúške 

z príslušného predmetu. V rámci celkového hodnotenia organizácie vyučovacieho procesu 

študent hodnotí osnovy a sylabus predmetu, organizáciu vyučovacej hodiny, kvalitu 

a dostupnosť študijného materiálu, kvalitu technického vybavenia, úroveň praktickej výučby 

a objektívnosť kritérií hodnotenia. Pri celkovom hodnotení osobnosti učiteľa študent hodnotí 

zrozumiteľnosť učiteľovho výkladu, reakcie učiteľa na otázky študentov, profesionalitu 

prístupu učiteľa k študentom, ochotu učiteľa konzultovať so študentmi, podnecovanie záujmu 

študenta o predmet, jeho organizačné schopnosti, praktickú zručnosť a praktické skúsenosti, 

istotu a presvedčivosť vo výučbe. Hodnotenie sa vykonáva na základe päťstupňovej škály od 

veľmi nadpriemerné (1) až po veľmi podpriemerné (5). V roku 2012 toto hodnotenie prebehlo 

prostredníctvom AIS. Bolo vyplnených 85 dotazníkov, v ktorých študenti hodnotili študijný 

predmet a 52 dotazníkov, v ktorých študenti hodnotili učiteľa. Vyhodnotených bolo spolu 67 

učiteľov.  Podľa jednotlivých študijných programov sa do hodnotenie zapojili 3 študenti ŠP 

BKaP- DF, 1 študent ŠP BKaP- ExF, 30 študenti z ŠP farmácia, 1 študent z ŠP HP, 1 študent 

z ŠP K-DF a 16 študentov zo ŠP VVL. Oproti predchádzajúcim rokom hodnotenie učiteľa 

a výučby vykonalo výrazne menej študentov, čo súviselo s elektronickou formou dotazníkov. 

Táto aplikácia je funkčná v akademickom informačnom systéme, anonymita hodnotiacich 

študentov je zaručená, zostáva na študentovi, či túto možnosť využije.  

      UVLF sa v roku 2012 zapojila do projektu AHELO (Hodnotenie výsledkov 

vysokoškolského vzdelávania – štúdia uskutočniteľnosti (Assessment of Higher Education 

Learning Outcomes – Feasibility Study, ďalej len „projekt AHELO“) riešeným pod hlavičkou 

MSVVS SR.  Projekt AHELO je zameraný na hodnotenie kvality vysokoškolského 

vzdelávania a jeho cieľom je zistiť, či je možné hodnotiť a porovnávať výsledky 

vysokoškolského vzdelávania medzi jednotlivými krajinami s rôznou kultúrou a jazykmi. 

Predmetom projektu AHELO je vytvorenie nástrojov na hodnotenie výsledkov 

vysokoškolského vzdelávania (learning outcomes), ktoré by boli použiteľné v rôznych 

kultúrnych a jazykových prostrediach a pre rôzne typy vysokoškolských inštitúcií. V rámci 

projektu prebehli testy študentov končiacich vysokoškolské štúdium prvého stupňa 
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(bakalárske štúdium). Testovanie študentov UVLF sa uskutočnilo 30. 4. 2012. 

Inštitucionálnym koordinátor projektu bola prorektorka  prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. 

Testovanie študentov bolo sústredené na všeobecné schopnosti, ktoré by mali získať študenti 

bez ohľadu na odbor štúdia a nevyžadoval žiadne špeciálne vedomosti. Pri absolvovaní testu 

museli  študenti používať kritické myslenie, analytické uvažovanie, riešenie problémov 

a písomnú komunikáciu na vypracovanie odpovedí na niekoľko otázok o hypotetickej, ale 

realistickej situácii na základe spracovania informácií z rôznych zdrojov, ktoré mali 

k dispozícii. Súčasťou testu boli aj úlohy, pri ktorých študent zodpovedal na otázky výberom 

jednej z viacerých ponúknutých odpovedí. Vypracovávanie testov sa robilo prostredníctvom 

počítača. Každý zo študentov mal pridelené svoje používateľské meno a heslo. Po prihlásení 

sa do systému sa mu sprístupnil test, ktorý mal v stanovenom čase vypracovať. Čas pre test 

všeobecných schopností bol 120 minút. 

     Okrem uvedených testov boli o jednotlivých vysokých školách a študentoch 

spracované aj tzv. kontextuálne dotazníky (anonymné), ktoré poskytli základné informácie 

o študentoch, o učiteľoch a o vysokej škole (napríklad demografické profily študentov a ich 

sociálno-ekonomický status, informácie o štruktúre študijných programov a o odbornom 

profile učiteľov a informácie o vysokej škole). Tieto dotazníky vyplnili v rámci testovania 

študenti a mimo testovania inštitucionálny koordinátor a náhodným spôsobom vybraní 

učitelia  školy, ktorí sa podieľajú na vzdelávaní v príslušných oblastiach. Získané informácie 

by mali umožniť objektívnejšie a komplexnejšie porovnávanie výsledkov testov a zároveň 

poskytujú určitý obraz o situácii vo vzdelávacích systémoch zúčastnených krajín.   

     Hoci je projekt primárne chápaný ako výskumná štúdia uskutočniteľnosti vývoja 

a implementácie nástrojov na hodnotenie výsledkov vysokoškolského vzdelávania, prinesie 

každej zúčastnenej   vysokej škole informácie o výsledkoch jej študentov a v závislosti od 

výsledkov projektu aj ich porovnanie s výsledkami podobných inštitúcií v medzinárodnom 

meradle.  

Celkový počet študentov, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia je 140, čo predstavuje 

7,61 %-ný podiel z celkového počtu študentov v slovenskom jazyku. Podľa jednotlivých 

študijných programov počet a podiel z celkového počtu študentov v danom študijnom 

programe je nasledovný: 

-  v ŠP K DF 19 študentov, čo predstavuje 16,81 %, 

-  v ŠP K EF 19 študentov, čo predstavuje 25,33 %, 

-  v ŠP BKaP DF 4 študenti, čo predstavuje 5,97 %, 

-  v ŠP BKaP EF 4 študenti, čo predstavuje 22,22 %, 

-  v ŠP VVL 49 študentov, čo predstavuje 7,74 %, 

-  v ŠP HP 5 študentov, čo predstavuje 2,46 %, 

-  v ŠP F 40 študentov, čo predstavuje 6,09 % z celkového počtu študentov v danom 

študijnom programe. 

 

 V roku 2012 bolo 90 študentov vylúčených zo štúdia pre nesplnenie  podmienok pre 

pokračovanie v štúdiu, z toho 2 študenti v ŠP bezpečnosť krmív a potravín denná forma, 4 

študenti v ŠP bezpečnosť krmív a potravín externá forma,  10 študenti v ŠP kynológia denná 

forma,  11 študenti  v ŠP kynológia externá forma, 8 študenti  v ŠP hygiena potravín, 45 

študenti v ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo a 10 študenti  v ŠP farmácia.  

  V roku 2012 zanechalo štúdium 62 študentov, z toho v ŠP bezpečnosť krmív 

a potravín denná forma 8 študenti,  v ŠP kynológia denná forma 7 študenti, v ŠP kynológia 

externá forma 2 študenti, v ŠP hygiena potravín 11 študentov, v ŠP všeobecné veterinárske 

lekárstvo 28 študentov a v ŠP farmácia 6 študentov. 

 Žiadosť o prerušenie štúdia podalo v roku 2012 spolu 34 študentov, z toho v ŠP 

bezpečnosť krmív a potravín denná forma 1 študent, v ŠP bezpečnosť krmív a potravín 
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externá forma 1 študent,  v ŠP kynológia denná forma 3 študenti, v ŠP kynológia externá 

forma 6 študenti, v ŠP hygiena potravín 3 študenti, v ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo 13 

študenti a v ŠP farmácia 7 študenti. 

  V súlade s čl. 16 študijného poriadku UVLF  požiadalo v roku 2012 o náhradu 

chýbajúcich cvičení 21 študentov, z toho 2 bola žiadosť zamietnutá. Ďalším 17 študentom 

bolo vyhovené zo zdravotných dôvodov,  2 študentom bolo vyhovené z dôvodu reprezentácie 

školy. 
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XIII. KONTAKTNÉ ÚDAJE 

 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, 

IČO: 00397 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 Mojžišová, 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 hodnotenie kvality, e-mail: 

korimp@uvlf.sk 

doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., prorektor pre klinickú činnosť a styk s praxou, e-mail: 

onagy@uvlf.sk 

JUDr. Silvia Rolfová, kvestorka, e-mail: rolfova@uvlf.sk 

Mgr. Ľudmila Kundríková, kancelárka, e-mail: kundrikova@uvlf.sk 
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XIV. SUMÁR 

 

Správa o činnosti zaznamenáva najdôležitejšie fakty zo života univerzity v roku 2012 

v štruktúre predpísanej MŠVVaŠ SR. Uvádza, okrem iného, časový prehľad o zasadnutiach 

poradných orgánov a orgánov akademickej samosprávy, významné udalosti, významné 

projekty riešené z finančných prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ, významné projekty zo 

štrukturálnych fondov EÚ získané v roku 2012, významné návštevy, účasť univerzity na 

významných medzinárodných podujatiach, významné vedecko-odborné podujatia a významné 

spoločenské a športové podujatia. 

Rok 2012 bol na UVLF druhým rokom vedenia vo funkčnom období 2011 – 2015. 
Dňa 20. apríla 2011 sa konala v aule pavilónu morfologických disciplín slávnostná 

inaugurácia rektora a prorektorov.  

UVLF je jedinou inštitúciou svojho druhu pre univerzitné veterinárske vzdelávanie 

v Slovenskej republike. Je taktiež jednou z dvoch inštitúcií poskytujúcich 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. 

UVLF je členom Európskeho združenia inštitúcií pre veterinárske vzdelávanie 

(EAEVE – European Association of Establishments for Veterinary Education), ktoré zohráva 

významnú úlohu pri hodnotení kvality veterinárskeho vzdelávania a veterinárskych škôl 

v Európe, a to vytvorením systému evalvácie veterinárskych škôl založenej na naplnení 

požiadaviek smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných 

kvalifikácií.  

Univerzita si mimoriadne váži prínos svojich bývalých pedagógov, ktorí sa významne 

zaslúžili o jej kreovanie a rozvoj. Prejavom tohto vzťahu k osobnostiam univerzity je aj 

odhaľovanie pamätných tabúľ a búst pri nedožitých jubileách osobností. V roku 2012 bola 

odhalená pamätná tabuľa akademika Ivana Braunera na ústave epizootológie a preventívnej 

veterinárskej medicíny a pamätná tabuľa prof. MVDr. Jozefa Arendarčika, DrSc.,  na ústave 

fyziológie, ktorého bol dlhoročným vedúcim. 

V roku 2012 sa podarilo UVLF implementovať významné projekty zo štrukturálnych 

fondov EÚ. Z Operačného programu Výskum  a vývoj to boli projekty –   INFEKTZOON – 

Centrum excelentnosti pre nákazy zvierat a zoonózy v partnerstve s Parazitologickým ústavom 

SAV, Centrum excelentnosti pre parazitológiu v partnerstve s Parazitologickým ústavom 

SAV v Košiciach, 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, 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, Tvorba a vývoj diagnostického postupu pri liečbe 

traumou poškodenej miechy v partnerstve Neurobiologickým ústavom SAV v Košiciach,  

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

v Košiciach a Zvýšenie kvality vzdelávania rozšírením a modernizáciou IKT sietí a zariadení 

na UVL v Košiciach II.   

Z Operačného programu Vzdelávanie bol úspešne implementovaný projekt Nové 

študijné programy a vzdelávanie na UVLF.  

 V roku 2012 UVLF získala ďalšie významné projekty zo štrukturálnych fondov EÚ, 

v rámci Operačného programu Výskum a vývoj –  Kompetenčné centrum pre biomodulátory  

a  výživové doplnky (Probiotech) v partnerstve s Ústavom fyziológie hospodárskych zvierat 

SAV v Košiciach a v rámci Operačného programu Vzdelávanie –   Univerzita veterinárskeho 

lekárstva a farmácie v Košiciach zvyšuje kvalitu svojho vzdelávania. 
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XV. PRÍLOHY 

 

Prehľad zmien vo vnútorných predpisoch UVLF v Košiciach v roku 2012 

 

Vnútorný predpis č. 2     –   Študijný poriadok UVLF v Košiciach 

Vnútorný predpis č. 9     –   Organizačný poriadok UVLF v Košiciach 

Vnútorný predpis č. 24   –   Smernica o finančnom riadení a finančnej kontrole na UVLF 

v Košiciach 

Vnútorný predpis č. 35 –  Dodatok č. 4, ktorým sa mení a dopĺňa Smernica na poskytovanie 

osobných ochranných pracovných prostriedkov 

Vnútorný predpis č. 38 –  Školné a poplatky spojené so štúdiom na UVLF v  Košiciach na 

akademický rok 2012/2013 

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 pre 1. a  2. stupeň 

vysokoškolského vzdelávania a prijímacej komisie pre 3. stupeň 

vysokoškolského vzdelávania 

                            – Časť C – Spoločný rokovací poriadok prijímacej komisie pre 1. a 

2. stupeň vysokoškolského vzdelávania a prijímacej komisie pre 

3. stupeň vysokoškolského vzdelávania 

Vnútorný predpis č. 51 –   Smernica na výkon strážnej služby vlastnou ochranou UVLF  

Vnútorný predpis č. 52 –   Smernica  na určenie podmienok organizácie výchovy  

a vzdelávania zamestnancov UVLF v oblasti BOZP  

Vnútorný predpis č. 53 –    Smernica  na  kontrolu  požívania  alkoholických  nápojov  a iných 

omamných a  psychotropných látok 

Vnútorný predpis č. 54 –   Smernica  na   určenie  postupov  pri  vzniku  úrazu  a  nebezpečnej 

udalosti 
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Tabuľková príloha 

k výročnej správe o činnosti vysokej školy 
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Tabuľka č. 1: Počet študentov vysokej školy k 31. 10. 2012 

Fakulta 
Stupeň                        

štúdia 

Denná forma Externá forma 
Spolu 

občania SR cudzinci občania SR cudzinci 

UVLF v Košiciach 1 210 12 104 2 328 

  2 18 

   

18 

  1+2 1483 157 

  

1640 

  3 114 3 45 3 165 

Spolu vysoká škola  1825 172 149 5 2151 

       1+2 - študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona 

    

 

 

Tabuľka č. 1a: Vývoj počtu študentov (stav k 31.10. daného 

roka) 
Denná forma 

Stupeň 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 117 120 125 161 169 222 

2 

   

6 6 18 

1+2 1403 1483 1558 1696 1731 1640 

3 75 87 114 114 120 117 

Spolu 1595 1690 1797 1977 2026 1997 

Externá forma 

Stupeň 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 102 103 102 122 118 106 

2 

      1+2 

      3 80 67 61 58 66 48 

Spolu 182 170 163 180 184 154 

V dennej aj v externej forme spolu 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 219 223 227 283 287 328 

2 0 0 0 6 6 18 

1+2 1403 1483 1558 1696 1731 1640 

3 155 154 175 172 186 165 

Spolu 1777 1860 1960 2157 2210 2151 

        

1+2 - študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona 
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Tabuľka č. 2: Počet študentov, ktorí riadne skončili štúdium  

v akademickom roku 2011/2012 

Fakulta 
Stupeň                

štúdia 

Denná forma Externá forma 
Spolu 

občania SR cudzinci občania SR cudzinci 

UVLF v Košiciach 1 35 

 

22 

 

57 

  2 6 

 

3 

 

9 

  1+2 212 21 

  

233 

  3 22 

 

1 

 

23 

Spolu vysoká škola 275 21 26 0 322 

       1+2 - študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona 
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Tabuľka č. 3a: Prijímacie konanie na študijné programy na prvom stupni a  spojenom prvom  

a druhom stupni v roku 2012 

Denná forma 

Podskupina študijných odborov 
Plánovaný 

počet 

Počet 

prihlášok 
Účasť Prijatie Zápis 

Prihlášky/ 

plán 

Prijatie/                

účasť 

Zápis/            

prijatie 

Zápis/                  

plán            

Veterinárske vedy 330 720 680 516 352 2,2 0,8 0,7 1,1 

Farmaceutické vedy 150 605 524 227 143 4,0 0,4 0,6 1,0 

Spolu 480 1325 1204 743 495 2,8 0,6 0,7 1,0 

          Externá forma 

Podskupina študijných odborov 
Plánovaný 

počet 

Počet 

prihlášok 
Účasť Prijatie Zápis 

Prihlášky/ 

plán 

Prijatie/                

účasť 

Zápis/            

prijatie 

Zápis/                  

plán            

Veterinárske vedy 60 67 58 58 37 1,1 1,0 0,6 0,6 

Spolu 60 67 58 58 37 1,1 1,0 0,6 0,6 

          Z toho počet uchádzačov, ktorí získali 

stredoškolské vzdelanie v zahraničí         

     

Podskupina študijných odborov 

Počet 

prihlášok Účasť Prijatie Zápis 

% z 

celkového 

počtu 

prihlášok 

% z 

celkového 

počtu 

účasti 

% z 

celkového 

počtu 

prijatia 

% z 

celkového 

počtu 

zápisov 

 
Veterinárske vedy 

43 31 31 19 5,5 4,2 5,4 4,9 

 Farmaceutické vedy 3 2 0 0 0,5 0,4 0,0 0,0 

 Spolu 46 33 31 19 3,3 2,6 3,9 3,6 
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Tabuľka č. 3b: Prijímacie konanie na študijné programy na druhom stupni v roku 2012 
Denná forma 

Podskupina študijných odborov 
Plánovaný 

počet 

Počet 

prihlášok 
Účasť Prijatie Zápis 

Prihlášky/ 

plán 

Prijatie/                

účasť 

Zápis/            

prijatie 

Zápis/                  

plán            

Veterinárske vedy 40 29 24 24 18 0,7 1,0 0,8 0,5 

Spolu 40 29 24 24 18 0,7 1,0 0,8 0,5 

Externá forma 

Podskupina študijných odborov 
Plánovaný 

počet 

Počet 

prihlášok 
Účasť Prijatie Zápis 

Prihlášky/ 

plán 

Prijatie/                

účasť 

Zápis/            

prijatie 

Zápis/                  

plán            

Veterinárske vedy 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Spolu 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Z toho počet absolventov svojej vysokej školy 

     

Podskupina študijných odborov 

Počet 

prihlášok Účasť Prijatie Zápis 

% z 

celkového 

počtu 

prihlášok 

% z 

celkového 

počtu 

účasti 

% z 

celkového 

počtu 

prijatia 

% z 

celkového 

počtu 

zápisov 

 Veterinárske vedy 9 9 9 9 31,0 37,5 37,5 50,0 

 Spolu 9 9 9 9 31,0 37,5 37,5 50,0 

 Z toho počet uchádzačov, ktorí získali 

vzdelanie nižšieho stupňa v zahraničí         

     

Podskupina študijných odborov 

Počet 

prihlášok Účasť Prijatie Zápis 

% z 

celkového 

počtu 

prihlášok 

% z 

celkového 

počtu 

účasti 

% z 

celkového 

počtu 

prijatia 

% z 

celkového 

počtu 

zápisov 

 Veterinárske vedy 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Spolu 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Tabuľka č. 3c: Prijímacie konanie na študijné programy na treťom stupni v roku 2012 

Denná forma 

 Podskupina študijných 

odborov 

Plánovaný 

počet 

Počet 

prihlášok 
Účasť Prijatie Zápis 

Prihlášky/ 

plán 

Prijatie/                

účasť 

Zápis/            

prijatie 

Zápis/                  

plán            

 Vedy o neživej prírode 10 10 7 7 0,0 0,7 1,0 0,0 10 

 Veterinárske vedy 27 27 16 16 0,0 0,6 1,0 0,0 27 

 Spolu 0 37 37 23 23 0,0 0,6 1,0 0,0 

 

           Externá forma 

 Podskupina študijných 

odborov 

Plánovaný 

počet 

Počet 

prihlášok 
Účasť Prijatie Zápis 

Prihlášky/ 

plán 

Prijatie/                

účasť 

Zápis/            

prijatie 

Zápis/                  

plán            

 Veterinárske vedy 0 3 3 3 3 0,0 1,0 1,0 0,0 

 Lekárske vedy 0 4 4 4 4 0,0 1,0 1,0 0,0 

 Farmaceutické vedy 0 1 1 1 1 0,0 1,0 1,0 0,0 

 Spolu 0 8 8 8 8 0,0 1,0 1,0 0,0 

 

           Z toho počet absolventov svojej vysokej školy 

      

Podskupina študijných 

odborov 

Počet 

prihlášok Účasť Prijatie Zápis 

% z 

celkového 

počtu 

prihlášok 

% z 

celkového 

počtu 

účasti 

% z 

celkového 

počtu 

prijatia 

% z 

celkového 

počtu 

zápisov 

  Vedy o neživej prírode 5 5 5 5 38,5 38,5 50,0 50,0 

  Veterinárske vedy 17 17 6 6 54,8 54,8 30,0 30,0 

  Spolu 22 22 11 11 48,9 48,9 35,5 35,5 
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           Z toho počet uchádzačov, ktorí získali vzdelanie nižšieho stupňa v 

zahraničí 

      

Podskupina študijných 

odborov 

Počet 

prihlášok Účasť Prijatie Zápis 

% z 

celkového 

počtu 

prihlášok 

% z 

celkového 

počtu 

účasti 

% z 

celkového 

počtu 

prijatia 

% z 

celkového 

počtu 

zápisov 

  Veterinárske vedy 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Spolu 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Tabuľka č. 4: Počet študentov uhrádzajúcich školné (ak. rok 2011/2012) 

Forma štúdia 

Počet študentov       Počty študentov 

Počet 

žiadostí o 

zníženie 

školného 

Počet 

žiadostí o 

odpustenie 

školného 

    z toho počet študentov,       

stupeň 

ktorým 

vznikla v ak. 

roku 

2010/2011 

povinnosť 

uhradiť 

školné 

ktorým 

vznikla 

povinnosť 

uhradiť 

školné v 

externej 

forme 

ktorým 

vznikla 

povinnosť 

uhradiť 

školné za 

prekročenie 

štandardnej 

dĺžky štúdia 

cudzincov, 

ktorí 

uhrádzajú 

školné 

ktorým bolo 

školné 

odpustené 

ktorým 

bolo školné 

znížené 

Denná forma 1 24 

 

13 11 3 

  

4 

  2 

          1+2 249 

 

98 149 7 1 

 

4 

  3 1 

  

1 

    Spolu denná 

forma   274 0 111 161 10 1 0 8 

Externá forma 1 59 44 15 

 

1 1 

 

5 

  2 

          1+2 

          3 

        Spolu externá 

forma   59 44 15 0 1 1 0 5 

Obe formy spolu 1 83 44 28 11 4 1 0 9 

  2 0 0 0 0 0 0 0 0 

  1+2 249 0 98 149 7 1 0 4 

  3 11 11 0 1 0 0 0 9 

Spolu   285 11 129 148 5 4 4 32 
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Tabuľka č. 5: Podiel riadne skončených štúdií na celkovom počte 

začatých štúdií v danom akademickom roku k 31.12.2012 

    Akademický rok začatia štúdia 

Podskupina 

študijných odborov 

Stupeň 

dosiahnutého 

vzdelania 

Forma 

štúdia 

2011 / 

2012 

2010 / 

2011 

2009 / 

2008 

2008 / 

2009 

2007 

/ 

2008 

2006 

/ 

2007 

Veterinárske vedy I. a II. 

spojený 

D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,2 

Veterinárske vedy I. D 0,0 0,0 36,7    

Veterinárske vedy I. E 0,0 0,0 48,2    

Veterinárske vedy II. D 0,0 100,0     

Veterinárske vedy II. E 0,0 60,0     

Farmaceutické 

vedy 

I. a II. 

spojený 

D 0,0 0,0 0,0 0,0 77,6  

Veterinárske vedy I. a II. 

spojený 

D-AJ      88,0 

Veterinárske vedy III. D    84,0 60,9 59,0 

Vedy o živej 

prírode 

III. D    20,0 13,0 9,0 

Veterinárske vedy III. E    12,5 45,0 66,0 
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Tabuľka č. 6: Prehľad akademických mobilít - študenti v akademickom roku 2011/2012  

a porovnanie s akademickým rokom 2010/2011 
V roku 2011/2012 

        

Fakulta 

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, ..) 

UVLF v Košiciach 23 138 

 

2 26 172 

 

4 

Spolu 23 138 0 2 26 172 0 4 

         V roku 2010/2011 

        

Fakulta 

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, ..) 

UVLF v Košiciach 27 139 

  

24 167 

 

4 

Spolu 27 139 0 0 24 167 0 4 

         Rozdiel 2011 a 2010 -4 -1 0 2 2 5 0 0 

Rozdiel v %  -14,8 -0,7 0,0 0,0 8,3 3,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 



78 

 

Tabuľka č. 7: Zoznam predložených návrhov na vymenovanie za profesora v roku 2012 

P.č. 

Meno a priezvisko Študijný odbor 

Dátum 

začiatku 

konania 

Dátum 

predloženia 

ministrovi 

Zamestnanec 

vysokej školy 

(áno/nie) 

1. doc. MVDr. Zita Faixová, PhD 6.3.3 veterinárna morfológia a 

fyziológia 

24. 04. 2012 11. 06. 2012 áno 

2. doc. MVDr. Pavel Maľa, PhD. 6.3.2 hygiena potravín 24. 04. 2012 12. 11. 2012 áno 

3. doc. MVDr. Mária Goldová, PhD 6.3.7 infekčné a invázne choroby 

zvierat 

03.07. 2013 21. 01. 2013 áno 

      

 

Inauguračné konanie   

V tom počet 

žiadostí 

mimo 

vysokej 

školy 

  

 

Počet neskončených konaní: stav k 1.1.2011 0 0 

  

 

Počet neskončených konaní: stav k 31.12.2011 4 1 

  

 

Počet riadne skončených konaní k 31.12.2011 3 0 

  

 

Počet inak skončených konaní 0 0 

  

 

 - zamietnutie 

    

 

 - stiahnutie     

  

 

 - iné (smrť, odňatie práva a pod.)     

  
      

 

Celkový počet predložených návrhov Priemerný vek uchádzačov    

 

3 56,67    
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Tabuľka č. 8: Zoznam vymenovaných docentov za rok 2012 

P.č. 
Meno a priezvisko Študijný odbor 

Dátum začiatku 

konania 

Dátum udelenia 

titulu 

Zamestnanec vysokej 

školy (áno/nie) 

1. MVDr. Norbert Žilka, PhD. 4.2.15 imunológia 8. november 2011 3. júl 2012 nie 

2. MVDr. Peter Lazar, PhD. 6.3.7  infekčné a parazitárne 

choroby zvierat 

24. apríl 2012 3. júl 2012 áno 

3. MVDr. Daniela Takáčová, PhD. 6.3.9 súdne a verejné 

veterinárske lekárstvo 

24. apríl 2012 30. október 2012 áno 

4. MVDr. Ján Venglovský, PhD. 6.3.11 hygiena chovu zvierat 

a  životné prostredie 

24. apríl 2012 30. október 2012 áno 

5. MVDr. Eva Čonková, PhD. 7.1.18 toxikológia  3. júl 2012 11. december 

2012 

áno 

6. MVDr. Radomíra Nemcová, PhD. 4.2.7 mikrobiológia 3. júl 2012 11. december 

2012 

áno 

      

 

Habilitačné konanie 

  

V tom počet 

žiadostí mimo 

vysokej školy 

  

 

Počet neskončených konaní: stav k 1.1.2011 1 1 

  

 

Počet neskončených konaní: stav k 

31.12.2011 2 0 

  

 

Počet riadne skončených konaní k 

31.12.2011 6 1 

  

 

Počet inak skončených konaní 0 0 

  

 

 - zamietnutie 

    

 

 - stiahnutie 
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 - iné (smrť, odňatie práva a pod.)     

  

      

 

Celkový počet vymenovaných docentov Priemerný vek 

   

 

6 50,34 
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Tabuľka č. 9: Výberové konania na miesta vysokoškolských učiteľov uskutočnené v roku 2012 

Funkcia 

Počet 

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 

uzatvorených 

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 

Profesora 1 1 0 0 1 0 0 0 

Docenta 4 1 0 0 4 0 0 3 

Ostatné 19 2 23 5 0 0 0 9 

Spolu 24 4 23 5 5 0 0 12 

         Počet miest obsadených bez výberového konania 

      
Zamestnanec Fyzický 

počet 

Prepočítaný 

počet 

      VŠ učiteľ nad 70 rokov 0 0 

      Ostatní 23 11 

      Spolu 23 11 
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Tabuľka č. 10: Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov 
Evidenčný prepočítaný počet vysokoškolských učiteľov k 31. 10. 2011 

  

Fakulta Spolu 

Profesori, 

docenti s 

DrSc. 

Docenti, 

bez DrSc. 

Ostatní 

učitelia s 

DrSc. 

Ostatní 

učitelia 

s PhD., 

CSc. 

Ostatní 

učitelia bez 

vedeckej 

hodnosti 

UVLF v Košiciach 188 29 39 0 90 30 

Spolu 188 29 39 0 90 30 

Podiel v % 100 15,4 20,7 0,0 47,9 16,0 

Podiel v % v 2011 100 16,0 21,0 0 44,8 18,2 

Rozdiel 2012 - 

2011 0,0 -0,6 -0,3 0,0 3,1 -2,2 
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Tabuľka č. 11: Prehľad akademických mobilít - zamestnanci v akademickom roku 2011/2012 a porovnanie  

s akademickým rokom 2010/2011 

V roku 2011/2012 

       

Fakulta 
Fyzický počet 

vyslaných 

zamestnancov 

Počet osobodní vyslaných zamestnancov 

Fyzický počet 

prijatých 

zamestnancov 

Počet osobodní, prijatých zamestnancov 

programy ES NŠP 

iné 

(CEEPUS, 

NIL, ..) 

programy ES NŠP 

iné 

(CEEPUS, 

NIL, ..) 

UVLF v 

Košiciach   

  

9 37 

 

1 

Spolu 0 0 0 0 9 37 0 1 

         V roku 

2010/2011 

        

Fakulta Fyzický počet 

vyslaných 

zamestnancov 

Počet osobodní vyslaných zamestnancov 

Fyzický počet 

prijatých 

zamestnancov 

Počet osobodní, prijatých zamestnancov 

programy ES NŠP 

iné 

(CEEPUS, 

NIL, ..) 

programy ES NŠP 

iné 

(CEEPUS, 

NIL, ..) 

UVLF v 

Košiciach 5 19 

 

2 7 42   

Spolu 5 19 0 2 7 42 0 0 

         
Rozdiel -5 -19 0 -2 2 -5 0 1 

Rozdiel v %  -100,0 -100,0 0,0 -100,0 28,6 -11,9 0,0 0,0 
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Tabuľka č. 12: Informácie o záverečných prácach a rigoróznych 

prácach predložených na obhajobu v roku 2012 

Záverečná 

práca 

Počet 

predložených 

záverečných 

prác 

Počet 

obhájených  

Fyzický počet 

vedúcich 

záverečných 

prác 

Fyzický počet 

vedúcich 

záverečných 

prác bez PhD. 

Fyzický počet 

vedúcich 

záverečných 

prác 

(odborníci z 

praxe) 

Bakalárska 57 57 26 2 1 

Diplomová 228 228 105 5 10 

Dizertačná  23 23 23 0 8 

Rigorózna 

     
Spolu 308 308 154 7 19 
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Tabuľka č. 13: Publikačná činnosť vysokej školy za rok 2011 a porovnanie s rokom 2010 

V roku 2012 

       

Kategória 

fakulta 

AAA, AAB, 

 ABA, ABB 

ACA, ACB, 

BAA, BAB, 

BCB, BCI, EAI, 

CAA, CAB, 

EAJ 

FAI ADC, BDC ADD, BDD CDC, CDD Ostatné Spolu 

UVLF v 

Košiciach 3 45 6 75 6 

 

731 866 

Spolu 3 45 6 75 6 0 731 866 

         V roku 2011 

       

Kategória 

fakulta 

AAA, AAB, 

 ABA, ABB 

ACA, ACB, 

BAA, BAB, 

BCB, BCI, EAI, 

CAA, CAB, 

EAJ 

FAI ADC, BDC ADD, BDD CDC, CDD Ostatné Spolu 

UVLF v 

Košiciach 3 58 8 78 3 

 

842 

 Spolu 3 58 8 78 3 0 842 992 

         Rozdiel 0 -13 -2 -3 3 0 -111 -126 

Rozdiel v % 0,0 -22,4 

-

25,0 -3,8 100,0 0,0 -13,2 -12,7 
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Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných  k 1.9.2011 

1. stupeň 

     
Fakulta Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky 

Skratka 

titulu 

UVLF v Košiciach 6.3.8 kynológia kynológia D S Bc. 

UVLF v Košiciach 6.3.8 kynológia kynológia E S Bc. 

UVLF v Košiciach 6.3.2 hygiena potravín bezpečnosť krmív a potravín D S Bc. 

UVLF v Košiciach 6.3.2 hygiena potravín bezpečnosť krmív a potravín E S Bc. 

UVLF v Košiciach 6.3.1 všeobecné 

veterinárske lekárstvo 

náuka o živočíchoch D A BSc. 

UVLF v Košiciach 6.3.8 kynológia vzťah človek - zviera a jeho 

využitie v canisterapii a 

hipoterapii 

D S Bc. 

UVLF v Košiciach 6.3.8 kynológia vzťah človek - zviera a jeho 

využitie v canisterapii a 

hipoterapii 

E S Bc. 

      2. stupeň 

     
Fakulta Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky 

Skratka 

titulu 

UVLF v Košiciach 6.3.2 hygiena potravín trh a kvalita potravín D S Mgr. 

UVLF v Košiciach 6.3.2 hygiena potravín trh a kvalita potravín E S Mgr. 

UVLF v Košiciach 6.3.2 hygiena potravín produkčné zdravie zvierat a 

ochrana životného prostredia 

D S Mgr. 

UVLF v Košiciach 6.3.2 hygiena potravín produkčné zdravie zvierat a 

ochrana životného prostredia 

E S Mgr. 
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      Spojený 1. a 2. stupeň 

     
Fakulta Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky 

Skratka 

titulu 

UVLF v Košiciach 6.3.1 všeobecné 

veterinárske lekárstvo 

všeobecné veterinárske 

lekárstvo 

D S MVDr. 

UVLF v Košiciach 6.3.2 hygiena potravín hygiena potravín D S MVDr. 

UVLF v Košiciach 7.3.1 farmácia farmácia D S Mgr. 

      3. stupeň 

     
Fakulta Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky 

Skratka 

titulu 

UVLF v Košiciach 4.1.22 biochémia veterinárna biochémia D S PhD. 

UVLF v Košiciach 4.1.22 biochémia veterinárna biochémia E S PhD. 

UVLF v Košiciach 4.2.7 mikrobiológia mikrobiológia D S PhD. 

UVLF v Košiciach 4.2.7 mikrobiológia mikrobiológia E S PhD. 

UVLF v Košiciach 4.2.13  virológia virológia D S PhD. 

UVLF v Košiciach 4.2.13  virológia virológia E S PhD. 

UVLF v Košiciach 4.2.15  imunológia imunológia D S PhD. 

UVLF v Košiciach 4.2.15  imunológia imunológia E S PhD. 

UVLF v Košiciach 4.2.16 neurovedy neurovedy D S PhD. 

UVLF v Košiciach 4.2.16 neurovedy neurovedy E S PhD. 

UVLF v Košiciach  6.3.2 hygiena potravín hygiena potravín D S PhD. 

UVLF v Košiciach  6.3.2 hygiena potravín hygiena potravín E S PhD. 

UVLF v Košiciach 6.3.3 veterinárna 

morfológia a fyziológia 

veterinárna morfológia a 

fyziológia 

D S PhD. 
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UVLF v Košiciach 6.3.3 veterinárna 

morfológia a fyziológia 

veterinárna morfológia a 

fyziológia 

E S PhD. 

UVLF v Košiciach 6.3.4 vnútorné choroby 

zvierat 

vnútorné choroby 

prežúvavcov a ošípaných 

D S PhD. 

UVLF v Košiciach 6.3.4 vnútorné choroby 

zvierat 

vnútorné choroby 

prežúvavcov a ošípaných 

E S PhD. 

UVLF v Košiciach 6.3.4 vnútorné choroby 

zvierat 

vnútorné choroby koní, 

malých zvierat a hydiny 

D S PhD. 

UVLF v Košiciach 6.3.4 vnútorné choroby 

zvierat 

vnútorné choroby koní, 

malých zvierat a hydiny 

E S PhD. 

UVLF v Košiciach  6.3.5 veterinárna 

chirurgia, ortopédia 

a röntgenológia 

veterinárna chirurgia, 

ortopédia a röntgenológia 

D S PhD. 

UVLF v Košiciach  6.3.5 veterinárna 

chirurgia, ortopédia 

a röntgenológia 

veterinárna chirurgia, 

ortopédia a röntgenológia 

E S PhD. 

UVLF v Košiciach 6.3.6 veterinárne 

pôrodníctvo a 

gynekológia 

veterinárne pôrodníctvo a 

gynekológia 

D S PhD. 

UVLF v Košiciach 6.3.6 veterinárne 

pôrodníctvo a 

gynekológia 

veterinárne pôrodníctvo a 

gynekológia 

E S PhD. 

UVLF v Košiciach 6.3.7 infekčné a 

parazitárne choroby 

zvierat 

infekčné choroby zvierat D S PhD. 

UVLF v Košiciach 6.3.7 infekčné a 

parazitárne choroby 

zvierat 

infekčné choroby zvierat E S PhD. 

UVLF v Košiciach 6.3.7 infekčné a 

parazitárne choroby 

parazitárne choroby zvierat D S PhD. 



89 

 

zvierat 

UVLF v Košiciach 6.3.7 infekčné a 

parazitárne choroby 

zvierat 

parazitárne choroby zvierat E S PhD. 

UVLF v Košiciach 6.3.9 súdne a verejné 

veterinárske lekárstvo 

súdne a verejné veterinárske 

lekárstvo 

D S PhD. 

UVLF v Košiciach 6.3.9 súdne a verejné 

veterinárske lekárstvo 

súdne a verejné veterinárske 

lekárstvo 

D S PhD. 

UVLF v Košiciach 6.3.10 výživa zvierat a 

dietetika 

výživa zvierat a dietetika E S PhD. 

UVLF v Košiciach 6.3.10 výživa zvierat a 

dietetika 

výživa zvierat a dietetika D S PhD. 

UVLF v Košiciach  6.3.11 hygiena chovu 

zvierat a životné 

prostredie 

hygiena chovu zvierat a 

životné prostredie 

E S PhD. 

UVLF v Košiciach  6.3.11 hygiena chovu 

zvierat a životné 

prostredie 

hygiena chovu zvierat a 

životné prostredie 

D S PhD. 

UVLF v Košiciach 7.1.18 toxikológia toxikológia E S PhD. 

UVLF v Košiciach 7.1.18 toxikológia toxikológia D S PhD. 
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Tabuľka č. 17: Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné 

konanie a konanie na vymenúvanie profesorov  k 31.12.2012 

Fakulta Odbor 

UVLF v Košiciach 4.2.7 mikrobiológia 

UVLF v Košiciach 4.2.15 imunológia 

UVLF v Košiciach 6.3.2 hygiena potravín 

UVLF v Košiciach 6.3.3 veterinárna morfológia a fyziológia 

UVLF v Košiciach 6.3.4 vnútorné choroby zvierat 

UVLF v Košiciach 6.3.5 veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia 

UVLF v Košiciach 6.3.6 veterinárne pôrodníctvo a gynekológia 

UVLF v Košiciach 6.3.7 infekčné a parazitárne choroby zvierat 

UVLF v Košiciach 6.3.9 súdne a verejné veterinárske lekárstvo 

UVLF v Košiciach 6.3.10 výživa zvierat a dietetika 

UVLF v Košiciach 6.3.11 hygiena chovu zvierat a životné prostredie 

UVLF v Košiciach 7.1.18 toxikológia 
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P. 

č. 

VŠ Poskytovateľ 

finančných 

prostriedkov 

(grantová 

agentúra, 

objednávateľ) 

Grant 

(G)/objed

návka (O) 

Domáce 

(D)/zahra

ničné (Z) 

Číslo/ 

identifikácia 

projektu 

Priezvisko, meno  

a tituly 

zodpovedného 

riešiteľa projektu  

Názov projektu  Obdobie 

riešenia 

projektu 

(od - do) 

Objem 

dotácie/finan

čných 

prostriedkov 

prijatých VŠ  

na jej účet  

v období od 

1.1. do 31.12. 

v eur 

v kategórii 

BV 

Objem 

dotácie/fi

nančných 

prostried

kov 

prijatých 

VŠ  

na jej 

účet  

v období 

od 1.1. do 

31.12. 

v eur 

v 

kategórii 

KV 

1. UVLF KEGA G D 011UVLF-

4/2012 

doc. MVDr. Eva 

Dudriková, PhD. 

Hygiena a technológia 

potravín v kontexte 

veterinárskej bezpečnosti a 

kvality potravín 

2012 - 2015 18 124 0 

2. UVLF KEGA G D 013UVLF-

4/2012 

prof. MVDr. 

Jaroslav Hajurka, 

PhD 

Reprodukcia psov a mačiek 2012 12 665 0 

3. UVLF KEGA G D 020UVLF-

4/2012 

Ing. Anna 

Sobeková, PhD. 

Bezpečnosť a kvalita 

potravového reťazca z 

pohľadu chémie potravín 

2012 8 444 0 

4. UVLF KEGA G D 016UVLF-

4/2012 

prof. MVDr. 

Vladimír Vajda, 

CSc 

Výživa, dietetika a nutričná 

prevencia porúch produkcie 

a zdravia dojníc. 

2012 19 069 0 

5. UVLF KEGA G D 001UVLF-

4/2012 

doc. MVDr. 

Zuzana Ševčíková, 

PhD. 

Veterinárna cytológia 2012 5 388 0 
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6. UVLF KEGA G D 005UVLF-

4/2012 

 MVDr. Peter 

Lazar, PhD. 

Organizácia kynológie 2012 4 954 0 

7. UVLF KEGA G D 007UVLF-

4/2012 

prof. MVDr. Peter 

Reichel, CSc. 

Klinická diagnostika zvierat 2012 8 595 0 

8. UVLF KEGA G D 017UVLF-

4/2012 

MVDr. Alena 

Nagyová, PhD. 

Administratívno-

dokumentačná činnosť 

úradného veterinárneho 

lekára v celom 

potravinovom reťazci z 

farmy na stôl – učebný 

materiál pre študentov 

UVLF v Košiciach 

2012 5 987 0 

9. UVLF KEGA G D 001UPJŠ-

4/2011 

prof. MVDr. Ján 

Danko, PhD. 

Anatomický výkladový 

slovník 

2011 3 721 0 

10. UVLF KEGA G D 001UVLF-

4/2011 

prof. MVDr. Ján 

Danko, PhD. 

Funkčná anatómia koňa 2011 21 229 0 

11. UVLF KEGA G D 013UVLF-

4/2011 

Ing. Ladislav 

Takáč, PhD. 

Elektronický edukačno-

testovací systém 

2011 8 159 0 

12. UVLF KEGA G D 005UVLF-

4/2011 

MVDr. Mangesh 

Bhide, PhD. 

Nové trendy vo využívaní 

bioinformatických analýz v 

genomike a proteomike pre 

študentov veterinárnych a 

biomedicínskych odborov 

2011 10 387 0 

13. UVLF KEGA G D 049SPU-

4/2011 

prof. MVDr. 

Dionýz Máté, PhD. 

Letná škola bezpečnosti 

potravín 

2011 7 648 0 

14. UVLF KEGA G D 018UVLF-

4/2011 

doc. MVDr. Anna 

Ondrejková, PhD. 

Choroby a chov králikov 2011 13 025 0 
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15. UVLF KEGA G D 004UVLF-

4/2011 

doc. MVDr. Zita 

Faixova, PhD. 

Realizácia vysokoškolskej 

učebnice "Fyziológia a 

patologická fyziológia pre 

farmaceutov" v 

novoakreditovanom 

študijnom programe 

Farmácia 

2011 3 671 0 

16. UVLF KEGA G D 008UVLF-

4/2011 

prof. MVDr. Mária 

Levkutová, PhD. 

Infekčné a parazitárne 

ochorenia potravinových 

zvierat a ľudí 

2011 11 083 0 

17 UVLF KEGA G D 010UVLF-

4/2011 

MVDr. Pavlína 

Jevinová, PhD. 

Príprava vysokoškolskej 

učebnice "Tovaroznalectvo 

potravín živočíšneho a 

rastlinného pôvodu" 

harmonizovaná s 

požiadavkou nového 

študijného odboru "Trh a 

kvalita potravín" 

2011 14 757 0 

18. UVLF KEGA G D 012UVLF-

4/2011 

prof. Ing. Štefan 

Vilček, DrSc. 

Implementácia molekulovo-

genetických prístupov pri 

inovácii výučby študijného 

predmetu epizootológia a 

infekčné choroby 

2011 9 244 0 

19. UVLF KEGA G D 016UVLF-

4/2011 

prof. MVDr. Jozef 

Nagy, PhD. 

Hygiena a technológia 

produkcie a spracovania 

živočíšnych vedľajších 

produktov 

2011 7 250 0 

20. UVLF KEGA G D 009UVLF-

4/2011 

doc. MVDr. 

Róbert Ondrejka, 

Infekčné a parazitárne 

choroby koní 

2011 9 255 0 
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PhD. 

21. UVLF KEGA G D 015UVLF-

4/2011 

MVDr. Pavel Naď, 

PhD. 

Printové a multimediálne 

učebné texty pre predmety 

nového študijného 

programu Bezpečnosť 

krmív a potravín 

2011 2 726 0 

22. UVLF VEGA G D 1/0054/12 MVDr. Bhide 

Mangesh, PhD. 

Štúdium základných 

proteínových interakcií, 

ktoré sa zúčastňujú pri 

translokácii Borrelia  a 

Francisella cez 

hematoencefalickú bariéru 

2012 10 838 0 

23. UVLF VEGA G D 1/0592/12 prof. MVDr. 

Kováč Gabriel, 

DrSc. 

Lipomobilizačný syndróm z 

pohľadu metabolizmu a 

imunológie 

2012 18 491 11 422 

24. UVLF VEGA G D 1/2945/12 prof. MVDr. 

Ledecký Valent, 

PhD. 

Štúdium diagnostiky, 

medikamentóznej a 

chirurgickej terapie traumy 

miechy u zvierat v 

experimente a klinickej 

praxi 

2012 14 889 0 

25. UVLF VEGA G D 1/0037/12 prof. MVDr. 

Cigánková Viera, 

PhD. 

VPLYV 

ELEKTROMAGNETICKE

J RADIÁCIE NA 

NEUROGENÉZU A 

ŠTRUKTÚRU 

SEMENNÍKOV 

2012 5 581 3 127 
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POTKANOV 

26. UVLF VEGA G D 1/0855/12 prof. MVDr. Pistl 

Juraj, PhD. 

Imunomodulačný  a 

cytotoxický účinok 

pesticídov v podmienkach 

vírusovej infekcie 

2012 11 779 5 227 

27. UVLF VEGA G D 1/0702/12 MVDr. Hurníková 

Zuzana,  PhD. 

PILOTNÝ PRIESKUM 

PARAZITOTOFAUNY 

POPULÁCIE DRAVÝCH 

VTÁKOV NA ÚZEMÍ 

SLOVENSKA 

2012 6 186 2 644 

28. UVLF VEGA G D 1/0831/12 doc. MVDr. 

Goldová Mária, 

PhD. 

Oportúnne protozoárne 

infekcie so zoonóznym 

potenciálom 

2012 9 460 7 922 

29. UVLF VEGA G D 1/0236/12 doc. MVDr. 

Kočišová Alica, 

PhD. 

Analýza diverzity 

ekologicky a 

epidemiologicky 

významných druhov 

komárov (Culicidae) a 

pakomárikov 

(Ceratopogonidae) ako 

hostiteľov a vektorov 

pôvodcov parazitárnych 

chorôb na vybraných 

lokalitách východného 

Slovenska 

2012 11 607 2 962 

30. UVLF VEGA G D 1/0835/12 prof. MVDr. 

Mojžišová Jana, 

PhD. 

Faktory ovplyvňujúce 

účinnosť vakcinácie u 

zvierat  a epizootologické a 

epidemiologické dôsledky 

2012 8 945 5 735 
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zlyhania účinnosti vakcín 

31. UVLF VEGA G D 1/0313/12 prof. MVDr. 

Levkut Mikuláš, 

DrSc. 

Bakteriálna  infekcia čriev u 

kurčiat a ovplyvňovanie 

hladín cytokínov aplikáciou 

probiotík 

2012 10 810 8 416 

32. UVLF VEGA G D 1/0834/12 doc. MVDr. 

Tkáčiková 

Ľudmila, PhD. 

Štúdium 

imunomodulačného účinku 

exopolysacharidov 

probiotických laktobacilov 

u prasiat. 

2012 11 658 2 153 

33. UVLF VEGA G D 1/0950/12 prof. Ing. 

Ondrašovičová 

Oľga, CSc. 

Vplyv a vyhodnotenie 

dopadu antropogénnej 

činnosti na kvalitu vôd 

2012 9 534 0 

34. UVLF VEGA G D 1/0579/12 doc. MVDr. Korim 

Peter,  CSc. 

Porovnanie dvoch 

geograficky rozdielnych 

populácií druhu Vretenica 

severská (Vipera berus)  s 

aspektom na ich anatómiu, 

morfometriu jedového 

aparátu, ekológiu a význam 

ako potencionálnych 

hostiteľov ektoparazitov a 

nimi prenášaných 

patogénov 

2012 8 289 0 

35. UVLF VEGA G D 1/0960/12 doc. MVDr. 

Ondrejková Anna, 

PhD. 

Monitoring vybraných 

etiologických agensov v 

populáciách insektivorných 

netopierov na území 

Slovenskej republiky. 

2012 9 250 0 
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36. UVLF VEGA G D 1/0730/12 prof. Dr. MVDr. 

Mudroň Pavol, 

PhD., DipECBHM 

Výskum porúch 

pohybového aparátu 

hovädzieho dobytka z 

aspektu zdravotne 

závažných anaeróbnych 

infekcií baktériami 

Fusobacterium nodosus a 

Dichelobacter nodosus. 

2012 9 408 0 

37. UVLF VEGA G D 1/0498/12 doc. MVDr. 

Novotný František, 

PhD. 

Štúdium mechanizmu 

endokrinných dysregulácií  

syndrómu  systémovej 

zápalovej reakcie a 

metabolického syndrómu u 

koní 

2012 9 923 0 

38. UVLF VEGA G D 1/0939/12 doc. MVDr. 

Kožárová Ivona, 

PhD. 

Nové alternatívy screeningu 

rezíduí antimikrobiálnych 

látok v tkanivách zvierat 

produkujúcich potraviny 

2012 7 405 0 

39. UVLF VEGA G D 1/0917/12 prof. MVDr. 

Ondrašovič 

Miloslav, CSc. 

Rezídua rodenticídov po ich 

aplikácii v ošetrenej 

lokalite, prienik do 

potravného reťazca a riziká 

spojené s ovplyvnením 

zdravia fauny a človeka 

2012 6 338 0 

40. UVLF VEGA G D 1/0537/12 prof. MVDr. 

Reichel Peter, CSc. 

Štúdium účinku vybraných 

špecificky účinných a 

pufračných látok a kŕmnych 

aditív v prevencii 

negatívnej energetickej 

bilancie u 

vysokoúžitkových dojníc a 

2012 8 138 0 
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ich vplyv na zdravie a 

produkciu 

41. UVLF VEGA G D 1/0706/12 MVDr. Sopková 

Drahomíra, PhD. 

Modulácia metabolických 

procesov prasiat pomocou 

probiotických 

mikroorganizmov a 

polynenasýtených mastných 

kyselín (PNMK). 

2012 8 844 0 

42. UVLF VEGA G D 1/0212/12 doc. MVDr. 

Capík Igor, PhD. 

Regeneratívne metódy 

terapie v endodoncii a 

parodontológii  pri použití 

TIVA. 

2012 6 291 0 

43. UVLF VEGA G D 1/0812/12 doc. MVDr. Nagy 

Oskar,  PhD., 

DipECBHM 

Uplatnenie novších metód v 

klinicko-laboratórnej 

diagnostike ochorení 

hospodárskych zvierat 

2012 5 065 0 

44. UVLF VEGA G D 1/1192/12 doc. MVDr. 

Trbolová 

Alexandra, PhD. 

Výskum v oblasti dedične 

podmienených ochorení očí 

u psov – analýza dedičných 

očných ochorení u 

slovenských národných 

plemien psov a využitie 

nových terapeutických 

postupov v liečbe 

chronickej superficiálnej 

pigmentóznej keratitídy 

nemeckých ovčiakov 

2012 7 769 0 
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45. UVLF VEGA G D 1/0406/12 MVDr. Horňák 

Slavomír, PhD. 

Využitie mezenchýmových 

kmeňových buniek a 

chondrocytov v kombinácii 

s plazmou bohatou na 

trombocyty pri liečbe 

defektov kĺbovej chrupky 

na animálnom modeli 

2012 6 439 0 

46. UVLF VEGA G D 1/0727/12 doc. MVDr. 

Kottferová Jana, 

PhD. 

Diagnostika individuálnych 

diferencií zvierat pomocou 

behaviorálnych a 

fyziologických indikátorov. 

2012 7 509 0 

77. UVLF VEGA G D 1/0125/11 prof. RNDr. 

Šiviková Katarína, 

PhD. 

Cytogenetická a 

molekulová analýza pri 

hodnotení genotoxicity 

vybraného fungicídu a 

pozičné mapovanie BAC 

klonom u prežúvavcov 

2011 11 698 7 336 

48. UVLF VEGA G D 1/0970/11 prof. MVDr. Vajda 

Vladimír, PhD. 

Analýza príčin a nutričná 

prevencia peripartálnych 

porúch dojníc. 

2011 12 567 4 270 

49. UVLF VEGA G D 1/0940/11 prof. MVDr. Bíreš 

Jozef, DrSc. 

Entomologické, klimatické, 

klinicko- biochemické a 

virologické sledovania 

choroby modrého jazyka- 

surveillance u domácich 

prežúvavcov 

2011 9 631 6 469 

50. UVLF VEGA G D 1/0859/11 doc. MVDr. 

Faixová Zita, PhD. 

Štúdium účinku éterických 

olejov a ich biologicky 

aktívnych komponentov na 

metabolizmus a ochrannú 

2011 5 891 5 550 
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hlienovú bariéru čreva   u 

zvierat. 

51. UVLF VEGA G D 1/0886/11 prof. MVDr. 

Levkutová Mária, 

PhD. 

Cytokíny a exprimovanie 

receptorov na 

imunokompetentných 

bunkách v aktívnej fáze 

salmonelovej infekcie u 

kurčiat a sliepok 

2011 14 255 9 099 

52. UVLF VEGA G D 1/0704/11 prof. Ing. Vilček 

Štefan, DrSc. 

Epizootológia, štúdium 

prirodzenej imunitnej 

odpovede a genetická 

analýza agensov 

významných a menej 

známych vírusových nákaz 

ošípaných 

2011 16 238 7 624 

53. UVLF VEGA G D 1/0878/11 doc. MVDr. 

Demeterová Mária, 

PhD. 

Biologické hodnotenie 

výživy monogastrických 

zvierat pri využití 

špecificky účinných látok 

vo vzťahu k produkcii, 

zdraviu a životnému 

prostrediu 

2011 3 415 1 699 

54. UVLF VEGA G D 1/1065/11 Ing. Sokol Jozef, 

CSc. 

Hodnotenie 

toxikologického a 

environmentálneho rizika 

vybraných prípravkov na 

ochranu rastlín u zvierat a 

ľudí. 

2011 14 040 5 006 
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55. UVLF VEGA G D 1/0773/11 MVDr. Skalická 

Magdaléna, PhD. 

Analýza a hodnotenie 

minerálneho metabolizmu  

vo vzťahu pôda -rastlina-

zviera 

2011 3 796 2 681 

56. UVLF VEGA G D 1/0287/11 doc. MVDr. 

Kovalkovičová 

Natália,  PhD. 

Ekotoxikologické a 

genotoxické štúdie 

vybraných xenobiotík u 

necieľových organizmov 

2011 3 902 0 

57. UVLF VEGA G D 1/0698/11 Ing. Tučková 

Marta,  PhD. 

Proteíny akútnej fázy 

zápalu (C-reaktívny proteín, 

haptoglobín, sérový 

amyloid A, fibrinogén) v 

diagnostike, terapii a 

prevencii subklinicky  

prebiehajúcich zápalov a 

infekcií psov) 

2011 11 540 0 

58. UVLF VEGA G D 1/0435/11 MVDr. 

Gancarčíková 

Soňa, PhD. 

Modulácia biochemizmu 

čreva, črevnej mikroflóry a 

imunitnej odpovede 

organizmu u prasiat 

pomocou probiotických 

mikroorganizmov a 

ľanového semena ako 

zdroja n-3 PNMK a 

vlákniny. 

2011 6 834 0 

59. UVLF VEGA G D 1/0791/11 MVDr. Čurlík Ján,  

PhD. 

Cirkulácia mykobakterií 

ako pôvodcov závažných 

ochorení u raticovej zveri, 

mäsožravcov, hlodavcov a 

vtákov. 

2011 7 220 0 
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60. UVLF VEGA G D 1/0271/11 MVDr. Luptáková 

Lenka, PhD. 

Komplexné riešenie 

molekulovej diagnostiky 

vybraných oportúnnych 

infekcií a štandardizácia 

jednotlivých metód 

2011 8 203 0 

61. UVLF VEGA G D 1/0885/11 doc. MVDr. 

Revajová Viera, 

PhD. 

Synergický účinok 

mykotoxínov a vplyv 

organických adsorbentov na 

imunitu u hydiny 

2011 7 763 0 

62. UVLF VEGA G D 1/0648/11 MVDr. Marcinčák 

Slavomír, PhD. 

Aplikácia bioproduktov, 

obohatených o 

polynenasýtené mastné 

kyseliny, ako kŕmne aditíva 

a ich vplyv na kvalitu 

hydinového mäsa a 

mäsových výrobkov 

2011 9 331 0 

63. UVLF VEGA G D 1/1095/11 prof. MVDr. 

Lenhardt Ľudovít, 

PhD. 

Modulačné účinky 

galektínov v hojení rán u 

potkanov z hľadiska vývoja 

nových terapeutických 

prístupov vo veterinárskej 

praxi 

2011 2 950 0 

64. UVLF VEGA G D 2/0114/11 MVDr.  Čížek 

Milan, PhD. 

Potenciál neurálnych 

prekurzorových buniek 

získaných z dospelej (filum 

terminale) a embryonálnej  

miechy potkana v 

experimente. 

2011 1 807 0 
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65. UVLF VEGA G D 1/0098/11 MVDr. Kostecká 

Zuzana,  PhD. 

Štúdium peptidáz a 

proteínov lariev múch 

Musca domestica a Lucilia 

sericata využívaných na 

larvoterapiu 

2011 1 739 0 

66. UVLF APVV G D APVV-0036-

10 

MVDr. Mangesh 

Bhide, PhD. 

Štúdium interakcií medzi 

hostiteľom a patogénom na 

objasnenie 

neuroinvazívnych 

mechanizmov na 

proteomickej úrovni 

2011 90 327 0 

67. UVLF APVV G D APVV-0199-

11 

MVDr. Radomíra 

Nemcová, PhD. 

Využitie alginitu na 

stabilizáciu a stimuláciu 

účinku probiotických 

bioprípravkov v medicíne a 

zdravej výžive. 

2012 36 865 0 

68. UVLF APVV G D APVV-0302-

11 

prof. MVDr. 

Mikuláš Levkut, 

DrSC. 

Probiotické 

mikroorganizmy a regulácia 

cytokínovej odpovede v 

prevencii 

imunopatologických zmien 

počas črevných 

bakteriálnych infekcií u 

hydiny 

2012 44 636 0 

69. UVLF APVV G D APVV-0379-

10 

Prof. Ing. Vilček 

Štefan, DrSc. 

Klasický, genomický a 

proteomický prístup pri 

skúmaní ekonomicky 

významných vírusových 

nákaz hospodárskych 

zvierat 

2011 69 130 0 
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70. UVLF APVV G D APVV-0475-

10 

prof. MVDr. 

Gabriel Kováč, 

DrSc. 

Proteíny akútnej fázy a 

hlavné bielkovinové frakcie 

u zvierat a možnosti ich 

využitia v laboratórnej 

diagnostike rôznych 

zdravotných porúch 

2011 75 353 0 

71. UVLF APVV G D APVV-0679-

10 

doc. MVDr. Milan 

Vasiľ, CSc. 

Patogeneza, prevencia a 

tlmenie mastitid 

vyvolaných baktériami 

environmentálneho pôvodu 

a ich vplyv na kvalitu 

mlieka 

2011 98 790 0 

72. UVLF APVV G D APVV-0701-

11 

prof. Dr. MVDr. 

Pavol Mudroň, 

PhD., DipECBHM 

Riešenie porúch 

pohybového aparátu 

hovädzieho dobytka s 

dôrazom na zdravotne 

závažné anaeróbne infekcie 

baktériami Fusobacterium a 

Dichelobacter 

2012 36 686 0 

73. UVLF APVV G D SK-PT-0014-

10 

MVDr. Mangesh 

Bhide, PhD. 

Štúdium únikových stratégií 

Francisella a Borrelia pred 

komplementovým 

systémom 

2011 2 700 0 

74. UVLF APVV G D LPP-0219-09 prof. MVDr. 

Mikuláš Levkut, 

DrSc. 

Nové probiotické preparáty 

pre hydinu selektované na 

základe imunologických 

účinkov probiotických 

mikrooganizmov 

2009 21 056 0 

 


