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I. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O VYSOKEJ ŠKOLE 

 

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 (15). 

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 slovenskom jazyku za školné študovať aj v  anglickom 

jazyku. 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 zabezpečovala UVLF 17 študijných  programov 3. stupňa 

v internej a externej forme (od 19. 11. 2015 na základe výsledkov komplexnej akreditácie 15 

študijných programov 3. stupňa). Absolventom po ich úspešnom ukončení je udelený titul 

„PhD.“ (philosophiae doctor). 

 

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 

 

Rektorka 

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

Funkčné obdobie: od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2019 (1. funkčné obdobie) 

Dátum vymenovania za rektorku: 29. 1. 2015 

 

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 prorektorku: 28. 2. 2011 

 

Meno a priezvisko: prof. MVDr. Zita Faixová, PhD. 

Funkčné obdobie: od 1. 3. 2015 do 28. 2. 2019 (1. funkčné obdobie) 

Dátum vymenovania za prorektorku: 1. 3. 2015 

 

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), zomrela 1. 2. 2014 

Dátum vymenovania za prorektorku: 28. 2. 2011 

Na základe prechodného ustanovenia organizačného poriadku UVLF oblasť zahraničného 

štúdia zastupovala prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.,  od 17. 6. 2014 do 28. 2. 2015 a oblasť 

doktorandského štúdia zastupoval prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc., od 17. 6. 2014 do 28. 

2. 2015. 
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Prorektor pre zahraničné štúdium 

Meno a priezvisko: MVDr. Martin Tomko, PhD. 

Funkčné obdobie: od 1. 3. 2015 do 28. 2. 2019 (1. funkčné obdobie) 

Dátum vymenovania za prorektora: 1. 3. 2015 

 

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 

 

Meno a priezvisko: prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD. 

Funkčné obdobie: od 1. 3. 2015 do 28. 2. 2019 (1. funkčné obdobie) 

Dátum vymenovania za prorektora: 1. 3. 2015 

 

Prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality 

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

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

Dátum vymenovania za prorektora: 28. 2. 2011 

 

Meno a priezvisko: prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD. 

Funkčné obdobie: od 1. 3. 2015 do 28. 2. 2019 (1. funkčné obdobie) 

Dátum vymenovania za prorektora: 1. 3. 2015 

 

Prorektor pre klinickú činnosť a styk s praxou  

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

Funkčné obdobie: od 1. 3. 2015 do 28. 2. 2019 (2. funkčné obdobie) 

Dátum vymenovania za prorektora: 28. 2. 2011 

 

Kvestorka 

Meno a priezvisko: JUDr. Silvia Rolfová do 31. 3. 2015 

 

Kvestor 

Meno a priezvisko: Ing. Róbert Schréter 

Poverený funkciou kvestora od 1. 4. 2015 do 30. 9. 2015 

Kvestor od 1. 10. 2015 

 

AKADEMICKÝ SENÁT UNIVERZITY 

 

Predseda AS UVLF  

prof. MVDr. Peter Reichel, PhD.  

 

Predsedníctvo AS UVLF  

prof. MVDr. Peter Reichel, PhD., funkčné obdobie od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2018, člen AS od 

1. 7. 2015, predseda AS 

doc. MVDr. Peter Lazar, PhD., funkčné obdobie od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2018, člen AS od 1. 

7. 2002,  podpredseda AS, predseda komory zamestnancov AS  

doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD., funkčné obdobie od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2018, člen AS 

od 1. 7. 2006, tajomník AS  

MVDr. Michal Žilinčík,  funkčné obdobie od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2018, člen AS od 1. 7. 2013, 

predseda komory študentov AS, podpredseda AS 
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Členovia Akademického senátu UVLF od 1. 7. 2014 

 

Komora zamestnancov 

1. prof. MVDr. Ján Danko, PhD., funkčné obdobie od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2018, člen AS od 

1. 7. 2010 

2. prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.,  členka AS od 1. 7. 2006 do 28. 2. 2015 

3. doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD., funkčné obdobie od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2018, členka 

AS od 1. 7. 2006, tajomník AS UVLF v Košiciach 

4. doc. MVDr. Peter Lazar, PhD.,  funkčné obdobie od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2018, člen AS od 1. 

7. 2002, podpredseda AS UVLF v Košiciach (predseda komory zamestnancov) 

5. prof. MVDr. Dionýz Máté, PhD., funkčné obdobie od 1. 3. 2014 do 30. 6. 2018, člen AS 

od 1. 3. 2015 

6. prof. MVDr. Pavol Mudroň, PhD., funkčné obdobie od 1. 3. 2014 do 30. 6. 2018, člen od 

1. 3. 2015 

7. doc. MVDr. Pavel Naď, PhD.,  funkčné obdobie od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2018, člen AS od 

8. 3. 2007 

8. prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., člen AS od 1. 7. 2014 do 28. 2. 2015 

9. doc. MVDr. Anna  Ondrejková, PhD., funkčné obdobie od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2018, 
členka AS od 1. 7. 2010 

10. prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., člen AS od 1. 7. 2010 do 28. 2. 2015 

11. prof. MVDr. Peter Reichel, PhD., funkčné obdobie od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2018, člen AS 

od 1. 7. 2014, predseda AS UVLF v Košiciach 

12. prof. MVDr. Zuzana Ševčíková, PhD., funkčné obdobie od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2018, 

členka AS od 1. 7. 2014 

13. Ing. Ladislav Takáč, PhD., funkčné obdobie od 15. 12. 2014 do 30. 6. 2018, člen AS od 

15. 12. 2014 

14. doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD., funkčné obdobie od 1. 3. 2014 do 30. 6. 2018, od 1. 3. 

2015 

15. prof. MVDr. Igor Valocký, PhD., funkčné obdobie od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2018, člen AS 

od 1. 7. 2006  

16. MVDr. Tatiana Weissová, PhD., funkčné obdobie od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2018, členka AS 

od 18. 3. 2011 

17. PharmDr. Tomáš Wolaschka, PhD., funkčné obdobie od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2018, člen 

AS od 1. 7. 2014 

  

Komora študentov 

1. Dominik Grega, funkčné obdobie od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2018, člen AS od 1. 7. 2014 

2. Lukáš Jaroščiak, funkčné obdobie od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2018, člen AS od 1. 7. 2014 

3. Marko Kakuta, funkčné obdobie od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2018, člen AS od 1. 7. 2014 

4. Anna Kostková, funkčné obdobie od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2018, členka AS od 1. 7. 2013 

5. Mária Lapšanská, funkčné obdobie od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2018, členka AS od 1. 7. 2014 

6. Peter Mrocek, funkčné obdobie od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2018, člen AS od 1. 7. 2014 

7. MVDr. Michal Žilinčík, funkčné obdobie od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2018, člen AS od 1. 7. 

2013, predseda komory študentov AS a podpredseda AS od 1. 7. 2014 
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VEDECKÁ RADA UNIVERZITY 

 

Vedecká rada Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach do 25. 3. 2015 

 

Členovia akademickej obce 

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

– mikrobiológia 

2. prof. MVDr. Ján Danko, PhD.   

– veterinárna morfológia 

3. prof. MVDr. Ján Dianovský, PhD.  

– veterinárna fyziológia 

4. doc. MVDr. Peter Korim, CSc.   

– hygiena prostredia a potravín 

5. prof. MVDr. Gabriel Kováč, DrSc.  

– vnútorné choroby zvierat a farmakológia 

6. prof. MVDr. Valent Ledecký, CSc.  

– veterinárna chirurgia 

7. prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.  

– hygiena prostredia a potravín  

8. prof. MVDr. Valéria Letková, PhD.  

– infekčné a invázne choroby 

9. prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc.  

– veterinárna morfológia 

10. doc. MVDr. Pavel Maľa, PhD.   

– hygiena potravín 

11. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.  

– infekčné a parazitárne choroby zvierat 

12. prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.  

– hygiena potravín 

13. doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD.  

– vnútorné choroby zvierat 

14. prof. MVDr. Miloslav Ondrašovič, CSc. 

– hygiena prostredia a potravín 

15. prof. Ing. Oľga Ondrašovičová, CSc.  

– hygiena chovu zvierat a životné prostredie 

16. prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.   

– mikrobiológia 

17. prof. MVDr. Peter Reichel, PhD.  

– vnútorné choroby zvierat a farmakológia 

18. prof. MVDr. Vladimír Vajda, PhD.  

– veterinárna fyziológia 

19. prof. MVDr. Igor Valocký, PhD.   

– veterinárne pôrodníctvo a gynekológia 

20. prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.   

– biochémia 

 

Nečlenovia akademickej obce 

1. prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc. – ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej 

správy Slovenskej republiky   

– vnútorné choroby zvierat a farmakológia 
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2. PharmDr. Tibor Czuľba – prezident Slovenskej lekárnickej komory KSK 

– farmácia 

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

UNIPHARMA, a. s. 

– farmácia 

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

– veterinárna morfológia a fyziológia 

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

Komenského v Bratislave 

– farmácia 

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

– farmakológia 

7. Dr. h. c. prof. MVDr. Michal Novák, DrSc. – riaditeľ Neuroimunologického ústavu SAV  

Bratislava 

– mikrobiológia a imunológia 

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

– všeobecné veterinárske lekárstvo 

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

Brno 

– súdne a verejné veterinárske lekárstvo 

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

a farmaceutické univerzity  Brno 

– farmácia 

 

 

Vedecká rada Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach od 26. 3. 2015 

 

Členovia akademickej obce 

1.  prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. – predseda  

- mikrobiológia 

2. doc. MVDr. Mangesh Bhide, PhD. 

- imunológia 

3. prof. MVDr. Viera Cigánková, PhD. 

- veterinárna morfológia a fyziológia 

4. prof. MVDr. Ján Danko, PhD.   

- veterinárna morfológia 

5. prof. MVDr. Ján Dianovský, PhD.  

- veterinárna fyziológia 

6. prof. MVDr. Zita Faixová, PhD. 

- veterinárna fyziológia a morfológia 

7. doc. MVDr. Peter Korim, PhD.   

- hygiena prostredia a potravín 

8. prof. MVDr. Valent Ledecký, CSc.  

- veterinárna chirurgia 

9. prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.  

- hygiena prostredia a potravín  

10. prof. MVDr. Mária Goldová, PhD.  

- infekčné a parazitárne choroby zvierat 

11. prof. MVDr. Pavol Mudroň, PhD.  

- vnútorné choroby zvierat 
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12. prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.  

- hygiena potravín 

13. doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD.  

- vnútorné choroby zvierat 

14. prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.   

- mikrobiológia 

15. prof. MVDr. Peter Reichel, PhD.  

- vnútorné choroby zvierat a farmakológia 

16. prof. MVDr. Zuzana Ševčíková, PhD. 

- veterinárna morfológia a fyziológia 

17. prof. MVDr. Peter Turek, PhD.  

- hygiena potravín 

18. prof. MVDr. Vladimír Vajda, PhD.  

- veterinárna fyziológia 

19. prof. MVDr. Igor Valocký, PhD.   

- veterinárne pôrodníctvo a gynekológia 

20. prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.   

- biochémia 

 

Nečlenovia akademickej obce 

 

1. Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, DrSc., rektor, Slovenská poľnohospodárska univerzita 

v Nitre 

- ekonomika a manažment v poľnohospodárstve a potravinárstve 

2. prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc. – ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej 

správy Slovenskej republiky   

- vnútorné choroby hospodárskych zvierat a farmakológia 

3. MVDr. Tibor Brauner – prezident Komory veterinárnych lekárov SR 

- všeobecné veterinárske lekárstvo 

4. prof. RNDr. Jozef Csöllei, CSc., prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť 

a zahraničné styky, Farmaceutická fakulta, Veterinárna a farmaceutická univerzita v 

Brne 

- farmaceutická chémia 

5. prof. MVDr. Štefan Faix, CSc. – riaditeľ, Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, 

SAV Košice 

- veterinárna morfológia a fyziológia 

6. prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., rektor, Technická univerzita vo Zvolene 

- aplikovaná zoológia a poľovníctvo 

7. prof. PharmDr. Ján Kyselovič, PhD. – Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského 

v Bratislave 

- farmácia 

8. Dr. h. c. prof. MVDr. Michal Novák, DrSc. – riaditeľ, Neuroimunologický ústav SAV  

Bratislava 

- mikrobiológia a imunológia 

9. prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. – rektor,  Veterinární a farmaceutická univerzita 

Brno 

- výživa a dietetika 

10. PharmDr. Ondrej Sukeľ, prezident, Slovenská lekárnická komora, Bratislava  

- farmácia 
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DISCIPLINÁRNA KOMISIA UVLF PRE ŠTUDENTOV 

 

1. prof. MVDr. Zita Faixová, PhD. – predsedníčka, zamestnankyňa od  26. 3. 2015 

2. MVDr. Martin Tomko, PhD. – zástupca, zamestnanec  od 26. 3. 2015 

3. doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD. – tajomník, zamestnanec od 26. 3. 2015 

4. prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD. – člen, zamestnanec od  od 26.3. 2015 

5. MVDr. Blanka Harviľáková –  členka, študentka – doktorandka od 26. 3. 2015  

6. Tomáš Čigarský – člen, študent od od 26. 3. 2015 

7. Vladislav Ďurdina –  člen, študent od 26. 3. 2015 

8. Natasha Hardy – člen, študent – od 26. 3. 2015 

9. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. – predsedníčka, zamestnankyňa do 25.3. 2015 

10. doc. MVDr. Peter Korim, CSc. – člen, zamestnanec do 25.3. 2015 

12. MVDr. Tatiana Vrbovská – členka, študentka – doktorandka do  25. 3. 2015 

14. Dominik Macko – člen, študent do 25. 3. 2015 

15. Stephen Batsas – člen, študent do 25. 3. 2015 

16. Dominik Grega – člen, študent do 25. 3. 2015 

 

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  

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 

Katedra 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 

 

 

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
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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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 

Národné referenčné pracovisko pre fagotypizáciu salmonel a detekciu enterohemoragického 

sérotypu E. coli O157 UVLF a ŠVPÚ 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. Ing. Milan Dolný, riaditeľ Siemens Bratislava, pobočka Košice, vymenovaný 28. 8. 2014, 

druhé funkčné obdobie – podpredseda 

2. Ing. Jozef Hurný, PhD. generálny riaditeľ, Humenská mliekareň, a. s., Humenné, 

vymenovaný 20. 7. 2015, druhé funkčné obdobie 

3. Ing. Jaroslav Kiska, Consumer finance holding, a. s., predseda predstavenstva, 

vymenovaný 24. 4. 2015, prvé funkčné obdobie 

4. Ing. Ján Molnár, súkromný podnikateľ, vymenovaný 24. 4. 2014, druhé funkčné obdobie 

5. MVDr. Anton Pajerský, CSc., RVPS Košice-mesto, vymenovaný 15. 3. 2012, prvé 

funkčné obdobie 

6. MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor mesta Košice, vymenovaný 24. 4. 2015, prvé 

funkčné obdobie 

7. doc. RNDr. Michal Stanko, DrSc., Parazitologický ústav SAV Košice, vymenovaný 15. 3. 

2012, prvé funkčné obdobie 
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8. MVDr. Ladislav Stodola, Komora veterinárnych lekárov SR, predseda dozornej komisie, 

vymenovaný 24. 4. 2015, prvé funkčné obdobie 

 

Členovia správnej rady vymenovaní na návrh rektora UVLF: 

1. Dr. h. c. JUDr. et Ing. Ján Bílek, ekonomicko-právny poradca, vymenovaný 16. 8. 2013, 

druhé funkčné obdobie  

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

GR, a. s.,  SLOVENERGO, vymenovaný 23. 4. 2009 do 22. 4. 2015 

3. Ing. Stanislav Hreha, predseda predstavenstva Východoslovenská vodárenská 

spoločnosť, a. s., Košice, vymenovaný 16. 1. 2012, prvé funkčné obdobie 

4. Ing. Ján Király, predseda predstavenstva Frucona Košice, a. s., vymenovaný 24. 4. 2015, 

druhé funkčné obdobie – predseda 

5. MVDr. Miroslav Martinček, súkromný podnikateľ, vymenovaný 16. 1. 2012, prvé 

funkčné obdobie  
 

Člen správnej rady vymenovaný na návrh zamestnaneckej časti akademického senátu: 

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

v Košiciach, vymenovaný 19. 4. 2011  do 18. 4. 2015 

7. doc. MVDr. Peter Lazar, PhD., vymenovaný 24. 4. 2015, prvé funkčné obdobie 

 

Člen správnej rady vymenovaný na návrh študentskej časti akademického senátu: 

8. Jakub Nemček, poslucháč ŠP VVL UVLF v Košiciach,  vymenovaný 24. 4. 2014, prvé 

funkčné obdobie 

 
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  

- Disciplinárna komisia pre študentov  

- Edičná a vydavateľská komisia 

- Ubytovacia komisia 

- Komisia pre webové sídlo  

- Etická komisia pre zaobchádzanie so zvieratami  

- 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 

- Komisia pre hodnotenie kvality v systéme CAF 

- Sociálna komisia 
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II. PREHĽAD NAJDÔLEŽITEJŠÍCH FAKTOV A  ČINNOSTÍ UVLF 

V KOŠICIACH ZA ROK  2015 

 

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 2015, 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 

2015: 

 

Vedenie univerzity:    každý týždeň 

Zasadnutie kolégia rektora:   12. 3. 2015, 7. 9. 2015 

Vedecká rada (VR):     29. 4. 2015, 7. 7. 2015, 5. 11. 2015, 16. 12. 2015 

Akademický senát (AS):  12. 2. 2015,  26. 3. 2015, 6. 5. 2015, 6. 7. 2015, 8. 

12. 2015 

Mimoriadne zasadnutie AS:    23. 2. 2015 

Zasadnutie správnej rady (SpR):   25. 3. 2015, 25. 5. 2015 

Mimoriadne zasadnutie SpR:   29. 6. 2015 

 

Významné udalosti: 

 

1. Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska vymenoval prof. MVDr. Janu 

Mojžišovú, PhD., za rektorku UVLF v Košiciach dňa 29. 1. 2015. 

 

Prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., ktorú dňa 6. 11. 2014 akademický senát  

jednohlasne zvolil za novú rektorku Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v 

Košiciach na obdobie rokov 

2015 – 2019, si  dňa 29. 1. 2015 

prevzala z rúk prezidenta 

Andreja Kisku v Prezidentskom 

paláci menovací dekrét. Okrem 

prof. Jany Mojžišovej za 

prítomnosti ministra školstva, 

vedy, výskumu a športu Juraja 

Draxlera, predsedu výboru NR 

SR pre vzdelávanie, vedu, 

mládež a šport Mojmíra 

Mamojku a ďalších hostí 

prevzali menovacie dekréty aj 

rektor Ekonomickej univerzity 

v Bratislave prof. Ing. 

Ferdinand Daňo, PhD., 

Univerzity Komenského v 

Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., Vysokej školy výtvarných umení prof. Stanislav 

Stankoci, ak. mal.,  a Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove 

doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD. Prezident Andrej Kiska novovymenovaným rektorom 

zablahoželal a zaželal veľa úspechov pri napĺňaní ich poslania: „Želám vám odvahu pravdivo 
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pomenovať nedostatky a dostatok vôle ich naprávať. Želám školám, ktoré vediete, aby ich 

ocenili nielen vaši študenti a pedagógovia, ale aj budúci zamestnávatelia vašich absolventov. 

Očakávam od vás, že pre vaše školy sami nastavíte latku tak prísne, aby sa nedala podliezť. 

Že využite svoj vplyv, aby sa nedal prehliadnuť. A že váš hlas bude tak silný, aby sa nedal 

prepočuť“.  

Funkčné obdobie novej rektorky sa začalo 1. 2. 2015. Prof. MVDr. Jana Mojžišová, 

PhD., po dvoch funkčných obdobiach vo funkcii prorektorky pre výchovno-vzdelávaciu 

činnosť prevzala vedenie univerzity ako prvá žena – rektorka.  

 

2. Inaugurácia rektorky a prorektorov na funkčné obdobie 2015 – 2019 dňa 31. 3. 2015. 

 

  Prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., sa 1. februára 2015 ujala funkcie rektora UVLF v 

Košiciach, dňa 1. 

marca 2015 sa ujali 

svojich funkcií noví 

prorektori: prof. 

MVDr. Zita Faixová, 

PhD., prorektorka pre 

výchovno-vzdelávaciu 

činnosť,  prof. MVDr. 

Juraj Pistl, PhD., 

prorektor pre vedecko-

výskumnú činnosť a 

zahraničné styky, prof. 

MVDr. Jozef Nagy, 

PhD., prorektor pre 

rozvoj školy a 

hodnotenie kvality, 

MVDr. Martin Tomko, 

PhD., prorektor pre 

zahraničné štúdium, a  doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., ktorý bude prorektorom pre klinickú 

činnosť a styk s praxou už v druhom funkčnom období. Dostáť akademickým tradíciám si 

vyžadovalo uskutočniť ešte jeden oficiálny akt – slávnostnú inauguráciu.  Dňa  31. marca 

2015 sa v aule za prítomnosti pozvaných hostí konala slávnostná inaugurácia rektorky a 

prorektorov Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. S insígniami svojich 

univerzít sa na tejto akademickej slávnosti zišlo 26 rektorov, prorektorov, dekanov a 

prodekanov zo slovenských a českých univerzít, medzi nimi i rektor Technickej univerzity vo 

Zvolene prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., prezident Slovenskej rektorskej konferencie, a rektor 

Veterinárnej a farmaceutickej univerzity v Brne prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. Medzi 

hosťami boli i minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek, 

veľvyslankyňa Írska na Slovensku Anne-Marie Callan, predseda Správnej rady UVLF v 

Košiciach Ing. Ján Király, ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR 

prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., prezident Komory veterinárnych lekárov SR MVDr. Tibor 

Brauner, prezident Slovenskej lekárnickej komory PharmDr. Ondrej Sukeľ, podpredseda 

Košického samosprávneho kraja Ing. István Zachariaš a námestníčka primátora mesta Košice 

MUDr. Renáta Lenártová, PhD. Slávnostná inaugurácia sa začala podľa už tradičného scenára 

príchodom členov vedeckej rady, pozvaných akademických funkcionárov vysokých škôl, 

prorektorov a predsedu akademického senátu prof. MVDr. Petra Reichela, CSc., a nakoniec 

za zvukov fanfár priviedol pedel do auly  prof.  MVDr. Janu Mojžišovú, PhD. Po štátnej 

hymne úvodca slávnosti doc. MVDr. Peter Korim, CSc., predstavil hostí a privítal všetkých 
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prítomných, medzi ktorými boli aj podpredseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a 

vedy Slovenskej republiky doc. Ing. Miroslav Habán, PhD., a predseda Odborového zväzu 

pracovníkov školstva a vedy UVLF v Košiciach prof. RNDr. Michala Toropila, CSc., 

riaditelia ústavov Slovenskej akadémie vied,  členovia správnej rady a akademického senátu 

našej univerzity, vedúci katedier, prednostovia kliník, vedúci ústavov, vedúci rektorátnych 

oddelení, učitelia, vedeckí pracovníci, emeritní profesori  a ďalší hostia.  

Predseda akademického senátu prof. Reichel potom vyhlásil výsledky voľby a 

menovania nového rektora UVLF v Košiciach pre funkčné obdobie rokov 2015 –  2019 a 

vyzval novozvolenú rektorku univerzity, aby zložila sľub a prijala insígniu rektora  ako 

symbol najvyššieho univerzitného úradu a právomocí s ním spojených. Po tom, ako úvodca 

prečítal sľub v latinčine a rektorka prof. Mojžišová vyslovila: „Spondeo,“  vykonala 

slávnostnú inauguráciu prorektorov a odovzdala insígnie prorektorom. 

Tradičnou súčasťou takejto akademickej slávnosti je inauguračný príhovor rektora. 

Rektorka prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., sa vo svojom vystúpení sústredila na priority jej 

samej i celého vedenia a vyslovila svoju predstavu o najbližšom smerovaní univerzity.  

S pozdravnými príhovormi potom vystúpili viacerí pozvaní hostia. Spoločným motívom ich 

vystúpení bolo vyzdvihnutie dobrého mena a významu univerzity ako vzdelávacej i vedeckej 

inštitúcie, ktorá pripravuje už dlhé desaťročia kvalitných absolventov do praxe, aby sa starali 

o zdravie zvierat i zdravie ľudí. U všetkých zazneli slová uznania za spoluprácu v rôznych 

podobách, ale vždy spoluprácu ústretovú a prospešnú. Minister pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR Ľubomír Jahnátek vyzdvihol dobré skúsenosti s našimi absolventmi, ktorých 

profesijné skúsenosti by sme mali využívať ešte viac, keďže Slovensko chce posilniť svoju 

potravinovú sebestačnosť na 80 percent. Veľvyslankyňa Írska na Slovensku Anne-Marie 

Callan, ktorá sa už viackrát stretla s írskymi študentmi na našej univerzite, akcentovala 

internacionálne rozpoznateľné meno našej univerzity, a to vďaka vysoko kvalitnému 

vzdelávaniu a úžasnej starostlivosti o zahraničných študentov. Vyslovila aj radosť z toho, že 

na takomto vysokom poste sa uplatnila žena, čo môže byť veľmi inšpiratívne aj pre iné. 

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie a rektor Technickej univerzity vo Zvolene prof. 

Ing. Rudolf Kropil, CSc., sa sústredil na hodnotenie minulosti i prítomnosti našej školy, ktorá 

právom patrí na špičku slovenských vysokých škôl. Z vystúpenia rektora Veterinárnej a 

farmaceutickej Univerzity v Brne prof. MVDr. Ing. Pavla Suchého, CSc., zaznel už tradične 

mimoriadne priateľský tón a pripomenutie veľmi úzkeho spojenia našich dvoch škôl, 

spojených minulosťou i prítomnosťou v duchu úprimného priateľstva a spolupráce. Ústredný 

riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR prof. MVDr. Jozef  Bíreš, DrSc., okrem 

iného zdôraznil nezastupiteľné a stále dôležitejšie miesto univerzity pre udržanie potravinovej 

bezpečnosti v rámci Európskej únie v čase prehlbujúcej sa globalizácie. Prezident Komory 

veterinárnych lekárov SR MVDr. Tibor Brauner potvrdil dlhoročnú plodnú partnerskú 
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spoluprácu a vyjadril radostné očakávanie jej ďalšieho rozvoja. Prezident Slovenskej 

lekárnickej komory PharmDr. Ondrej Sukeľ hovoril o síce  spolupráci kratšej ako s KVL, ale 

o spolupráci veľmi užitočnej pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho procesu a praxe 

našich študentov farmácie. Podpredseda Košického samosprávneho kraja Ing. István 

Zachariaš sa prihovoril prítomným aj v mene predsedu Košického samosprávneho kraja 

Zdenka Trebuľu a pochvalne sa vyjadril o kvalitách univerzity a jej príspevku k 

spoločenskému rozvoju kraja. Námestníčka primátora mesta Košice MUDr. Renáta 

Lenártová, PhD., hovorila o  vždy dobrej spolupráci mesta a univerzity, o šírení dobrého 

mena mesta Košice prostredníctvom zahraničných študentov, ktorí u nás študujú a pomáhajú 

k nám privádzať turistov z ich krajín. Vyslovila potešenie z  novej éry spolupráce so školou,  

na čele ktorej bude stáť žena. Na záver tejto časti slávnosti sa prihovoril prítomným predseda 

Akademického senátu UVLF v Košiciach prof. MVDr. Peter Reichel, CSc.  

 Vystúpenie hudobného telesa Musica Picollo dodalo inaugurácii slávnostný charakter 

a umelecký rozmer. Po zaznení hymny Gaudeamus igitur sa jedinečná akademická slávnosť 

skončila a na blahoželania a ďalšie stretnutia bol potom priestor počas recepcie v priestoroch 

jedálne. 

 

3. Promócie  absolventov ročníka 2015 v Štátnom divadle Košice 25. a 26. 6. 2015. 

 

V historickej budove Štátneho divadla v Košiciach promovalo v šiestich promočných 

aktoch spolu 358 absolventov. Na promócii sa zúčastnila rektorka a prorektori univerzity, 

členovia vedeckej rady, akademického senátu, správnej rady, kvestor, predseda Rady 

Základnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy, prezident Komory 

veterinárnych lekárov SR a prezident Slovenskej lekárnickej komory a akademickí 

funkcionári ďalších vysokých škôl.  Tohto roku boli po prvýkrát promovaní absolventi 

študijného programu vzťah  človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii. 

Slávnostne bolo promovaných 16 absolventov v dennej forme štúdia a 4 absolventi v externej 

forme štúdia. 

Okrem vyššie spomínaných absolventov bol titul doktor veterinárskeho lekárstva 

slávnostne udelený v  

študijnom programe všeobecné 

veterinárske lekárstvo 87 

absolventom a v študijnom 

programe hygiena potravín 26 

absolventom. V študijnom 

programe farmácia bol titul 

magister udelený 121 

absolventom. V študijnom 

programe trh a kvalita potravín 

v dennej forme štúdia bolo na 

magistrov promovaných 13 a v 

externej forme štúdia 9 

absolventov. V bakalárskych 

študijných programoch 

ukončilo štúdium a bolo 

slávnostne promovaných na bakalárov v študijnom programe kynológia v dennej forme 14 

absolventov, v externej forme 12 absolventov. V študijnom programe bezpečnosť krmív a 

potravín v dennej forme promovalo 12 absolventov. 

Štúdium s vyznamenaním a Cenou rektora ukončili štúdium MVDr. Martin Paľa v 

študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo, MVDr. Veronika Krupová v študijnom 
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programe hygiena potravín, Mgr. Adrián Karkusz a Mgr. Veronika Holdová v študijnom 

programe trh a kvalita potravín v dennej forme štúdia a Mgr. Ingrid Hamarová, Mgr. Vladimír 

Kušnirák a Mgr. Viera Dobošová v externej forme a Bc. Ing. Michala Wöllner v študijnom 

programe kynológia v externej forme. Štúdium s vyznamenaním ukončilo 6 absolventov; v 

študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo MVDr. Zuzana Fagová, v študijnom 

programe farmácia Mgr. Lucia Schwarcová, v študijnom programe kynológia v dennej forme 

Bc. Nikola Buková, v študijnom programe trh a kvalita potravín v dennej forme Mgr. Martin 

Bartkovský, Mgr. Miroslava Čupová a v externej forme Mgr. Bibiána Maľaríková. 

Okrem absolventov už spomenutých študijných programov boli slávnostne odovzdané 

tituly doktora veterinárnej medicíny 24 zahraničným študentom z  Írska, Nórska, Izraela, 

Anglicka, Grécka, Cypru a Malty, ktorí úspešne ukončili štúdium na našej univerzite v 

študijnom programe general veterinary medicine v anglickom jazyku. Absolventka MVDr. 

Elizabeth Paisley Lynn-Harness ukončila štúdium s vyznamenaním. Po tretíkrát v histórii 

univerzity boli promovaní absolventi spoločného bakalárskeho študijného programu Joint 

Bachelor Degree in Animal Science – náuka o živočíchoch, ktorý je realizovaný v spolupráci 

s Faculty of Biosciences and Aquaculture, University of Nordland v Bodø, v Nórsku. Tohto 

roku slávnostne promovalo 20 absolventov tohto študijného programu, ktorí získali titul 

bakalár a  jedna absolventka Bc. Leah Michelle Flaig ukončila štúdium s vyznamenaním. 

Promócií sa zúčastnili zástupcovia partnerskej University of Nordland v Bodø –  Dr. 

Reid Hole, dekan Faculty of Biosciences and Aquaculture, Nina Ellingsen Høiskar, riaditeľka 

University of Nordland, a koordinátor študijného programu Joint Bachelor Degree of Animal 

Sciences doc. MVDr. Ionnis Vatsos. Slávnostnú chvíľu promócií podčiarkli aj slávnostné 

príhovory rektorky UVLF v Košiciach prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD., a dekana Faculty 

of Biosciences and Aquaculture Dr. Reida Hole, ako aj príhovory našich absolventov. 

 

4. Účasť zástupcov univerzity na Svetovej výstave EXPO 2015 v Miláne 31. 8. – 4. 9. 

2015. 

 

V období od 1. mája 

do 31. októbra 2015 sa 

konala Svetová výstava 

EXPO Miláno. Ústredná 

téma výstavy bola Uživiť 

planétu, energia pre život. 

Téma sústreďovala 

pozornosť medzinárodného 

spoločenstva na výmenu 

skúseností v oblasti výživy 

a jej udržateľnosti (problém 

svetového hladu, 

potravinová bezpečnosť a 

zdravá výživa, právo na 

jedlo, udržateľná 

poľnohospodárska výroba).  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výzvu pre možnosť 

prezentácie slovenských univerzít a výskumných pracovísk v rámci svetovej výstavy. Naša 

univerzita reagovala na výzvu a pripravila projektový návrh možnej propagácie UVLF v 

Košiciach v súlade s hlavnou témou výstavy. Z návrhov slovenských univerzít a vedecko-

výskumných inštitúcií boli ministerstvom ako najúspešnejšie vyhodnotené a finančne 

podporené návrhy UVLF v Košiciach, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a 
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AMAVET-u (Asociácia pre mládež, vedu a techniku). Témou úspešného projektového návrhu 

Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach bolo „Zdravé zviera – bezpečná a 

kvalitná potravina“ so zameraním na zviera ako potenciálny prameň nákaz človeka a na 

produkciu bezpečných a kvalitných potravín na princípe „z farmy na stôl“. Prvý septembrový 

týždeň  v rámci programu „Týždeň v slovenskej vede“ sa na medzinárodnej výstave EXPO 

2015 Miláno  naša univerzita za účasti štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR PhDr. Vladimíra Kováčika prezentovala digitálnou prezentáciou 

zameranou na vzdelávaciu a vedecko-výskumnú činnosť a prepojenie na prax s cieľom 

vyprodukovať bezpečné a kvalitné potraviny, propagačným bulletinom a organizáciou 

workshopu. Workshop bol odborne pripravený Ústavom hygieny a technológie mäsa UVLF v 

Košiciach  a bol zameraný na problematiku kvality mäsových výrobkov. Cieľom prezentácie 

bolo predstaviť kvalitu mäsových výrobkov na Slovensku v kontexte jej vývoja v minulosti, 

prezentovania súčasného stavu v kvalite mäsových výrobkov na trhu v EÚ a návrh právnych 

predpisov upravujúcich kvalitatívne požiadavky mäsových výrobkov na Slovensku. Jedným z 

cieľov tiež bolo otvorenie diskusie na tému prípravy harmonizovaných noriem, ktoré sú 

použiteľné pre všetky členské štáty, prinajmenšom pre vysoko kvalitné mäsové výrobky 

(trvanlivé mäsové výrobky, šunky) rešpektujúc zabezpečenie konkurencieschopnosti 

výrobcov, kvalitu a bezpečnosť mäsových výrobkov a ochranu spotrebiteľa. 

 

5.  Zlatá promócia absolventov ročníka 1965 dňa 10. 9. 2015. 

 

V poradí jedenásty ročník zlatých absolventov UVLF v Košiciach, vtedajšej 

Veterinárskej fakulty v Košiciach Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, si po prvej 

promócii v roku 1965 prišli na univerzitu prevziať po päťdesiatich rokoch ďalší diplom, 

tentokrát zlatý. Dňa 10. septembra 2015 si v starej anatomickej posluchárni mohli osviežiť 

spomienky a oživiť kontakty so spolužiakmi, s ktorými sa nevideli viac či menej rokov. 

Slávnostný priebeh promócie umocnil spomienky na preberanie diplomov pred päťdesiatimi 

rokmi a teraz, po desaťročiach naplnených aktívnou prácou.  V talároch s insígniami 

prislúchajúcimi ich úradu nastúpilo za zvukov fanfár vedenie univerzity na čele s rektorkou 

prof. MVDr. Janou Mojžišovou, PhD. Úvodcom bol prorektor prof. MVDr. Jozef Nagy, 

PhD., ktorý privítal okrem ďalších prorektorov – prof. MVDr. Zity Faixovej, PhD., prof. 

MVDr. Juraja Pistla, PhD., MVDr. Martina Tomka, PhD., a doc. MVDr. Oskara Nagya, PhD., 

predsedu akademického senátu prof. MVDr. Petra Reichela, CSc.,  predsedu odborovej 

organizácie  prof. RNDr. Michala Toropilu, CSc.,  členov vedeckej rady a najmä zlatých 

absolventov a ich rodinných príslušníkov. Promótorkou bola prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., 

prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, ktorá zlatý diplom odovzdala 42 prítomným 
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absolventom zo 79  promovaných v roku 1965. Zlatí absolventi postupne prichádzali prevziať 

si pred tvárami svojich blízkych diplom, niektorí dokonca položením prstov na žezlo v rukách 

pedela potvrdili dávnu prísah a uklonili sa vedeniu univerzity i všetkým prítomným. O tom, 

že to mohli plným právom vykonať so cťou, bol aj príhovor rektorky prof. Mojžišovej, ktorá 

ich privítala na pôde ich alma mater a tiež vyslovila slová uznania za roky strávené výkonom 

ich náročného povolania.   

Ako je tradíciou, za jubilujúci ročník vystúpil s príhovorom aj zástupca absolventov, a 

nebolo tomu inak ani teraz, kedy sa za rečnícky pult postavil Dr. h. c. prof. MVDr. Rudolf 

Cabadaj, PhD., ktorý sa v prvom rade poďakoval pani rektorke za súhlas uskutočniť 

slávnostnú promóciu a udelenie zlatých diplomov a tiež vyslovil presvedčenie, že sľub, ktorí 

ako absolventi  dali pri preberaní diplomu na promócii 4. 4. 1965, splnili.  

Po hudobnom vystúpení sláčikového kvarteta a hymne Gaudeamus sa všetci prítomní 

odobrali k soche Arda urobiť si spoločnú fotografiu, aby potom prijali pozvanie pani rektorky 

na čašu vína do jedálne školy.  

 

6.  Stretnutie zástupcov farmaceutických škôl v Starej Ľubovni  10. – 12. 9. 2015. 

 

Stalo sa tradíciou, že každoročne pod gesciou inej vysokej školy Slovenskej a Českej 

republiky, ktorá zabezpečujúcej výučbu farmácie, je organizované trojdňové pracovné 

stretnutie. Tohto roku, už po druhýkrát, organizátorom tohto spoločného pracovného 

stretnutia bola  UVLF v Košiciach. Stretnutie sa uskutočnilo v dňoch 10. –  12. 9. 2015 v 

hoteli  Sorea Ľubovňa v Ľubovnianskych kúpeľoch. Na stretnutí sa zúčastnili za našu 

univerzitu prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., rektorka, prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., 

prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., prorektor pre 

vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky, a prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc., 

koordinátor ŠP farmácia. Farmaceutickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave 

reprezentovali prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD., dekan, doc. Mgr. Martina Dubničková, 

PhD., prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky, a Mgr. Jaroslav Tóth, 

PhD., prodekan pre rozvoj fakulty a spoluprácu s praxou (poverený zodpovednosťou za 

oblasť informačných technológií). Farmaceutickú fakultu Veterinární a farmaceutické 

univerzity Brno reprezentovali MUDr. Tomáš Parák, PhD., dekan,  PharmDr. Jan Šaloun, 

PhD., prodekan pre pedagogickú činnosť, a prof. RNDr. Jozef Csöllei, CSc., prodekan pre 

vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky. Za Farmaceutickú fakultu v Hradci Králové, 

Univerzita Karlova, sa zúčastnili doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D., dekan fakulty, prof. 

PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., prodekan pre vonkajšie vzťahy fakulty a transfer 

technológií, prof. RNDr. Petr Solich, CSc., prodekan pre vnútorné záležitosti, európske fondy 

a strategický rozvoj fakulty, a prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D., prodekan pre vedeckú činnosť, 

doktorské štúdium a akademické kvalifikácie. Spoločné jednanie v salóniku hotela Sorea 

Ľubovňa otvorila rektorka prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. Hlavným programom jednania 

bola prezentácia informácií o novinkách vo výučbe, resp. vo vede od posledného stretnutia 

vedení vysokých škôl zabezpečujúcich výučbu farmácie, výmena skúseností zo 

zabezpečovania výmenných pobytov študentov, resp. pedagogických pracovníkov v rámci 

programu Erasmus. Veľmi vážnym bodom rokovania bolo prerokovanie možnej spolupráce 

vo vzdelávaní na všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania, z čoho vznikli 

konkrétne, v súčasnom období už čiastočne realizované návrhy na spoluprácu v oblasti 

farmaceutických vied (doktorandské štúdiá, spoločné projekty vedy a výskumu, spoluúčasť na 

národných projektoch KEGA, VEGA a APVV). 

Na spoločnom stretnutí bola taktiež slávnostne podpísaná rektorkou prof. MVDr. 

Janou Mojžišovou, PhD., a dekanom MUDr. Tomášom Parákom, Ph.D., inovovaná 
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medzinárodná  zmluva o spolupráci medzi Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v 

Košiciach a Farmaceutickou fakultou Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. 

Nasledujúce pravidelné pracovné stretnutie slovenských a českých vysokých škôl 

zabezpečujúcich výučbu ŠP farmácia sa bude konať v budúcom akademickom roku 

2016/2017 pod gesciou Farmaceutickej fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. 

 

7. Otvorenie akademického roku 2015/2016 a aktív učiteľov 18. 9. 2015. 

 

V piatok 18. septembra 2015 bol na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v 

Košiciach otvorený ďalší, v poradí už 66. akademický rok. Patinu času mu dodalo aj miesto, 

kde sa slávnosť uskutočnila. Keďže aula v pavilóne morfologických disciplín bola práve 

rekonštruovaná, akademické slávnosti tohtoročného septembra sa presunuli do jednej z 

najstarších posluchární na univerzite – do starej anatomickej posluchárne, ktorej sa tiež 

dostalo aspoň malej renovácie. 

Samotná slávnosť už prebiehala 

podľa tradičného scenára, aj keď 

vedenie univerzity je nové a toto 

bolo ich prvé otvorenie 

akademického roku.  

Úvodcom bol prof. MVDr. 

Jozef Nagy, PhD., prorektor pre 

rozvoj školy a hodnotenie kvality, 

ktorý privítal rektorku prof. 

MVDr. Janu Mojžišovú, PhD.,  a 

prorektorov prof. MVDr. Zitu 

Faixovú, PhD., prof. MVDr. Juraja 

Pistla, PhD., MVDr. Martina 

Tomka, PhD., doc. MVDr. Oskara 

Nagya, PhD., predsedu akademického senátu prof. MVDr. Petra Reichela, CSc., predsedu 

správnej rady Ing. Jána Királyho, Ing. Róberta Schrétera, povereného výkonom funkcie 

kvestora, ďalších členov správnej rady, vedeckej rady, všetkých tvorivých pracovníkov i 

zamestnancov univerzity a jej účelových zariadení.  

 Rektorka univerzity prof. Mojžišová vo svojom vystúpení sústredila pozornosť na to 

najdôležitejšie, čo bolo potrebné vykonať od jej nástupu do funkcie vo februári tohto roku a 

čo ešte je pred univerzitou v nasledujúcich mesiacoch. Hodnotenie komplexnej akreditácie 

vysokých škôl za obdobie rokov 2008 – 2013  poukázalo na nedostatky v mnohých 

oblastiach. Tými hlavnými sú nedostatočné publikačné výstupy v oblasti farmaceutických a 

chemických vied, absentovanie zahraničných grantov, nedostatočná kvalifikačná štruktúra 

tvorivých pracovníkov, problematická garančná kontinuita z dôvodu veku garantov.  

Zdôraznila, že naša univerzita bude len taká dobrá a životaschopná, akých bude mať 

kvalitných a zanietených ľudí. Preto aj v programe tejto slávnosti boli verejne ocenení 

najlepší pracovníci podľa kritérií, ktoré sa akreditačnou komisiou vyhodnocujú ako podstatné, 

a to publikačná a citačná aktivita, a grantová úspešnosť. 

 Ocenenie rektorky UVLF v Košiciach za rok 2014 bolo udelené v kategórii profesorov 

prof. MVDr. Jaroslavovi Hajurkovi, PhD.  (klinika malých zvierat), v kategórii docentov doc. 

MVDr. Mangeshovi Bhidemu, PhD.  (laboratórium biomedicínskej mikrobiológie a 

imunológie ústavu imunológie katedry mikrobiológie a imunológie), v kategórii odborných 

asistentov a asistentov MVDr. Zuzane Hurníkovej, PhD. (ústav parazitológie katedry 

epizootológie a parazitológie), v kategórii vedeckých pracovníkov prof. Ing. Štefanovi 

Vilčekovi, DrSc. (ústav epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny katedry 
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epizootológie a parazitológie), v kategórii tvorivých pracovníkov do 35 rokov MVDr. 

Dávidovi Maženskému, PhD. (ústav anatómie katedry anatómie, histológie a fyziológie),  v 

kategórii najlepšie pracovisko ústavu imunológie –  cenu za pracovisko prebrala jeho vedúca 

doc. MVDr. Ľudmila Tkáčiková, PhD. V budúcnosti sa plánuje vytvoriť aj kategória 

nepedagogických pracovníkov, nevyhnutné ale bude stanoviť objektívne kritériá ich 

hodnotenia. Potenciál máme v mladej generácii tvorivých pracovníkov, niektorí dostali teraz 

príležitosť na postoch vedúcich pracovísk ukázať svoje schopnosti a kreativitu. Pre ďalších, 

ktorí vidia svoje naplnenie vo vedecko-výskumnej práci,  bude možnosť uchádzať sa o 

finančnú podporu prostredníctvom internej grantovej agentúry.  

 Rektorka vo svojom príhovore vyzdvihla mimoriadne významnú udalosť, a to 

návštevu evalvačného tímu EAEVE v dňoch  26. – 30. októbra 2015. V kombinovanom 

hodnotení Stage 1 a Stage 2, t. j. evalvácia a akreditácia, budú vyhodnocované študijné 

programy všeobecné veterinárske lekárstvo a náuka o živočíchoch.  Významnou udalosťou je  

aj ukončenie realizácie troch veľkých investičných projektov, a to Univerzitnej nemocnice – 

pavilón 40, klinických ustajňovacích priestorov – pavilón 19, a morfologickej posluchárne. 

Veľkou výzvou, ktorá je pred nami v nastávajúcom roku, je vytvorenie podmienok pre 

zapájanie sa do grantov v rámci vedeckých programov Európskej únie najmä do riešenia 

výziev v rámci programu Horizont 2020,  zapájanie sa výskumných kolektívov, hlavne centier 

excelentnosti, do čerpania štrukturálnych fondov EÚ. Ak chceme ďalej rozvíjať študijný 

program farmácia, veľký dôraz musíme klásť na podporu výskumných aktivít v oblasti 

farmaceutického výskumu, najmä s medicínskym zameraním, s využitím novej prístrojovej 

základne a spoluprácou s kolektívmi už etablovanými v tejto oblasti. 

 Nasledoval príhovor predsedu akademického senátu prof. MVDr. Petra Reichela, 

CSc., ktorý v druhom roku funkčného obdobia akademického senátu  pripomenul 

najdôležitejšie úlohy uplynulého roku a v tom prichádzajúcom zdôraznil nevyhnutnosť 

združiť sily všetkých a  doviesť úlohy do úspešného konca. Na umocnenie atmosféry 

otvorenia nového akademického roku zazneli hudobné skladby v podaní sláčikového kvarteta, 

kde na husle hrali  Natália Nagyová a Patrik Kanuscak, na viole Simon Truszka a na 

violončele aj ako sólista Ján Bogdan. Nasledovala už len hymna Gaudeamus a za zvukov 

fanfár sa slávnostné zhromaždenie rozišlo. 

 

8. Hodnotiaca návšteva expertov evalvačnej komisie EAEVE 26. – 30. 10. 2015. 

 

Jednou z najvýznamnejších udalostí roku 2015 bol proces medzinárodnej evalvácie 

a akreditácie našej univerzity tímom expertov EAEVE (Európske združenie inštitúcií pre 

veterinárske vzdelávanie) v spolupráci s FVE (Federácia veterinárnych lekárov Európy), ktorý 

začal prípravou sebahodnotiacich správ v marci 2015 a vyvrcholil návštevou evalvačného 

tímu v októbri 2015. V dňoch  26. – 30. októbra 2015 bola vykonaná medzinárodná evalvácia 

a akreditácia študijných programov všeobecné veterinárske lekárstvo a náuka o živočíchoch. 

Nové vedenie UVLF v Košiciach od svojho nástupu do funkcie v marci 2015 sa začalo 

veľmi zodpovedne zaoberať prípravou evalvačného a akreditačného procesu. V extrémne 

krátkom časovom období boli  spracované dve sebahodnotiace správy, ktoré boli pripravené 

podľa štandardných operačných postupov EAEVE. Pre proces medzinárodnej evalvácie bola 

pripravená Sebahodnotiaca správa UVLF v Košiciach –  Štádium 1 (hodnotenie harmonizácie 

minimálnych noriem stanovených v študijnom programe pre veterinárnych lekárov so 

smernicami EÚ č. 2005/36 a 2013/55) a pre proces medzinárodnej akreditácie Sebahodnotiaca 

správa UVLF v Košiciach – Štádium 2 (hodnotenie dodržiavania všeobecne akceptovaných a 

príslušných akademických štandardov, poskytujúcich vzdelávacie príležitosti prijateľnej 

kvality). Okrem samotnej prípravy sebahodnotiacich správ bolo potrebné oboznámiť 

jednotlivé pracoviská UVLF s procesom evalvácie a akreditácie, navštíviť ich a odstrániť 
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nedostatky, ktoré sa na jednotlivých pracoviskách vyskytovali. Vedenie UVLF v Košiciach 

splnilo požiadavku EAEVE a obidve sebahodnotiace správy boli dva mesiace pred 

evalvačnou a akreditačnou návštevou  odoslané jednotlivým expertom i do sídla EAEVE vo 

Viedni. Sebahodnotiace správy boli na pracoviskách k dispozícii všetkým pracovníkom 

v anglickom jazyku a v slovenskom jazyku dostupné na intranete UVLF.  Bolo dôležité,  aby 

každý zamestnanec bol oboznámený so sebahodnotiacimi správami, cieľmi a priebehom 

procesu ako základného predpokladu úspešného výsledku medzinárodnej evalvácie 

a akreditácie. Za týmto účelom boli podrobné informácie podávané na zasadnutiach Vedeckej 

rady UVLF, Kolégia rektorky UVLF, pracovných návštevách jednotlivých organizačných 

útvarov za účasti všetkých zamestnancov. Okrem toho bolo potrebné pripraviť množstvo 

vnútorných predpisov zameraných hlavne na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, 

biologickú bezpečnosť, manipuláciu s vedľajšími živočíšnymi produktmi a iné, a to 

v slovenskom ako aj v anglickom jazyku. Tieto materiály sú dostupné pre zamestnancov 

a študentov na novovytvorenej intranetovej stránke UVLF.   

Samotný proces medzinárodnej evalvácie a akreditácie UVLF v Košiciach začal 26. 

októbra 2015 stretnutím všetkých členov evalvačného a akreditačného tímu. Členmi expertnej 

skupiny evalvačného tímu (štádium 1) boli: Campion Deidre (Dublin, Írsko; základné 

predmety), Fjeldborg Julie (Copenhagen, Dánsko; klinické predmety), Romano Giovanna 

(Monacalieri, Taliansko; praktická výučba klinických predmetov), Chambon Thierry – 

predseda (Brest, Francúzsko; výučba živočíšnej produkcie), Ros Berruezo Gaspar (Murcia, 

Španielsko; výučba bezpečnosti a kvality potravín), Poissonnier Camille (Maisons-Alfort, 

Francúzsko; študentka) a Lekeux Pierre (Liege, Belgicko; koordinátor EAEVE). Členmi 

expertnej skupiny akreditačného tímu (štádium 2) boli: Forni Monica (Bologna, Taliansko) 

a Ruhoniemi Mirja (Helsinki, 

Fínsko). Okrem uvedených členov 

sa medzinárodnej evalvácie 

a akreditácie UVLF v Košiciach 

zúčastnili pozorovatelia: Cassidy 

Terence (EÚ), Laredo Alvarez 

(Španielsko) a Williamson 

Norman (Nový Zéland). Prvé 

stretnutie expertov bolo 

s rektorkou UVLF v Košiciach 

prof. MVDr. Janou Mojžišovou, 

PhD., a kontaktnou osobou medzi 

UVLF a EAEVE prorektorom 

MVDr. Martinom Tomkom, PhD.  

Druhý deň medzinárodnej 

evalvácie a akreditácie začal 

úvodným stretnutím evalvačného 

tímu s vedením UVLF v Košiciach a prorektorkou University of Nordland v Bodø. V rámci 

úvodného stretnutia predstavila rektorka UVLF v Košiciach prof. MVDr. Jana Mojžišová, 

PhD., našu univerzitu, jej štruktúru a študijné programy. Rovnako prorektorka University of 

Nordland  v Bodø prof. Grete Lysfjord prezentovala univerzitu, históriu a zámer spoločného 

študijného programu UVLF v Košiciach a University of Nordland v Bodø. Program druhého 

dňa pokračoval návštevou vybraných pracovísk UVLF. 

Tretí deň bol venovaný návšteve ŠPP v Zemplínskej Teplici, Účelového zariadenia pre 

chov a choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach a jazdeckého areálu (štádium 1). Člen 

evalvačného tímu zodpovedný za hodnotenie výučby v oblasti bezpečnosti a kvality potravín 

spolu s predsedom expertných tímov navštívili bitúnok UVLF v Zemplínskej Teplici.  Tím 



23 

 

pre hodnotenie kvality (štádium 2) uskutočnil plánované stretnutia s pracovníkmi a študentmi 

zodpovednými za hodnotenie kvality pregraduálneho štúdia, postgraduálneho štúdia a welfare 

študentov. Z pohľadu spolupráce s externým prostredím bol veľmi dôležitý spoločný obed 

oboch evalvačných tímov s rektorkou UVLF, kontaktnou osobou a zástupcami pozvaných 

stavovských a spolupracujúcich organizácií. Pozvanie prijali a na stretnutí sa zúčastnili 

ústredný riaditeľ ŠVPS SR prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., prezident KVL SR MVDr. Tibor 

Brauner, viceprezident KVL SR MVDr. Pavol Valášek, riaditeľ Neuroimunologického ústavu 

SAV Dr. h. c. prof. MVDr. Michal Novák, DrSc., Ing. Zuzana Bírošová, CSc.,  riaditeľka  

Národného kontaktného miesta pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA, MVDr. Gabriel 

Varga, riaditeľ Region ZOETIS, súkromní veterinárni lekári MVDr. Martin Mihály, PhD., a 

MVDr. Pavol Fábry, a doc. Dr. Ing. Martin Mellen, PhD., riaditeľ firmy Podtatranská hydina, 

Kežmarok.  Tento deň bol vyhradený aj pre stretnutie členov evalvačného tímu s pracovníkmi 

zodpovednými za ekonomiku a prevádzku a návšteve ÚVIK-u. Okrem plánovaného programu 

jednotliví členovia evalvačného tímu uskutočnili návštevy vybraných pracovísk. Študentka, 

členka evalvačného tímu, absolvovala diskusiu v študentských domovoch a spoločnú večeru 

so zástupcami študentov UVLF. Pracovný program bol ukončený spoločnou večerou 

akreditačného tímu (štádium 2) so zástupcami univerzity a študentmi zodpovednými za 

hodnotenie kvality. 

Štvrtý deň medzinárodnej evalvácie a akreditácie sa podľa stanoveného programu 

uskutočnilo stretnutie so zamestnancami reprezentujúcimi seniorskú a juniorskú časť a so 

zástupcami študentov (štádium 1). Okrem plánovaného programu jednotliví členovia 

evalvačného tímu uskutočnili návštevy vybraných ústavov a kliník. Členovia akreditačného 

tímu podľa plánu absolvovali stretnutia s vedúcimi katedier a kliník, s predsedom OZ PŠaV 

UVLF, so zástupcami pregraduálnych a postgraduálnych študentov. Navštívili aj študijné 

oddelenie, referát pre zahraničné štúdium a oddelenie bezpečnosti a krízového riadenia. 

V oficiálnom programe bol vyhradený priestor aj pre individuálne dôverné stretnutia 

zamestnancov a študentov s členmi evalvačného a akreditačného tímu. Pracovný program 

členov oboch tímov expertov pokračoval spoločným stretnutím v hoteli Golden Royal. 

Začiatok záverečného dňa strávili členovia expertných tímov finalizáciou výsledkov 

medzinárodnej evalvácie a akreditácie UVLF v Košiciach. Program pokračoval záverečným 

bodom, a to ústnou prezentáciou predbežných výsledkov v posluchárni pavilónu chemických 

disciplín za účasti vedenia UVLF, zamestnancov a študentov. Túto časť otvorila rektorka 

UVLF v Košiciach prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., za tím expertov vystúpil Pierre 

Lekeux, koordinátor EAEVE, a výsledky prezentovali za štádium 1 (evalvácia) Thierry 

Chambon, predseda tímu expertov, a Monica Forni za štádium 2 (akreditácia).  

V predbežnej prezentácii výsledkov medzinárodnej evalvácie (štádium 1) bolo 

konštatované, že sebahodnotiaca správa bola napísaná správne a načas zaslaná tímu expertov;  

bola daná odpoveď na väčšinu otázok alebo vyžiadaní expertov pred začiatkom alebo počas 

samotného hodnotenia a program návštevy bol bez problémov prispôsobený na základe 

požiadaviek tímu expertov, ktorý mal neobmedzený prístup k informáciám, zariadeniam 

a jednotlivcom. 

Tím expertov určil oblasti hodné pochvaly, a to predovšetkým efektívne a autonómne 

riadenie; široká škála voliteľných predmetov pre pregraduálnych študentov; rozsiahla 

praktická výučba, hlavne počas prvých rokov; početný a motivovaný akademický  a podporný 

personál; moderné IT zariadenia; úplne nová a dobre vybavená univerzitná nemocnica pre 

spoločenské zvieratá (ktorá má byť otvorená v januári 2016); možnosti zapojenia 

pregraduálnych študentov do riešenia vedeckých projektov a množstvo študijných PhD. 

programov pre absolventov. 

Tím expertov identifikoval aj niekoľko potenciálnych nedostatkov, a to príliš veľa 

katedier/ústavov, čo má za následok nedostatok podporného personálu a zariadení 
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a nedostatok stratégie interdiciplinárnej výučby v priebehu roka výučby a medzi rokmi; 

nedostatočné (počítačové) klinické záznamy (predovšetkým v angličtine) a nedostatočná 

angažovanosť študentov v kompletizácii týchto záznamov; nedostatok povinných klinických 

rotácií pre pohotovostnú službu a službu mimo pracovnej doby; nedostatočná povinná 

praktická chirurgická prax pre pregraduálnych študentov; nedostatočná izolačná jednotka pre 

kone; nevyhovujúce vybavenie na ošetrenie  a chirurgiu koní;  nedostatok  kadáverov veľkých 

zvierat pre vykonávanie pitiev a nedostatočné skladovacie chladiarenské  kapacity pre 

kadávery veľkých zvierat; nedostatočná integrovaná stratégia pre biologickú bezpečnosť, a to 

na univerzitnej pôde, ako aj  v externých zariadeniach; nedostatočná internacionalizácia 

zamestnávania a školenia klinického personálu; nedostatok EBVS- schválených rezidenčných 

programov, a to najmä v klinických odboroch. 

V predbežnej prezentácii výsledkov medzinárodnej akreditácie (štádium 2) bolo 

konštatované, že sebahodnotiaca správa 2 bola k dispozícii načas, ale  bola len čiastočne 

informatívna a neposkytla celkový obraz o hodnotení kvality; strategický plán obsahuje 

poslanie a stratégiu UVLF v Košiciach s definovanými míľnikmi; pre meranie zlepšenia 

kvality nie sú používané indikátory; kvalita je riadená množstvom orgánov a výborov; tok 

informácií ako aj rozdelenie právomocí a povinností medzi nimi nie sú jasne definované; nie 

je jasné, či proces zberu dát vedie k akčným plánom pre riadenie zmien; experti mali 

neobmedzený prístup k požadovaným informáciám, zariadeniam a jednotlivcom počas 

návštevy. Univerzita má odhodlanie dosiahnuť dobré výsledky. Medzi študentmi 

a zamestnancami sú úzke vzťahy a obe skupiny sú veľmi proaktívne a nadšené zo súčasného 

stavu. Úspech procesu sa opiera predovšetkým o odhodlanie zamestnancov a osobné vzťahy 

medzi pracovníkmi a študentmi.  

Dôležitý návrh na zlepšenie, v súlade s EAEVE štandardným operačným postupom a 

európskym rámcom hodnotenia kvality v oblasti vysokoškolského vzdelávania, pozostáva z 

vykonávania formálnych postupov, ktoré musia obsahovať kompletný kvalitatívny cyklus 

(PDCA – Planning, Doing, Checking, Acting). Odporúčanie pre ECOVE je klasifikovať 

UVLF so štatútom „podmienečne akreditovaná“. 

Rozhodnutie o definitívnom  výsledku medzinárodnej evalvácie a akreditácie padne na 

zasadnutí ECOVE v máji 2016. Do toho času má univerzita status navštívená a potvrdená 

inštitúcia. Podľa vyjadrenia prof.  Pierra Lekeuxa, koordinátora EAEVE, univerzita v plnej 

miere obhájila kvalitu študijných programov všeobecné veterinárske lekárstvo a náuka 

o živočíchov. Na získanie úplnej evalvácie a akreditácie bude potrebné v roku 2016 odstrániť 

identifikované nedostatky, ktoré  sú prevažne technického charakteru a súvisia  s otvorením 

nových klinických priestorov.  

 

9. Účasť vedenia univerzity na oslavách 60. výročia založenia Strednej veterinárnej 

školy Košice Barca dňa 5. 11. 2015. 

 

10. Imatrikulácia študentov prvého ročníka dňa 6. 11. 2015. 

 

 

11. Minister školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Juraj Draxler  

zaslal dňa  19. 11. 2015 výsledky komplexnej akreditácie UVLF v Košiciach, čím 

bola ukončená komplexná akreditácia našej univerzity.   

 

Komplexná akreditácia činností vysokej školy sa uskutočňuje v šesťročných 

intervaloch podľa vopred zverejneného plánu komplexných akreditácií vypracovaného 

Akreditačnou komisiou. V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení neskorších predpisov komplexná akreditácia činností vysokej školy v 
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nadväznosti na jej dlhodobý zámer je proces, v rámci ktorého Akreditačná komisia 

komplexne posúdi a zhodnotí vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú, umeleckú a ďalšiu tvorivú 

činnosť vysokej školy, ako aj personálne, technické, informačné a ďalšie podmienky, v 

ktorých sa táto činnosť uskutočňuje, a vyjadrí sa k žiadostiam vysokej školy o akreditáciu 

všetkých študijných programov a o akreditáciu všetkých habilitačných konaní a konaní na 

vymenovanie profesorov, v ktorých chce vysoká škola mať priznané zodpovedajúce práva. 

Na účely komplexnej akreditácie činností predloží vysoká škola v termíne podľa plánu 

komplexných akreditácií  najmä tieto podklady: hodnotenie vlastnej činnosti, pričom jeho 

súčasťou sú aj výsledky pravidelných študentských ankiet; žiadosti o akreditáciu všetkých 

študijných programov, v ktorých chce mať priznané právo udeľovať akademický titul vrátane 

príslušných podkladov týkajúcich sa študijných programov; žiadosti o akreditáciu 

habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov vo všetkých študijných 

odboroch, v ktorých chce mať priznané právo tieto konania uskutočňovať vrátane príslušných 

podkladov; podklady na hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej činnosti a ďalšej 

tvorivej činnosti; podklady na vyjadrenie Akreditačnej komisie o začlenení vysokej školy 

podľa  zákona č. 131/2002 Z. z o vysokých školách a o zmene a doplnení neskorších 

predpisov vysoké školy môžu byť za splnenia ustanovených kritérií  začlenené medzi 

univerzitné vysoké školy alebo odborné vysoké školy; vnútorný predpis upravujúci vnútorný 

systém kvality a podklady na jeho uplatnenie. 

Termíny na predkladanie podkladov sú súčasťou plánu komplexných akreditácií a 

spolu s kritériami používanými pri vyjadrovaní sa o zaradení vysokej školy a kritériami 

používanými pri hodnotení úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej 

činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy musia byť známe aspoň jeden 

rok vopred. Akreditačná komisia SR vypracovala a na 2. mimoriadnom zasadnutí 24. 4. 2013 

v Bratislave  schválila plán komplexných akreditácií na roky 2014 – 2016, z ktorého 

vyplynula pre našu univerzitu úloha odovzdať podklady pre komplexnú akreditáciu do 2. 6. 

2014, pričom bolo hodnotené obdobie činnosti školy za roky 2008 – 2013. UVLF v Košiciach 

odovzdala podklady v stanovenom termíne  a týmto dňom sa začala komplexná akreditácia 

našej univerzity. 

Na posúdenie žiadosti UVLF o komplexnú akreditáciu ako aj na koordináciu činnosti 

jednotlivých stálych pracovných skupín bola v súlade so štatútom Akreditačnej komisie 

ustanovená na 76. zasadnutí Akreditačnej komisie uznesením č. 76.8.2 dočasná pracovná  

skupina v tomto zložení: Daniela Ježová (predseda), Juraj Šteňo, Miroslav Urban, Jozef 

Vilček, Ivan Hyben. Po ukončení členstva v Akreditačnej komisii J. Šteňu a I. Hybena bola 

dočasná pracovná skupina doplnená na základe uznesení Akreditačnej komisie č. 79.8.1 

a 82.6.4 o Viliama Kupca a Mariána Šurába. 

V súlade s vyššie citovanými predpismi dočasná pracovná skupina spolu 

s delegovanými zástupcami dotknutých stálych pracovných skupín uskutočnila na UVLF 

v Košiciach v dňoch 3. – 4. 11. 2014 návštevu, počas ktorej preverila skutočnosti uvedené 

v podkladoch k žiadosti o komplexnú akreditáciu. Doplnila informácie nazretím do príslušnej 

dokumentácie, obhliadla priestory a vybavenie vysokej školy a uskutočnila osobné pohovory 

s poverenými členmi orgánov akademickej samosprávy UVLF v Košiciach, ako aj s jej 

zamestnancami a študentmi. Študentskú radu vysokých škôl zastupoval pri návšteve UVLF 

Viktor Varga. Akreditačná komisia zaslala listom z 8. 7. 2015 na vyjadrenie rektorke UVLF 

v Košiciach návrh hodnotiacej správy s odporúčaniami. Po preštudovaní návrhu hodnotiacej 

správy UVLF v Košiciach vypracovala a zaslala Akreditačnej komisii vyjadrenie k návrhu 

hodnotiacej správy. V dňoch 22. – 25. 8. 2015 sa uskutočnilo 88. zasadnutie Akreditačnej 

komisie, súčasťou ktorého bolo aj prerokúvanie hodnotiacich správ 22 vysokých škôl. UVLF 

v Košiciach na 88. zasadnutí Akreditačnej komisie (24. 8. 2015) reprezentovali rektorka prof. 

MVDr. Jana Mojžišová, PhD., prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD. (prorektor pre rozvoj školy 
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a hodnotenia kvality) a doc. MVDr. Peter Korim, PhD. (referát hodnotenia kvality). V 

diskusii s členmi Akreditačnej komisie bola UVLF v Košiciach charakterizovaná ako 

jedinečná svojho druhu v oblasti veterinárskych vied, pričom bola zdôraznená aj jej príkladná 

spolupráca s praxou. V závere rokovania AK odsúhlasila Hodnotiacu správu pre UVLF 

v Košiciach a vyjadrenie o začlenení UVLF počtom hlasov 18 z prítomných 18 členov 

Akreditačnej komisie. 

Akreditačná komisia konštatovala, že UVLF v Košiciach napĺňa poslanie ako to má 

stanovené v štatúte a v dlhodobom zámere, okrem tvorivého vedeckého bádania v oblasti 

farmácie, kde sa zámery plnia len čiastočne. 

 

Silnými stránkami univerzity sú:  

1. UVLF je v rámci SR jedinou univerzitou poskytujúcou veterinárske vzdelanie.   

2. V hodnotenom období sa skvalitnila a zmodernizovala infraštruktúra univerzity pre 

výskum aj výučbu. Od ostatnej komplexnej akreditácie sa výrazne zlepšili podmienky 

hlavne v oblasti klinických predmetov, zlepšilo sa materiálno-technické vybavenie 

kliník.  

3. Vo viacerých disciplínach je veľmi dobrá kvalita publikačných výstupov.  

4. Úspešné ohodnotenie veterinárnych študijných programov Európskou asociáciou 

veterinárskych univerzít a fakúlt (EAVE).  

5. O medzinárodnej reputácii univerzity svedčí aj spoločný bakalársky študijný program 

s univerzitou v Nórsku.  

6. UVLF má intenzívnu spoluprácu s poľnohospodárskou praxou a veterinárnou správou, 

vďaka ktorej zabezpečuje kvalitnú praktickú výučbu študentov. Toto zvyšuje aj 

atraktivitu UVLF pre študentov zo zahraničia. Objektívny a transparentný prístup v 

prijímacom konaní na všetkých troch stupňoch štúdia.  

7. Efektívna spolupráca s orgánmi štátnej správy, s renomovanými univerzitami doma a 

v zahraničí, s rezortnými výskumnými ústavmi a s ústavmi SAV.  

 

Slabé stránky boli identifikované ako:  

1. Vedecké bádanie a jeho výstupy v oblasti farmaceutických vied nie sú dostatočné.  

2. V hodnotenom období mala UVLF relatívne malé zapojenie do veľkých 

medzinárodných vedeckých projektov, absentovali zahraničné granty.  

3. Diplomové práce študentov mali variabilnú úroveň.  

4. Personálne zabezpečenie výučby, výskumu a ďalších činností na univerzite si 

vyžaduje zlepšenie kvalifikačnej štruktúry zamestnancov.  

5. Personálne zabezpečenie výučby v študijnom programe farmácia je nedostatočné.  

 

Akreditačná komisia odporučila univerzite prijať nasledovné opatrenia na zlepšenie 

práce:  

1.  Dočasne znížiť počet študentov prijímaných do prvých ročníkov v študijnom  

programe farmácia do zabezpečenia dostatočného personálneho a vedeckého 

potenciálu tohto programu.  

2. Výrazne zvýšiť vedecké bádanie a jeho publikačné výstupy v odbore farmácia.  

3. V rámci študijného programu farmácia zabezpečiť výučbu jednotlivých predmetov 

kvalitnými odborníkmi v danej oblasti.  

4. Pravidelne monitorovať a vyhodnocovať vzdelávací proces na všetkých pracoviskách.  

5. Zvýšiť úsilie na získanie a realizáciu významných výskumných grantových projektov.  
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V rámci komplexnej akreditácie bola posudzovaná aj úroveň výskumnej, vývojovej, 

umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti UVLF (ďalej len „výskum“) za hodnotené obdobie rokov 

2008 –  2013, pričom sa hodnotili:  

a) výstupy výskumu (atribút výstupov),  

b) prostredie pre výskum (atribút prostredia),  

c) ocenenie výsledkov výskumu (atribút ocenenia).  

 

Hodnotenie sa uskutočnilo v štyroch oblastiach výskumu, v ktorých mala vysoká škola 

v hodnotenom období absolventa študijného programu druhého a/alebo tretieho stupňa.  
Výsledky hodnotenia podľa oblastí výskumu, v ktorých vysoká škola mala v hodnotnom 

období akreditované študijné programy, sú tieto: 

 

UVLF Číslo a oblasť výskumu Hodnotenie 

výskumu 

(kategória 

hodnotenia) 

 

 

UVLF sa nečlení 

na fakulty 

 

12. chémia, chemická technológia a biotechnológie B-/2,50 

13. vedy o živej prírode B+/3,30 

18. lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke 

vedy 

C+/2,40 

20. veterinárske vedy A-/3,70 

 

Kritériá používané pri hodnotení sú nasledovné:  

KZU-1 Výsledky hodnotenia výskumnej činnosti vysokej školy 

KZU-2 Výstupy výskumnej, umeleckej činnosti študentov a absolventov doktorandského 

štúdia 

KZU-3 Podiel oblastí výskumu, v ktorých vysoká škola poskytuje aj doktorandské študijné 

programy 

 

Plnenie kritérií UVLF v Košiciach: KZU-1 50 %,  KZU-2 100 %, KZU-3  100 %. 

Pre zaradenie vysokej školy  medzi univerzity musí vysoká škola dosiahnuť  v 

najmenej 60 % hodnotených oblastiach výskumu hodnotu najmenej B. UVLF v Košiciach 

nenaplnila  kritérium KZU-1, pretože z hodnotených 4 oblastí výskumu (OV) za celú 

univerzitu dosiahli hodnotenie B len  2 oblasti výskumu (OV 20 veterinárske vedy a OV 13 

vedy o živej prírode). Akreditačná komisia na základe hodnotenia plnenia kritérií 

používaných pri vyjadrovaní sa o zaradení konštatuje, že UVLF v Košiciach spĺňa kritérium 

KZU-2, KZU-3 a nespĺňa kritérium KZU-1 na zaradenie medzi univerzitné vysoké školy.  

Ciele stanovené dokumentom o vnútornom systéme zabezpečenie kvality sú reálne a 

dobre definované. UVLF si uvedomuje svoje silné a slabé stránky a je schopná zodpovedne 

kontrolovať kvalitu vzdelávacej a umeleckej/vedeckej práce a prispievať k jej zlepšeniu.  

Na základe hodnotenia kritérií KVSK-A1 až KVSK-A6 a kritérií KVSK-B1 až 

KVSK-B6 Akreditačná komisia konštatuje, že UVLF v Košiciach má v súčasnosti vyhovujúci 

vnútorný systém kvality a jeho uplatňovanie je na dostatočnej úrovni. 

Minister školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Juraj Draxler  zaslal 

19. 11. 2015 rektorke výsledky komplexnej akreditácie UVLF v Košiciach, čím bola 

ukončená komplexná akreditácia našej univerzity.  

Študijným programom pre prvý stupeň vysokoškolského štúdia bezpečnosť krmív a 

potravín, kynológia, náuka o živočíchoch, vzťah človek –  zviera a jeho využitie v canisterapii 

a hipoterapii bola priznaná spôsobilosť udeľovať akademické tituly do najbližšej komplexnej 
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akreditácie. Rovnako bol hodnotený študijný program  pre druhý stupeň vysokoškolského 

štúdia trh a kvalita potravín.  

Spôsobilosť udeľovať akademické tituly bola priznaná aj študijným programom pre 

spojený prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia všeobecné veterinárske lekárstvo  a 

hygiena potravín.  Platnosť priznaného práva udeľovať akademické tituly bola pozastavená 

študijnému programu farmácia, čo znamená, že vysoká škola nesmie na tento študijný 

program prijímať nových študentov a je povinná neodkladne prijať opatrenia na odstránenie 

nedostatkov, ktoré mali za následok pozastavenie platnosti priznaných práv, a do jedného 

roka podať správu o ich výsledku. UVLF v Košiciach podala správu o prijatých opatreniach 

na odstránenie nedostatkov v tomto študijnom programe a zaslala ju na Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu SR v decembri 2015.   

 UVLF v Košiciach požiadala o akreditáciu 15 študijných programov pre tretí stupeň 

štúdia. Je alarmujúce, že časovo neobmedzená akreditácia bola priznaná len piatim z nich. 

Časové obmedzenie akreditácie z dôvodu veku garanta bolo dané ďalším šiestim študijným 

programom. Tri študijné programy majú časovú obmedzenosť spôsobilosti z dôvodu slabej 

publikačnej aktivity a vedeckého profilu garantov a spolugarantov. V jednom prípade došlo k 

pozastaveniu platnosti priznaných práv.  

V zmysle § 85 ods. 2 zákona č.  131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení neskorších predpisov ak vysoká škola, ktorá bola univerzitnou verejnou vysokou 

školou, nespĺňa podľa vyjadrenia Akreditačnej komisie na základe komplexnej akreditácie 

činností podmienky na začlenenie medzi univerzitné vysoké školy, je vyzvaná na neodkladné 

prijatie opatrení na odstránenie nedostatkov a do jedného roka od doručenia výzvy má podať 

správu o ich výsledku. Na základe uvedeného bola UVLF v Košiciach vyzvaná na prijatie 

potrebných opatrení na odstránenie nedostatkov, ktoré zamedzujú začlenenie vysokej školy 

medzi univerzitné vysoké školy a na podanie správy o výsledku prijatých opatrení v lehote do 

jedného roka od doručenia výsledkov komplexnej akreditácie činností vysokej školy. 

Následne bude Akreditačnou komisiou zabezpečené overenie výsledkov opatrení kontrolou na 

UVLF v Košiciach. Ak nebudú nedostatky odstránené do stanoveného termínu, bude 

predložený vláde Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým prestane byť univerzitná vysoká 

škola začlenená medzi univerzitné vysoké školy. 

Vedenie UVLF v Košiciach bezprostredne po oboznámení sa s hodnotiacou správou 

Akreditačnej komisie a po doručení výsledkov komplexnej akreditácie ministrom školstva, 

vedy, výskumu a športu prijala opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré mali za následok 

pozastavenie platnosti priznaných práv a ktoré zamedzujú začlenenie vysokej školy medzi 

univerzitné školy a začala s prípravou správ o výsledku prijatých opatrení.  

 

 

12. Otvorenie rehabilitačnej stanice pre zákonom chránené živočíchy v rámci projektu 

LIFE Energia na Účelovom zariadení pre chov a choroby zveri, rýb a včiel 

v Rozhanovciach dňa 9. 12. 2015. 

 

V priestoroch univerzity bola dňa 6. 11. 

2015 za účasti médií inštalovaná informačná 

tabuľa o projekte LIFE Energia, ktorý 

podporila Európska únia prostredníctvom 

programu LIFE. Novinári potom navštívili 

Kliniku vtákov, exotických a voľne žijúcich 

zvierat UVLF v Košiciach, kde im prednosta 

MVDr. Ladislav Molnár, PhD., a MVDr. 

Katarína Kuzyšinová, PhD., spolu s odborným 
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výkladom predviedli mimoriadne zaujímavé vyšetrenie plamienky driemavej a sokola 

myšiara. Jedným z cieľov projektu LIFE Energia je identifikovať tie úseky elektrických 

vedení, ktoré sú nebezpečné pre vtáctvo z hľadiska nárazov a následne ich vybaviť 

ochrannými prvkami tak, aby sa im vtáctvo vyhlo. UVLF zabezpečuje ošetrenie a 

starostlivosť o zranené jedince, ktoré sa nájdu počas mapovania elektrických vedení. Zranené 

jedince dostávajú na univerzite v Košiciach špičkovú starostlivosť, ročne je ošetrených okolo 

60 chránených živočíchov.  

Ďalším krokom v realizácii projektu bolo otvorenie zrekonštruovanej rehabilitačnej 

stanice. Dňa 9. 12. 2015  bola v Účelovom zariadení pre chov a choroby zveri, rýb a včiel v 

Rozhanovciach slávnostne otvorená najväčšia rehabilitačná stanica v Košickom kraji. Voliéry, 

ktoré v tomto univerzitnom účelovom zariadení existovali dlhé roky, už  nespĺňali potrebné 

podmienky pre starostlivosť o zranené živočíchy a boli v zlom technickom stave. Stanica bola 

zrekonštruovaná v rámci projektu LIFE Energia tak, aby sa zabezpečili čo najlepšie 

podmienky pre záchranu a poskytnutie špičkovej starostlivosti zákonom chráneným 

živočíchom a ich následnému vypusteniu do voľnej prírody. Stanica má k dispozícii 30 voliér 

a rekonštruovaná tzv. rozlietavacia voliéra, ktorá má slúžiť na rehabilitáciu pred vypustením 

do voľnej prírody, je dostatočne veľká na to, aby sa v nej vtáctvo mohlo rozlietať a posilniť 

svalstvo. Zranené jedince z východného Slovenska sú ošetrované na našej univerzite a 

následne sú umiestňované v rehabilitačnej stanici v 

Rozhanovciach.  

Projekt LIFE Energia, ktorý podporila 

Európska únia prostredníctvom programu LIFE, od 

septembra 2014 do decembra 2019 realizujú 

organizácie Ochrana dravcov na Slovensku, 

Východoslovenská distribučná, a. s., 

Západoslovenská distribučná, a. s., UVLF v 

Košiciach a Štátna ochrana prírody SR, s podporou 

Ministerstva životného prostredia SR. Významným 

prínosom projektu  je zlepšenie stavu prioritných 

druhov vtákov v trinástich projektových chránených  

vtáčích územiach, ktoré sú súčasťou siete Natura 2000. 

 

13. Slávnostné odhalenie tabule prof. MVDr. 

Augustína Sokola, DrSc., na katedre 

mikrobiológie a imunológie dňa 17. 12. 2015 pri 

príležitosti stého výročia jeho narodenia. 

 

Pri príležitosti stého výročia narodenia bola 17. 

decembra 2015 na Katedre mikrobiológie a imunológie 

UVLF v Košiciach odhalená pamätná tabuľa prof. 

MVDr. Augustína Sokola, DrSc. Rektorka univerzity 

prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., pozvala na túto 

slávnostnú udalosť okrem súčasných i minulých 

zamestnancov katedry aj rodinu a blízkych priateľov 

prof. Sokola. 

Pozvaní hostia sa najprv zišli vo vestibule katedry 

pred zahalenou tabuľou a vypočuli si príhovor rektorky, 

v ktorom vyzdvihla zásluhy prof. Sokola na založení 

tohto pracoviska, ktoré rozvíjal celý svoj profesionálny 

život. Samotná katedra mikrobiológie a imunológie je 
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jedným takým pamätníkom profesora Sokola, jeho bronzová podobizeň z rúk sochára Daniela 

Tatarku bude tak jeho umeleckou pripomienkou. Sté výročie jeho narodenia bolo vítanou 

príležitosťou na intenzívnejšie pripomenutie si jeho bohatej organizačnej, vedeckej a 

pedagogickej činnosti a mnohých úspechov jeho plodného života. 

Narodil sa na Podkarpatskej Rusi, kam sa aj po skončení štúdií na Vysokej škole 

veterinárskej v Brne v roku 1938 vrátil a kde  búrlivé spoločenské udalosti mnohokrát zasiahli  

do jeho profesionálnych plánov. Ešte počas štúdia sa začal zaujímať o mikrobiológiu a 

sérológiu a chcel v tom pokračovať aj po škole, ale prvé roky vykonával funkciu okresného 

veterinárneho lekára, kým nebol v roku 1947 repatriovaný do Československa. Tu vystriedal 

miesto na  Ústrednom štátnom veterinárnom ústave pre výrobu očkovacích látok v 

Ivanoviciach na Hané, miesto okresného veterinárneho lekára v Sobranciach a ako prednosta 

zriadil a viedol pobočku Štátneho veterinárskeho diagnostického ústavu v Košiciach, aby 

nakoniec 1. júna 1950 prišiel na mladučkú Vysokú školu veterinársku v Košiciach. Rektor 

prof. Hovorka ho  poveril zriadiť a viesť ústav mikrobiológie a imunológie, vtedajší ústav pre 

všeobecnú hygienu a bakteriológiu, ktorý bol neskôr súčasťou katedry mikrobiológie, 

imunológie a zoohygieny.  Na jej čele stál od roku 1957 do roku 1980, aby do roku 1981 ešte 

viedol oddelenie mikrobiológie a imunológie. V rokoch 1964 a 1965 navyše zastával aj 

funkciu prodekana pre výskum. Nasledovali ďalšie desaťročia naplnené  rôznorodou a 

bohatou činnosťou s neutíchajúcim entuziazmom a zápalom pre vedeckú i pedagogickú prácu. 

Profesor Sokol založil a v ďalších rokoch rozvíjal veterinárnu mikrobiológiu a neskôr 

imunológiu, bol tiež priekopníkom v oblasti molekulovej biológie. Svojimi originálnymi a 

mimoriadnymi výsledkami vedecko-výskumnej práce sa zaradil medzi popredné vedecké 

osobnosti doma i v zahraničí, o čom svedčí aj jeho členstvo v mnohých  komisiách, 

vedeckých a redakčných radách či čestné členstvo vo vedeckých spoločnostiach, podobne ako 

množstvo ocenení a vyznamenaní. 

Následne plachtu z bronzového portrétu prof. Sokola stiahli spoločne rektorka  prof. 

MVDr. Jana Mojžišová, PhD., a vedúca katedry mikrobiológie a imunológie  doc. MVDr. 

Ľudmila Tkáčiková, PhD. Potom sa hostia presunuli do knižnice katedry, kde nasledovala 

prezentácia vedeckej a publikačnej činnosti prof. Sokola, ktorú doplnenú o množstvo 

dobových fotografií i osobných spomienok predniesla doc. MVDr. Ľudmila Tkáčiková, PhD. 

Slávnostná udalosť pokračovala osobnými spomienkami tých, ktorí prof. Sokola poznali a 

spolupracovali s ním dlhé roky. 

 

Významné návštevy: 

 

1. Návšteva reprezentantov nórskej veterinárnej komory dňa 27. 2. 2015. 

 

Pri príležitosti stretnutia s 

nórskymi študentmi na UVLF v 

Košiciach navštívil našu univerzitu 

generálny sekretár  The Norwegian 

Veterinary Association pán Hans 

Petter Bugge, DVM, PhD., spolu so 

svojou kolegyňou Kari Norheim, 

DVM, z Norwegian Veterinary 

Institute - Bergen. Návštevu prijala 

rektorka prof. MVDr. Jana 

Mojžišová, PhD.,  spolu s 

nastupujúcimi prorektormi prof. 

MVDr. Zitou Faixovou, PhD., a 
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MVDr. Martinom Tomkom, PhD. Počas stretnutia si obe strany vymenili informácie o 

možnostiach budúcej spolupráce medzi UVLF v Košiciach a  Norwegian Veterinary 

Association. Hostia sa zaujímali hlavne o systém a priebeh štúdia v študijných programoch 

General Veterinary Medicine a Joint Bachelor a post Bachelor study programmes. Zaujímala 

ich tiež pripravenosť a kvalita nórskych uchádzačov o štúdium a úroveň dosahovaných 

študijných výsledkov pri porovnaní so slovenskými a inými zahraničnými študentmi našej 

univerzity. Na záver stretnutia generálny sekretár  The Norwegian Veterinary Association pán 

Hans Petter Bugge, DVM, PhD., ponúkol našej univerzite spoluprácu v oblasti nórskej 

veterinárnej legislatívy, organizácie veterinárnej činnosti a farmového chovu lososov. 

Súčasťou návštevy bola aj prehliadka areálu našej univerzity. 

 

2. Návšteva veľvyslanca Islandskej republiky na Slovensku Auðunn Atlasona a 

Františka Kašického, veľvyslanca  Slovenskej republiky v Nórsku,  dňa 23. 3. 2015. 

 

Dňa 23. 3.  2015 prijala prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., rektorka univerzity, 

spoločnú návštevu dvoch veľvyslancov – Auðunn Atlasona, veľvyslanca Islandskej republiky 

na Slovensku zo sídlom vo Viedni, a Františka Kašického, veľvyslanca Slovenskej republiky 

v Nórsku. Cieľom návštevy bolo prerokovať otázky spolupráce v oblasti štúdia islandských 

študentov veterinárskej medicíny, vybrať a pripraviť návrhy možných projektov a ďalšej 

bilaterálnej spolupráce s Islandom v rámci fondov Európskeho hospodárskeho priestoru vo 

väzbe na politické konzultácie na Islande a rokovania na Ministerstve školstva Islandu, ktoré 

sa uskutočnili vo februári 2015.  

Tradičným úvodom stretnutia boli informácie o univerzite, aby sa od toho odrazila 

diskusia k možnej spolupráci v oblasti štúdia islandských študentov veterinárskej medicíny a 

k prerokovaniu návrhov na možnú bilaterálnu spoluprácu v rámci fondov EHP.  Po tomto 

stretnutí nasledovala prehliadka areálu univerzity, klinických pracovísk a ustajňovacích 

priestorov, čo bolo o to zaujímavejšie, že to bolo v čase realizácie cvičení a medzi študentmi 

boli aj viacerí islandskí študenti, ktorí o niečo neskôr mali dohodnuté stretnutie s 

veľvyslancom na rektoráte. Táto prehliadka potvrdila to, čo považujeme na univerzite za našu 

prednosť – priamy kontakt študentov so zvieratami, či už išlo o hospodárske alebo 

spoločenské, či dokonca exotické zvieratá, a výučba v malých skupinách.  
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3. Návšteva veľvyslanca Slovenskej republiky v Nórsku Františka Kašického na 

univerzite dňa 17. 8. 2015. 

 

4. Návšteva zástupcov Stavropoľskej agrárnej univerzity a podpísanie zmluvy 

o spolupráci medzi UVLF v Košiciach a Stavropoľskou štátnou poľnohospodárskou 

univerzitou dňa 16. 10. 2015. 

 

5. Návšteva ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Juraja 

Draxlera dňa 3. 11. 2015. 

 

Dňa 3. 11. 2015 navštívil našu univerzitu minister školstva, vedy, výskumu a športu 

SR  Juraj Draxler. Bola to jeho prvá návšteva UVLF v Košiciach, kde ho prijala rektorka prof. 

Mojžišová spolu s ďalšími členmi vedenia. Počas stretnutia s  ministrom Draxlerom v 

zasadacej miestnosti rektorátu sa po predstavení univerzity rektorkou prof. Mojžišovou 

preberali najmä výsledky komplexnej akreditácie či projekty zo štrukturálnych fondov. 

Nasledovala prehliadka areálu a jednotlivých pracovísk univerzity aj s návštevou univerzitnej 

nemocnice, ktorá bola v tom čase už krátko pred dokončením. 

 

6. Návšteva štátnej tajomníčky ministerstva zahraničných vecí Nórska Elsbeth 

Tronstad, veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva na Slovensku Ingy Magistad 

a veľvyslanca Slovenskej republiky v Nórsku Františka Kašického dňa 27. 11. 2015. 

 

 

Nórska štátna tajomníčka ministerstva zahraničných vecí Elsbeth Tronstad v sprievode 

veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva na Slovensku Ingy Magistad, veľvyslanca SR v Nórsku 

Františka Kašického a pracovníkov Úradu vlády SR navštívili 27. novembra 2015 našu 

univerzitu. Návštevu prijala rektorka prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., spolu s prorektormi 

MVDr. Martinom Tomkom, PhD., a doc. MVDr. Oskarom Nagyom, PhD.,  a kvestorom Ing. 

Róbertom Schréterom. Pre oboch ambasádorov to nebola prvá návšteva univerzity, ale pre 

štátnu tajomníčku  E. Tronstad boli informácie rektorky  o UVLF v Košiciach, ktoré si 

vypočula počas stretnutia v zasadacej miestnosti rektorátu, nové, a ako sa vyjadrila, aj veľmi 

pôsobivé. Na univerzite totiž študuje veľa nórskych študentov všeobecné veterinárske 

lekárstvo v anglickom jazyku, a tiež spoločný bakalársky študijný program náuka o 

živočíchoch, ktoré ponúka nórskym študentom  spolu s partnerskou University of Nordland  v 

nórskom Bodø. Univerzita tiež realizuje spoločné slovensko-nórske projekty v rámci fondov 

Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu. Nasledovala 
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prehliadka školy, najmä jej klinických pracovísk, kde sa nórski hostia stretli s nórskymi 

študentmi priamo počas vyučovacieho procesu. Tieto stretnutia v prítomnosti kôz, psov, kráv, 

koní či oviec zanechali v návštevníkoch mimoriadne silné dojmy a spolupodieľali sa na 

príjemnej atmosfére tejto oficiálnej návštevy, z ktorej vyplynuli konkrétne závery spolupráce 

univerzity s nórskou stranou v oblasti podpory ďalších našich vzdelávacích aktivít. 

 

 

Účasť univerzity na významných medzinárodných podujatiach: 

 

1. Účasť na výročnej konferencii European University Association v Antverpách, 

Belgicko,  15. – 17. 4. 2015. 

 

V dňoch 15. – 17. 4. 2015 sa v belgických Antverpách 

konala výročná konferencia EUA, ktorej sa zúčastnila 

rektorka UVLF prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., 

a prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné 

styky prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD. Hostiteľom tohtoročnej 

výročnej konferencie bola University of Antwerp, na ktorej 

študuje viac ako 20 tisíc študentov. 

EUA združuje univerzity a národné rektorské 

konferencie,  je najväčšou a najkomplexnejšou organizáciou 

reprezentujúcou európske univerzity vrátane väčšiny 

slovenských a má viac ako 850 členov zo 47 krajín. Jej 

mottom je Strong Universities for Europe. UVLF však 

doteraz nebola členom tejto organizácie a vzhľadom na 

dynamické procesy odohrávajúce sa v oblasti európskeho 

vzdelávacieho a výskumného priestoru sa členstvo v EUA 

ukázalo ako nevyhnutná súčasť týchto procesov. EUA otvára 

pre členov významné možnosti týkajúce sa participácie na 

medzinárodných projektoch a výučbových aktivitách 

v širokom spektre európskych univerzít, poskytuje množstvo 

informácií z rôznych oblastí medzinárodnej spolupráce, 

okrem iného aj o systéme hodnotenia univerzít a nových 

trendoch smerovania doktorandského štúdia. Poskytuje tiež jedinečnú možnosť ovplyvniť 

a usmerniť budúcnosť európskeho vývoja v oblasti vysokoškolského vzdelávania a výskumu 

vzhľadom na jej kontakty s Európskou komisiou, parlamentom a ďalšími rozhodujúcimi 

inštitúciami EÚ, kde háji záujmy univerzít. Tým plní globálnu úlohu hlasu európskych 

univerzít, ich zviditeľnenie cestou partnerstiev v projektoch a vytváraní podmienok pre 

medzinárodnú spoluprácu. To umožňuje vytvárať významnú platformu pre spoluprácu, 

vytváranie partnerstiev, rozvoja plánov a stratégií ako aj hľadania možností financovania 

univerzitného vzdelávania a výskumu. Členovia EUA si môžu umiestniť na ich webovej 

stránke špeciálne logo EUA členstva. 

Hlavným zámerom výročnej konferencie EUA 2015 v Antverpách bolo zhodnotiť 

úlohu univerzít v oblasti výskumu a inovácií. Konferencia poukázala jednak na nové možnosti 

univerzít za účelom zvýšenia ich výskumnej kapacity a spoločenského významu (napr. 

pomocou lepšej a intenzívnejšej spolupráce ako aj lepšej integrácie výsledkov výskumu do 

výučbových programov), jednak na výzvy a vyvíjanie tlaku na univerzity za účelom 

produkovania excelentných výsledkov výskumu a vzdelávacích programov.  
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2. Účasť na zasadnutí EAEVE v Istanbule, Turecko, 20. – 24. 5. 2015. 

 

Istanbulská univerzita a jej Fakulta veterinárnej medicíny bola organizátorom a 

hostiteľom tohtoročného už 28. valného zhromaždenia  Európskej asociácie inštitúcií pre 

veterinárne vzdelávanie (EAEVE), ktoré sa konalo  21. – 22. 5. 2015 v Istanbule, Turecko.  

Na jeho rokovaní sa vzhľadom na prebiehajúci proces prípravy návštevy evalvačného tímu 

našej univerzity zúčastnili jej 

viacerí zástupcovia, a to rektorka 

prof. J. Mojžišová, prorektorka 

prof. Z. Faixová, prorektori prof. 

J. Pistl, prof. J. Nagy a doc. O. 

Nagy.  Valné zhromaždenie 

viedla súčasná prezidentka 

EAEVE prof. Ana M. Bravo del 

Moral zo Španielska. Na úvod 

stretnutia boli prezentované 

finančné a audítorské správy 

hospodárenia organizácie za 

minulý rok  a bol schválený 

návrh rozpočtu na rok 2015. 

Prof. Pierre Lekeux, riaditeľ  

európskeho systému hodnotenia 

veterinárneho vzdelávania 

(ESEVT), prezentoval 

hodnotiacu správu za rok 2014, aktuálny stav hodnotenia jednotlivých škôl  a program 

hodnotiacich návštev na roky 2015 – 2016. Naša univerzita získala status navštívená a 

potvrdená inštitúcia (visited and approved) v roku 2011.  V roku 2014 rektor UVLF v 

Košiciach požiadal o  hodnotenie univerzity kombináciou evalvácie a akreditácie (stage 1 and 

stage 2), preto v prezentovanom programe návštev hodnotiacich tímov sme boli zaradení na 

26. – 30. október 2015. Vzhľadom na to, že sme v roku 2015 boli jedinou univerzitou 

hodnotenou takýmto kombinovaným spôsobom, návštevy sa mali zúčastniť aj pozorovatelia 

EÚ a asociácie univerzít Austrálie a Nového Zélandu.  

Presný program návštevy bol podrobne prediskutovaný priamo so zástupcami  

evalvačného tímu.  V ďalšom priebehu rokovania  boli predstavené aj nové indikátory, ktoré 

sú aktuálne používané v rámci ESEVT.   

V programe rokovania bola zaradená aj správa prezidenta FVE (Európskej 

veterinárnej federácie) Christopha Buhota, v ktorej hodnotil povinné kurikulum pre 

veterinárnych lekárov. Valné zhromaždenie ďalej schválilo Uppsalu vo Švédsku ako  miesto 

konania 29. ročníka EAEVE v roku 2016. Súčasťou podujatia bolo aj edukačné sympózium, 

kde bol hlavnou témou rokovania evalvačný a akreditačný proces.  

 

3. Účasť  na oslavách 70. výročia založenia Fakulty veterinárskej medicíny vo Vroclave, 

28. – 29. 5. 2015. 

 

4. Účasť na konferencii European governance finalized to biodiversity preservation, 

Neapol, Taliansko,  8. 6. 2015. 

 

Dňa 8. 6. 2015 sa uskutočnila na University of Naples Federico II v talianskom 

Neapole konferencia pod názvom European governance finalized to biodiversity preservation, 

ktorú otvoril rektor univerzity prof. Gaetano Manfredi.  Na konferencii boli publikované 



35 

 

výsledky bilaterálnych a multilaterálnych projektov  "Riadenie a zachovanie fauny a flóry a 

chránených území" (v Španielsku) a  "Inovačné systémy pre zachovanie voľne žijúcich 

zvierat v oblasti Stredozemného mora" (v Taliansku).  Za UVLF v Košiciach sa ako pozvaní 

hostia konferencie zúčastnili rektorka prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.,  a prorektor MVDr. 

Martin Tomko, PhD. Súčasťou programu konferencie bolo aj pracovné stretnutie členov 

predsedníctva a organizátorov kongresu WAVES, ktorý sa mal konať  v dňoch 15. – 18. 9. 

2015 v Košiciach. Vyvrcholením konferencie bolo podpísanie bilaterálnej dohody o 

didakticko-vedeckej spolupráci, výmene vedeckých pracovníkov  a informácií týkajúcich sa 

akademických záležitostí  medzi UVLF v Košiciach a University of Naples Federico II  

(Università degli Studi di Napoli Federico II), ktorú za obe univerzity podpísali rektori prof. 

Jana Mojžišová a prof. Gaetano Manfredi.  Rektorka UVLF v Košiciach zároveň prevzala z 

rúk rektora  pamätnú medailu neapolskej univerzity založenej ešte v roku 1224, ktorá sa v 

roku 1987 premenovala po svojom zakladateľovi Frederickovi II. z Hohenstaufenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. V Reykjavíku sa na Ministerstve školstva Islandskej republiky uskutočnilo stretnutie 

zástupcov UVLF v Košiciach  so štátnou tajomníčkou A. Magnúsdóttir a riaditeľkou 

oddelenia vedy a vzdelávania U. S. Vidarsdóttir, a tiež stretnutie s ministrom 

rybárstva a poľnohospodárstva S. I. Jóhannssonom,  honorárnym konzulom 

Slovenskej republiky na Islande R. Oddssonom a veľvyslancom SR v Nórsku 

a Islande F. Kašickým, 14. – 16. 6. 2015. 

 

6. Účasť vedenia univerzity na zasadnutí VetNEST-u  vo Viedni  spojená s účasťou na 

oslavách 250. výročia založenia University of Veterinary Medicine, Vienna,  17. – 20. 

6. 2015. 

 

7. Účasť zástupcov univerzity na 4. medzinárodnej konferencii Veterinárne simulovanie 

vo výučbe InVeST, Vysoká škola veterinárska Hannover,  14. – 16. 9. 2015. 

 

8. General Meeting 2015 Visegrad University Association, Varšava,  28. – 30. 9. 2015. 

 

9. XLV. Lenfeldovy a Hoklovy dny v Brne a oslavy 40. výročia vzniku Fakulty 

veterinárnej hygieny a ekológie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, 14. – 

15. 10. 2015. 
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Významné vedecko-odborné podujatia: 

 

1. Študentská vedecká konferencia ŠVOČ 15. 4. 2015. 

 

2. Hygiena Alimentorum XXXVI. ročník – Patria, Štrbské Pleso, 13. – 15. 5. 2015. 

 

3. Zastúpenie UVLF v Košiciach medzi vystavovateľmi  na Agrokomplexe v Nitre 19. – 

23. 8. 2015. 

 

4. 10. ročník seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Kolomana Boďu, 

8. – 9. 9. 2015. 

 

5. Sympózium o zmenách správania starnúcich psov a mačiek dňa 6. 10. 2015. 

 

Dňa 6. 10. 2015 sa konalo sympózium venované zmenám správania starnúcich psov a 

mačiek „Spoznajte kognitívnu poruchu psov a mačiek – od základného výskumu až k 

diagnostike a terapii”. Sympózium sa konalo pod záštitou rektorky UVLF v Košiciach prof. 

MVDr. Jany Mojžišovej PhD., v spolupráci s doc. MVDr. Norbertom Žilkom, DrSc., z 

Neuroimunologického ústavu Slovenskej akadémie vied, ktorý je autorom celého konceptu 

výskumu tejto problematiky na Slovensku. Podujatie pomohla zabezpečiť aj Komora 

veterinárnych lekárov SR a pozvané partnerské firmy a organizácie. Toto pre veterinárnu 

medicínu významné podujatie sa konalo v reprezentatívnych priestoroch Auly Teologickej 

fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach, nakoľko priestory auly UVLF  v Košiciach boli v 

tej dobe v rekonštrukcii. O aktuálnosti diskutovanej problematiky svedčí prejavený záujem zo 

strany súkromných veterinárnych lekárov, ale aj prítomnosť nemalej skupiny študentov 

UVLF ako budúcich praktických veterinárnych lekárov, ktorí sa s týmto ochorením u malých 

zvierat môžu stretnúť. 

Sympózium predstavilo kognitívnu poruchu psov a mačiek v celom svojom spektre, 

od základne vedeckého bádania až po klinickú diagnostiku a terapeutickú medicínu, prinieslo 

to najlepšie, čo svetová veda v tejto oblasti v súčasnej dobe ponúka. O svoje skúsenosti a 

vedomosti sa prišli podeliť najväčší svetoví odborníci v danej oblasti. Dr. Gary Landsberg 

BSc, DVM, DACVB, dip ECAWBM (veterinárny behaviorista, odborník uznávaný American 

College of Veterinary Behaviorists a European College of Animal Welfare and Behavioural 

Medicine) z kanadskej North Toronto Veterinary Behaviour Specialty Clinic; Dr. Sagi 

Denenberg DVM, DACVB, dip. ECAWBM, MACVSc (Behaviour), absolvent UVLF v 

Košiciach momentálne pôsobiaci na University of Bristol; Joseph Araujo, prezident kanadskej 

firmy InterVivo Solutions, a Dr. Enikó Kubýiny, PhD., z Eötvös University Budapest. S 

príspevkom vystúpil aj MVDr. Aladár Maďari, PhD., z UVLF, ktorý vypracoval nový 

jednoducho aplikovateľný diagnostický postup umožňujúci skorú diagnostiku ochorenia a 

identifikoval jednotlivé štádiá ochorenia. Svoje výsledky publikoval v karentovanom časopise 

Applied Animal Behaviour Science, čo zaregistrovali aj redaktori z časopisu Science a túto 

informáciu zaradili medzi TOP informácie. So zaujímavým príspevkom vystúpila MVDr. 

Dáša Čížková, DrSc., z Neurobiologického ústavu SAV, ktorá vyvíja nový prevratný koncept 

liečby kognitívnej poruchy psov s využitím kmeňových buniek, v čom má Slovensko 

prvenstvo spomedzi svetových vedeckých základní. Cieľom bolo nielen priblížiť 

problematiku kognitívnej poruchy psov a mačiek, do ktorej podal úvod zakladateľ 

behaviorálnej medicíny na Slovensku prof. MVDr. Marián Kozák, PhD., ale taktiež 

predstaviť nový diagnostický postup umožňujúci skorú diagnostiku ochorenia a identifikáciu 

jednotlivých štádií ochorenia CADES (CAnine DEmentia Scale; Madari et al., 2015) –  

jednoduchý a rýchly test, ktorý s vysokou pravdepodobnosťou zachytí skoré zmeny súvisiace 
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s ochorením a bude reflektovať ich postupné zhoršovanie sa v čase. Test je určený výhradne 

pre veterinárnych lekárov, pretože je súčasťou komplexného vyšetrenia psa, ktoré odhalí 

možné príčiny ochorenia, ako napríklad slepotu, hluchotu, nádorové ochorenia či hormonálne 

poruchy. Veterinárny lekár musí byť schopný rozpoznať, či majiteľ nemá tendencie 

nadhodnocovať alebo práve naopak bagatelizovať príznaky ochorenia.  

 

6. UVLF sa ako vystavovateľ prezentovala na kongrese Nová Veterinária 2015 v Nitre 

v dňoch  24. – 25. 10. 2015. 

 

V dňoch 24. – 25. 

10. 2015 sa v priestoroch 

Agrokomplexu v  Nitre  

konal 22. ročník veľtržno-

odborného kongresu pre 

veterinárnych lekárov a 

veterinárne sestry Nová 

Veterinária 2015.  Nová 

Veterinária prebiehala 

v piatich sekciách. V sekcii 

drobné cicavce mal 

prednášky MVDr. Vladimír 

Jekl ml., PhD., ECZM, na 

tému Interná medicína 

drobných cicavcov;  doc. 

MVDr. Barbora Bezděková, PhD., DECEIM,  prednášala v sekcii kone o  metabolických 

ochoreniach u koní, v sekcii hospodárskych zvierat boli dvaja prednášajúci, a to MVDr. 

Arpád Csaba Bajcsy, DVM, PhD., ECBHM, ktorý mal prednášky o reprodukčnom 

manažmente hospodárskych zvierat, a  MVDr. Peter Synak s prednáškou na tému Efektívny 

zdravotný manažment v chovoch ošípaných, inovatívne postupy. V sekcii veterinárne sestry 

prednášal MVDr. Jíři Jahoda na tému Ako využiť vedomosti sestričky.  Najpočetnejšia účasť 

členov kongresu bola v sekcii spoločenské zvieratá, kde počas dvoch dní prednášal Stijn J. M. 

Niessen, DVM, PhD., DECVIM PGCVetEd FHEA MRCVS. 

V tomto roku sa Novej Veterinárie zúčastnilo 628 účastníkov a 74 vystavovateľov. Po 

prvýkrát sa na tomto podujatí ako vystavovateľ zúčastnila aj UVLF v Košiciach. Mladí 

kolegovia z kliniky malých zvierat  a kliniky vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat pod 

garanciou prof. MVDr. Alexandry Trbolovej, PhD., prednostky kliniky malých zvierat,  

prezentovali nadštandardné činnosti, úkony, diagnostické a terapeutické možnosti ponúkané 

oboma klinikami. Tieto boli  prezentované vo forme power pointovej prezentácie, 

informačných letákov a postermi. Kolegovia veterinárni lekári veľmi pozitívne hodnotili túto 

aktivitu a prezentáciu našej univerzity. O atraktivite nášho stánku a vysokej profesionalite 

reprezentantov univerzity – prof. MVDr. Alexandry Trbolovej, PhD., MVDr. Michala 

Žilinčíka, MVDr. Tatiany Vrbovskej, MVDr. Lucie Kottferovej, MVDr. Aladára Maďariho, 

PhD., a MVDr. Jany Farbákovej –  svedčí nielen  značný  záujem o našu prezentáciu  a dobrá 

návštevnosť, ale aj získanie ocenenia  Najlepší vystavovateľ.  
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Významné spoločenské a športové podujatia: 

 

1. VII. ročník bowlingového turnaja o Pohár Akademického senátu UVLF v Košiciach 

dňa  5. 2. 2015. 

 

2. Otvorenie poľovnej sezóny 24. 4. 2015 v Samostatnej bažantnici Rozhanovce. 

 

3. Majáles 2015 konaný pre zamestnancov v záhradnom areáli univerzity dňa 26. 5. 

2015. 

 

4. 30. ročník jazdeckých pretekov o Cenu rektora UVLF v Košiciach  6. – 7. 6. 2015 

 

Prvý júnový víkend mali  

priaznivci jazdeckého športu 

rezervovaný na najväčšie jazdecké 

podujatie na východnom Slovensku. 

Tento rok už 30. ročník jazdeckých 

pretekov v parkúrovom skákaní – Cena 

rektora UVLF v Košiciach. Tradične 

kvalitne pripravený parkúr, o ktorý sa 

starajú členovia jazdeckého oddielu, 

kvalitný staviteľ parkúrov, tentokrát z 

Českej republiky Petr Koželuh, a 

veľkoplošná obrazovka prispeli k 

tomu, že úroveň týchto pretekov je z 

roka na rok vyššia. O kvalite týchto 

pretekov svedčí aj účasť zahraničných pretekárov, ktorí si stále častejšie nachádzajú cestu do 

Košíc.  Celkovo trinástich súťaží s výškou prekážok od 80 do 150 cm sa zúčastnilo 377 

športových dvojíc. Okrem športových súťaží pripravili členovia jazdeckého oddielu aj súťaž o 

najkrajšiu športovú dvojicu. V sprievodnom programe počas prestávok medzi súťažami mali 

diváci možnosť vidieť ukážku práce príslušníkov Policajného zboru SR z oddelenia služobnej 

hipológie.  

 

5. Majstrovstvá sveta juniorov vo voltíži,  Ermel, Holandsko, 5. – 9. 8. 2015  

 

          Medzinárodným vrcholom športovej sezóny 2015 boli Majstrovstvá sveta juniorov vo 

voltíži, ktoré sa konali v dňoch 5. – 9. 8. 2015 v holandskom Ermele, ktorých sa zúčastnila aj 

voltížna skupina TJ Slávia UVLF pod 

vedením trénerky Evy Pavľakovej v 

zložení Daniela Semancová, Zuzana 

Majsniarová, Zuzana Orinčáková, Sára 

Šoltészová, Michaela Malegová, Svetlana 

Kmecová a Patrícia Malegová  a v silnej 

konkurencii obsadila 10. miesto. Na tak 

silne obsadených pretekoch štartovali 

naše voltižérky prvýkrát. Všetky 

zúčastnené skupiny boli veľmi kvalitne 

pripravené, nielen  tie, ktoré na 

výsledkových listinách skončili pred 

nami, ale aj tie, ktoré obsadili priečky pod 
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nami. Na 10. mieste sa podieľalo aj nešťastné smolné zranenie koníka Trouble Maker Z 15 

minút pred finálovou jazdou. Dievčatá budú v juniorskej kategórii v nezmenenom zložení 

štartovať aj v sezóne 2016.  

 

6. Jazdecké preteky o Košický pohár dňa 5. 9. 2015. 

 

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

Zvolene dňa 17. 9. 2015. 

 

8. 4. ročník jesennej ceny Košíc v drezúre dňa 26. 9. 2015. 

 

9. Hubertova jazda dňa 30. 10. 2015. 

 

Hubertova jazda je 

už tradične záverom 

sezóny. Tento rok sa 

uskutočnila 30. 10. v 

krásnom jesennom počasí. 

Sprievod koní sa aj tento 

rok prešiel Hlavnou ulicou 

ku Štátnemu divadlu 

Košice, kde sa konal nástup 

s dekoráciou jazdcov. Počet 

zúčastnených koní 41 bol 

rekordom a aj podľa 

zúčastnených z iných miest 

stúpa záujem o účasť na 

tomto symbolickom 

ukončení jazdeckej sezóny 

v Košiciach. Atmosféra košickej Hlavnej ulice a následný nástup okolo sochy Arda v areáli 

univerzity je neporovnateľný s podobnými podujatiami v iných mestách. Aj tento rok bola pre 

jazdcov pripravená trasa v mestských lesoch na Bankove a záverečný lov líšky. 

Najrýchlejším, a teda aj víťazom sa stal Matúš Štefko z Policajného zboru SR pôsobiaci na 

oddelení jazdnej polície v Košiciach. 

 

10. Mikuláš  organizovaný pre deti zamestnancov univerzity  13. 12. 2015. 

 

11. Vianočný koncert pre zamestnancov v Dome umenia 18. 12. 2015.  

 

12. Spoločné poľovačky na bažantiu zver – 9. 1. 2015, 10. 12. 2015 a 19. 12. 2015 v 

poľovnom revíre Samostatná bažantnica Rozhanovce a spoločné  poľovačky na 

diviačiu zver – 17. 11. 2015 a 27. 11. 2015 v poľovnom revíre UVLF Makovica a  28. 

11. 2015 v poľovnom revíre Samostatná bažantnica Rozhanovce. 
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Významné vedecko-odborné podujatia:  
 

1. Zdravie zvierat, kvalita krmív a potravín - AGROKOMPLEX 2015: Zborník vedeckých 

príspevkov. 1. vyd. - Košice: UVLF, 2015. ISBN 978-80-8077-478-3, cD-ROM 

Konferencia AGROKOMPLEX 2015: Zdravie zvierat, kvalita krmív a potravín. 

Nitra 19-23. 8. 2015 

2. 18. košický morfologický deň pri príležitosti nedožitých 90. narodenín prof. MVDr. Petra 

Popeska, DrSc.: Zborník vedeckých prác. 1. vyd. - Košice: UVLF, 2015. ISBN 978-80-

8077-480-6 

Vedecká konferencia: 18. košický morfologický deň pri príležitosti nedožitých 90. 

narodenín prof. MVDr. Petra Popeska, DrSc. Košice,  8. 12. 2015 

3. HYGIENA ALIMENTORUM XXXVI: Bezpečné a kvalitné produkty hydiny, rýb, voľne 

žijúcej a farmovej zveri, 13. - 15. mája 2015, Štrbské Pleso, SR: Zborník prednášok a 

posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. - Košice: UVLF, 

2015. ISBN 978-80-8077-458-5 

Vedecká konferencia HYGIENA ALIMENTORUM XXXVI: Bezpečné a kvalitné 

produkty hydiny, rýb, voľne žijúcej a farmovej zveri.  Štrbské Pleso, 13. – 15. 5. 

2015. 

4. ISAH. Animal hygiene and welfare in livestock production - the first step to food hygiene, 

June 7-11, 2015, Košice, Slovakia: Proceedings of the XVII international congress of the 

international society for animal hygiene. 1. vyd. - Košice: UVLF, 2015. ISBN 978-80-

8077-462-2 

Medzinárodné sympózium:  ISAH - Animal hygiene and welfare in livestock 

production - the first step to food hygiene. Košice , 7. – 1. 6. 2015. 

5. WAVES. IX International symposium on wild fauna, Košice, September 15. – 19. 9. 2015. 

1. vyd. - Košice : UVLF, 2015. ISBN 978-80-8077-471-4, cD-ROM 

Medzinárodné sympózium:  - IX International symposium on wild fauna. Košice, 15. 

– 19. 9. 2015 

6. Vedecké práce doktorandov 2015: Zborník zo seminára doktorandov venovaného 

pamiatke akademika Boďu, X. ročník, Košice, 8. - 9. september. 1. vyd. - Košice: ÚFHZ 

SAV, 2015. ISBN 978-80-971428-2-7  

Vedecký seminár  doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu. X. ročník. 

Košice, 8. – 9. 9. 2015  

7. ŠVOČ. Študentská vedecká a odborná činnosť - ŠVOČ, 15. apríl 2015, Košice: Zborník 

abstraktov 58. ročníka. 1. vyd. - Košice: UVLF, 2015. ISBN 978-80-8077-457-8 

8. XVII. Manažment bezpečnosti a kvality potravinárskych výrobkov (poľnohospodárstvo - 

obchod - služby), 4. – 6. 11.2015, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry: Zborník z konferencie s 

medzinárodnou účasťou. 1. vyd. - Košice: ELSEWA, 2015. ISBN 978-80-89385-35-5  

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou -  XVII. Manažment bezpečnosti a 

kvality potravinárskych výrobkov (poľnohospodárstvo - obchod – služby). Štrbské 

Pleso, Vysoké Tatry,  4. – 6. 11. 2015 
 

Významné výsledky projektov: 
 

Medzi významné výsledky projektov sú zaradené kapitoly vo svetových monografiách 

ako aj vedecké práce s IF  2,5. V roku 2015 boli podané tiež 2 prihlášky patentov: doc. 

Mangesh Bhide, PhD.: Expresná diagnostická kazeta a doc. Nemcová: Probiotický prípravok 

stabilizovaný na alginite, ktoré sú v súčasnosti v evaluačnom procese. 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 
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ABC01 KOVALKOVIČOVÁ, Natália - PISTL, Juraj - POLLÁKOVÁ, Jana - CSANK, 

Tomáš - LEGÁTH, Jaroslav. Effect of chlorpyrifos on proliferative activity of 

various cell cultures. In MAYES, Caitlin. Chlorpyrifos: Toxicological Properties, 

Uses and Effects on Human Health and the Environment. 1. vyd. - New York: Nova 

Science Publisher, 2015. ISBN 978-1-63482-111-7, s. 39-86. 

ABC02 BOASE, Clive - KOČIŠOVÁ, Alica - RETTICH, František. Fleas and flea 

management. In DHANG, Partho. Urban insect pests: Sustainable management 

strategies. 1. vyd. - Oxon : CABI, 2014. ISBN 978-1-78064-275-8, s. 86-98 

[1,5AH]. 

ABC03  PISTL, Juraj - KOVALKOVIČOVÁ, Natália - CSANK, Tomáš - LEGÁTH, 

Jaroslav. Insecticides and the immune system (A Review). In MONTGOMERY, 

Jaime. Insecticides: Occurrence, global threats and ecological impact. 1. vyd. - New 

York: Nova Science Publisher, 2015. ISBN 978-1-63483-475-9, s. 1-75. 

 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 

 

ADC01  PETROVOVÁ, Eva - PURZYC, Halina - MAŽENSKÝ, Dávid - LUPTÁKOVÁ, 

Lenka - TORMA, Norbert - SOPOLIGA, Igor - SEDMERA, David. Morphometric 

alterations, steatosis, fibrosis and active caspase-3 detection in carbamate bendiocarb 

treated rabbit liver. In Environmental Toxicology. ISSN 1520-4081, 2015, vol. 30, č. 

2, s. 212-222. (3.197- IF2015) 

ADC02   BRENESSELOVÁ, Martina - KORÉNEKOVÁ, Beáta - MAČANGA, Ján - 

MARCINČÁK, Slavomír - JEVINOVÁ, Pavlína - PIPOVÁ, Monika - TUREK, 

Peter. Effects of vacuum packaging conditions on the quality, biochemical changes 

and the durability of ostrich meat. In Meat Science. ISSN 0309-1740, 2015, vol. 101,  

s. 42-47. (2.615-IF2015) 

ADC03   MLYNÁRČIK, Patrik - PULZOVÁ, Lucia - BENCÚROVÁ, Elena - KOVÁČ, 

Andrej - DOMINGUEZ, Miguel A. - HREŠKO, Stanislav - BHIDE, Mangesh 

Ramesh. Deciphering the interface between a CD40 receptor and borrelial ligand 

OspA. In Microbiological Research. ISSN 0944-5013, 2015, vol. 170,  s. 51-60. 

(2.561-IF2015) 

ADC04   MIHALIK, Jozef - MAŠLANKOVÁ, Jana - SOLÁR, Peter - HORVÁTHOVÁ, 

Františka - HUBKOVÁ, Beáta - ALMÁŠIOVÁ, Viera - ŠOLTÉS, Ján - ŠVAŇA, 

Martin - RYBÁROVÁ, Silvia - HODOROVÁ, Ingrid. The effect of R-(-)-deprenyl 

administration on reproductive parameters of rat males. In European Journal of 

Pharmacology. ISSN 0014-2999, 2015, vol. 754,  s. 148–152. (2.532-IF2015) 

ADC05   ŠPOLCOVÁ, Andrea - MIKULÁŠKOVÁ, Barbora - HOLUBOVÁ, Martina - 

NAGELOVÁ, Veronika - PIRNÍK, Zdenko - ZEMENOVÁ, Jana - HALUZÍK, 

Martin - ŽELEZNÁ, Blanka - GALAS, Marie Christine - MALETINSKÁ, Lenka. 

Anorexigenic Lipopeptides Ameliorate Central Insulin Signaling and Attenuate Tau 

Phosphorylation in Hippocampi of Mice with Monosodium Glutamate-Induced 

Obesity. In Journal Of Alzheimers Disease. ISSN 1387-2877, 2015, vol. 45, č. 3, s. 

823-835. (4.151-IF2015) 

ADC06   MALETINSKÁ, Lenka - NAGELOVÁ, Veronika - TICHÁ, Anežka - 

ZEMENOVÁ, Jana - PIRNÍK, Zdenko - HOLUBOVÁ, Martina - ŠPOLCOVÁ, 

Andrea - MIKULÁŠKOVÁ, Barbora - BLECHOVÁ, Miroslava - SÝKORA, David 

- LACINOVÁ, Zdenka - HALUZÍK, Martin - ŽELEZNÁ, Blanka - KUNEŠ, 

Jaroslav. Novel lipidized analogs of prolactin-releasing peptide have prolonged half-

lives and exert anti-obesity effects after peripheral administration. In International 

Journal of Obesity. ISSN 0307-0565, 2015, vol. 39, č. 6, s. 986-993. (5.004-IF2015) 
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ADC07  MUDROŇOVÁ, Dagmar. Flow cytometry as an auxiliary tool for the selection of 

probiotic bacteria. In Beneficial Microbes. ISSN 1876-2883, 2015, vol. 6, č. 5, s. 

727-734. (2.614-IF2015) 

ADC08  KUBATKA, Peter - KAPINOVÁ, Andrea - KRUŽLIAK, Peter - KELLO, Martin - 

VÝBOHOVÁ, Desanka - KAJO, Karol - NOVÁK, Miroslav - CHRIPKOVÁ, 

Martina - ADAMKOV, Marián - PÉČ, Martin - MOJŽIŠ, Ján - BOJKOVÁ, Bianka 

- KASSAYOVÁ, Monika - STOLLÁROVÁ, Nadežda - DOBROTA, Dušan. 

Antineoplastic effects of Chlorella pyrenoidosa in the breast cancer model. In 

Nutrition. ISSN 0899-9007, 2015, vol. 31, č. 4, s. 560–569.  (2.926-IF2015) 

ADC09   BENCÚROVÁ, Elena - PULZOVÁ, Lucia - FLACHBARTOVÁ, Zuzana - BHIDE, 

Mangesh Ramesh. A rapid and simple pipeline for synthesis of mRNA-ribosome-

VHH complexes used in single-domain antibody ribosome display. In Molecular 

BioSystems. ISSN 1742-206X, 2015, vol. 11, č. 6, s. 1515-1524. (3.210 -IF2015) 

ADC10  MAĎAR, Marián - BENCÚROVÁ, Elena - MLYNÁRČIK, Patrik - ALMEIDA, 

André Martinho De - SOARES, Renata - BHIDE, Katarína - PULZOVÁ, Lucia - 

KOVÁČ, Andrej - COELHO, Ana V. - BHIDE, Mangesh Ramesh. Exploitation of 

complement regulatory proteins by Borrelia and Francisella. In Molecular 

BioSystems. ISSN 1742-206X, 2015, vol. 11, č. 6, s. 1684-1695. (3.210 -IF2015) 

ADC11   SMOLKOVÁ, Božena - BONASSI, Stefano - BUOCIKOVÁ, Verona - 

DUŠINSKÁ, Mária - HORSKÁ, Alexandra - KUBA, Daniel - DŽUPINKOVÁ, 

Zuzana - RAŠLOVÁ, Katarína - GAŠPAROVIČ, Juraj - SLÍŽ, Ivan - CEPPI, 

Marcello - VOHNOUT, Branislav - WSÓLOVÁ, Ladislava - VOLKOVOVÁ, 

Katarína. Genetic determinants of quantitative traits associated with cardiovascular 

disease risk. In Mutation research - Fundamental and Molecular Mechanisms of 

Mutagenesis. ISSN 0027-5107, 2015, vol. 778,  s. 18-25. (3.680-IF2015) 

ADC12 STROMPFOVÁ, Viola - KUBAŠOVÁ, Ivana - FARBÁKOVÁ, Jana - 

GANCARČÍKOVÁ, Soňa - MUDROŇOVÁ, Dagmar - MAĎARI, Aladár - 

LAUKOVÁ, Andrea. Experimental application of Lactobacillus fermentum CCM 

7421 in combination with chlorophyllin in dogs. In Applied Microbiology and 

Biotechnology. ISSN 0175-7598, 2015, vol. 99, č. 20, s. 8681-8690. (3.337-IF2015) 

ADC13  PETRINCOVÁ, Antónia - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - LUPTÁKOVÁ, Lenka - 

ONDRISKA, František - KALINOVÁ, Jana - HALÁNOVÁ, Monika - 

DANIŠOVÁ, Oľga - JARČUŠKA, Pavol. Molecular characterization and first report 

of Cryptosporidium genotypes in human population in the Slovak Republic. In 

Electrophoresis. ISSN 0173-0835, 2015, vol. 36, č. 23, s. 2925–2930. (3.028 - 

IF2015) 

ADC14  VIZSNYICZAI, Gaszton - LESTYÁN, Tamás - JONIOVÁ, Jaroslava - AEKBOTE, 

Badri Lakshmanrao - STREJČKOVÁ, Alena - ORMOS, Pál - MIŠKOVSKÝ, Pavol 

- KELEMEN, Lóránd - BÁNÓ, Gregor. Optically Trapped Surface-Enhanced 

Raman Probes Prepared by Silver Photoreduction to 3D Microstructures. In 

Langmuir. ISSN 0743-7463, 2015, vol. 31, č. 36, s. 10087-10093. (4.457-IF2015) 

ADC15 PIRNÍK, Zdenko - ŽELEZNÁ, Blanka - KISS, Alexander - MALETÍNSKA, Lenka. 

Peripheral administration of palmitoylated prolactin-releasing peptide induces Fos 

expression in hypothalamic neurons involved in energy homeostasis in NMRI male 

mice. In Brain Research. ISSN 0006-8993, 2015, vol. 1625, č., s. 151–158. (2.843-

IF2015) 

ADC16   MAĎAR, Marián - SLÍŽOVÁ, Magdaléna - CZERWINSKI, Jarosław - 

HRČKOVÁ, Gabriela - MUDROŇOVÁ, Dagmar - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - 

POPPER, Miroslav - PISTL, Juraj - ŠOLTÝS, Jindřich - NEMCOVÁ, Radomíra. 

Histo-FISH protocol to detect bacterial compositions and biofilms formation in vivo. 
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In Beneficial Microbes. ISSN 1876-2883, 2015, vol. 6, č. 6, s. 899-907. (2.614-

IF2015) 

 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web 

ofScience alebo SCOPUS 

 

ADM01  FERREIRA, Ana Monteiro - MARQUES, Andreia Tomás - BHIDE, Mangesh 

Ramesh - ČUBRIĆ-ČURIK, Vlatka - HOLLUNG, Kristin - KNIGHT, Christopher 

Harold - RAUNDRUP, Katrine - LIPPOLIS, John - PALMER, Mitchell Van - 

SALES-BAPTISTA, Elvira - ARAÚJO, Susana - ALMEIDA, André Martinho De. 

Sequence analysis of bitter taste receptor gene repertoires in different ruminant 

species. In PLoS One. ISSN 1932-6203, 2015, vol. 10, č. 6, article number 

e0124933. (3.234-IF2015) 

 

Noví docenti: 

doc. PharmDr. Zdenko Pirník, PhD. – od 25. 3. 2015, študijný odbor 7.3.2 farmakológia 

doc. Ing. Anna Sobeková, PhD. – od 7. 7. 2015, študijný odbor 7.1.18 toxikológia 

doc. RNDr. Beáta Holečková, PhD. – od 7. 7. 2015, študijný odbor 6.3.3 veterinárna 

morfológia a fyziológia 

doc. MVDr. Naďa Sasáková, PhD. – od 16. 12. 2015, študijný odbor 6.3.11 hygiena chovu 

zvierat a životné prostredie 

RNDr. Lucia Bírošová, PhD. – od 16. 12. 2015, študijný odbor 4.2.7 mikrobiológia  

 

Odchod do starobného dôchodku – ostatní učitelia:  
Mgr. Smerigová Eva         31. 8. 2015 

 

Úmrtia: 

1. Ing. Magdaléna Branišová   zomrela 7. 1. 2015 

2. doc. RNDr. Emil Holoda, PhD.   zomrel 14. 2. 2015  

3. Mária Štubendeková      zomrela 6. 3. 2015 

4. Gabriel Mihók      zomrel 3. 4. 2015  

5. prof. MVDr. Pavol Bálent, PhD.     zomrel 5. 5. 2015 

6. prof. Ing. Ján Šándor, CSc.     zomrel  8. 7. 2015 

7. doc. MVDr. Celestín Grieger, CSc.    zomrel 12. 8. 2015 

8. doc. MVDr. Richard Hojer, CSc.    zomrel 15. 8. 2015 
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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 2015 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 2015 vychovávala študentov v nasledovných študijných programoch  

pre prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania (Tabuľka č. 15): 

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 v anglickom jazyku, 

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 2015 vychovávala absolventov v nasledovných študijných programoch 

pre spojený prvý a druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania (Tabuľka č. 15): 

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 2015 vychovávala absolventov v nasledovných študijných programoch 

pre druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania (Tabuľka č. 15): 

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. 
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Študijné programy pre tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania  

UVLF v roku 2015 vychovávala absolventov v nasledovných študijných programoch 

pre tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania (Tabuľka č. 15): 

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, 
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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, 

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 Tabuľky 

č. 1 a 1a  prílohy výročnej správy. Celkový počet študentov bol 2134. 

Celkový počet študentov UVLF na prvom stupni vysokoškolského vzdelávania v 

roku 2015 bol 266,  pričom v slovenskom jazyku študovalo 232 študentov v dennej forme a 

34 študentov v externej forme štúdia, z tohto počtu 28 študentov študovalo v dennej forme v 

anglickom jazyku.  

 V študijnom programe kynológia v dennej forme študovalo 76 študentov,  

v študijnom programe kynológia v externej forme študovalo 23 študentov, v študijnom 

programe bezpečnosť krmív a potravín v dennej forme študovalo 74 študentov,   v študijnom 

programe bezpečnosť krmív a potravín  v externej forme študovalo 0 študentov,  v študijnom 

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

študovalo 54 študentov, v študijnom programe vzťah človek – zviera a jeho využitie  

v canisterapii a hipoterapii v externej forme študovalo 11 študentov, v študijnom programe 

náuka o živočíchoch v anglickom jazyku 28 študentov.  

Celkový počet študentov UVLF na spojenom prvom a druhom stupni 

vysokoškolského vzdelávania v roku 2015 bol 1687. Všetci študovali v dennej forme štúdia, z 

toho 1461 v slovenskom jazyku a 226 v anglickom jazyku. Z tohto počtu  v študijnom 

programe všeobecné veterinárske lekárstvo študovalo 698 študentov v slovenskom jazyku a 

226 v anglickom jazyku, v študijnom programe hygiena potravín študovalo 105 študentov a v 

študijnom programe farmácia študovalo 658 študentov.  
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Celkový počet študentov UVLF na druhom  stupni vysokoškolského vzdelávania bol 

32. V študijnom programe trh a kvalita potravín v dennej forme študovalo 32 študentov a v 

študijnom programe trh a kvalita potravín v externej forme študovalo 0 študentov. 

Celkový počet študentov UVLF na treťom stupni vysokoškolského vzdelávania bol 

100 študentov v dennej forme štúdia, 49 v externej forme štúdia, z toho počtu je 27 študentov 

študujúcich na našich externých vzdelávacích inštitúciách (Parazitologický ústav SAV v 

Košiciach, Neuroimunologický ústav SAV v Bratislave, Ústav fyziológie hospodárskych 

zvierat SAV v Košiciach a Neurobiologický ústav SAV v Košiciach).  

Na UVLF v Košiciach študuje 6 zahraničných doktorandov v dennej forme štúdia:   

MVDr. Raquel de Matos, ŠP hygiena chovu zvierat a životné prostredie, školiteľka doc. 

MVDr. Jana Kottferová, PhD. (UVLF v Košiciach); MVDr. Petra Drzewnioková, ŠP 

virológia, školiteľ prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD. (UVLF v Košiciach); MVDr. Agnieszka 

Balická, školiteľ prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD. (UVLF v Košiciach); Mgr. 

Stephanie Devaux a Mgr. Adriana-Natalia Murgoci, ŠP neurovedy, školiteľ MVDr. Dáša 

Čížková, DrSc. (Neurobiologický ústav SAV v Košiciach); MVDr. Andreas Angelidis ŠP 

neurovedy, školiteľ RNDr. Marcela Martončíková, PhD. (Neurobiologický ústav SAV 

v Košiciach). 

UVLF pri stanovovaní počtu prijímaných študentov na štúdium jednotlivých 

akreditovaných študijných programov vychádzala 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. 2015 a tiež vývoj počtu študentov univerzity  

v rokoch 2010 – 2015.  

Na prvom stupni vysokoškolského vzdelávania došlo k výraznejšiemu nárastu počtu 

študentov v dennej forme štúdia oproti študentom v externej forme štúdia. Na treťom stupni 

štúdia sme zaznamenali nárast počtu študentov. Zvýšenie počtu študentov v dennej forme 

štúdia na prvom stupni vysokoškolského vzdelávania je spôsobené 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 roku 2013 došlo k zníženiu počtu študentov prvého stupňa v externej forme štúdia z 

dôvodu platenia školného a organizácie výučby v blokoch, čo komplikuje štúdium pracujúcim 

študentom, a tento trend pokračuje aj v roku 2015.   

V študijných programoch spojeného 1. a 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania je za 

sledované obdobie vyrovnaný počet študentov.  

Výchovno-vzdelávacia činnosť na treťom stupni vysokoškolského vzdelávania  

v slovenskom a anglickom jazyku sa na UVLF v akademickom roku 2014/2015 realizovala  

v 17-tich akreditovaných doktorandských študijných programoch v internej a externej forme 

štúdia. Doktorandské štúdium v externej forme je od akademického roka 2008/2009   

spoplatnené sumou 365 €. 

Na univerzite do 31. 9. 2015 pracovalo 17 odborových komisií, za ich činnosť ako aj 

kvalitu práce v plnej miere zodpovedajú garanti študijných odborov a programov. Po tomto 

období ich počet klesol na 14 vzhľadom na výsledky komplexnej akreditácie. Zloženie členov 

odborových komisií bolo aktualizované (z dôvodu vynútených zmien z titulu odchodu do 

dôchodku, úmrtia  a pod.) a schválené vedeckou radou univerzity 16. 12. 2015. V tom istom 

termíne bol schválený aj aktualizovaný Katalóg predmetov v jednotlivých študijných 

programoch na 3. stupni štúdia. Garanti študijných odborov sa písomne vyjadrovali k 

menovaniam oponentov pre obhajoby dizertačných prác a tiež k vypísaným témam 

dizertačných prác v jednotlivých študijných programoch.  
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c. Údaje o akademickej mobilite študentov 

 

V akademickom roku 2014/15 v rámci programu ERASMUS študovalo na 

zahraničných veterinárskych a farmaceutických vysokých školách celkovo 38 našich 

študentov, prevažne zo štvrtých a piatych ročníkov, z čoho mobilitu na stáže využili 7 

študenti. Na zahraničných univerzitách učiteľské mobility boli realizované 6 učiteľmi, z toho 

3 učitelia realizovali výuku a 3 školenie na zahraničných univerzitách v Španielsku, Poľsku 

a Česku (Tabuľka č. 6). 

Na našej univerzite študovalo v akademickom roku 2014/2015 v rámci programu 

ERASMUS celkove  36 zahraničných študentov, z toho 1 študentka v slovenskom jazyku. 

Študenti prichádzali z veterinárskych a farmaceutických vysokoškolských vzdelávacích 

inštitúcií z  nasledovných štátov –   Španielsko, Portugalsko, Taliansko, Poľsko, Turecko, 

 Bulharsko a Rumunsko.  

Zo zahraničia navštívili našu univerzitu 3 učitelia zo Španielska, Česka a Turecka, 

z toho 1 zahraničný učiteľ boli zapojený do výučby a 2 do školenia pracovníkov VŠ.   

V akademickom roku 2014/2015 sa do výmenného študijného  a stážového pobytu 

zapojili 5 doktorandi v druhom  a treťom ročníku doktorandského štúdia. Študenti študovali v 

Českej republike, Veľkej Británii, Taliansku a Nemecku.  

V programe CEEPUS vycestovali 2 študenti do Českej republiky a 1 študent študoval 

na UVLF zo Sarajeva, Bosna a Hercegovina. 

Z údajov uvedených v prílohe výročnej správy vyplýva, že počet vysielaných ale aj 

prijímaných študentov z roka na rok narastá, k čomu prispievajú nové aktivity programu 

Erasmus+ a CEEPUS, praxe a absolventské stáže. Zároveň je nutné zvýšiť záujem učiteľov 

a zamestnancov univerzity o mobility, implementovať program Erasmus+ do všetkých 

študijných programov a podporiť mobility CEEPUS. 

V akademickom roku 2014/2015 sa do výmenného študijného  a stážového pobytu 

zapojili 5 doktorandi v druhom  a treťom ročníku doktorandského štúdia. Študenti študovali v 

Českej republike, Veľkej Británii, Taliansku a Nemecku. V rámci projektu APVV-SK-FR 

2013-0031-bilaterálna spolupráca Slovensko-Francúzsko sa 2 doktorandi zúčastnili 2-

týždňového vedeckého pobytu v Guadeloupe. 

 

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 

2015/2016 boli realizované v nasledovných termínoch: 8. a 9. 6. 2015 pre študijný program  

všeobecné veterinárske lekárstvo, 10. a 11. 6. 2015 pre študijný program farmácia, 15. 6. 

2015 náhradný termín prijímacích pohovorov pre uchádzačov o štúdium, ktorí sa  z vážnych 

dôvodov nemohli dostaviť na niektorý z riadnych termínov. 

Prijímacie  konanie  pre uchádzačov o štúdium v anglickom jazyku na akademický rok 

2015/2016  sa konalo  na UVLF v Košiciach a po prvýkrát aj mimo územia univerzity na 

zastupiteľskom úrade SR v Oslo, Nórsko, a Reykjavíku, Island. Prijímacie  konanie  sa 

uskutočnilo v nasledovných termínoch: 9. 7. 2015  na UVLF v Košiciach, 24. 8. 2015  na 

UVLF v Košiciach (náhradný termín), 16. 6. 2015 Reykjavík, Island, a 17. 7. 2015 Oslo, 

Nórsko.   
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     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  v magisterskom študijnom programe 

trh a kvalita potravín v dennej forme vykonali prijímacie skúšky formou testu všeobecných 

študijných predpokladov (VŠP), ktoré organizovala firma SCIO v termínoch 7. 2. 2015, 14. 3. 

2015, 11. 4. 2015, 8. 5. 2015 a 30. 5. 2015.   

      Študijný program  hygiena potravín,  študijný program produkčné zdravie zvierat a 

ochrana životného prostredia, študijný program bezpečnosť krmív a potravín v externej forme 

a študijný program trh a kvalita potravín v externej forme  sa v akademickom roku 2015/2016 

neotváral. 

Prehľad o počte uchádzačov o štúdium na UVLF v Košiciach na  akademický rok 

2015/2016 je uvedený v prílohe výročnej správy v Tabuľkách č. 3a a 3b.  

Na základe uvedených údajov môžeme konštatovať, že pretrváva stabilný záujem o 

štúdium na UVLF v Košiciach v študijnom programe  všeobecné veterinárske lekárstvo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Počet záujemcov o štúdium vo všetkých študijných programoch v externej forme výrazne 

klesol po zavedení poplatkov za externú formu štúdia. 

V študijnom programe farmácia pretrváva vysoký záujem o štúdium, pričom úroveň 

uchádzačov hodnotená výsledkami prijímacích testov a neskôr úspešnosťou štúdia  je vyššia.  

 Počet prihlásených záujemcov do 1. ročníka doktorského štúdia v anglickom jazyku v 

akademickom roku 2015/2016 bol 117, prijatých bolo 84 a na štúdium sa zapísalo  

79 poslucháčov. Vypracovaním a prísnym uplatňovaním nových kritérií a požiadaviek  

na prijímacie konanie a prestupy študentov z iných veterinárnych škôl sa predišlo rôznym 

výnimkám, čo v minulosti viedlo k veľkému počtu vylúčení, resp. opakovaní ročníka.  

Aj napriek  značnému záujmu študentov o prestup z iných univerzít  nebolo vyhovené ani 

jednej žiadosti.  

Na základe uvedených údajov môžeme konštatovať, že  o štúdium v anglickom jazyku 

na UVLF v Košiciach v študijnom programe  všeobecné veterinárske lekárstvo je stále záujem 

a má stúpajúcu úroveň. Najväčší záujem o doktorské štúdium majú študenti z Nórska, Veľkej 

Británie, Írska, Islandu, Švédska, Malty, Cypru, Grécka a Izraela, Francúzska, USA, Kanady.  

Prijímacie konanie na 3-ročný spoločný bakalársky program náuka o živočíchoch  

sa opätovne konalo  na partnerskej University of Nordland, Nórsko, Fakulte biologických 

vied a akvakultúry. Do prvého ročníka akademického roku 2015//2016 bolo akceptovaných  

34 uchádzačov.  

Pri celkovom zhodnotení záujmu o štúdium na UVLF 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 ako na 

Slovensku, tak aj v zahraničí. Na Slovensku sa UVLF zúčastnila podujatí  Akadémia 2015 – 

veľtrh vzdelávania, ktorý sa uskutočnil v dňoch 8. – 10. 10. 2015 v Bratislave, a veľtrh 

vzdelávania a pracovných príležitostí Pro Educo 2015, ktorý sa konal  v dňoch 24. – 26. 11. 

2015 v Košiciach. 

 Zo zahraničných veľtrhov sa UVLF zúčastnila na medzinárodnom študentskom 

veľtrhu Student Recruitment Fair, Oslo 2015, ktorý sa uskutočnil v dňoch 15. – 16. januára 

2015 v hlavnom meste Nórskeho kráľovstva Oslo, a v dňoch 26. – 27. 9. 2015 študentského 
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veľtrhu European Higher Education Fair v Almaty, Kazachstan, ktorý v rámci projektu 

Európskej komisie pre vzdelávanie  bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskej komisie.  

Informácie o univerzite boli uverejnené v príručkách Kam na vysokú školu, Pred 

štartom na vysokú školu,  ako aj v prílohách celoštátnych a regionálnych denníkov 

venovaných štúdiu na vysokých školách. 

Možnosti štúdia v anglickom jazyku boli propagované tuzemskými aj zahraničnými 

inštitúciami v publikáciách alebo na webových portáloch, ako napr.  Bulletin SAIA (Slovenská 

akademická informačná agentúra) v publikácii o cudzojazyčných študijných programoch na 

Slovensku Study in Slovakia: Study programmes offered in foreign languages, či v ročenke 

Book of Lists anglických novín  The Slovak Spectator. Materiál o možnostiach štúdia na UVLF 

v Košiciach bol súčasťou aj knižnej publikácie International University Guidebook, 

publikačnom projekte pre uchádzačov z Ázie.  

Informácie o UVLF v Košiciach boli k dispozícii pre zahraničných uchádzačov 

o štúdium na webovom portáli masterstudies.com medzinárodnej spoločnosti pre nábor 

študentov Keystone Academic Solutions. 

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium v akademickom roku 2014/2015 sa 

konalo 8. júla 2015 na UVLF v Košiciach. Na zabezpečenie prijímacieho konania pre tretí 

stupeň vysokoškolského štúdia boli rektorkou UVLF v Košiciach menované štyri komisie. Na 

prijímacie konanie bolo vypísaných 28 tém pracoviskami univerzity a 17 tém externými 

vzdelávacími inštitúciami. Na dennú formu doktorandského štúdia sa prihlásilo 27 

uchádzačov a na externú formu 7 uchádzačov, prijatých bolo 20 uchádzačov na dennú a 7 

na externú formu štúdia (Tabuľka č. 3c). Z celkového počtu prijatých uchádzačov na dennú 

formu štúdia 5 študenti boli prijatí pre externé vzdelávacie inštitúcie, a to na Parazitologický 

ústav SAV v Košiciach – 2, Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach – 1 a 

Neurobiologický ústav SAV v Košiciach – 2. Z neprijatých uchádzačov na UVLF v Košiciach 

sa odvolal 1, avšak Akademický senát UVLF potvrdil pôvodné rozhodnutie o neprijatí. 

Celkovo sa na prijímacie pohovory na 3. stupeň vysokoškolského štúdia prihlásilo o 46 % 

študentov menej v porovnaní  s predchádzajúcim rokom.  

 

e. Údaje o absolventoch vysokoškolského štúdia  

 

V akademickom roku 2014/2015 v študijných programoch prvého stupňa štúdia 

ukončilo štúdium 83 absolventov, druhého stupňa štúdia 22, spojeného prvého a druhého 

stupňa štúdia 265 absolventov a v študijných programoch tretieho stupňa  vysokoškolského 

vzdelávania 11  absolventov. Celkovo ukončilo štúdium  381  absolventov (Tabuľka č. 2).  

Promócie absolventov prvého, druhého a spojeného prvého a druhého stupňa štúdia 

akademického roka 2014/2015 sa konali v dňoch 25. a 26. 6. 2015 v Štátnom divadle v 

Košiciach.  V jednotlivých študijných programoch ukončilo štúdium v študijnom programe 

všeobecné veterinárske lekárstvo 91 absolventov a 27 absolventov v anglickom jazyku, 

v študijnom programe hygiena potravín 26, v študijnom programe farmácia 121 absolventov, 

v študijnom programe bezpečnosť krmív a potravín 16 absolventov, v študijnom programe 

kynológia v obidvoch formách 27 absolventov, v študijnom programe vzťah – človek a zviera 

a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii 20 absolventov v obidvoch formách, v študijnom 

programe trh a kvalita potravín 22 absolventov v obidvoch formách štúdia, v študijnom 

programe náuka o živočíchoch 20 absolventov. 

Cenou rektora za vynikajúce výsledky počas štúdia boli ocenení 8 absolventi. 

V študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo 1 absolvent (MVDr. Martin Paľa), 

v študijnom programe hygiena potravín 1 absolventka (MVDr. Veronika Krupová), 

v študijnom programe trh a kvalita potravín v dennej forme štúdia 2 absolventi (Mgr. Adrián 

Karkusz a Mgr. Veronika Holdová), v externej forme 3 absolventi (Mgr. Ingrid Hamarová, 



51 

 

Mgr. Vladimír Kušnirák a Mgr. Viera Dobošová) a v študijnom programe kynológia 

v externej forme  1 absolventka (Bc. Ing. Michala Wöllner). 
Štúdium s vyznamenaním ukončilo 16 absolventov.  3 absolventi v študijnom 

programe všeobecné veterinárske lekárstvo, z toho 1 absolventka v anglickom jazyku, 1 

absolventka v študijnom programe hygiena potravín, 1 absolventka v študijnom programe 

farmácia, 1 absolventka v študijnom programe kynológia v dennej forme a 1 absolventka 

v externej forme, 4 absolventi v študijnom programe trh a kvalita potravín v dennej forme a  

4 absolventi v externej, v študijnom programe náuka o živočíchoch 1 absolventka.  

Uplatnenie absolventov v praxi je dôležitým kritériom úspešnosti jednotlivých 

študijných programov. Podľa informácií získaných z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny 

SR k decembru 2015 bolo z absolventov UVLF prvého, druhého a spojeného prvého 

a druhého stupňa štúdia, študujúcich v slovenskom jazyku, evidovaných 17 uchádzačov 

o zamestnanie, čo predstavuje spolu 5,24 % nezamestnaných absolventov. Z toho boli 3 

absolventi študijného programu všeobecné veterinárske lekárstvo, čo predstavuje 3,29 % 

z počtu absolventov v danom študijnom programe, 5 absolventov študijného programu 

hygiena potravín, čo predstavuje 19,23 % z  počtu absolventov v danom študijnom programe, 

5 absolventov študijného programu kynológia, čo predstavuje 18,51 % z počtu absolventov 

v danom študijnom programe, 1 absolvent zo študijného programu bezpečnosť krmív 

a potravín, čo predstavuje 6,25 % z  počtu absolventov v danom študijnom programe, 2 

absolventi študijného programu trh a kvalita potravín, čo predstavuje 9,09 % z počtu 

absolventov v danom študijnom programe a 1 absolvent študijného programu vzťah človek – 

zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii, čo predstavuje 5,00 % z počtu absolventov 

v danom študijnom programe a v študijnom programe farmácia 0 absolventov. 

Na UVLF v Košiciach malo v roku 2015 ukončiť doktorandské štúdium v dennej 

forme 13 študentov, v riadnom čase ukončilo štúdium 6 študentov. Z 3 študentov v externej 

forme ukončil v riadnom čase 1 študent. V nadštandardnej dĺžke štúdia ukončili 4 doktorandi. 

V roku 2015 ukončilo spolu 11 doktorandov obhajobou dizertačnej práce. V  r. 2014 

(september – december) ukončili 3 doktorandi. V roku 2015 zanechalo štúdium z rôznych 

dôvodov 16 doktorandov všetkých ročníkov, z toho 12 externých. 

Príčinou neúspešnosti bolo najmä nesplnené kritérium – publikácie v CC alebo 

prvoautorstvo v jednej z dvoch publikácií, ako aj neukončené experimenty a neukončená 

práca.  

 

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

 

Dňa 15. apríla 2015 sa pod záštitou rektorky UVLF v Košiciach konal 58. ročník 

Študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ. Konferencia mala medzinárodnú účasť a bolo 

prezentovaných bolo 55 prác.   

Rokovania 58. ročníka Študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ sa uskutočnili v 

piatich   sekciách: predklinickej, klinickej, farmaceutickej sekcii,  hygieny potravín 

a prostredia a  sekcii bakalárskeho štúdia. Prvé 3 hlavné ceny v každej sekcii venovala 

rektorka UVLF v Košiciach prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. Generálnym sponzorom 

študentskej vedeckej konferencie bola firma Zoetis, podujatie sponzorovali aj Komora 

veterinárnych lekárov SR a firmy Merial, Med-Art, Vetis, Pharmacopola, Imuna Pharm a. s., 

Siemens, Dr. Max a závodná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri 

UVLF v Košiciach. Abstrakty všetkých prednesených prác sú uverejnené v Zborníku 

abstraktov – Študentská vedecká a odborná činnosť –  58. ročník, Košice, 15. 4. 2015. 
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Prehľad ocenených prác 1. sekcie – predklinické disciplíny:  

1. miesto: Eleanor Victoria Robbins, 6th BSc., UVMP in Košice 

Hyperplastic and neoplastic canine hepatoid glands  

2. miesto: Jaroslav Kohút, 6. ročník VVL, UVLF v Košiciach 

Vplyv migračných bariér na štruktúru ichtyocenóz, parazitofaunu a kondíciu rýb 

3. miesto: Andrew Tacey, 6th BSc., UVMP in Košice 

Prevalence of ostrich (Struthio camelus) and rhea (Rhea americana) parasites in selected 

holdings in England 

 

Prehľad ocenených prác 2. sekcie – klinické disciplíny:  

1. miesto Leomi Hill, 6th BSc., UVMP in Košice 

Treatment of spontaneous chronic corneal epithelial defects (scceds) in dogs with diamond 

burr debridement 

2. miesto Daniela Ďurčová, 6. ročník VVL, UVLF v Košiciach 

Využitie ultrasonografického vyšetrenia torakálnej oblasti koní 

3. miesto Veronika Fekiačová, 6. ročník VVL, UVLF v Košiciach 

Časová závislosť ovulácie od veľkosti preovulačného folikulu po podaní hCG u kobýl  

 

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

1. miesto Ingrid Hamarová, 2. ročník TaKP, UVLF v Košiciach 

Následky náhrady sacharózy na fruktózo-glukózový sirup v pekárenských výrobkoch 

2. miesto Martha Kassapian, 6th GVM, UVMP in Košice 

Physical and physico-chemical parameters of Greek cheeses 

3. miesto Mária Sarová, 5. ročník HP, UVLF v Košiciach 

Využitie rýchlych screeningových metód na stanovenie kokcidiostatík v krmivách 

 

Prehľad ocenených prác 4. sekcie – farmaceutické disciplíny: 

1. miesto Lukáš Jaroščiak, 5. ročník farmácia, UVLF v Košiciach 

Cordyceps sinensis: stanovenie celkovej antioxidačnej aktivity etanolového extraktu 

2. miesto Miroslav Martiš, 5. ročník farmácia, UVLF v Košiciach 

Stanovenie obsahu kapsaicínu v plodoch rodu Capsicum pomocou HPLC 

3. miesto Štefan Meričko, 5. ročník farmácia, UVLF v Košiciach 

Charakterizácia vybraných nádorových línií z hľadiska biológie hyaluronanu 

 

Prehľad ocenených prác 5. sekcie – bakalárske štúdium: 

1. miesto Karolína Čepková, 2. ročník vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a 

hipoterapii, UVLF v Košiciach 

Prepojenie medzi canisterapiou a arteterapiou 

2. miesto Nikola Buková, 3. ročník kynológia, UVLF v Košiciach 

Testovanie inteligencie u plemena americký stafordšírsky teriér pomocou pointingu 

3. miesto Per Christian Bjerke, 3rd JSP, UVMP in Košice 

Current status of cryptosporidiosis in Norway  

 

V dňoch 8. a 9. septembra 2015 sa v Košiciach už po konal 10. jubilejný ročník 

Seminára doktorandov venovaný pamiatke akademika Kolomana Boďu. Hlavným cieľom 

seminára je umožniť doktorandom verejne predstaviť aktivity a výsledky dosiahnuté vo 

výskume, prezentovať ich pred odbornou porotou i rovesníkmi najprv ústne, a potom aj v 

písomnej podobe v zborníku.    

  Organizátorom podujatia sú UVLF v Košiciach, Ústav fyziológie hospodárskych 

zvierat SAV a Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.  
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 Na seminári počas dvoch dní odznelo 26 príspevkov (v zborníku bolo publikovaných 

30 príspevkov) doktorandov 2. až 4. ročníka štúdia z UVLF v Košiciach (13 príspevkov), z 

košických ústavov Slovenskej akadémie vied (ÚFHZ a Parazitologický ústav 

a Neurobiologický ústav, 14 príspevkov) a z Prírodovedeckej a Lekárskej fakulty UPJŠ 

v Košiciach (3 príspevky).  

Príspevky neboli tematicky obmedzené a pokrývali širokú škálu biologických vedných 

odborov, ako sú bunková biológia, molekulárna biológia, imunológia, genetika, reprodukcia a 

anatómia, mikrobiológia, parazitológia, zoológia, výživa, hygiena potravín a ďalšie.  

Vystúpenia hodnotila odborná komisia  zložená zo zástupcov organizátorov: doc. 

RNDr. Peter Javorský, DrSc., RNDr. Štefan Čikoš, CSc. (obaja ÚFHZ SAV), RNDr. 

Veronika Sačková, PhD., RNDr. Bianka Bojková, PhD. (obe PF UPJŠ), doc. MVDr. Mária 

Goldová, PhD. a doc. MVDr. Monika Pipová, PhD. (z UVLF).  

Spomedzi všetkých účastníkov komisia vybrala 10 najlepších prác, ktoré boli ocenené 

poukazmi na nákup vedeckých publikácií. Ocenenými autorkami sú z UVLF MVDr. Adriana 

Osová, MVDr. Zuzana Poláková, MVDr. Eva Székiová, a MVDr. Tatiana Vrbovská; z ÚFHZ 

SAV MVDr. Ivana Kubašová, RNDr. Žofia Janštová a MVDr. Vladimíra Oceľová; z PaÚ 

SAV MVDr. Barbora Bucková a Mgr. Viktória Čabanová; z PF UPJŠ Mgr. Mária Macejová. 

  Príspevky zo seminára doktorandov sú uverejnené v recenzovanom zborníku s názvom 

Vedecké práce doktorandov 2015 (ISBN 978-80-971428-2-7). 
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IV. INFORMÁCIE O POSKYTOVANÍ ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA 

 

     Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa spolupodieľala  

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

starších ľudí v súlade s koncepciou 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. Počet absolventov v akademickom 

roku  2014/2015 bol spolu 172, z toho v študijnom programe veterinárna medicína 3.  

Slávnostná promócia sa konala 22. 5. 2015 v aule TU 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. Z dôvodu nezáujmu z praxe v roku 2015 vzdelávacie aktivity 

v uvedených oblastiach neboli realizované.   

V súčasnosti významné aktivity na úseku ďalšieho vzdelávania zabezpečujú UVLF v 

Košiciach, Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach ako organizácia podriadená 

Štátnej veterinárnej a potravinovej správe v Bratislave a Komora veterinárnych lekárov SR. 

Tieto tri hlavné inštitúcie zabezpečujúce ďalšie vzdelávanie organizujú vzdelávacie aktivity 

tak samostatne, ako aj vo forme vzájomnej spolupráce a spoluorganizácie, pričom vo 

významnej miere sa využívajú odborné kvality a skúsenosti vedecko-pedagogických 

pracovníkov UVLF. Okrem toho sa na aktivitách v oblasti ďalšieho vzdelávania 

spolupodieľajú aj združenia a asociácie veterinárnych lekárov špecializujúcich sa podľa 

oblastí pôsobenia v rámci jednotlivých hlavných druhov zvierat, a to Slovenská asociácia 

veterinárnych lekárov malých zvierat, Združenie veterinárnych lekárov hospodárskych 

zvierat, Slovenská asociácia aviárnej medicíny a Slovenská hipiatrická asociácia. Jednou z ich 

významných činností je zabezpečovanie ďalšieho vzdelávania svojich členov v spolupráci 

s Komorou veterinárnych lekárov, UVLF v Košiciach a Štátnou veterinárnou a potravinovou 

správou SR.  

Okrem zapojenia sa do mnohých spoločných vzdelávacích aktivít s vyššie uvedenými 

organizáciami univerzita organizuje aj samostatne každoročne rôzne prednášky, semináre, 

kurzy, konferencie, workshopy a iné podujatia, ktorých cieľom je kontinuálne vzdelávanie 

v oblasti veterinárnej medicíny. Kontinuálne vzdelávanie veterinárnych lekárov, odborných 

veterinárnych pracovníkov a ďalších pracovníkov v rezorte pôdohospodárstva je univerzitou 

organizované ako doplnková forma ďalšieho vzdelávania, predovšetkým na požiadanie 

Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, Komory veterinárnych lekárov SR, prípadne 

ďalších podnikov a inštitúcií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva SR.  

V predchádzajúcich rokoch boli vzdelávacie aktivity organizované univerzitou 

zamerané na problémy súvisiace s aktuálnym zdravotným stavom hospodárskych,  

spoločenských zvierat, koní a hydiny, na problematiku dermatológie, hematológie, kvalitu 

a bezpečnosť potravín, výživu zvierat, infekčné a parazitárne ochorenia, laboratórnu 

diagnostiku, ekonomické aspekty chovu hospodárskych zvierat, chov a ochorenia voľne 

žijúcich zvierat, aktuálnu problematiku v patológii zvierat.  
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Vzdelávacie aktivity organizované UVLF v roku 2015 

 

Oftalmologický kurz 14. 3. – 15. 3. 2015,  VFU Brno, organizované spoločne VFU Brno 

a UVLF v Košiciach 

III. zraz podkúvačov a veterinárnych lekárov venovaný pamiatke doc. MVDr. Andreja 

Orsága, CSc., UVLF V Košiciach, 17. – 18. 4. 2015 

Vypracovanie managementu plánu veľkých šeliem na Slovensku pre ŠOP B. Bystrica,  máj – 

jún 2015 

Vplyv sedla na biomechaniku pohybu koní – IVSA, UVLF V Košiciach, 14. 5. 2015 

Popularizačná prednáška: Za netopiermi Baleárskych ostrovov, Východoslovenské múzeum 

v Košiciach, 28. 5. 2015 

 

Workshop Imobilizácia zvierat, ZOO Košice, 6. 6. 2015 

Úprava paznechtov u oviec – Červený Kláštor, máj, jún 2015 

Popularizačná prednáška: Európska noc netopierov, ZOO Košice, 28. 8. 2015  
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Workshop Diagnostika chorôb včiel, Liptovský Hrádok, 19. 9. 2015 

Úprava paznechtov u oviec – Rimavská Sobota, september 2015 

Neurologický seminár,  UVLF v Košiciach, 6. 10. 2015 

Školenie pre veterinárnych lekárov ŠOP B. Bystrica, 6.10. 2015   

Medzinárodné sympózium Behind the curtain canine and feline cognitive disfunction from the 

science to treatment, UVLF v Košiciach, 6. 10. 2015 

Odborné prednášky Ochrana zvierat na vedecké alebo vzdelávacie účely,  IVVL Košice, 7. – 

8. 10. 2015  

Odborné prednášky poľovníctvo a lesníctvo  LF TUZVO, Zvolen, 14. 10. 2015, 21. 10. 2015 

O fyziológii trávenia a príprave tráviaceho aparátu a organizmu koňa na zimu – IVSA, UVLF 

v Košiciach, 14. 11. 2015 

Ochorenia exotických zvierat –  ortopédia, Nitra, 21. 11. 2015 

Nové metódy terapie ruptúry predného skríženého väzu, UVLF V Košiciach, november 2015 

Podkúvačský seminár a podkúvačská súťaž: „Memoriál Ľubomíra Lisýho“, UVLF 

V Košiciach, 4. 12. –  5. 12. 2015  

Starostlivosť o konský chrup a kôň ako geriatrický pacient, UVLF V Košiciach, 15. 12. 2015 

Stála účasť v zásahovom tíme pri kontaktoch veľkých šeliem s človekom 
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V. INFORMÁCIE O  VÝSKUMNEJ A  ĎALŠEJ TVORIVEJ ČINNOSTI UVLF 

V KOŠICIACH  

 

Vedecko-výskumná činnosť Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v 

Košiciach, ktorá je organizovaná predovšetkým v rámci katedier a  kliník, je plne v súlade s 

dlhodobým zámerom štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015 (schválenom 

uznesením vlády SR č. 766/2007) ako aj dlhodobým zámerom UVLF do roku 2017. Je 

zameraná na nasledovné 4 oblasti: 

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

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

terapia a prevencia), 

2. aplikácia postupov molekulovej biológie na definovanie predispozície k chorobám a k 

produkcii zdravotne bezpečných potravín,  

3. kvalita životného prostredia z pohľadu zabezpečenia zdravia zvierat a ľudskej populácie, 

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

farmakogenomiky – farmakogenetické a toxikologické interakcie, polymorfizmy v 

metabolizme liečiv, experimentálne klinické farmakogenetické modely.  

 

Projekty, ktoré sú na UVLF v Košiciach riešené v rámci grantových agentúr, je možné 

začleniť do hore uvedených vedeckých oblastí. Systém získavania prostriedkov je založený na 

plánovaní jednotlivých kolektívov v rámci katedier, ako aj medzi nimi. Kolektívy sú vždy 

vedené skúsenými a uznávanými vedeckými odborníkmi – osobnosťami, ktoré zabezpečujú 

kontinuitu výskumu vo svojich vedných oblastiach. 

Významným zdrojom financovania vedy a výskumu na našej univerzite sú domáce 

granty. V roku 2015 získala UVLF 61 grantov z domácich grantových agentúr: APVV 7 

projektov –  265 071 €, VEGA 37 projektov –  389 296 €,  KEGA 17 projektov –  147 081 €. 

To spolu predstavuje 61 grantov so sumou 801 448 €. Okrem toho bolo riešených 10 

zahraničných grantov s celkovou sumou 48 774 (Tabuľka č. 19) a 6 domácich a zahraničných 

nevýskumných grantov s celkovou sumou 266 397 € (Tabuľka č. 20). 

Na získavaní grantov (APVV 7, VEGA 37, KEGA 17, zahraničných vedeckých 

grantov 10, zahraničných a domácich nevýskumných vedeckých grantov 6) sa podieľalo 254 

tvorivých pracovníkov UVLF v Košiciach (222 vedecko-pedagogických a 32 vedeckých), na 

ktorých pripadá 77 grantov, t. j. na 1 tvorivého pracovníka pripadá 0,3 grantu, resp. na jeden 

grant pripadá 3,3 tvorivého pracovníka. To znamená, že traja tvoriví pracovníci sú nositeľmi 

jedného grantu a na jedného tvorivého pracovníka pripadá cca 4 396 € získaných v grantoch. 

UVLF v Košiciach zaostáva v získavaní veľkých zahraničných grantov, ale môžeme 

skonštatovať, že v roku 2015 podala 4 zahraničné projekty v rámci H 2020 ako aj 1 projekt 

v spolupráci s University of Nordland  v Bodø, Nórsko, avšak ani jeden z nich nebol úspešný. 

To poukazuje na byrokratickú náročnosť európskych grantových agentúr. Je predpoklad, že  

v rámci centier excelentnosti UVLF v Košiciach, kde sa vytvorili priaznivé materiálne aj 

personálne podmienky stúpne konkurencieschopnosť uchádzať sa o finančné zdroje v rámci 

nadnárodných grantových agentúr.  

Priamym hodnoteným výstupom vedeckého výskumu je publikačná činnosť a 

uplatnenie výsledkov v praxi. V centrálnej databáze CREPC za rok 2015 bolo akceptovaných 

836 publikačných jednotiek, 90 akceptovaných publikácií v CC a 11 publikácií 

registrovaných v databázach Web of Science a SCOPUS (Tabuľka č. 13). V databáze CREPC 

máme za rok 2015 evidovaných 1217 citácií, z toho 1085 citácií je v kategórii 1 a 2, 

registrovaných v SCI. 
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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 prešlo  výraznou modernizáciou. UVLF v 

Košiciach pristúpilo k elektronickému vydávaniu časopisu mimo povinných 80 ks, ktoré je 

potrebné odosielať v rámci medziknižničnej výmeny časopisov. Elektronické verzie časopisu 

Folia veterinaria za ostatných 11 rokov sú umiestnené na hlavnom webovom sídle univerzity 

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

postupne umiestňovať i staršie elektronické verzie výtlačkov FV, najmä tých, ktoré boli 

vydané v anglickom jazyku  od roku 1993. V roku 2015 bola v priestoroch UVLF zriadená 

redakcia časopisu Folia Veterinaria aj osobitná e-mailová adresa: folia.veterinaria@uvlf.sk. 

Je naďalej nutné pokračovať v snahách o skvalitňovanie príspevkov z jednotlivých 

pracovísk univerzity. Za účelom zvýšenia kvality časopisu vedenie univerzity v roku 2015 

schválilo vydávanie časopisu Folia Veterinaria ako open occess vydavateľstvom DeGruyter 

s perspektívou zaradenia časopisu do databázy SCOPUS a WOS v horizonte 3 rokov. 

 

Centrá excelentnosti  

 

Na UVLF v Košiciach pôsobia nasledovné centrá excelentnosti (CE): 

1. Centrum excelentnosti pre nákazy zvierat a zoonózy – INFEKTZOON (ITMS kód 

projektu: 26220120002) 

2. Centrum excelentnosti biomedicínskych technológií v partnerstve s UPJŠ v Košiciach 

(ITMS kód projektu: 26220120066) 

3. Centrum excelentnosti pre parazitológiu v partnerstve s Parazitologickým ústavom SAV 

v Košiciach (ITMS kód projektu: 26220120022) 

4. Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark Košice) v partnerstve 

s UPJŠ v Košiciach (ITMS kód projektu: 26220220185) 

5. Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech) v partnerstve 

s Ústavom fyziológie hospodárskych zvierat v Košiciach (ITMS kód projektu: 

26220220152) 

 

Centrá excelentnosti sa významnou mierou podieľajú na vedecko-výskumnej činnosti 

univerzity, publikačnej činnosti ako aj na vzájomnej kooperácii medziuniverzitných pracovísk  

aj pracovísk Slovenskej akadémie vied. 

 

Centrum excelentnosti výskumu INFEKTZOON je jediné CE na UVLF, ktoré nie je 

v partnerskom vzťahu s inou inštitúciou. Má ambíciu byť vedúcim vedeckým pracoviskom vo 

východoslovenskom regióne a na celom Slovensku v boji so zoonózami a infekčnými 

nákazami zvierat a ľudí podľa aktuálnych potrieb epizootologicko – epidemiologickej situácie 

v štáte, priľahlom stredoeurópskom regióne a EÚ. 

 Pracovisko INFEKTZOON pozostáva z piatich sekcií, v rámci ktorých pracuje široký 

vedecký tím zložený z vedeckých kapacít UVLF v Košiciach a partnerskej organizácie, 

ktorou je Parazitologický ústav SAV. Pracovisko je vybavené špeciálnymi unikátnymi 

prístrojmi obstaranými vďaka finančnej podpore zo ŠF EÚ a ŠR SR z Operačného programu 

Výskum a vývoj. 

http://www.uvlf.sk/sk/folia-veterinaria-vytlacky
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1. Sekcia izolácie patogénov sa zameriava na izoláciu a kultiváciu vírusov, baktérií 

a parazitov z klinického materiálu a ich identifikáciu.  

2. Sekcia molekulovej epizootológie a molekulovej diagnostiky sa sústreďuje na 

molekulovú diagnostiku infekčných chorôb a parazitóz a na vývoj nových, citlivejších 

a špecifickejších testov na dôkaz patogénov na genetickej úrovni. 

3. Sekcia hostiteľsko-patogénovej interakcie sa zameriava na štúdium interakcie bunka – 

patogén a zviera – infekcia s cieľom poznať imunologickú odozvu hostiteľa.  

4. Sekcia genomiky sa venuje hlbšiemu štúdiu genómov patogénov vyvolávajúcich 

atypické klinické príznaky alebo novoobjavených patogénov, ako i štúdiu interakcie 

patogénu s bunkou.  

5. Sekcia proteomiky orientuje svoj výskum na analýzu, sekvenovanie a identifikáciu 

biologicky významných bielkovín patogénov a hostiteľských buniek, ktoré majú 

signifikantný vzťah k vývoju infekčného procesu. 

 

Pre vedeckú prácu sú k dispozícii, okrem iného, nasledujúce prístroje a zariadenia: 

experion automated electrophoresis, real time PCR prístroj, termocykler, mikroskop pre 

pozorovanie in vitro vzoriek, microarray scaner, systém pre 2D elektroforézu, MALDI – 

TOF, spektrofotometer, fluorescenčný mikroskop, automatický počítač krviniek pre 

medicínske účely , automatická hybridizačná stanica a softvéry – PDQuest basic 2-D analysis 

software, G1747AA GeneSpring GX Std. Workstation, DNASTAR atď.  

 

Národné referenčné laboratórium pre pesticídy 

 

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

špecifických pracovísk Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie  v Košiciach.  

NRL pre pesticídy UVLF v Košiciach bolo zriadené zákonom NR SR č. 285/1995 Z. 

z. v zmysle súčasne platného zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o 

zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 

v znení neskorších predpisov. Listom MŠVVaŠ č. 2012-819/147:1-072 zo dňa 27. 1. 2012 

bolo NRL UVLF poverené vykonávaním povinností odborného pracoviska na účely 

hodnotenia prípravkov na ochranu rastlín pre oblasť necieľových organizmov. Z uvedeného 

vyplýva, že NRL UVLF v Košiciach je už 21 rokov nepretržite zapojené do registračného 

procesu prípravkov na ochranu rastlín. Národné referenčné laboratórium pre pesticídy UVLF 

v Košiciach sa aktívne podieľa na implementácii nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

(ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh. 

NRL UVLF v Košiciach je financované z viacerých zdrojov: účelová dotácia – 

špecifiká (71 009 €), projekty EÚ a podnikateľská činnosť. 

NRL UVLF sa i v roku 2015 aktívne podieľalo, ako jediné pracovisko v SR, na 

spoločných európskych projektoch v rámci Annex I Renewal - AIR (viď COMMISSION 

REGULATION (EC) No 737/2007 of 27 June 2007). NRL UVLF spracovalo ako spolu-

spravodajský štát (Co-RMS) Draft Reneval Assessment Report (DRAR) pre sekciu 

ekotoxikológia pre účinnú látku foramsulfuron (viď COMMISSION IMPLEMENTING 

REGULATION (EU) No 686/2012of 26 July 2012 allocating to Member States, for the 

purposes of the renewal procedure, the evaluation of the active substances whose approval 

expires by 31 December 2018 at the latest, L 200/8). Tento medzinárodný vedecký projekt 

priniesol v roku 2015 na univerzitu 19 090,50 €. 

NRL UVLF v Košiciach je zapojené i do hodnotenia prípravkov na ochranu rastlín 

v rámci zonálnych registrácií. V roku  2015 bolo týmto spôsobom vypracovaných 8 

záverečných správ, na základe ktorých boli v okolitých štátoch zaregistrovaných osem 

prípravkov: FORCE 1,5 G, SCENIC SUCCESSOR, MERLIN FLEXX, SPANDIS, 
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QUADRIS MAX, BAS 80800 H, TERCEL a ATONIK. Uvedené zahraničné projekty v roku 

2015  boli financované v objeme 27 030,32 €. 

V rámci podnikateľskej činnosti v roku 2015 bolo vypracovaných v rámci národnej 

expertíznej činnosti 194 expertíznych stanovísk s celkovým finančným objemom 66 607,79 €.  

Na podporu vedeckých záverov hodnotiaceho procesu, ale hlavne v rámci vedeckej 

spolupráce na odhaľovaní rizík registrovaných prípravkov na ochranu rastlín, resp. ich 

účinných látok na ekosystém, má NRL UVLF v Košiciach už dlhodobú spoluprácu 

s pracoviskami Slovenskej akadémie vied – ÚFHZ SAV a PaÚ SAV v Košiciach, v ostatnom 

období aj s Ústavom experimentálnej endokrinológie SAV v Bratislave. NRL UVLF 

v Košiciach dlhodobo spolupracuje s pracoviskami LF UPJŠ v Košiciach a Ústavom 

včelárstva Liptovský Hrádok. Výsledkom tejto spolupráce sú publikácie evidované v CC a na 

základe hodnotenia rizík i pozastavenie registrácií účinných látok v rámci SR i v rámci EÚ. 

Záverom je možné skonštatovať, že týchto intenciách ako aj medzinárodných 

projektoch bude NRL UVLF pokračovať i v roku 2016. 

 

Klinické laboratórium kliniky prežúvavcov  

 

Pracovisko je odborne spôsobilé vykonávať objektívne a nezávislé skúšky, vyšetrenia 

a analýzy biologického materiálu (krv, 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: 

a) klinickú a laboratórnu diagnostiku porúch zdravotného stavu pri neadekvátnej produkcii 

a reprodukcii  potravinových zvierat (preventívna diagnostika a kontrola zdravia zvierat); 

b) 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 

1/0154/15 „Štúdium využitia novších diagnostických metód a biomarkerov pri riešení 

zdravotných porúch zvierat“, VEGA 1/0203/15 „Využitie bielkovín krvného séra pri 

hodnotení porúch zdravotného stavu u dojníc v peripartálnom období“, VEGA 1/0447/14 

„Bielkoviny krvného séra a ich využitie ako biomarkerov v diagnostike ochorení 

u hospodárskych zvierat“, a projektu APVV-0701-11 „Riešenie porúch pohybového 

aparátu hovädzieho dobytka s dôrazom na zdravotne závažné anaeróbne infekcie 

baktériami Fusobacterium a Dichelobacter“); 

c) 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; 

d) 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, farma 

Tušice, PD Bystré, Klatov, Kluknava, RS Kyjov, PD Odorín, farma Jamník, PD Bukovce, 

PD Jarovnice, PD Okoč – Sokolec, PD Sklabiná, PD Choňkovce, Parchovany); 

e) 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 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 
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a Neuroimunologického ústavu SAV, Lekárska fakulta UPJŠ Košice,  Prírodovedecká 

fakulta UPJŠ 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 hematologický analyzátor BC-2800 Vet (Shenzen Mindray Bio-Medical 

Electronics Co., Čína) – vyšetrenie hematologického 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 

immunoglobulínov, 

- A Analyst 100 (Perkin Elmer) – vyšetrenie vybraných makro- a mikroprvkov krvného 

séra, bachorového obsahu, mlieka, trusu metódou plameňovej 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,  

- digitálny veterinárny diagnostický ultrazvuk SonoScape A5V.  

 

V roku 2015 bolo vyšetrených celkom 1562 vzoriek biologického (krv, moč, 

bachorový obsah, mlieko, trus, vnútorné orgány, kosti) v nasledovnom druhovom zastúpení: 

prežúvavce 1103, ošípané 114, psy a mačky 21, kone 51, voľne žijúce zvieratá 3, hlodavce 

255 a hydina 15 vyšetrených vzoriek. 

V krvi a krvnom sére bol v rámci požadovaných ukazovateľov v jednotlivých 

metabolických profiloch vykonaný nasledovný počet analýz –  hematologický profil 550, 

bielkovinový profil 3384, energetický profil 1540, enzymatický a hepatálny profil 1948, 

acidobázický profil 130, makro- a mikrominerálny profil 3663, vitamínový profil 8. V ďalšom 

biologickom materiáli bolo vykonaných celkovo 175 analýz. 

V rámci poradenskej a konzultačnej činnosti v 15 poľnohospodárskych 

a chovateľských podnikoch bola riešená zdravotná problematika celkovo u 522 ks hovädzieho 

dobytka. 

 

Referenčné pracovisko pre výživu a produkčné zdravie zvierat UVLF  v Košiciach 

 

Referenčné pracovisko pre výživu a produkčné zdravie zvierat zabezpečuje výskumnú, 

analytickú odbornú, organizačnú a konzultačnú činnosť pedagogicko-výskumnými a 

technicko-administratívnymi pracovníkmi ústavu. Pôsobnosť referenčného pracoviska v roku 
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2015 bola v hlavnej miere smerovaná do oblasti analytickej, výskumnej, prednáškovej 

a osvetovej. 

Analytická a výskumná činnosť  bola vykonaná v rámci riešenia výskumných úloh 

grantových projektov VEGA Vplyv kŕmnych aditív na produkčné zdravie zvierat a prípravy 

grantu Nutričný vplyv na reguláciu množstva a zložiek mlieka dojníc. 

 Pri monitoringu kvality a nutričnej hodnoty krmív a KD bolo v rámci riešenia grantového 

projektu v závislosti na pôdno-klimatických podmienkach analyzovaných spolu 155 vzoriek 

na posúdenie nutričnej a dietetickej  hodnoty krmív a vplyv na  úroveň výživy. Zistené 

výsledky boli analyzované, spracované a obhájené v rámci študentských diplomových prác  a 

prezentované v 2 článkoch na vedeckej konferencii Kábrtovy dietetické dny.   

 Analýza úrovne bachorovej stráviteľnosti NDV a degradovateľnosti NL bola v krmivách 

a kŕmnych dávkach v experimentálnych podmienkach stanovená metódou in situ 

u fistulovaných zvierat a in vitro metódou Daisy inkubátor. Spolu bolo analyzovaných 56 

vzoriek a výsledky boli spracované a publikované vo vedeckých publikáciách a na 

konferencii.  

 Vykonala sa analýza vplyvu úrovne výživy na bachorový a  intermediárny metabolizmus na 

posúdenie adaptácie bachora v peripartálnej fáze dojníc a vplyv na úroveň metabolickej 

transformácie bielkovinového, sacharidového a tukového metabolizmu dojníc. Spolu bolo 

vyšetrených 8 chovov s úrovňou výživy a produkcie na úrovni 8 – 10 tis. litrov mlieka ročne. 

Čiastkové výsledky boli prezentované na konferencii Kábrtovy dietetické dny. Súčasťou tohto 

zámeru bola aj realizácia 3 terénnych výjazdov na realizáciu praktických cvičení pre 

študentov 4. ročníka VVL v rámci spracovania seminárnej práce: Biologická kontrola úrovne 

výživy, produkcie a zdravia stáda na úrovni chovu.  

 V rámci biologického hodnotenia výživy monogastrických zvierat bol v chovateľských 

podmienkach v kŕmnych experimentoch analyzovaný prídavok humínových kyselín a zeolitu 

na rastové, produkčné a metabolické ukazovatele odchovu hydiny a ošípaných v hodnotených 

rastových fázach ako súčasť  grantového projektu VEGA. Výsledky boli v rámci grantového 

projektu VEGA spracované vo vedeckej publikácii a prezentované na konferencii. 

Prednášková a osvetová činnosť bola zameraná na popularizácia a prenos vedeckých 

poznatkov do praxe.  V roku 2015 boli prednesené výsledky vyšetrení, objektívne závery 

experimentálnych prác, ale aj sumarizácie výsledkov v rámci monitorovania súčasného stavu 

výživy a produkčného zdravia v chovoch pre riadiacich pracovníkov v chove dojníc a oviec 

a pre veterinárnych lekárov – špecialistov pre výživu a dietetiku zvierat spolu na 12 

prednáškach. Pre účastníkov seminárov bola spracovaná a vydaná odborná publikácia Zásady 

výživy a kŕmenia oviec. 
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VI. HABILITAČNÉ KONANIA A KONANIA NA VYMENÚVANIE PROFESOROV  

 

Univerzita má právo vykonávať habilitačné a inauguračné konania v jedenástich 

odboroch (7 v poľnohospodárskych, 3 vo vedách o živej prírode a 1 v lekárskych 

a farmaceutických vedách) (Tabuľka č. 17). Na základe výsledkov komplexnej akreditácie 

UVLF v Košiciach bola od 19. 11. 2015 pozastavená platnosť priznaného práva uskutočňovať 

habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v študijnom programe toxikológia 

(Tabuľka č. 18). 

V roku 2015 boli Vedeckou radou UVLF v Košiciach schválené a ukončené 4 

habilitácie a schválením vo Vedeckej rade UVLF v Košiciach bolo ukončené 1 inauguračné 

konanie, ktoré bolo predložené ministrovi MŠVVaŠ na ďalšie pokračovanie (Tabuľka č. 7). 

Neskončené habilitačné konania k 31. 12. 2015 boli 3 a inauguračných konaní 1. V dvoch 

prípadoch sa habilitačné konania skončili neúspešne, a to v 1 prípade pre nedostatočný počet 

hlasov pri tajnom hlasovaní Vedeckej rady UVLF a v 1 prípade bola práca zamietnutá 

z dôvodu, že UVLF nemá priznané práva udeľovať hodnosť docenta v študijnom programe 

fyziológia – ako bola zadaná práca a zároveň tu bolo viacero pochybení zo strany habilitanta 

(Tabuľka č. 8).  
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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 

vysokoškolských učiteľov sa medziročne zvyšuje, čo súvisí so skutočnosťou, že novelou 

zákona o vysokých školách sa pracovný pomer vysokoškolských učiteľov skončí koncom 

akademického roku, v ktorom dosiahli 70 rokov veku z  pôvodných 65 rokov, a tým sa 

obmedzila možnosť prijímania nových, mladých vysokoškolských učiteľov. 

V roku 2015 boli uskutočnené 2 výberové konania na obsadenie funkčného miesta 

profesora, 6 výberových konaní na obsadenie funkčného miesta docenta a 19 výberových 

konaní na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa (Tabuľka č. 9). 

Na základe výsledkov výberového konania funkčné miesto profesora v roku 2015 

obsadila prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD., a prof. MVDr. Pavol Mudroň, PhD. 

Funkčné miesta docentov po úspešnom výberovom konaní obsadili doc. MVDr. Peter Korim, 

PhD., doc. MVDr.  Eva Petrovová, PhD.,  doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc.,  doc. RNDr. Milan 

Žemlička, CSc., doc. PharmDr. Zdenko Pirník, PhD., a doc. PharmDr. Josef Jampílek, PhD. 

Pracovné miesta asistentov a odborných asistentov po predchádzajúcom výberovom konaní 

obsadili Mgr. Radoslav Suchovič, MVDr. Marián Pavľak, Mgr. Katarína Straková, MVDr. 

Dušan Chvojka, MVDr. Ján Koščo, MVDr. Anna Jacková, PhD., MVDr. René Mandelík, 

PhD., doc. RNDr. Beáta Holečková, PhD.,  MVDr. Dana Marcinčáková, PhD., MVDr. Miloš 

Halán, PhD., MVDr. Dávid Maženský, PhD., MVDr. Marián Prokeš, PhD., MVDr. Peter 

Major, PhD., RNDr. Zuzana Dičáková, PhD.,  MVDr. Marcel Falis, PhD., Bc. MVDr. Andrej 

Marcin, CSc., MVDr. Alena Šamudovská, PhD., MVDr. Lucia Novotná Jurkuľáková, MVDr. 

Michaela Špalková, PhD.   

Fyzický počet a kategória zamestnancov UVLF (spolu 575) k 31. 12. 2015 boli 

nasledovné: učitelia (219), vedecko-výskumní pracovníci (32), ostatní zamestnanci (324). 

Z pohľadu kvalifikačnej štruktúry je situácia nasledovná – 10,5 % pedagogického 

zboru reprezentujú profesori, 21,9 % docenti, 52 % odborní asistenti s vedeckou alebo 

akademickou hodnosťou a 15,5 % učitelia bez vedeckej hodnosti (Tabuľka č. 10).  

Z pohľadu získavania skúseností na medzinárodnej úrovni sú významnou aktivitou 

mobility pedagógov. Je potešiteľné, že v roku 2015 bol zachovaný trend počtu pedagógov 

UVLF, ktorí sa zúčastnili akademickej mobility vrátane počtu tzv. osobodní (Tabuľka č. 11).  

Zamestnanci, vysokoškolskí učitelia 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 – právne 

a personálne oddelenie a oddelenie ekonomiky.  
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VIII. PODPORA ŠTUDENTOV  

 

Štipendiá  

 

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

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

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach poskytla študentom v roku 

2014/2015 štipendiá zo štátneho rozpočtu vo forme sociálnych a motivačných štipendií. 

 

Sociálne štipendiá 

V akademickom roku 2014/2015 o sociálne štipendium požiadalo 375 študentov  

a  priznané bolo 323 študentom v celkovej výške  431 735 €.  Štipendium z vlastných zdrojov 

univerzity bolo vyplatených 19 študentom vo výške 32 990 €. 

 

Motivačné štipendiá 

V akademickom roku 2014/2015 bolo vyplatených na motivačných štipendiách 66 960 

€, ktoré boli priznané 256 študentom, z toho 51 600 €  za dosiahnutie vynikajúceho výsledku 

v oblasti štúdia 86 študentom.  

Za vynikajúce výsledky v oblasti výskumu, vývoja, športovej činnosti a ukončenia 

štúdia s vyznamenaním a cenou rektora 170 študentom vo výške 15 360 €. 

Prideľovanie štipendií sa riadilo vnútorným predpisom č.  40 – Štipendijným 

poriadkom. 

 

Študenti so špecifickými potrebami 

 

V akademickom roku 2014/2015 o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými 

potrebami požiadalo 11 študentov.  Podľa typu znevýhodnenia to bolo 8 študentov 

s chronickým ochorením, 2 študenti so psychickým ochorením, 5 študentov so zdravotným 

oslabením, 4 študenti s poruchou učenia (študenti majú evidované aj viacnásobné 

znevýhodnenie). 

 

Starostlivosť o študentov – ubytovanie, stravovanie 

 

Prijímanie študentov na ubytovanie v ŠD UVLF Cesta pod Hradovou sa riadi 

 kritériami prideľovania bodov na posúdenie nároku na ubytovanie v ŠD.  

Z dôvodu nárastu žiadateľov (študentov) o ubytovanie a nedostatočnej kapacity v ŠD 

UVLF bola uzatvorená zmluva o zabezpečení ubytovania pre študentov UVLF v Košiciach 

s Technickou univerzitou v Košiciach. Na základe tejto zmluvy sme v septembri 2015 

ubytovali 117 študentov v ŠD TUKE. 

V roku 2015 bolo podaných 864 žiadostí študentov o ubytovanie. Ubytovanie bolo 

pridelené 623 študentom denného štúdia, 7 študentom tretieho stupňa a 125 študentom 

zahraničného štúdia v ŠD Cesta pod Hradovou 11 a 13. 

Študenti v rámci ubytovania v ŠD môžu využívať: 

- spoločenské miestnosti v ŠD 1 – 6 miestností a v ŠD 2 – 5 miestností, 

- kuchynky v ŠD 1 – 19 a v ŠD 2 – 10, 

- práčovne v ŠD 1 – 8 a v ŠD 2 – 6, 

- posilňovňu ŠD 2, miestnosť na odkladanie bicyklov (ŠD 1, ŠD 2), 

- priestory  AquaTerra klubu, Flóra klubu, Kynologického klubu DARCO, Spolku 

košických študentov farmácie, IVSA (medzinárodná veterinárna asociácia študentov), 

Včelársky klub a športové oddiely TJ Slávia UVLF. 
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Pracovnú miestnosť majú pridelenú aj členovia akademického senátu.  V priestoroch 

ŠD pracuje aj redakcia časopisu ARDO a tiež internátne spoločenstvo sv. Františka 

z Assisi.  V celom objekte ŠD  UVLF (študovne, izby, klubovne) majú študenti zabezpečený 

prístup na internet. 

Vonkajšie priestory ŠD zveľaďujú zamestnanci údržby, ale aj študenti – členovia Flóra 

klubu, a to každoročne výsadbou kvetín a starostlivosťou o ne. Taktiež sa starajú o zeleň vo 

vnútrobloku ŠD1, ktorá slúži ako oddychová zóna.  

Pravidelne sa uskutočňujú stretnutia zástupcov študentov s prorektorkou pre 

výchovno-vzdelávaciu činnosť a riaditeľom študentských domovov, kde sú riešené všetky 

vzniknuté problémy s ubytovaním, stravovaním študentov a klubovou činnosťou. 

 

Odborno-záujmové aktivity študentov  

 

V akademickom roku 2014/2015 sa tak ako v predchádzajúcich rokoch na UVLF 

v Košiciach rozvíjala činnosť odborno-záujmových klubov, predovšetkým Kynologického 

klubu, Aqua Terra klubu, Klubu poľovníckej kynológie, Chovateľského klubu, Kynologického 

klubu Darco, Flóra klubu, Klubu chovateľov malých cicavcov a exotických vtákov, Klubu 

sokoliarstva a rehabilitácie dravcov, Mineralogického klubu a Včelárskeho klubu. Súčasne 

rozvíjal svoju činnosť Spolok košických študentov farmácie a študenti študijného programu 

všeobecné veterinárske lekárstvo  rozvíjali činnosť  IVSA Slovakia, ktorá bola prijatá do 

medzinárodnej  asociácie veterinárnych študentov.  

Na klubové aktivity boli poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu UVLF 

v Košiciach.  

 

Kynologický klub  

V Kynologickom klube (ďalej len „KK“) pôsobí 31 členov z radov študentov UVLF, 

ktorí majú v držbe 33 psov, 1 externý člen a 2 čestní členovia. 

Dňa 22. 9. 2015 na členskej schôdzi bol zvolený nový výbor v zložení predseda: Bc. 

Zuzana Šmotková, 6.VVL, podpredseda: Justína Špaková, 3.VVL, tajomník: Bc. Veronika 

Lörinczová, pokladník: Nicole Lipková, 3. VVL, výcvikár: Dan Kaleta, 2. K. 

V akademickom roku 2014/15 klub usporiadal tieto akcie: 

18. 10. 2014, Košice,  Košická kynologická záchranná brigáda (KEKZB) v spolupráci s KK 

 UVLF  organizovali preteky záchranárskych psov so zápisom skúšky – CASSOVIA 

 RESCUE CUP. 

18. 10. 2014, Košice, sa v areáli KK UVLF organizovali skúšky podľa medzinárodného 

 skúšobného poriadku IPO. s 9 účastníkmi z KK UVLF. 

6. 12. 2014, Košice, sa organizovali Vianočné preteky v spolupráci s KEKZB medzi klubmi: 

 KK UVLF, KEKZB, KPK pri UVLF a DARCO. 

11. 4. 2015, Košice, KK UVLF zorganizoval Mini dogtrekking KK UVLF, beh so psom na 23 

 km, s hojným počtom účastníkov. 

18. 4. 2015, Košice,  KK UVLF v spolupráci s KEKZB zorganizovali Branné preteky 

 kynológov – kvalifikačné preteky pre oblasť Východ. 

Členovia klubu participujú na realizácii praktickej výučby predmetu záchranárska 

kynológia (2.VVL, LS). 

Klub úzko spolupracuje s Košickou kynologickou záchranárskou brigádou, čoho 

dôkazom je aj aktívna účasť niektorých členov nielen na tréningoch, ale aj na pátracích 

akciách v teréne po nezvestných osobách.  

Členovia  KK UVLF reprezentovali náš klub a našu univerzitu na rôznych 

kynologických športových a chovateľských akciách. Tiež participovali na praktickej výučbe 
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študentov a poskytli svojich psov v prípade potreby darovania krvi pre pacientov Kliniky 

malých zvierat  UVLF v Košiciach a iných súkromných kliník.  

Ostatné úspechy a aktivity členov KK UVLF v Košiciach sú nasledovné: 

1. Dominika Szotáková 

11. 4. 2015 Mini dogtrekking KK UVLF, pes: Falco bez PP (NO)  

18. 4. 2015 Kvalifikačné preteky BVK UVLF 2015 - oblasť Východ, pes: Falco bez PP 

 (NO) 1. miesto 

16. 8. 2015 Cassovia Multicup, kategória: BH-SK so zadaním skúšky, pes: Falco bez PP 

 (NO), 2. miesto, splnená skúška 

 

2. Justína Špaková 

18. 10. 2014 Skúšky podľa medzinárodného poriadku IPO, Košice – splnená skúška podľa 

 skúšobného poriadku BH/VT, pes: Joshi bez PP 

7. 12. 2014 Absolvované Vianočné preteky KK UVLF, pes: Joshi bez PP 

11. 4. 2015 Mini Dogtrekking KK UVLF, pes: Joshi bez PP, umiestnenie: 25. miesto 

18. 4. 2015 Kvalifikačné preteky BVK UVLF 2015- oblasť Východ, pes: Joshi bez PP, 

 kategória: ženy, 8. miesto 

18. 7. 2015 Kvalifikačné preteky BVK Tomášov - oblasť Západ, pes: Joshi bez PP, 

 kategória: ženy, 5. miesto, postup na MS SR v BVK 

26.7.2015 Výcvikový tábor KK HERO: absolvované preteky so zadaním skúšky SOP, 

 pes: Joshi bez PP + preteky podľa ZM - 11. miesto 

 

3. Bc. Zuzana Šmotková 

7. 12. 2014 Vianočné preteky KK UVLF, pes: Olina z Ladsteina (NO), 1. miesto, pes: Cir 

 bez PP (BOM), zúčastnil sa  

14. 12. 2014 Bosorkin Canicross 4 km, pes: Olina z Ladsteina (NO), 6. miesto  

18. 4. 2015 Kvalifikačné preteky BVK UVLF 2015 - oblasť Východ, pes: Olina 

 z Ladsteina (NO), 5. miesto  

25. 4. 2015 Cassovia RUNNING Cannicup-canicross 4 km, pes: Ajka Bubniakov Dvor 

 (Jagdterrier), 6. miesto  

1. 5. 2015 Rebonitácia plemena Nemecký ovčiak - Poprad, pes: Olina z Ladsteina - 

 doživotne chovná, bonitační kód 5CKV5/5,5P 

16. 5. 2015 Jasenovský dogtrekking, pes: Cir bez PP (BOM), Ajka Bubniakov Dvor 

 (Jagdterrier), 1. miesto 

14. 6. 2015 Lesné skúšky malých plemien, Rozhanovce, pes: Ajka Bubniakov Dvor 

 (Jagterrier), 1. cena 

26. – 27. 6. 2015 Kvalifikačné preteky o postup na MS WUSV a FCI podľa IPO3 a IPO1, 

 kategória IPO1, pes: Olina z Ladsteina (NO), 7. miesto, najlepšia poslušnosť 

30. 8. 2015 Velvet canicross Košice, pes: Ajka Bubniakov Dvor (Jagdterrier), 1. miesto 

 

4. Nicole Lipková 

11. 4. 2015 Mini dogtrekking KK UVLF, pes : Glorious of Lussyland (AT), 22. miesto 

3. 7. 2015 Klubová výstava teriérov Košice, pes: Era z Arpádovho dvora (foxteriér), 

 výborná 1, CAC, CC 

4. 7. 2015 Národná výstava psov Veľká Ida, pes: INET JOSEPH STAFF (Border teriér), 

 výborná 1, CAJC, Víťaz mladých Slovenska 2015 

5.7.2015 Medzinárodná výstava psov Veľká Ida, pes: INET JOSEPH STAFF (Border 

 teriér), výborná 1, CAJC 

19. 7. 2015 Kvalifikačné preteky na MS SR v BVK Tomášov - oblasť Západ, pes: Glorious 

 of Lussyland (AT), 6. miesto, kvalifikované na majstrovstvá SR 
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26. 7. 2015 Výcvikový tábor KK HERO, pes: Glorious of Lussyland (AT), vykonaná 

 skúška SOP 

16. 8. 2015 Cassovia Multicup 2015, kategória: BH-SK so zadaním skúšky, pes: Harav 

 (SH bez PP), 7. miesto, splnená skúška BH-SK 

 

5. Žaneta Danižová  

11. 4. 2015 Mini dogtrekking KK UVLF, pes: Ajka (X bez PP), 17. miesto 

 

6. Filip Rybár 

7. 12. 2014 Vianočné preteky KK UVLF, pes: Junior (APBT bez PP), 10. miesto  

14. 12. 2014 Bosorkin Canicross 4 km, pes: Junior (APBT bez PP), 4. miesto  

11. 4. 2015 Mini dogtrekking KK UVLF 23 km, pes: Junior (APBT bez PP), 1. miesto  

18. 4. 2015 Kvalifikačné preteky BVK UVLF 2015 - oblasť Východ, pes: Junior (APBT 

 bez PP), 2. miesto  

25. 4. 2015 Cassovia RUNNING Cannicup, canicross 4 km, pes: Junior (APBT bez PP),  

 2. miesto  

 

7. Patrícia Hrušovská 

11. 4. 2015 Mini Dogtrekking KK UVLF, kategória muži, pes: Alexx with Dragon Look-

 Lion Heart, 10. miesto 

29. 11. 2014 Medzinárodná výstava psov Nitra, pes: Alexx with Dragon Look-Lion Heart, 

 tr. otvorená V3/8 

9. 5. 2015 Národná výstava psov Lučenec, pes: Alexx with Dragon Look-Lion Heart, tr. 

 otvorená V2, res. CAC 

10. 5. 2015 Medzinárodná výstava psov Lučenec, pes: Alexx with Dragon Look-Lion 

 Heart, tr. otvorená, VD 

 

8. Dan Kaleta 

18. 10. 2014 Rebonitácia Pobedim, pes: Yuca Barneo 

6. 12. 2014 ZZLK obranárske kolo IPO1, 3. miesto, pes: Yuca Barnero 

28. 3. 2015 Výstava Viničné - špeciálna výstava teriérov, pes: Bronco Crazy Russel 

4. 4. 2015 skúška BH-VT splnil, pes: Falk Edy Bar Koch  

18. 4. 2015 Kvalifikačné preteky BVK UVLF 2015 - oblasť Východ, 4. miesto, pes: Falk 

 Edy Bar Koch 

5. 6. 2015 Celoštátna výstava psov Nitra, pes: Bronco Crazy Russel 

6. 6. 2015 MVP Grand Prix Slovakia Nitra, pes: Bronco Crazy Russel 

7. 6. 2015 MVP Derby Winner show Nitra, 2. miesto, najkrajší dorast výstavy, pes: 

 Bronco Crazy Russel 

22. 8. 2015 Memoriál Ondreja Kolku BH-VT, 1. miesto, pes: Falk Edy Bar Koch 

 

9. Terézia Trepáčová 

11. 4. 2015 Mini dogtrekking KK UVLF, pes: Kessy (boxer bez PP), 16. miesto 

 

10. Lucia Kolenčíková 

7. 12. 2014 Vianočné preteky, absolvované, pes: Marvel bez PP (NO), 5. miesto 

11. 4. 2015 Mini dogtrekking KK UVLF, pes: Marvel bez PP (NO), absolvované 

18. 4. 2015 Kvalifikačné preteky BVK UVLF 2015 - oblasť Východ, pes: Marvel bez PP 

 (NO), 3. miesto 
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11. Erik Jančík 

7. 12. 2014 Vianočné preteky, absolvované, pes: Rocky bez PP (Stafford) 

11. 4. 2015 Mini dogtrekking KK UVLF, pes: Rocky bez PP (Stafford), 9. miesto 

16. 8. 2015 Cassovia MultiCup, skúška BH-SK, pes: Rocky bez PP (Stafford), 5. miesto, 

 splnená skúška 

 

12. Veronika Lőrinczová 

7. 12. 2014 Vianočné preteky KK UVLF, absolvované, pes: Car Ziva Dog Family (NO) 

18. 4. 2015 Kvalifikačné preteky BVK UVLF 2015 - oblasť Východ, pes: Cir bez PP 

 (BOM), 2. miesto 

16. 5. 2015 Jasenovský dogtrekking, 2. miesto, pes: Car Ziva Dog Family (NO) 

20. 5. 2015 Bonitácia Poprad, pes: Car Ziva Dog Family (NO), zbonitovaný 

20. 6. 2015 Kvalifikačné preteky o postup na MS WUSV a FCI podľa IPO3 a IPO1, 

 kategória IPO, splnená skúška, 2. miesto, pes: Car Ziva Dog Family 

16. 8. 2015 Cassovia MultiCup, skúška BH-SK, pes: NO I'M NOT KRISTINA WILD 

 RANE (bradáč), 3. miesto, splnená skúška 

30. 8. 2015 Velvet Run-beh, 2. miesto, pes: Car Ziva Dog Family 

 

Pátracie akcie absolvované členmi KEKZB za pomoci a účasti členov KK UVLF 

v Košiciach: 

 1. 9. 2014   Košice- Šaca 

 14. 9. 2014  Zádubnie 

 22. 9. 2014  Hnúšťa 

 29. 9. 2014  Hnúšťa 

 13. 9. 2014  Humenné 

 16. 2. 2015  Lučenec 

 23. 3. 2015  Teplička nad Váhom 

 1. 4. 2015  Humenné 

 21. 6. 2015  Piskorovce  

 24. 6. 2015  Piskorovce 

 29. 6. 2015  Oravská Lesná 

 11. 7. 2015  Silická Planina 

 12. 7. 2015  Gemerská Poloma 

 21. 8. 2015  Košice - Čermeľ 

 30. 8. 2015  Košice – Čičky 

 

Aqua Terra klub 

Aqua Terra klub (ďalej len „ATK“) v spolupráci s klinikou vtákov a exotických 

zvierat pokračoval v roku 2015 pri realizácií výučby v pedagogickom procese pre študentov 

UVLF v Košiciach, kde poskytoval zvieratá a priestory. 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 klubu sa 

zúčastňujú na teraristických burzách v Prešove a v Košiciach. V tomto roku sa zúčastnili aj na 

teraristických burzách v Martine a Ostrave.  Spolupracujú na organizácii VT dní. Klub 

pokračuje v spolupráci s mestom Košice na zazimovaní kaprov z mestskej fontány.  Klub 

opakovane organizuje stretnutia pre bývalých a súčasných členov za účasti pozvaných 

odborníkov. V rámci toho sú organizované aj odborné prednášky.  

ATK pokračoval v chove a odchove už zabehnutých druhov zvierat. Plánuje 

rozmnožiť niektoré náročnejšie druhy plazov (Corralus hortulanus, Euprepiophys 
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mandarinus, Morelia vindis) a rýb (Discusy), čo by si vyžiadalo zvýšenie počtu terárií, akvárií  

a príslušenstva.  Priebežne sa usporadúvajú náborové prednášky pre študentov prvých 

ročníkov a členské schôdze členov a sympatizantov ATK. V 2015  pokračoval na dokončení 

nových terárií v expozitúre, niektoré komplexné brigády prispeli k skvalitneniu pracovného 

prostredia, čistote a poriadku ATK. Výrazne sa znížil chov hlodavcov za účelom kŕmenia 

a odstránili sa nedostatky v hygiene a znečisťovanie v spojení s ich chovom. 

          Činnosť klubu je riadená vedúcou klubu Luciou Černegovou. Zodpovedným 

odborným garantom chovu, veterinárskej starostlivosti  a prevencie je Klinika vtákov, 

exotických a voľne zvierat UVLF v Košiciach v zastúpení  MVDr. Ladislava Molnára, PhD.  

 

Klub poľovníckej kynológie  

Klub poľovníckej kynológie združoval v roku 2015 spolu 20 členov z radov študentov 

(19 študentov študijných programov VVL, HP, kynológia a 1 zahraničného študenta). 

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. V tomto roku veľa 

hodín  strávili členovia klubu v nočných službách pri ochrane poľnohospodárskych kultúr 

pred škodami spôsobenými  diviačou zverou v univerzitnom poľovnom revíri Samostatná 

bažantnica. Študentom študijného programu  kynológia v rámci praktickej výučby disciplíny 

výkon a výcvik III. – poľovné psy predviedli členovia klubu ukážky práce stavačov, 

brlohárov, duričov či farbiarov, ako aj ich výcvik. Zveľaďovaniu a údržbe psincov v 

kynologickom areáli  za Hornádom  venovali mnoho brigádnických hodín.  

 

Flóra klub 

V akademickom roku 2014/2015 sa počet študentov v klube po odchode   poslucháčov  

záverečných ročníkov stabilizoval na 21. 

Činnosť členov Flóra klubu sa sústredila na  pestovanie a rozmnožovanie muškátov 

a zvýšenú starostlivosť o vzhľad zelene v areáli školy. Z dôvodu zabezpečenia rovnomernej 

aktivity členov klubu na brigádach a služieb v skleníku bol na členskej schôdzi dňa 24. 3. 

2015 predložený a schválený návrh bodového hodnotenia členov klubu.   Zároveň z troch  

predložených návrhov loga Flóra klubu  si členovia vybrali  jeden, ktorý sa bude používať.  

Zároveň  členovia klubu boli oboznámení s programom brigád  a systémom 

starostlivosti  a služieb polievania rastlín pestovaných v skleníku č. 1   UVLF počas letného 

semestra. V rámci individuálneho  rozvoja  členov klubu bol  zabezpečený nákup semien 

a zeminy na  pestovanie rastlín.  

Na návrh garanta klubu  sa opätovne tak ako aj v minulom roku  začali pestovať 

muškáty pre potreby výsadby v areáli školy a átriu ŠD1.  Členovia klubu sa podieľali na 

výsadbe muškátov do kameninových kvetináčov v areáli univerzity ako aj ich polievaní. 

Ďalšia schôdza  klubu bola 5. 5. 2015 za účelom zhodnotenia plnenia úloh. Predseda klubu 

zhodnotil  aktivitu  členov počas  brigády a navrhol letnú službu starostlivosti o zeleň v areáli 

školy a v skleníkoch UVLF. Dňa 28. 9. 2015 sa konala schôdza za účelom vyhodnotenia 

služieb počas letných prázdnin a oboznámenie s plánom prác v ZS v skleníku  a v átriu 1. 

V septembri  členovia klubu všetky muškáty vybrali z kameninových  črepov a narezkovali 

ich pre ďalšie pestovanie. V priebehu zimných mesiacov dopestujú  muškáty, ktoré sa vysadia 

v budúcom  roku.  

V spolupráci s katedrou  farmakognózie a botaniky sa členovia klubu dohodli, že sa  

budú  starať o políčka medzi skleníkmi.  Priestor vyčlenený na činnosť klubu v internáte bol 

využívaný na pestovanie orchideí a izbových kvetín. Úspešne sa darí členom klubu pestovať  

rôzne rastliny v priestoroch skleníkov.  
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Chovateľský klub 

Chovateľský klub  UVLF v Košiciach (ďalej len „CHK“) sa aj v akademickom roku 

2014/15 podieľal na rozvoji chovateľstva predovšetkým bylinožravých kožušinových zvierat 

a hydiny medzi študentmi UVLF.  

Do 31. 8. 2015 garantom klubu bol MVDr. Peter Supuka, PhD. Od 1. 9. 2015 je 

garantom klubu MVDr. František Zigo, PhD. Členovia klubu sa zapájali do chovateľského a 

vystavovateľského života v rámci Slovenského zväzu chovateľov. Počet členov klubu je 

približne 12 členov. Predsedom klubu je Vladimír Kuzma, študent 5. ročníka ŠP VVL, ktorý 

zodpovedá za organizáciu, denný režim a kŕmenie zvierat. 

V súčasnosti sa v klube chovajú ušľachtilé morčatá, stredne veľké a zdrobnené 

králiky, králiky plemena rex, holíčsky modrý, siamský králik, vodná a hrabavá hydina, 

zdrobnené plemená hrabavej hydiny, škrečky, holuby plemena damascén, texan a pštros, 

juhoamerické činčily. Stav zvierat koncom septembra bol 104 zvierat v tomto zložení: králiky 

34, morčatá 15, činčily 8, laboratórne potkany 2, hrabavá hydina 21, kačky 6 a holubov 18. 

Zvieratá z CHK boli používané pre potreby výučby na ústave chovu zvierat – predmet 

zootechnika a technológia chovu zvierat, Animal husbandry pre ZAŠ a ústave farmakológie. 

Chovateľské akcie,  na ktorých sa zúčastnili členovia Chovateľského klubu UVLF 

boli: Výstava králikov, hydiny a holubov vo Veľkej Ide 9/2015, Východoslovenská výstava 

chovateľov králikov a hydiny v Barci 10/2015 a Agrokomplex v Nitre 8/2015. 

V letnom semestri 2014/15 sa začala oprava a výstavba klietok pre králiky a činčily. 

Vystavalo sa 5 nových veľkých klietok pre činčily a králiky. Stále však vystáva potreba 

dostavať ďalšie, ako aj rozšíriť voliérové priestory. 

 

Kynologický klub DARCO  

Kynologický klub DARCO je záujmovým klubom UVLF v Košiciach združujúci  

majiteľov psov rôznych plemien a krížencov so zameraním na výcvik v agility, dogdancing, 

obedience, canisterapia a záchranárstvo z radov študentov a zamestnancov UVLF v 

Košiciach. Okrem spomínaných aktivít sa študenti venujú socializácii psov a následne 

získavaniu nových majiteľov pre adopciu  psov z UVP v Košiciach. Počet aktívnych členov 

klubu je 20. Zmeny vo výbore neboli. Predsedom je Erika Műllerová, podpredsedom 

a zároveň výcvikárom je Zuzana Dzurillová a pokladníkom Martina Čierna. Študenti 

pomáhajú aj pri praktických ukážkach pre študentov ŠP kynológia.  

 

Klub chovateľov malých cicavcov a exotických vtákov 

Dňa 23. 3. 2015 po technických úpravách, opravách a maľovaní  došlo k oficiálnemu 

otvoreniu nových priestorov klubu za prítomnosti rektorky prof. MVDr. Jany Mojžišovej, 

PhD., prorektorov, predsedu akademického senátu a ďalších hostí a členov klubu. Pani 

rektorka s predsedníčkou klubu Barborou Slávikovou symbolicky prestrihli pásku. 

Klub v spolupráci s klinikou vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat aj v tomto 

roku pokračoval pri realizácii výučby v slovenskom a anglickom jazyku pre študentov UVLF 

v Košiciach, na ktorú poskytoval zvieratá. V súčasnosti v klube chovajú myši, morčatá, 

králiky, laboratórne potkany, pieskomily, činčily, fretku, ale aj myš bodlinatú a ježka 

bielobruchého. Klub odchoval mláďatá rozely pestrej a andulky.  

Členovia klubu sa zúčastnili rôznych akcií pre deti (MDD, Mikuláš a iné), venujú sa 

pomoci zvieratám v núdzi v spolupráci so súkromným azylom pre malé cicavce Drobec. 

V tomto roku sa členovia klubu zapojili aj do Československého kastračného programu za 

záchranu králikov v zlom zdravotnom stave, ktoré pochádzali z rómskej osady Jasov.  

Klub prispel do univerzitného kalendára fotografickým materiálom z činnosti klubu.  
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Predsedníčka klubu usporiadala odbornú prednášku pre členov klubu na tému Základy 

veterinárnej starostlivosti o ústnu dutinu králikov a morčiat a náborovú prednášku na tému 

Chovateľské podmienky pre malé cicavce a exotické vtáky. 

Klub sa predstavil aj na zápise prvého ročníka, na základe ktorého 22 študentov 

prejavilo záujem o členstvo. Z kapacitných dôvodov klub vybral nových členov po 

absolvovaní náborovej prednášky a následnom vypracovaní testu. 

V tomto roku sa realizovali v priestoroch klubu ďalšie interiérové úpravy (výmena 

podlahovej krytiny po havarijnom stave, doplnenie políc a klietok pre zvieratá a iné).  

Záujmový klub pracuje na základe a za podmienok určených štatútom klubu. Vnútornú 

organizáciu určuje organizačný poriadok klubu, ktorý je pre tento účel vydaný. Činnosť klubu 

riadi predsedníčka klubu, študentka 6. ročníka ŠP VVL Barbora Sláviková, ktorú menovala 

rektorka UVLF v Košiciach. V súčasnosti má klub 22 riadnych členov a 12 čakateľov, z toho 

sú dvaja zahraniční študenti. 

Zodpovedným odborným garantom chovu, veterinárskej starostlivosti a prevencie je 

Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat UVLF Košice v zastúpení jeho 

prednostom MVDr. Ladislavom Molnárom, PhD., a odborným garantom klubu MVDr. 

Edinou Sesztákovou, PhD. 

 

Klub sokoliarstva a rehabilitácie dravcov  

Členmi sokoliarskeho a rehabilitačného krúžku sú prevažne študenti zahraničného 

štúdia v počte 21 študentov.  V krúžku pracujú aj 4 slovenskí  študenti. O členstvo v klube 

prejavili záujem aj 2 študenti prvého ročníka.   

Členovia krúžku  svojpomocne upravili priestory a vonkajšie voliéry, kde majú 

v držbe 8 dravcov. Okrem toho  sa zaoberajú starostlivosťou o rehabilitované jedince 

a hendikepované živočíchy, ktoré pochádzajú z činnosti rehabilitačnej stanice.  

Členovia klubu organizujú pravidelné stretnutia, zúčastňujú sa na rôznych podujatiach 

pre deti (MDD, Mikuláš a iné),  spolupracujú s materskými školami a základnými školami, 

kde realizujú demonštrácie a ukážky.  Záujmový klub pracuje  na základe a za podmienok 

určených jeho štatútom. Vnútornú organizáciu určuje organizačný poriadok klubu, ktorý je 

pre tento účel vydaný.  Činnosť klubu riadi vedúca krúžku Carys Johnson.  Študenti krúžku sa 

zúčastňujú na pravidelnej klinickej stáži nad rámec povinnej výuky. Pomáhajú 

ošetrovateľskému personálu pri starostlivosti o hospitalizované zvieratá.   

Zodpovedným odborným garantom chovu, veterinárskej starostlivosti  a prevencie je 

Klinika vtákov, exotických a voľne zvierat UVLF v Košiciach v zastúpení MVDr. Ladislava 

Molnára, PhD. 

 

Mineralogický klub 

Mineralogický klub je záujmovým klubom UVLF v Košiciach, združujúcim študentov 

so záujmom o mineralógiu, paleontológiu, zbieranie minerálov a skamenelín. Členovia 

mineralogického klubu sa stretávajú na ústave biológie, zoológie a rádiobiológie, kde sa 

nachádza aj mineralogická zbierka univerzity.  

V mineralogickom klube momentálne pôsobí 6 členov a dvaja externí členovia. Počet 

študentov v klube sa po odchode poslucháčov záverečných ročníkov značne zredukoval. 

Vnútornú organizáciu určuje organizačný poriadok klubu. 

Činnosť klubu riadi vedúca klubu Eva Holotová, študentka 6. ročníka ŠP HP, ktorá je 

tiež zástupcom pre mineralogickú zbierku UVLF a prácu v teréne. V akademickom roku 

2014/2015 došlo k organizačnej zmene vo výbore klubu. Na funkčné miesto podpredsedu 

bola zvolená Zuzana Kozáriková. Za čestného člena bol odsúhlasený  zakladateľ klubu 

MVDr. Andrej Renčko, PhD. 
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Mineralogický klub sa podieľa hlavne na zveľaďovaní mineralogickej zbierky 

univerzity. V akademickom roku 2014/2015 tam opäť pribudlo niekoľko zaujímavých 

exponátov. Pri príležitosti organizovania 58. ročníka ŠVOČ na UVLF v Košiciach sa klub 

prezentoval sprievodným podujatím –  výstavou Kamenná tvár Slovenska, kde predstavil 

mineralogicky zaujímavé miesta našej prírody.  Priebežne počas roka sa usporadúvali 

náborové stretnutia pre študentov nižších ročníkov UVLF v Košiciach a členské schôdze. 

V júni sa uskutočnil výjazd externých členov klubu do Anglicka, kde okrem iného navštívili 

aj Natural History Museum of London a neskôr členom klubu prezentovali svoje postrehy 

a zážitky. Činnosť klubu sa tradične zameriava na prácu v teréne. V priebehu semestra sa 

absolvovalo niekoľko výjazdov do okolia aj vzdialenejších miest. Začiatkom roka sa 

navštívila mineralogicky veľmi zaujímavá oblasť Banskej Štiavnice. Členovia nezaháľali ani 

v lete, uskutočnil sa výjazd do lokality Dubník. Pri poslednom výjazde sa preskúmali nové 

lokality v okolí dedín Brezina, Byšta, Slivník a Brehov.  

      Členovia sa počas roka zúčastňovali viacerých výstav a prednášok, napr. Výstava 

minerálov, polodrahokamov a skamenelín v Košiciach, Burza nerastov a šperkov v Prešove a 

prednáška MVDr. Andreja Renčka, PhD., v Liptovskom Mikuláši. Okrem spomínaných 

aktivít sa študenti aktívne venujú aj turistike. V decembri členovia vyšli  na Skalnatú chatu vo 

Vysokých Tatrách a v lete na Téryho chatu. 

V súčasnosti členovia klubu pracujú na povolení navštíviť okolité kameňolomy so 

zámerom zväčšiť univerzitnú zbierku o nové minerály. Členovia klubu prejavili záujem 

spolupracovať s ďalšími zberateľmi. Hlavnou snahou klubu je naďalej napredovať a rozšíriť 

svoje rady o nových členov.  

 

Spolok košických študentov farmácie 

Spolok košických študentov farmácie  (ďalej len „SKŠF“) si v akademickom roku 

2014/2015 plnil svoje ciele a plány podľa vopred stanoveného harmonogramu. Prezidentom 

SKŠF bola Anna Kostková, viceprezidentom Diana Kababiková, tajomníkom Anna Dóciová, 

hospodárom Dominik Grega, predsedom pre vzdelávacie aktivity Zuzana Fedorová a 

predsedom pre kultúrno-spoločenské aktivity Lukáš Jaroščiak. 

V tomto akademickom roku  mal spolok  128 členov, ktorí počas celého roka zbierali 

body, na základe ktorých boli delení na aktívnych a pasívnych členov. Nárast členov bol 

spôsobený tým, že zástupcovia spolku boli na zápise prvákov –  farmaceutov, kde im činnosť 

spolku predstavili. Taktiež mnohí starší študenti boli inšpirovaní prácou spolku za 

predchádzajúce obdobie a rozhodli sa pridať.  Boli pozmenené a doplnené niektoré časti 

v stanovách,  zavedený bol ešte viac prepracovaný bodovací systém, kde sa zohľadňovalo  čo 

najspravodlivejšie pridelenie bodov.  

Hneď v prvý deň semestra 16. septembra 2014 sa uskutočnila otváracia party UVLF 

SEMAFOR PÁRTY v Ibiza clube.  

23. septembra 2014 sa uskutočnila Schôdza SKŠF, kde sa okrem privítania nových 

členov a predstavenia fungovania spolku  schvaľoval  harmonogram akcií na akademický rok. 

Druhý ročník zábavnej akcie pre všetkých študentov univerzity pod názvom POKLAD 

UVLF sa konal  1. októbra 2014. Opäť sa v areáli pri internátoch zišli zoskupenia z rôznych 

študijných programov našej univerzity, kde si zmerali svoje sily v rôznych disciplínach.  

8. októbra 2014 bola pre študentov pripravená  vzdelávacia akcia pod názvom Svetový deň 

proti bolesti. Program bol zameraný na bolesť rôzneho charakteru a liečbu bolesti. Pre 

študentov boli pripravené stanovištia:  

 kazuistika a liečba bolesti –  odborníci z oblasti medicíny a farmácie, 

 bolesť zubov a správna dentálna hygiena –  študenti zubného lekárstva z UPJŠ 

v Košiciach, 

 fytoterapia bolesti – študenti farmácie na UVLF v Košiciach. 
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Odborná prednáška na tému História slovenskej farmácie, kde nás svojou 

prítomnosťou poctil RNDr. Anton Bartúnek, sa uskutočnila 20. októbra 2014.   

12. novembra 2014 sa vo farmaceutickom pavilóne uskutočnilo štvrté pokračovanie 

akcie UVLF pusťme si žilou! 

      Každoročne pripravovaný Európsky deň antibiotík sa tentoraz uskutočnil  18. 

novembra 2013  v pavilóne chemických disciplín, počas ktorého boli pripravené  informačné 

stánky s dôležitými informáciami a aj malými darčekmi vo forme vitamínových balíčkov 

a antibakteriálnych gélov pre zúčastnených.  

      19. novembra 2014 sa študenti v Jazz clube rozlúčili so zimným semestrom 

a pripravili sa na ťažké skúškové obdobie, a to vďaka UVLF PÁRTY –  Hity nášho mládi.  

24. novembra 2014 spolok zorganizoval súbor prednášok o klinickom skúšaní, kde 

privítali troch prednášajúcich, ktorí farmaceutom otvorili dvere do nepoznaného sveta 

klinických skúšok a právneho zastrešenia tejto činnosti.   

Spolok sa podieľal na príprave imatrikulačného plesu UVLF v Košiciach pre 

študentov prvých ročníkov.  

3. decembra 2014 sa medzi internátmi uskutočnil druhý ročník grilovačky  pod  

názvom Mikuláš grill session No.2. Tento rok sa spojili sily aj s klubom poľovníkov a bol 

pripravený zaujímavý večer pre všetkých študentov.   

Po namáhavom skúškovom období sa študenti opäť stretli a pripravili na 10. februára 

2015 uvítaciu párty –  Plášťovica UVLF v Retro klube. 

      6. marca 2015 sa uskutočnila  najväčšia klubová akcia 5. prelomový ples farmaceutov, 

na ktorom sa okrem vedenia UVLF v Košiciach predstavili aj zástupcovia partnerských 

spoločností, študenti a taktiež naši kolegovia zo spolkov z Bratislavy, Brna či Hradca 

Králové.  

9. marca 2015 spolu so Slovenským spolkom študentov farmácie z Bratislavy bola 

pripravená vedomostná súťaž pre študentov pod názvom Clinical Skill Event. Víťazov čakala 

exkurzia  na oddelenie klinickej farmakológie Internej kliniky Fakultnej nemocnice v Nitre. 

Cassovia Health Cup sa tento rok na našej univerzite uskutočnil 23. marca 2015. Zúčastnili sa 

ho  študenti nielen z našej univerzity, ale aj z Technickej univerzity v Košiciach 

a z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.  

25. marca 2015 spolok pripravil s MUDr. Petrom Dombrovským prednášku na tému 

Ako čo najlepšie zvládať stres.  

      Dňa 30. a 31. marca 2015 sa na pôde UVLF v Košiciach uskutočnilo podujatie 

organizované SKŠF  za podpory Slovenskej lekárnickej komory a UVLF v Košiciach –  

Farmaceuti pre farmaceutov – Dni pracovných príležitostí. V rámci tohto podujatia bol 

ponúknutý dvojdňový program zameraný na prezentáciu firiem pôsobiacich v oblasti farmácie 

a lekárenstva spolu s edukačným programom. 

14. apríla 2015 sa ako každý rok uskutočnil Svetový deň zdravia. Tento rok bol 

zameraný na bezpečnosť potravín. Zúčastnení mohli podstúpiť merania celkového 

cholesterolu, krvného tlaku, hladiny glukózy, pomeru tuku a vody v organizme, určenie BMI 

(Body Mass Index), percento minerálov v tele, hodnotu svalovej hmoty, odhad biologického 

veku, meranie CO vo výdychu, prevenciu rakoviny hrubého čreva.  Vo večerných hodinách 

bol pre študentov pripravený Beh zdravia.  

      V ten istý deň  sa študenti spoločne rozlúčili s akademickým rokom, a to na UVLF 

BLACK AND WHITE PÁRTY v Jazz klube.  

29. apríla 2015 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie. Boli podané výročné správy 

prezídia SKŠF (prezident, viceprezident, tajomník, hospodár, predseda pre kultúrno-

spoločenské aktivity, predseda pre vzdelávacie aktivity) a prebehli regulárne voľby do  

prezídia SKŠF na nasledujúci akademický rok. Prezidentom sa stal Dominik Grega, 

viceprezidentom Tomáš Kriška, tajomníkom Mária Vargová, hospodárom Ľudmila 
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Džubáková, predsedom pre vzdelávacie aktivity Anna Kostková a predsedom pre kultúrno-

spoločenské aktivity Diana Kababiková. 

      8. a 9. mája sa spolok podieľal na organizácii VT dní a 9. mája sa zapojil do 

študentského projektu Škola zdravia, ktorý pripravoval so študentami medicíny a zubného 

lekárstva nielen v Košiciach, ale aj v Bratislave.  Tento projekt bol zameraný na širokú 

verejnosť a uskutočnil sa v jednom z košických nákupných centier, kde spolok vzdelával ľudí 

v oblasti antibiotík, liekov proti bolesti, vitamínov a škodlivosti fajčenia.  

      Počas mesiacov júl a august 2015 SKŠF zaktualizoval  pre študentov 1. ročníka UVLF 

Praktickú príručku prváka, vďaka ktorej sa noví poslucháči  dokážu orientovať v areáli školy, 

ale aj v meste. Príručka obsahuje základné informácie o štúdiu, internátoch,  doprave a živote 

v Košiciach a ďalšie rady do novej éry ich života.   

      Spolok bol nápomocný aj pri propagovaní  projektu University Dance Center.  Taktiež 

podporoval charitatívne akcie v Košiciach. Okrem toho prezentoval svoju prácu v mnohých 

odborných časopisoch –  Lekárnické listy, Lekárnik, Maxoviny, na portáli Apatekář a tiež sa 

aktívne zapájal do prípravy univerzitného  časopisu Ardo.  

 

Včelársky klub 

Včelársky klub má 22 členov. Tí si na výročnej klubovej schôdzi spomedzi seba znova 

zvolili Petra Šulíka za predsedu, Rudolfa Holičku za tajomníka klubu a Annu Pavláskovú za 

pokladníka klubu. Bývalý predseda klubu Matej Moravčík sa vzdal funkcie.  

V januári 2015 došlo k výrubu orecha kráľovského na mieste, kde bola naplánovaná 

výstavba klubovej včelnice. Koncom februára (po preložení prezimovaných NRL včelstiev na 

definitívne miesto) sa začalo s výkopovými prácami pre uloženie vysokonapäťového kábla, 

ktorý bol trasovaný popod plánovanú včelnicu. To malo za následok, že z celkového počtu 4 

prezimovaných včelstiev (stav ku koncu februára) nakoniec prežilo iba jedno. Tento výpadok 

klub neskôr nahradil dovozom dvoch odložencov (umelo vytvorená rodina) z vlastného chovu 

MVDr. Saba.  

Po zasypaní a skolaudovaní novej vysokonapäťovej prípojky došlo aj k samotnej 

výstavbe včelína. Po skončení výstavby klub spoločnými silami v októbri dokončil oplotenie 

v zmysle vyjadrenia 65/K/2014 zo dňa 2. 4. 2014, pričom  zimujúce včelstvá presunul do 

oplotenej zóny.  
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Počas roka sa klub venoval aj včelárskemu rastu členov klubu. Počas skorej jari sa 

pokúšal rozchovať matky čmeliaka zemného odchyteného v prírode. Tento pokus bol len 

čiastočne úspešný, ale po nadviazaní spolupráce s českými kolegami (Mendelejova univerzita 

v Brne) klub sa bude tejto činnosti venovať aj na budúci rok. Boli zakúpené úle rôznej 

rámikovej miery (B- a Langstroth rozmer), aby študenti mali možnosť porovnať si rozdiely 

používané pri včelárení.    Napriek tomu, že dochádzanie na školskú včelnicu do Rozhanoviec 

je pre študentov časove nemožné (chýbajúce autobusové spoje a náročnosť ich rozvrhu), 

niektorí zo študentov navštevovali aj túto včelnicu a okrem iného boli nápomocní pri prvom 

vytáčaní medu.  

Okrem zaúčania sa do včelárskych prác študenti vysiali počas roka v areáli klubovej 

včelnice faceliu vratičolistú ako lákadlo pre opeľovačov, no pre nástup suchého a horúceho 

počasia počas roka a po samotnom vysiatí to nesplnilo  očakávania, preto tento výsev je 

potrebné zopakovať aj na budúci rok.  

                 

IVSA (International Veterinary Student´s Association) 

IVSA (International Veterinary Student’s Association) Slovakia bola predstavená a 

schválená vedením IVSA na kongrese v Jakarte a po zaplatení poplatku sa 18. 9. 2014 stala 

oficiálnym členom a zároveň začala svoje pôsobenie na UVLF v Košiciach.   

V súčasnosti IVSA Slovakia eviduje 30 aktívnych členov a členiek. Prezidentkou 

IVSA je  Zuzana Mojžišová (4. ročník ŠP VVL), viceprezidentom Ivan Hlinka (3. ročník ŠP 

VVL), Exchange officer Daniela Rolková (4. ročník ŠP VVL) a pokladníčkou Júlia 

Švagerková (3. ročník ŠP VVL). 

Dvaja pozvaní zástupcovia IVSA Slovensko sa v dňoch 28. 7.  –  8. 8. 2015 zúčastnili 

na kongrese IVSA, ktorý sa uskutočnil v Cluj-Napoca, Rumunsko.  

V rámci svojej činnosti sa IVSA Slovakia člení na niekoľko sekcií :  

 

Animal Welfare section  

Jednou z hlavných úloh IVSA je pomáhať zvieratám a snažiť sa o zabezpečenie   ich 

welfare. Animal Welfare section sa snaží preto poukazovať na problémy, s ktorými sa pri 

chove domácich a hospodárskych zvierat často stretávame a vzdelávať v tejto oblasti 

študentov, veterinárnych lekárov, ale aj širokú verejnosť. 

Táto sekcia zorganizovala 26. marca 2015 prednášku s názvom Letom svetom – príbeh 

vtáčej migrácie, ktorú predniesol MVDr. Ľuboš Korytár, PhD. Vďaka spolupráci s MVDr. 

Boldižárom a MVDr. Boldižárovou z kliniky koní sa 14. mája 2015 konala prednáška spojená 

s workshopom na tému Vplyv sedla na biomechaniku pohybu koňa, kde bolo študentom 

vysvetlené, aký má vplyv sedlo na koňa a ako by sa malo správne postupovať pri výbere 

sedla.  

 

One Health section  

Úlohou je zvýšiť povedomie o projekte One Health, snaha o interdisciplinárnu                                                                                   

spoluprácu a o nadviazanie spolupráce s organizáciami, ktoré zabezpečujú verejné zdravie na 

úrovni národnej  aj medzinárodnej.  

Táto sekcia zorganizovala 25. novembra 2014 v spolupráci s katedrou epizootológie a 

infekčných chorôb prednášku na tému Netopiere a lyssavírusy – ekologicky spojené nádoby. 

Autorom bol MVDr. Ľuboš Korytár, PhD. V rámci prednášky sa študenti a študentky 

oboznámili s možnosťou prenosu besnoty cez netopiere ako vektory.   

 

Public Relation section 

Ich úlohou je propagácia IVSA Slovakia medzi študentmi a študentkami UVLF v 

Košiciach, ako aj komunikácia a spolupráca s ostatnými klubmi UVLF v Košiciach.  
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Do kompetencie Public Relation sekcie patrí spravovanie webovej stránky 

ivsaslovakia.wordpress.com a facebookovej stránky IVSA Slovakia. PR sekcia tiež 

spolupracuje so študentským časopisom Ardo, kde pravidelne uverejňujeme články.   

 

Študentské výmeny  

     Ich cieľom je zabezpečovať komunikáciu s ostatnými exchange officermi  

a sprostredkovanie skupinových a individuálnych výmen pre študentov UVLF v Košiciach.  

      V období 29. februára až 6. marca IVSA Slovakia zorganizovala zahraničnú výmenu, 

počas ktorej prišlo na výmenný pobyt 6 tureckých študentov z univerzity v Konyi. Počas tohto 

pobytu im bol zabezpečený program, vďaka ktorému mohli spoznať nielen spôsob výučby, 

chod kliník a iných pracovísk univerzity, ale aj krásy Slovenska. V nasledujúcom 

akademickom roku sa naopak 6 slovenských študentov zúčastnilo výmeny v Konyi.  V rámci 

akademického roka 2014/2015 sa taktiež vybavila jedna individuálna výmena do Anglicka, 

ktorej sa študentka 6. ročníka zúčastnila v septembri 2015. Počas tejto výmeny mala možnosť 

pracovať 2 týždne na klinike v Londýne.    

 

Ostatné aktivity  

       Medzi ostatné aktivity IVSA Slovakia patrí organizácia spoločenských akcií, 

prednášok  a iných podujatí pre študentov. 8. októbra 2014 sa konal prvý ročník IVSA indoor 

picnic, ktorého cieľom bolo získavanie nových a upevnenie starých kontaktov, zvýšenie 

interakcie a prelomenie jazykovej bariéry medzi zahraničnými a slovenskými študentmi 

a študentkami. Počas Novej Veterinárie, ktorá sa uskutočnila dňa 24. – 26. októbra 2014 

v Nitre, a na ktorej sa niektorí členovia a členky IVSA Slovakia zúčastnili ako dobrovoľníci, 

reprezentovala prezidentka Zuzana Mojžišová klub prednáškou o činnosti a cieľoch IVSA 

Slovakia. So stánkom na predaj palaciniek sa klub zúčastnil Veterinárskych dní, ktoré sa 

konali 9. – 11. mája 2015. 27. mája zorganizovala IVSA Slovakia UVLF Second-hand 

Market, kde mohli odchádzajúci študenti a študentky predať svoje študijné materiály, 

spotrebiče a iné veci svojim mladším kolegom a kolegyniam. V rámci spoločenských aktivít 

IVSA Slovakia pravidelne organizovala teambuildingové akcie,  premietanie filmov a jednu 

„vegánsku večeru“.  

V budúcnosti IVSA Slovakia plánuje pokračovať v týchto aktivitách, nadviazať 

spoluprácu s viacerými klinikami a katedrami, osloviť partnerské univerzity kvôli možnosti 

individuálnych a skupinových výmen, pokračovať v organizovaní spoločenských akcií, a tým 

prispievať k zvyšovaniu študentského welfare.  

 

ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) 

           Združenie nórskych študentov ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) pri 

UVLF Košice je súčasťou ANSA Slovakia, organizácie združujúcej prevažne nórskych 

(škandinávskych) študentov študujúcich v Slovenskej republike. ANSA pri UVLF 

zorganizovala v roku 2015 viacero odborných podujatí a stretnutí s poprednými veterinárnymi 

odborníkmi z Nórska (Škandinávie). Zároveň sa zamerala aj na propagáciu nórskej 

(škandinávskej) kuchyne a kultúry.  

 

Podpora ďalších študentských aktivít  

 

Tradičné podujatia študentov 

Aj v roku 2015 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 pre študentov prvých ročníkov, 

prelomový ples študentov 4. ročníka ŠP VVL a HP, ples študentov farmácie, banket študentov 
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6. ročníka ŠP VVL a HP,  32. ročník Veterinárnych dní a Deň zdravia.   Tradičným podujatím 

sa stala študentská kvapka krvi, ktorá sa koná na UVLF v Košiciach pod názvom UVLF 

pusťme si žilou organizovaná dňa 24. 11. 2015.  

 

Vydávanie študentského časopisu  

V roku 2015 boli vydané s podporou UVLF v Košiciach tri čísla časopisu Ardo. Číslo 

1 ročník 5 obsahovalo články s rôznou tematikou, kým ďalšie dve vydania boli 

monotematické (číslo 2, ročník 5 – chov mačiek; číslo 1, ročník 6 – chov terárijných zvierat). 

Odborné články obohatili rozhovory s učiteľmi a správy zo študentských akcií 

organizovaných záujmovými klubmi. V roku 2015 došlo k výmene na poste predsedov 

redakčnej rady, keď Bc. Ondreja Kandráča a Martina Kilíka vystriedala študentka Noema 

Kmecová. Na tvorbe článkov sa okrem študentov podieľali aj učitelia a vedeckí pracovníci 

UVLF v Košiciach. Vydávaním časopisu sa úspešne rozvíja spolupráca medzi študentmi 

jednotlivých študijných programov a ročníkov univerzity. Tlač časopisu sa realizuje v 

Edičnom stredisku a predajni literatúry UVLF v Košiciach v náklade priemerne 350 kusov. 

Výtlačky sú zdarma k dispozícii na strategických miestach pohybu študentov, v oddychových 

zónach a v študentskom domove. Distribuované sú aj na rektorát a jednotlivé katedry 

a kliniky univerzity. Dva výtlačky z čísla sú zasielané do redakcie študentského časopisu 

VýFUk vydávaného študentmi Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.  

 

Podpora športových aktivít – TJ Slávia UVLF 

 

Na UVLF sú vytvorené podmienky na pohybové aktivity študentov či už pre výberový 

predmet  telesná výchova, alebo v rámci oddielov Telovýchovnej jednoty  Slávia UVLF v 

Košiciach a vedenie školy podporuje športovú a rekreačnú činnosť študentov v rámci 

možností počas celého roka. Telovýchovná jednota prostredníctvom jednotlivých oddielov 

organizuje športové podujatia v jazdeckých disciplínach, v kanoistike, športových hrách 

a iných formách. V roku 2015 sa uskutočnili nasledovné akcie: lyžovačky na Poráči Brodku 

a Mraznici Hnilčíku, turistika do Siveckých jaskýň, rafting pre študentov –  Otváranie 

Hornádu 2015, 3. ročník futbalového turnaja Cassovia Health Cup,  Jarný beh okolo 

internátov,  Železný muž UVLF – silová súťaž, Veľkonočné turnaje 2015 v basketbale, 

florbale, volejbale, minifutbale, bedmintone a stolnom  tenise, turistika –  Zádielská dolina pre 

študentov a zamestnancov,  rafting a cykloturistika pre študentov ZAŠ – Pieniny, rafting pre 

študentov v Červenom Kláštore, plavba po Ružínskej priehrade, jesenný výstup na Sivec 

(november), jesenný beh okolo internátov, Mikulášske turnaje 2015  v basketbale, florbale, 

volejbale, minifutbale, bedmintone a stolnom tenise  pre študentov a zamestnancov, jesenná 

turistika do Zádielu a na zrúcaniny Turnianskeho hradu. Novinkou bol premiérový 

mikulášsky aerobik.  

Športovým objavom v roku 2015 bola študentka Zuzana Durcová, bežecká majsterka 

Slovenska, víťazka vysokoškolského behu pri Medzinárodnom maratóne mieru 

a, samozrejme, víťazka našich behov okolo internátov. 

Jazdecký oddiel – nosný oddiel TJ a reprezentant našej univerzity – v roku 

2015 zorganizoval niekoľko hodnotných podujatí v sedlových disciplínach a vo voltíži – 

podrobnejšie v samostatnej časti. 

Kanoistický oddiel pripravil v júni celoslovenské preteky vo vodnom slalome a zjazde, 

v máji deň otvorenej lodenice a v septembri verejné a náborové preteky žiakov v slalome. 

V oddiele vyrastá sľubná talentovaná pretekárka, medailistka a majsterka Slovenska 

v žiackych kategóriách, Zuzana Paňková, o ktorú už prejavili záujem v Liptovskom Mikuláši, 

zdroji olympijských víťazov. 
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 Lukostrelecký oddiel vykazuje na pohľad skromnú činnosť, ale aj oni získali 

medailové umiestnenia na majstrovstvách Slovenska a podieľali sa na organizácii série 

pretekov. 

 Odbor TJ Slávia „šport pre všetkých“ zabezpečuje činnosť a vyššie uvádzané akcie pre 

nesúťažiacich  členov. Podmienky TJ Slávia UVLF využívajú študenti, zamestnanci našej 

školy, ich rodinní príslušníci a aj iní záujemcovia o športové a rekreačné aktivity. 

  

 

  

Praxe študentov 

 

V intenciách študijného plánu UVLF súčasťou výučby a podmienkou získania 

vysokoškolského diplomu je aj absolvovanie praxí a stáží podľa jednotlivých študijných 

programov. Študenti študijného programu všeobecné veterinárske lekárstvo a hygiena 

potravín 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 farmácia vykonávajú 1-mesačnú a 5-mesačnú 

lekárenskú prax v lekárňach na základe zmluvy, ktorú má univerzita uzavretú so Slovenskou 

lekárnickou komorou. 
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Študenti študijného programu kynológia 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 

 

UVLF v Košiciach zabezpečuje štúdium, ktoré v porovnaní s inými slovenskými 

vysokými školami má svoje špecifiká, vyplývajúce z vlastnej povahy štúdia v bakalárskych, 

magisterských, doktorských a doktorandských študijných programoch, ako aj z presne 

stanovených kritérií pre medzinárodnú akceptáciu diplomov absolventov štúdia veterinárnej 

medicíny a farmácie. V tejto časti uvádzame prehľad o činnosti jednotlivých účelových 

zariadení, ktoré sú nevyhnutné pre naplnenie poslania UVLF.   

 

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, ktorý 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 činnosti pre študentov našej univerzity.  

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

zriaďovateľom a jediným spoločníkom je UVLF 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 prostredím 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. V jednotlivých farmových chovoch podniku sú 

zabezpečené vhodné ustajňovacie podmienky pre všetky chované druhy hospodárskych 

zvierat s podmienkami pre nerušený priebeh praktickej výučby. 

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.  

Vo všetkých týchto priestoroch je pre študentov aj pedagogických pracovníkov 

dostupné širokopásmové pripojenie na internet, čo výrazne zlepšuje podmienky aj pre 

vykonávanie výchovno-vzdelávacej činnosti hlavne pri realizácii viacdňových blokových 

praktických cvičení.   
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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.  

V roku 2015 sa pokračovalo v zlepšovaní podmienok pre 

realizáciu praktickej výučby a zabezpečovanie zvýšenej 

bezpečnosti študentov a pedagogických pracovníkov pre jej 

vykonávanie. Pokračovalo sa v rekonštrukčných úpravách pre 

možnosť lepšej fixácie zvierat a manipuláciu s pacientmi, bolo 

vytvorené aj mobilné zariadenie za účelom možnosti 

sústreďovania dojníc pred výkonom ortopedických a chirurgických zákrokov.  

Bola vykonaná kompletná adaptácia a zariadenie 1 priestoru v objekte pôrodnice na 

možnosť vykonávania chirurgických zákrokov u dojníc s komplikovaným pôrodom, prípadne 

popôrodné ošetrenie zvierat, a rekonštrukcia 1 priestoru pre potreby uskladnenia liečiv, 

zdravotného materiálu a pomôcok potrebných pre vykonávanie úkonov v pôrodnej 

chirurgickej miestnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre potreby uskladnenia uhynutých zvierat bol zrekonštruovaný kafilérny box, 

v ktorom je možnosť vykonávania pitiev zvierat v rámci praktických cvičení pri požiadavke 

realizácie diagnostickej patológie uhynutých zvierat na farme. 
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V roku 2015 boli vykonané rekonštrukčné práce na objektoch produkčných maštalí za 

účelom zlepšenia pohody zvierat ako aj úpravy okolia maštaľných objektov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokončené boli rekonštrukčné a adaptačné práce v druhej časti objektu ubytovacích 

priestorov – pavilón B zamerané na to, aby sa jej pôsobnosť a výučbová základňa rozšírila 

i na zabezpečenie časti výučby v študijnom programe vzťah človek – zviera a jeho využitie 

v canisterapii a hipoterapii a zároveň aby sa tým vytvorilo zázemie aj na športovo-relaxačné 

a rehabilitačné pobyty a pomocnú animálnu terapiu pre handicapované deti počas prázdnin.  

 

 

   

        Uvedené podmienky vytvárajú všetky predpoklady na realizáciu stanovených zámerov 

preniesť ťažisko praktickej výučby ochorení farmových zvierat ako aj realizáciu klinickej 

praxe študentov priamo na farmu. Spomínané priestory a zariadenia sú okrem klinických 
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disciplín podľa potrieb k dispozícii aj ostatným neklinickým študijným predmetom 

realizujúcim pedagogický proces na ŠPP.    

V roku 2015 bolo na ŠPP, n. o., v Zemplínskej Teplici v letnom semestri 

akademického roka 2014/2015 realizovaných 71 praktických cvičení, na ktorých sa zúčastnilo 

1791 študentov pod vedením 160 pedagógov pri celkovom objeme 9335 študentohodín. 

V zimnom semestri akademického roka 2015/2016 to bolo 82 praktických cvičení s účasťou 

2228 študentov pod vedením 218 pedagógov pri celkovom objeme 12 195 študentohodín. 

Spolu bolo v roku 2015 na ŠPP, n. o., v Zemplínskej Teplici realizovaných 153 praktických 

cvičení, na ktorých sa zúčastnilo 4019 študentov pod vedením 378 pedagógov pri celkovom 

objeme 21 530 študentohodín. 

Okrem toho, že ŠPP vytvára podmienky pre praktickú výučbu študentov univerzity, 

pre vedecko-výskumnú činnosť a technicky a materiálne zabezpečuje ich priebeh, pokrýva aj 

potreby predklinických a klinických pracovísk UVLF živým materiálom a krmivom. Na ŠPP 

sa okrem toho realizovala aj v roku 2015 výrobná prax študentov veterinárneho lekárstva 1. 

ročníka v počte 170 študentov pod vedením 14 pedagógov s počtom 680 študentohodín.  

Agropodnik bol vytvorený stopercentnou účasťou UVLF v Košiciach predovšetkým 

pre oficiálnu prepojenosť na poľnohospodárske štruktúry Ministerstva pôdohospodárstva SR. 

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

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

časť od Slovenského pozemkového fondu a cirkví. 

Dosahované produkčné výsledky sú na úrovni slovenského priemeru a hospodárske 

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

komodít.  

Stredisko EVS Zemplínska Teplica je prevádzkované len pre potreby ŠPP 

s minimálnym počtom dvoch pracovníkov a pre potreby prevádzkovania bitúnku, ktorý bol 

zároveň využívaný na pedagogický proces. V roku 2015 pokračovalo prevádzkovanie bitúnku 

v areáli EVS, ktorý vytvára priestor na zabezpečenie podmienok 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 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.  

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 absolventov aj ďalších 

študijných programov na UVLF, a to bezpečnosť 

krmív a potravín a trh a kvalita potravín. 

Prevádzkovanie vlastného bitúnku vytvára 

významnú a nezastupiteľnú možnosť realizácie 

časti praktickej výučby tejto odbornej 

problematiky v podmienkach vlastnej prevádzky.  
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Účelové zariadenie pre chov a choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach 

 

Samostatné pracovisko poskytuje priestor pre pedagogickú a vedecko-výskumnú 

činnosť so zameraním na aspekty chovu a choroby voľne žijúcich zvierat a rýb. V rámci 

pedagogického procesu sa v tomto zariadení realizuje hlavne praktická časť výučby 

študijných predmetov choroby zveri, choroby rýb, 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 Sieti rehabilitačných staníc, ktoré zastrešuje ZOO 

v Bojniciach. V priestoroch ÚZ sú vybudované a  využívané priestory rehabilitačnej stanice 

pre chránené druhy živočíchov. Zrealizovaný je projekt LIFE Energy, ktorého  cieľom je 

systematický prístup k riešeniu problematiky kolízií vtáctva 

s elektrickými vedeniami prostredníctvom navrhnutia vhodných 

spôsobov identifikácie a eliminácie tohto rizika. UVLF je 

spoluriešiteľom tohoto projektu. Projekt je zameraný na 

zlepšenie potravných a hniezdnych podmienok, rovnako na 

rehabilitáciu živočíchov zranených v dôsledku stretu 

s prekážkami. 

 V priestoroch ÚZ bol 

obnovený a sprevádzkovaný 

malý rybník, ktorý si však po 

roku prevádzky vyžiadal 

kompletnú rekonštrukciu. 

Opravený bol priesak hrádze a vytvorené bolo lovisko 

z betónových panelov. Momentálne je funkčný aj 

zarybnený.  

Účelové zariadenie je zamerané na farmový chov 

bažanta poľovného a jeho poddruhov. Kmeňový kŕdeľ 

bažantov pre poľovnícku sezónu 2016/2017 predstavuje 

450 kusov s produkciou približne 3500 až 4000 

odchovaných bažantov. K ďalším druhom, s ktorými sa 

 v tomto zariadení môžeme stretnúť, je prepelica japonská 

a v malom množstve odchovávaný bažant jarabý.   

Koncom júna 2013 bolo zakúpených a do 

priestorov ÚZ prevezených 10 včelích odložencov. 

V prebiehajúcej sezóne plánujeme počet včelích úľov 

rozšíriť a k tomuto účelu realizujeme prestavbu pôvodnej králikárne. Odbornú garanciu nad 

samotným chovom prevzal MVDr. Rastislav Sabo, PhD. Spolupracujeme aj  s MVDr. M. 

Staroňom zo Včelárskeho ústavu v Liptovskom Hrádku. Na včelnici je okrem produkcie 

medu plánovaná aj produkcia peľu a propolisu.  

Pod účelové zariadenie patrí aj diviačí výcvikový oplôtok slúžiaci pre plemená 

poľovných psov na nácvik skúšobnej disciplíny „odvaha“ pri skúškach poľovnej 

upotrebiteľnosti. 

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. Pre návratnosť vynaložených nákladov 

vykonávame v týchto poľovných revíroch poplatkový lov trofejovej zveri a odpredaj živej 

zveri naším i zahraničným klientom. 



86 

 

Poľovný revír Makovica je voľným poľovným revírom situovaným v masíve 

Slanských 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 jelenej a diviačej 

zveri. Pre potreby poľovníckeho obhospodarovania tohto revíru vlastní UVLF priamo v revíri 

poľovnícku chatu, tzv. Mudroveckú hájenku, a v prenájme od Lesy SR, š. p., má UVLF 

poľovnícku zrubovú chatu Hlavatovská. V uplynulej poľovníckej sezóne  boli v tomto revíri 

zrealizované dve výučbové poľovačky na diviačiu zver. 

Druhým poľovným  revírom, v ktorom UVLF uskutočňuje hlavne výučbové 

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 predĺžila 

zmluvu o výkone práva poľovníctva na 10 rokov. V 

revíri je situovaná poľovnícka chata Pincatorka, ktorá 

je využívaná  počas poľovačiek na bažantiu zver. V  

tomto revíri sme zrealizovali dve výučbové poľovačky 

na bažantiu zver pre našich študentov. 

Tretím poľovným revírom je zverník Obora, 

oplotená poľovná plocha o rozlohe necelých 500 ha, 

v ktorej sa venujeme intenzívnemu chovu danielej a muflonej zveri. V tomto revíri sme 

zrealizovali poľovačky na danieliu a muflóniu zver, bol zrealizovaný odchyt a predaj živej 

danielej zveri. V rámci praktických cvičení pre študentov študujúcich v slovenskom ako aj 

v anglickom jazyku bol zrealizovaný odchyt a následné veterinárske ošetrenie muflonej zveri. 

 

Jazdecký areál UVLF v Košiciach  

 

Hlavným poslaním Jazdeckého areálu UVLF (JA UVLF) je od vytvárať priestor pre 

pedagogickú a športovú činnosť, a to už od roka 1983. Aj v uplynulom akademickom roku sa 

tu realizovali praktické cvičenia zo študijných predmetov zootechnika a technológia chovu 

zvierat, hygiena chovu zvierat a welfare, epizootológia, choroby koní, základy podkúvačstva 

a ortopedické podkúvanie koní, hipoterapia, výcvik a rehabilitácia koní, a jazdectvo. 

Predmetov s jazdeckou tematikou sa pravidelne zúčastňujú študenti absolvujúci štúdium 

v slovenskom a anglickom jazyku väčšiny študijných programov, ktoré naša univerzita 

poskytuje. Študenti študijného programu vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii 

a hipoterapii v dennej a externej forme absolvujú praktické cvičenia z predmetu jazdectvo od 

minulého akademického roku už vo všetkých troch ročníkoch. Preventívne terapeutické 

úkony ako sú dehelmintizácia a vakcinácia zabezpečuje katedra epizootológie a parazitológie 

za asistencie slovenských aj zahraničných študentov. Klinika koní zabezpečuje terapeutické 

úkony koní v starostlivosti UVLF, v majetku Policajného zboru SR a na požiadanie taktiež 

ošetruje kone súkromných majiteľov. 

JA UVLF okrem zabezpečovania pedagogického procesu poskytuje služby, ktoré 

okrem našich študentov využíva Policajný zbor SR (PZ SR) a široká verejnosť. Jedná sa 

hlavne o ustajnenie a starostlivosť o súkromné kone. JA UVLF organizuje výcvik jazdy na 

koni – jazdeckú školu pre verejnosť.  

Vyťaženosť ustajňovacích priestorov bola veľmi dobrá, neobsadené boli iba boxy 

v užívaní PZ SR. Kapacita pre kone jazdnej polície je 10 boxov a vyťaženosť v priebehu roka 

bol 6, 7, resp. 8 zaplnených boxov. 
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V spolupráci s ŠPP Zemplínska Teplica bola odstránená dočasná skládka hnoja na JA 

UVLF. Do komplexného vyriešenia problému s uskladňovaním a likvidáciou slamy je nutné 

dočasnú skládku hnoja likvidovať každý rok. 

V rámci príprav na medzinárodnú evalváciu boli v roku 2015 na JA UVLF vykonané 

menšie stavebné a rekonštrukčné úpravy. V prevádzkovaní JA UVLF výrazne pomohla TJ 

Slávia UVLF. 

Športová činnosť v JA UVLF je zabezpečovaná prostredníctvom TJ Slávia UVLF. 

V parkúrových súťažiach najhodnotnejšie súťaže (stupeň S) vo farbách UVLF absolvovali 

MVDr. Vladimír Hura, MVDr. Lucia Tarabová, Ina Martinčeková, Jana Sopková a Katarína 

Soľanková. 

V oblasti voltížneho jazdenia voltížna skupina TJ Slávia UVLF reprezentovala SR 

v dňoch 5. –  9. augusta 2015 v holandskom Ermele na MS juniorov vo voltíži, kde obsadila 

desiatu priečku. Skupina v zložení Daniela Semancová, Zuzana Majsniarová, Zuzana 

Orinčáková, Sára Šoltészová, Michaela Malegová, Svetlana Kmecová a Patrícia Malegová 

štartovala na koni Trouble Maker Z. Dievčatám sa darilo aj na Majstrovstvách SR (25. –  27. 

9. 2015) v Pezinku. V kategórii staršie deti skončili na prvých dvoch priečkach dve členky 

súťažiace TJ Slávia UVLF, a to Sára Šoltészová na prvom a Michaela Malegová na druhom 

mieste na koni Oliver Kinský. Na tom istom koni skončili naše juniorky Daniela Semancová, 

Zuzana Orinčáková a Zuzana Majsniarová na druhom, treťom a štvrtom mieste. Skupiny z TJ 

Slávia UVLF obsadili druhé a tretie miesto za víťazným klubom z NŽ Topoľčianky. 

K nosným aktivitám organizovaným TJ Slávia UVLF aj v roku 2015 patrili preteky, 

sústredenia, spoločné tréningy. Medzi najpopulárnejšie patria aprílové preteky Slovenský 

voltížny pohár, drezúrne preteky, júnová Cena rektora v parkúrovom skákaní, septembrový 

Košický pohár a októbrová Hubertova jazda. 

 

 

Ústav vedeckých informácií a knižnica UVLF v Košiciach 

 

Ústav vedeckých informácií a knižnica UVLF v Košiciach (ďalej len „ÚVIK“) 

poskytuje knižničné služby študentom, zamestnancom univerzity a ostatným užívateľom.  

ÚVIK vykonáva knižnično-informačné služby a pedagogicko-vzdelávaciu činnosť. Realizuje 

projekty „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť“, „Skvalitnenie vzdelávacieho 

procesu na UVLF stavebnými úpravami, digitalizáciou knižničného fondu a vybudovaním 

IKT učebne biomedicínskej analytiky“ a „Nové študijné programy a vzdelávanie na UVLF 

v Košiciach“ spolufinancované zo zdrojov EÚ, a tiež  spolupracuje na projektoch KEGA, 

VEGA.  
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V posledných rokoch došlo v činnosti ÚVIK k výrazným zmenám. Spôsobili ich 

viaceré faktory, a to nielen legislatívne zmeny, meniace sa požiadavky a nároky používateľov 

na služby, ale najmä nové informačné technológie, e-learning, zavedenie digitalizácie. ÚVIK 

je  knižnično-informačným pracoviskom, vybavený výpočtovou, reprografickou technikou 

s prístupom na internet, preto poskytuje  moderné knižnično-informačné služby, buduje 

profesijnú databázu evidencie poznatkov z oblasti veterinárnej medicíny, farmácie a animal 

sciences –   Evidence Based Veterinary Medicine, podporuje rozvoj vedy a prispieva  

k transferu inovácií do praxe. 

ÚVIK disponuje prostriedkami na akvizíciu časopisov, kníh a na logistiku knižnice. 

Počet odoberaných periodík  predstavuje spolu 88 titulov zameraných na oblasť veterinárskej 

medicíny, hygieny potravín, farmácie, animal sciences a kynológie. Z celkového počtu je 71 

zahraničných a 17 domácich titulov časopisov. Viac ako polovicu titulov (49) získavame do 

fondu výmenou za vedecký časopis univerzity Folia Veterinaria, 30 titulov časopisov kúpou, 

9 titulov darom. 

Fond knižnice predstavuje takmer 100 000 knižničných jednotiek s ročným prírastkom 

804 knižničných jednotiek v roku 2015, z toho 5 e-bookov (elektronických kníh). Súčasťou 

knižničného fondu sú okrem kníh, periodík, audiovizuálnych, elektronických dokumentov aj 

záverečné a kvalifikačné práce. V roku 2015 bolo zaevidovaných 280 diplomových, 85 

bakalárskych, 42 dizertačných, 8 habilitačných a 2 inauguračné práce, celkom 417 tzv. sivej 

literatúry.   

Cieľom akvizičnej politiky je sprístupňovanie knižničného fondu prostredníctvom 

automatizovaného systému ARL (Advanced Rapid Library) pre registrovaných používateľov 

v rámci univerzitnej siete, ale aj zo vzdialených prístupov. Prioritou je dopĺňanie e-books  

v spolupráci s dodávateľmi a vydavateľmi elektronických kníh.  

Výpožičné služby sú sprístupňované pre všetkých registrovaných používateľov, 

študentov, vedecko-pedagogických pracovníkov a ostatných čitateľov. V roku 2015 bolo 

zaregistrovaných 1803 čitateľov, realizovaných 23 998 výpožičných služieb v čase otváracích 

hodín, ktoré sú v súlade s požiadavkami používateľov. Otváracia doba je prispôsobená 

rozvrhom študentov. Automatizovaný knižničný systému ARL sleduje vypožičiavanie 

a návratnosť dokumentov, upozorní čitateľa na blížiacu sa dobu ukončenia výpožičky, 

uplatnenie sankcií, automaticky generuje upomienky, ktoré zasiela e-mailom. Čitateľ má 

možnosť vstupovať do on-line katalógu knižnice, do vlastného konta čitateľa a robiť úpravy 

(prolongácie, tlač záznamov) zo vzdialeného prístupu.  Napriek tomu bolo v roku 2015 

zaslaných celkom 3235 upomienok.  

ÚVIK zabezpečuje EIZ (elektronické informačné zdroje) v rámci projektu NISPEZ 

(Národný informačný systém prístupu k elektronickým zdrojom)  databázy Web of Science, 

Current Contents Connect, Medline, Scopus, Science Direct, ProQuest, SpringerLink, Wiley 

InterScience. Aj napriek tomu, že národné projekty CVTI SR – NISPEZ I až NISPEZ III k 31. 

12. 2015 skončili, väčšina prístupov do EIZ funguje v normálnom režime naďalej, aj keď nie 

sú predplatené. Predmetom zabezpečenia prístupov na nasledujúce obdobie do roku 2023 sa 

zaoberá NIZPEZ IV. Zámer projektu je pripravený na podpis. 

V rámci národnej licencie máme vstup doEBSCO, kolekciu databáz z rôznych 

odborov (Academic Search Complete; MEDLINE with Full Text; Business Source Premier; 

MasterFILE Premier; Library, Information Science & Technology Abstracts; Agricola; Health 

Source – Consumer Edition; Health Source: Nursing/Academic Edition; Humanities 

International Complete; Newspaper Source; GreenFILE; Teacher Reference Center;  Regional 

Business News; AHFS Consumer Medication Information). 

  Do fondu je zakúpená databáza CAB-abstract, ktorá je svojím zameraním dôležitá pre 

úzko špecializovanú cieľovú skupinu používateľov ÚVIK. Ďalšou zakúpenou licencovanou 

databázou je European Pharmacopoeia Online, verzia 8.2, európsky liekopis, dôležitý 
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informačný zdroj pre študentov ŠP farmácia. Cieľom ÚVIK je vybudovanie efektívneho 

systému využívania elektronických informačných zdrojov pre výskum a vývoj UVLF, 

zabezpečenie databázy Lexicom a Pharmacological abstract. V roku 2015 bolo 

vypracovaných 840 rešerší podľa požiadaviek používateľov z EIZ dostupných v ÚVIK.  

Ku skvalitneniu knižničných služieb prispievajú medziknižničné výpožičné služby 

(MVS) a medzinárodné medziknižničné služby (MMVS). Spolupráca medzi knižnicami SR 

a zahraničnými knižnicami je dôležitým zdrojom chýbajúcich dokumentov, prispieva 

k lepšiemu využitiu dostupných informačných zdrojov, klasických i elektronických. V roku 

2015 bolo realizovaných 287 požiadaviek, z toho 174 žiadosti z partnerských inštitúcií a 113 

pre zamestnancov a študentov UVLF. 

ÚVIK eviduje publikačnú činnosť a ohlasy vedecko-pedagogických pracovníkov 

a doktorandov UVLF.  V  roku 2015 bolo zaevidovaných 1198 záznamov  podľa kategórií 

publikačnej činnosti. Z celkového počtu bolo 703 záznamov exportovaných do Centrálneho 

registra evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) MŠ SR. Súčasťou publikačnej činnosti je 

priebežná evidencia ohlasov. V roku 2015 bolo zaevidovaných celkom 1217 ohlasov na 

pôvodné práce vedecko-pedagogických pracovníkov univerzity, z toho 1085 v časopisoch 

registrovaných vo WoS a Scopus  

Dlhodobo trvajúcou úlohou knižnice je zvyšovanie informačnej gramotnosti 

používateľov prostredníctvom prednášok,  seminárov a školení 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 farmácia. Študenti 

získavajú informačné zručnosti pri práci s informačnými zdrojmi, databázami. S neustálym 

rozvojom informačno-komunikačných technológií je cieľom rozšíriť informačné vzdelávanie 

na ďalšie študijné programy UVLF. V roku 2015 prebiehala výučba v e-learningovom kurze 

základy vedeckej práce, ktorého sa zúčastnilo 32 študentov druhého ročníka ŠP VVL. 

 

Edičné stredisko a predajňa literatúry UVLF v Košiciach 

 

Edičné stredisko a predajňa literatúry (ESAP) je jediným svojho druhu na Slovensku, 

ktoré ponúka vydávanie a predaj študijnej, odbornej a vedeckej literatúry z oblasti 

veterinárskej medicíny, veterinárskych vied a farmácie. Je univerzitným pracoviskom na 

vyžiadanie ISBN a zasielanie povinných výtlačkov do SNK Martin a UK Bratislava. 

Nevyhnutnou súčasťou pedagogického procesu UVLF je poskytovanie študijnej 

literatúry. V roku 2015 bolo ponúknutých na predaj 305 titulov študijnej literatúry, z toho 39 

v anglickom jazyku.  

ESAP má reprezentačné priestory pre predaj a tlač študijnej a odbornej literatúry. 

Samoobslužná predajňa poskytuje osobný prístup zákazníkov – študentov k študijnej 

literatúre. Otváracie hodiny spĺňajú požiadavky a potreby študentov. 

ESAP vydáva študijnú literatúru prostredníctvom edičného a vydavateľského plánu 

pružne, načas podľa požiadaviek autorov, cenovo prístupnejšiu pre študentov. Z plánu edičnej 

a vydavateľskej činnosti bolo v roku 2015 vydaných 6 titulov vysokoškolských učebníc, z 

toho 1 titul v anglickom jazyku, 9 titulov učebných textov, z toho 2 v anglickom jazyku. 

Prémie za včasné odovzdanie 14 titulov vysokoškolských učebníc a učebných textov boli 

vyplatené 34 autorom v sume 3400 €.  

Edičné stredisko ponúka svoje služby na novo prenajatých tlačiarenských 

zariadeniach, a to čiernobielom Konica Minolta Bizhub press 1052 a farebnom Bizhub pro C 

6000 L s rôznymi grafickými prípravnými prácami pre tlač.  

V roku 2015 boli spracované grafické práce a vykonaná tlač: 14 vysokoškolských 

učebníc a učebných textov, 5 zborníkov, evalvačné správy, časopis Spravodajca UVLF, Ardo, 
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Praktická príručka prváka; kalendár 2016; návrhy na reprezentáciu univerzity, bannery pre 

veľtrhy vzdelávania v Kazachstane a Oslo, maľovaná mapa; pozvánky, vizitky, diplomy, 

reklamné predmety s logom univerzity. 

Edičné stredisko a predajňa literatúry je moderným vydavateľským pracoviskom 

grafického spracovania, vydávania, tlače, predaja pre študentov a zamestnancov univerzity. 

 

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. 

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 rámci rekonštrukcie a zlepšenia ubytovania v ŠD v roku 2015 sa zrealizovali tieto 

práce – vymaľovali sa  izby v apartmánovej časti ŠD a spoločné priestory apartmánu, 

posilňovňa v budove ŠD2, 11 izieb, 4 kúpeľne a schodištia na 9 poschodiach. 
Pre potreby študentov sa zriadili izby, spoločenské miestnosti a zakúpili sa váľandy, 

stoličky, písacie stolíky, elektrické variče, chladničky, práčky a elektrické sporáky.  

 

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 umožňujúce 

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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Experimentálne zariadenie na klinike vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat 

 

Pokusné zariadenie je zriadené a schválené ŠVPS SR na vykonávanie klinických 

experimentov. Napĺňa požiadavky, ktoré regulujú prísny režim podmienok pohody zvierat 

a administratívy súvisiacej s vykonávaním klinických experimentov na zvieratách. Vyhovuje 

legislatívnym požiadavkám na realizáciu 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. Z dôvodu rozšírenia profilácie uvedeného klinického pracoviska 

o druhy malých cicavcov je druhové zastúpenie zvierat okrem hydiny rozšírené aj na 

kategóriu morčiat a králikov. Priestory experimentálneho zariadenia 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 kury domácej. Platnosť získaného 

rozhodnutia na vykonávanie experimentov je na dobu 

neurčitú a je podmienené dodržaním požiadaviek na 

ochranu zvierat určených na pokusné alebo iné vedecké 

účely. Pracovisko kliniky vtákov, exotických a voľne 

žijúcich zvierat týmto zariadením okrem zabezpečovania 

pedagogického procesu a klinickej činnosti prispieva 

ku skvalitneniu vedeckej a experimentálnej činnosti na 

univerzite vytvorením priestoru pre tvorivých 

pedagogických a vedeckých pracovníkov a doktorandov 

pre realizácii experimentov na zvieratách v rámci svojich 

vedecko-výskumných aktivít, ako aj v rámci spolupráce 

s inými univerzitnými a vedeckými inštitúciami.  

 
             
 

 

 

 

  



92 

 

X. ROZVOJ UVLF 

 

Náplňou činnosti Oddelenia integrovaného riešenia projektov UVLF bola v roku 2015 

pokračujúca administratívna a technická podpora implementačného procesu  schválených 

projektových zámerov 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 – Výskumnou agentúrou. Prehľad implementovaných projektov  

v rámci ŠF EÚ je súčasťou prílohy tejto výročnej správy (Príloha 2).   

Rok 2015 bol posledným rokom dofinancovania a ukončenia odborných aktivít 

jednotlivých  schválených projektových zámerov v rámci programového obdobia 2007 – 2013 

a činnosť oddelenia bola smerovaná do prípravy záverečných žiadostí o platbu a prípravy 

záverečných monitorovacích správ. Keďže v roku 2015 došlo postupne k ukončovaniu  

odborných aktivít implementovaných  projektov prevažne investične orientovaných, 

zamestnankyne oddelenia absolvovali 5 kontrol fyzickej realizácie projektu na mieste, ktoré 

boli vykonané z úrovne poskytovateľa Výskumnej agentúry s výsledkom  bez závažných 

kontrolných zistení. Podpora investične orientovaných projektov zo ŠF EÚ znamenala pre 

univerzitu v roku 2015 dispozičné zmeny areálu na Komenského ulici č. 73  vybudovaním 2 

nových objektov a interiérovými úpravami 1 objektu :  

 

 

- nový objekt – Pavilón P 40 – Univerzitná veterinárska nemocnica – Chirurgia a PGA 

malých zvierat (projekt MediPark Košice, realizovaný v partnerstve s UPJŠ Košice) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

- nový objekt - Pavilón P 19 – Klinické ustajňovacie priestory (projekt IKT – 5.1/04) 
 

 
 
- interiérové úpravy – Pavilón P 34 – výmena okien a rekonštrukcia auly (projekt IKT – 

5.1/05) 

 

 I keď boli k ultimu roka 2015 ukončené odborné aktivity, implementačný proces 

jednotlivých projektov pokračuje naďalej v rovine tzv. udržateľnosti projektu po dobu 5 rokov 

a povinnom následnom monitorovaní merateľných ukazovateľov dopadu. Podporná 

dokumentácia pri uplatnení oprávnených výdavkov projektu je povinne archivovaná po dobu 

10 rokov, nakoľko bude predmetom vládnych auditov, ktoré budú vykonané z úrovne 

externých kontrolných inštitúcií.    

            V poslednom roku dofinancovania  programového obdobia 2007 – 2013 pravidlom 

„n+2“ bola Výskumnou agentúrou MŠ VV a Š SR vyhlásená Výzva OPV a V – 2015/1.1/03 – 

SORO, do ktorej sa univerzita zapojila ako partner hlavného žiadateľa Ústavu fyziológie HZ 

SAV svojím projektovým návrhom: „Dobudovanie výskumno-vývojovej infraštruktúry v 

Centre excelencie pre aplikáciu biotechnológií vo fyziológii zvierat a veterinárnej medicíne“, 

s cieľom zabezpečiť prostredníctvom dopytovo-orientovaného projektu finančné krytie 

obstarania diagnostickej zobrazovacej techniky   MR, CT a RTG pre novopostavený objekt 

Univerzitnej veterinárskej nemocnice  – objektu 40 – Chirurgia a PGA malých zvierat vo 

finančnom objeme 3 622 422,00 €.  Z dôvodu nedostatočnej alokácie zdrojov na úrovni 

poskytovateľa  Výskumnej agentúry v rámci vyhlásenej výzvy nebol projektový zámer  
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schválený a projektový tím bude v novom programovom období 2014 – 2020 hľadať nové 

investičné príležitosti.                   

Projektový tím bol na prelome rokov 2014 a 2015 úspešný v schvaľovacích procesoch 

vyhlásených výziev iniciatív spoločenstva EÚ – LIFE + a výziev Štipendijného programu 

EHP Slovensko, výsledkom ktorých je implementácia 3 zazmluvnených projektov:  

- „Energia v krajine – elektrické vedenia a ochrana prioritných druhov vtákov v územiach 

NATURA 2000“ – anglický názov projektu: „Energy in the land – power lines and 

conservation of priority bird species in Natura 2000 sites“,  v rámci výzvy č. 2013/C 47/10 

programu LIFE + 2013. Hlavný partner projektu je Ochrana dravcov na Slovensku 

v celkovom rozpočtovom náklade 1 884 205,00 €, pričom participácia UVLF na celkovom 

rozpočte predstavuje sumu 110 935,00 €. 

- „Posilnenie spolupráce medzi UVLF v Košiciach a UiN v Bodø“ 

číslo projektu: SK06-IV-02-012, v rámci vyhlásenej výzvy EEA/EHP – SK 06, zameraný 

na  zvýšenie úrovne bilaterálnej inštitucionálnej spolupráce medzi UVLF v KE a UiN v 

Bodø prostredníctvom tvorby spoločného doktorandského študijného programu, 

inovatívnej vyučovacej metódy, intenzívnych kurzov pre študentov a doktorandov 

a recipročných mobilít. Rozpočtový náklad predstavuje pre univerzitu  sumu 133 315,00 €. 

- „ Mobilitný projekt medzi vysokými školami“ číslo projektu: SK06-II-01-003  v rámci 

výzvy EEA/EHP – SK06, zameraný na mobilitu doktorandov a akademických 

pracovníkov, hlavným cieľom ktorého je rozšírenie bilaterálnej inštitucionálnej spolupráce 

medzi UVLF v Košiciach a University of Nordland v Bodø (UiN v Bodø) prostredníctvom 

zvýšenia mobilít doktorandov a akademických pracovníkov. Rozpočtový náklad 

predstavuje pre univerzitu sumu  38 252,50 €. 

        

Keďže s účinnosťou od 04/2014 prešla do kompetencie Oddelenia integrovaného 

riešenia projektov UVLF aj technická a právna podpora projektov financovaných z národných 

zdrojov ŠR SR, riadených Agentúrou na podporu výskumu a vývoja, rok 2015  bol rokom 

pokračovania v danej činnosti – prehľad zapojenia vedecko – výskumných pracovníkov do 

vyhlásených výziev APVV je súčasťou prílohy tejto výročnej správy (Príloha 3).  

 

Operačný program Výskum  a vývoj 

 

Po ukončení odborných aktivít implementovaných projektov pod OPVaV   

pokračovalo Oddelenie integrovaného riešenia projektov UVLF v roku 2015 

v implementačnom procese formou udržateľnosti projektov s povinným následným 

monitorovaním ukazovateľov dopadu. Uvedená činnosť sa týkala projektov:  

- INFEKTZOON – Centrum excelentnosti pre nákazy zvierat a zoonózy,  

- Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark), 

- Centrum excelentnosti pre parazitológiu,  

- Centrum excelentnosti biomedicínskych technológií,  

- Pokročilé implantáty s naočkovanými kmeňovými bunkami na regeneráciu a rekonštrukciu 

tvrdých tkanív,  

- Tvorba a vývoj diagnostického postupu pri liečbe traumou poškodenej miechy,  

- Zvýšenie kvality vzdelávania rozšírením a modernizáciou IKT sietí a zariadení na UVL 

v Košiciach,  

- Zvýšenie kvality vzdelávania rozšírením a modernizáciou IKT sietí a zariadení na  UVL 

v Košiciach II,  

- Zvýšenie kvality vzdelávania na UVLF v Košiciach rekonštrukciou výukových priestorov, 

dobudovaním infraštruktúry a IKT,    
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- Skvalitnenie vzdelávacieho procesu na UVLF stavebnými úpravami, digitalizáciou 

knižničného fondu a vybudovaním IKT učebne biomedicínskej analytiky,   

- Obnova výskumnej a vývojovej infraštruktúry a prístrojového vybavenia na UVLF, 

- Kompetenčné centrum pre biomodulátory a  výživové doplnky (Probiotech).           

 

Operačný program Vzdelávanie 

 

Po ukončení odborných aktivít implementovaných projektov pod OPV pokračovalo 

Oddelenie integrovaného riešenia projektov UVLF v roku 2015 v implementačnom procese 

formou udržateľnosti projektov s povinným následným monitorovaním ukazovateľov dopadu. 

Uvedená činnosť sa týkala projektov:  

- Nové študijné programy a vzdelávanie na UVLF,                 

- Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach zvyšuje kvalitu svojho 

vzdelávania. 

 

Rekapitulácia zapojenia univerzity do čerpania štrukturálnych fondov EÚ 

 

Zhrňujúce finančné vyjadrenie zapojenia UVLF v Košiciach do čerpania 

štrukturálnych fondov EÚ je súčasťou tabuľkového prehľadu, ktorý tvorí Prílohu č. 2. 

 Uvedený tabuľkový prehľad konkretizuje zazmluvnené finančné prostriedky  k 31. 

12. 2015.  Sumárne za obdobie rokov 2008 – 2015 získala univerzita   prostredníctvom  

projektových návrhov podporených finančnými prostriedkami  zo  štrukturálnych  fondov  EÚ 

sumu  33 773 703,32 €.   

      Objem investícií bol smerovaný do obstarania zariadení a vybavení,  stavebných  

úprav vrátane stavebného dozoru a projekčných činností,  refundácie personálnych výdavkov  

a výdavkov na spotrebný materiál. Vo všeobecnosti možno skonštatovať, že realizácia 

dopytovo-orientovaných projektov podstatnou mierou supluje absenciu klasických dotačných 

zdrojov štátneho rozpočtu.    
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XI. MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY VYSOKEJ ŠKOLY 

 

UVLF sa aktívne zapája a intenzívne rozvíja medzinárodné aktivity v oblasti 

veterinárskeho vzdelávania. 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 voľne žijúcej fauny (WAVES – 

Wild Animals Vigilance Euromediterranean Society), Združenie univerzít višegrádskeho 

regiónu (VUA – Visegrad University Assotiation), 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, VetNEST a VUA 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. 

UVLF pripisuje mimoriadny význam procesu európskej evalvácie a akreditácie 

veterinárskych vysokých škôl, čo potvrdila aj svojím zastúpením na 28. plenárnom zasadnutí 

Európskeho združenia inštitúcií pre veterinárske vzdelávanie (General Assembly EAEVE 

2015) 21. –  24. 5. 2015 v Istanbule, Turecko. Za UVLF v Košiciach sa zasadnutia zúčastnili 

rektorka UVLF prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., a prorektori prof. MVDr. Zita Faixová, 

PhD., prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., a doc. MVDr. Oskar 

Nagy, PhD. Univerzita je aktívne zapojená do evalvačného a akreditačného európskeho 

procesu, na základe ktorého sa v priebehu októbra 2015 konala komisionálna návšteva 

európskych hodnotiteľov na UVLF. 

VetNest (Veterinary Network of European Student and Staff Transfer) je 

medzinárodná sieť veterinárnych škôl založená v roku 1993. Členmi VetNest  sú Veterinárna 

a farmaceutická univerzita Brno, Česká republika, University of Veterinary Medicine Vienna, 

Rakúsko, Faculty of Veterinary Medicine, Vroclav, Poľsko, Faculty of Veterinary Science, 

Szent István University Budapest, Maďarsko, Veterinary Faculty of the University of 

Ljubljana, Slovinsko, Faculty of Veterinary Medicine, University of Zagreb, Chorvátsko, 

 a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovensko. Pozorovateľmi sú 

Faculty of Veterinary Medicine, St. Cyril and Methodius University, Skopje, Macedónsko,  

a Veterinary Faculty of the University of Sarajevo, Bosna a Hercegovina.  

Hlavným poslaním VetNest-u podobne ako VUA je vzájomná komunikácia medzi 

univerzitami, výmena skúseností v oblasti edukačného a vedecko-výskumného procesu ako aj 

podpora  mobilít v rámci programu CEEPUS. Zástupcovia  škôl sa pravidelne každoročne 

stretávajú a riešia relevantnú agendu, podieľajú sa na organizácii odborných a vedeckých 

podujatí. Pravidelné každoročné stretnutie predstaviteľov veterinárskych vysokých škôl – 

členov VetNEST sa uskutočnilo v dňoch 17. – 20. 6. 2015 vo Viedni. Zasadnutia sa zúčastnili 

zástupcovia veterinárskych vysokých škôl z  Viedne – organizátora zasadnutia, Záhrebu,  

Ljubljany, Budapešti, Brna a Košíc ako riadnych členov VetNEST-u, ako aj zo Sarajeva, 

Skopje a Belehradu ako inštitúcií pozorovateľských a spolupracujúcich v rámci CEEPUS. Za 

UVLF v Košiciach sa zasadnutia zúčastnili rektorka UVLF prof. MVDr. Jana Mojžišová, 

PhD., a prorektori prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., doc. 

MVDr. Oskar Nagy, PhD., a MVDr. Martin Tomko, PhD. 
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28. –  30. septembra 2015 sa zástupcovia univerzity, rektorka prof. MVDr. Jana 

Mojžišová, PhD., a prorektor prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., zúčastnili na VUA General 

Meeting 2015 vo Varšave na Warsaw University of Life Sciences, kde boli vytýčené ďalšie 

ciele tejto organizácie.  

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 je rektorka 

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.  

Členstvo v ACRU sa neobmedzuje len na karpatský región, ale asociácia je otvorená aj 

univerzitám z iných regiónov. 

Univerzita preukazuje svoju snahu realizovať sa v celoeurópskom meradle, a to nie len 

v oblasti veterinárnej medicíny, ale má ambície byť aktívnym účastníkom celoeurópskeho 

vzdelávacieho a vedeckého procesu. Vzhľadom na to sa predstavitelia univerzity, rektorka 

prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., a prorektor prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., zúčastnili na 

výročnej konferencii Združenia európskych univerzít (EUA Annual Conference 2015) 16. –  

17. apríla 2015 v Antwerpách, Belgicko, so zámerom stať sa plnohodnotným členom EUA. 

UVLF v Košiciach má trvalé bilaterálne dohody s dvoma desiatkami vzdelávacích 

inštitúcií v zahraničí. Jedná sa o spoluprácu vo vede a výskume, v pedagogickej oblasti  

a v personálnej výmene odborníkov oboch univerzít. V roku 2015 bolo uzatvorených celkovo  

9 medzinárodných zmlúv (z toho 2 dodatky) o spolupráci medzi UVLF v Košiciach a 

Stavropoľskou štátnou poľnohospodárskou univerzitou (Stavropol State Agrarian  

University), Rusko, Neapolskou univerzitou Frederika II (University of Napoli Federico II), 

Taliansko, University of Nordland, Nórsko (2 zmluvy), Universidade Federal Rural De 

Pernambuco, Brazília,  Lille 1 University, Francúzsko a Ukrajinsko-Slovenským Centrom 

Partnerstva, občianske združenie (OZ“USCP“).  

Mimoriadne významná sa ukazuje najmä mnohoročná spolupráca s  University of 

Nordland v Bodo, Nórsko, ktorá sa prejavila  vo viacerých oblastiach ako veľmi plodná. Od 

roku 2010 sa vykonáva spoločný bakalársky študijný program Animal Science v anglickom 

jazyku a v roku 2015 sa riešili 2 spoločné medzinárodné projekty (Tabuľka č. 20, projekty 4, 

5). 

Na UVLF v Košiciach sa v roku 2015 uskutočnili viaceré oficiálne medzinárodné 

návštevy: návšteva islandského veľvyslanca Auðunn Atlasona a Františka Kašického, 

veľvyslanca SR v Nórsku, návšteva zástupcov vedenia Stavropoľskej agrárnej univerzity, 

Rusko, návšteva štátnej tajomníčky ministerstva zahraničných vecí Nórska Elsbeth Tronstad. 

V rámci medzinárodnej vedeckej spolupráce a bilaterálnych projektov v priebehu roku 

2015 vedecké pobyty na UVLF absolvovali odborníci z Guadeloupe (Francúzsko), Austrálie 

a Chorvátska. 

Pravidelné každoročné stretnutie predstaviteľov veterinárskych vysokých škôl – 

členov VetNEST –  sa uskutočnilo dňa  18. júna 2015 vo Viedni, Rakúsko. Zasadnutia sa 
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zúčastnili zástupcovia veterinárskych vysokých škôl z Viedne ako organizátora zasadnutia,  

zo Záhrebu,  Budapešti a Košíc ako riadni členovia VetNEST-u, ako aj zo Sarajeva, Skopje 

a Belehradu ako z  inštitúcií pozorovateľských a spolupracujúcich v rámci CEEPUS. Za 

UVLF v Košiciach sa zasadnutia zúčastnili rektorka UVLF v  Košiciach prof. MVDr. Jana 

Mojžišová, PhD., a prorektori UVLF v Košiciach prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.,  prof. 

MVDr. Jozef Nagy, PhD., prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD. 

a MVDr. Martin Tomko, PhD. 

Dňa 2. 10. 2015 sa v Záhrebe, Chorvátsko uskutočnilo stretnutie koordinátorov 

VetNEST/CEEPUS, ktorého sa za UVLF zúčastnil prorektor MVDr. Martin Tomko, PhD. 

Súčasťou stretnutia bolo nastavenie rámcov ďalšej spolupráce a  mobilít študentov 

a akademických funkcionárov na akademické roky 2015/2016 a 2016/2017. 

Dňa 8. júna 2015 bola na University of Naples Federico II v Neapole, Taliansko, 

podpísaná bilaterálna dohoda o didakticko-vedeckej spolupráci, výmene vedeckých 

pracovníkov a informácií týkajúcich sa akademických záležitostí  medzi UVLF v Košiciach a 

Univerzitou Federico II, Napoli, ktorú za obe univerzity podpísali rektori univerzít prof. Jana 

Mojžišová, PhD., a prof. Gaetano Manfredi.   

V dňoch 15. – 16. 6. 2015 sa rektorka UVLF v Košiciach prof. J. Mojžišová, PhD., 

a prorektor pre zahraničné štúdium  MVDr. M. Tomko, PhD., spolu s veľvyslancom 

Slovenskej republiky pre Nórske kráľovstvo a Island pánom Františkom Kašickým a 

honorárnym konzulom Slovenskej republiky na Islande pánom R. Oddssonom v rámci ich 

pracovnej cesty v Reykjavíku na Islande zúčastnili bilaterálnych stretnutí s ministrom 

rybárstva a poľnohospodárstva pánom S. I. Jóhannssonom a so štátnou tajomníčkou 

Ministerstva školstva Islandskej republiky pani A. Magnúsdóttir. Predmetom stretnutia bola 

možnosť rozšírenia spolupráce medzi  UVLF v Košiciach a inštitúciami patriacimi pod gesciu 

uvedených ministerstiev v rámci rozvoja Slovensko – Islandskej spolupráce. 

Na podnet zastupiteľského úradu SR v Oslo sa v dňoch 19. – 21. 11. 2015 uskutočnilo 

v Reykjavíku na Islande pracovné stretnutie prorektora MVDr. Martina Tomka, PhD., s 

vedením Islandskej univerzity v zastúpení Jón Atli Benediktsson, rektor, Magnus Karl 

Magnusson, dekan Lekárskej fakulty, Inga Thorsdottir, dekanka Fakulty  zdravotníckych vied 

a ošetrovateľstva, Fridrika Hardardottir, riaditeľka kancelárie pre medzinárodnú spoluprácu 

a Sigurdur Ingvarsson, riaditeľ Ústavu experimentálne patológie. Prorektor MVDr. Martin 

Tomko, PhD., sa zároveň stretol aj s riaditeľkou sekcie EEA grantov a Nórskeho finančného 

mechanizmu pri Ministerstve zahraničných vecí Islandskej republiky pani Bryndís 

Kjartansdóttir. 
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XII. SYSTÉM KVALITY 

 

Na základe zákona o vysokých školách má UVLF v Košiciach spracovaný vnútorný 

predpis č. 57 Vnútorný systém kvality na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie 

v Košiciach. 

Riadenie kvality na úrovni univerzity uskutočňujú nasledovné orgány akademickej 

samosprávy a komisie:  

- rektor UVLF v Košiciach,  

- Vedecká rada UVLF v Košiciach,  

- komisia pre kvalitu UVLF v Košiciach,  

- pedagogická komisia a  

- komisia pre vedecko-výskumnú činnosť. 

 

Vnútorný systém kvality UVLF v Košiciach zahŕňa:  

- politiku UVLF v Košiciach v oblasti zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania 

(ďalej len "zabezpečovanie kvality") a  

- postupy UVLF v Košiciach v oblasti zabezpečovania kvality. 

 

Politika UVLF v Košiciach v oblasti zabezpečovania kvality obsahuje:  

- základné nástroje na dosiahnutie hlavného cieľa vnútorného systému kvality,  

- charakteristiku vzťahu medzi vysokoškolským vzdelávaním a výskumnou, vývojovou a 

ďalšou tvorivou činnosťou na UVLF v Košiciach,  

- organizáciu vnútorného systému kvality,  

- rozdelenie zodpovednosti súčastí vysokej školy v oblasti zabezpečovania kvality,  

- charakteristiku zapojenia študentov do vnútorného systému kvality a  

- spôsoby zavádzania, používania, monitorovania a prehodnocovania zásad vysokej školy v 

oblasti zabezpečovania kvality. 

 

Cieľom vnútorného systému kvality na UVLF v Košiciach je zabezpečiť napĺňanie jej 

hlavného poslania, ktoré je definované v dlhodobom zámere rozvoja univerzity. Ako nástroje 

sú vypracované konkrétne metódy hodnotenia výchovno-vzdelávacej činnosti a vedecko-

výskumnej činnosti.  

Zabezpečovanie kvality sa zakladá na vzájomnom prepojení vedecko-výskumnej 

činnosti a výchovno-vzdelávacej činnosti s efektívnym transferom nových poznatkov do 

pedagogického procesu.  

Organizácia vnútorného systému kvality UVLF v Košiciach je založená na 

jednoznačne vymedzených väzbách a prenose informácií medzi jednotlivými článkami 

systému, čo sa vyhodnocuje v pravidelných intervaloch.  

UVLF v Košiciach ako monofakultná univerzita má vymedzené rozdelenie 

zodpovednosti a právomoci jednotlivých článkov vnútorného systému kvality.  

UVLF v Košiciach má vypracované postupy na zapojenie študentov do aktivít 

zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania. Každý študent má právo anonymne 

hodnotiť kvalitu študijných predmetov, kvalitu vyučujúcich a predkladať návrhy na prípadné 

zmeny vedúce ku zvýšeniu kvality.  

UVLF v Košiciach má vypracované postupy na implementáciu, používanie, 

monitorovanie a prehodnocovanie zásad v oblasti zabezpečovania kvality. 

Postupy v oblasti zabezpečovania kvality sú vypracované a uplatňujú sa v 

nasledovných oblastiach: 

- tvorba, schvaľovanie, monitorovanie a pravidelné hodnotenie študijných programov,  

- kritériá a pravidlá hodnotenia študentov,  
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- zabezpečovanie kvality vysokoškolských učiteľov,  

- zabezpečovanie materiálnych, technických a informačných zdrojov na podporu 

vzdelávania študentov zodpovedajúcich potrebám študijných programov,  

- zber, analýza a používanie informácií potrebných na efektívne riadenie uskutočňovania 

študijných programov a  

- pravidelné zverejňovanie aktuálnych, objektívnych, kvantitatívnych a kvalitatívnych 

informácií o študijných programoch a ich absolventoch.  

 

Jednotlivé študijné programy sa pravidelne hodnotia na zasadnutiach vedeckej rady a 

v pedagogickej komisii, kde sa prijímajú aj opatrenia na ich skvalitňovanie.  

UVLF v Košiciach má vypracované transparentné a verejne dostupné kritériá a 

pravidlá hodnotenia študentov. Tieto sú súčasťou Študijného poriadku UVLF v Košiciach a 

vychádzajú z dikcie zákona o vysokých školách a príslušných vykonávacích predpisov na 

jeho vykonanie. V intenciách Študijného poriadku UVLF v Košiciach má stanovenú a 

implementovanú efektívnu, zrozumiteľne formulovanú a konzistentnú politiku pre výber, 

procesy, právomoci a zodpovednosti členov skúšobných a hodnotiacich komisií. Súčasťou 

Študijného poriadku UVLF v Košiciach sú aj pravidlá a podmienky na postup do vyšších 

stupňov štúdia a na udelenie akademického titulu. UVLF v Košiciach pravidelne hodnotí 

mieru úspešnosti poskytovaného vysokoškolského štúdia, výsledky študentov, zapojenie 

študentov do výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti, programov mobility a iných 

aktivít vysokej školy, najmä v rámci výročných správ. 

UVLF v Košiciach má vypracované pravidlá a požiadavky na zabezpečovanie kvality 

vysokoškolských učiteľov, na kvalifikačný postup učiteľov a na hodnotenie úrovne 

spôsobilosti všetkých nových učiteľov. Dodržiavanie pravidiel a výsledky kvalifikačného 

rastu sa pravidelne hodnotia na zasadnutiach vedeckej rady. Súčasťou hodnotenia učiteľov je 

aj využitie výsledkov hodnotenia učiteľov študentmi. Na zabezpečenie kvalifikačného rastu, 

rozvoja a zdokonaľovania pedagogických schopností UVLF v Košiciach vytvára svojim 

pedagogickým pracovníkom primerané podmienky.  

UVLF v Košiciach vo výročnej správe pravidelne hodnotí zabezpečovanie 

materiálnych, technických a informačných zdrojov na podporu vzdelávania študentov vo 

svojich študijných programoch. Neoddeliteľnou súčasťou pedagogického procesu je 

spolupráca s externými subjektmi pri zabezpečovaní fyzických a ľudských zdrojov na 

podporu vzdelávania študentov zodpovedajúcich potrebám študijných programov.  

UVLF v Košiciach má vytvorené a používa systémy na zber, analýzu a používanie 

informácií potrebných na efektívne riadenie uskutočňovania študijných programov. Taktiež 

má vytvorený informačný systém na zber údajov o kvalite, úspešnosti a profile študentov, 

výkonoch a výsledkoch študentov, a o uplatnení absolventov na trhu práce.  

Osobitne sa hodnotí aj systém finančného riadenia, t. j. kvalita rozpočtu a jeho 

dodržiavanie, dosahovanie stanovených cieľov z mimodotačných zdrojov. 

UVLF v Košiciach sa v rokoch 2012 a 2014 úspešne zapojila do súťaže Národná cena 

SR za kvalitu a dobrovoľným používaním  metodiky modelu CAF sa snaží osvojiť si princípy 

samohodnotenia a benchmarkingu,  zlepšovania celého systému manažérstva kvality, a to  

najmä v oblasti práce s ľudskými zdrojmi,  podpore  tímovej práce a iniciatívy zamestnancov,   

lepšej komunikácie s partnermi a porozumení potrebám klientov, dosahovaní vyššej 

konkurenčnej schopnosti pri získavaní uchádzačov o štúdium i vedeckých grantov. 

Tím expertov EAEVE (Európske združenie inštitúcií pre veterinárske vzdelávanie) v 

spolupráci s FVE (Federácia veterinárnych lekárov Európy) vykonali v dňoch 26. – 30. 

októbra 2015 medzinárodnú evalváciu a akreditáciu študijných programov všeobecné 

veterinárske lekárstvo a náuka o živočíchoch. Okrem prevažujúcich pozitívnych hodnotení 
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tím expertov konštatoval aj niekoľko potenciálnych nedostatkov tak v oblasti medzinárodnej 

evalvácie, ako aj akreditácie. 

Predbežný záver potvrdil, že bol urobený nezanedbateľný kus práce, z ktorej bola 

zrejmá obrovská zainteresovanosť všetkých zamestnancov a študentov UVLF. Ocenenie si 

zaslúži aj podpora stavovských a spolupracujúcich organizácií. Definitívny pozitívny 

výsledok  bude vyžadovať ešte odstránenie definovaných nedostatkov technického 

charakteru, ktoré sú riešiteľné v priebehu nasledujúcich mesiacov a súvisia s otvorením 

nových klinických priestorov. 

 

Hodnotenie kvality vzdelávania študentmi  formou anonymných dotazníkov 

 

V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách študent má právo  

sa vyjadriť ku kvalite výučby a o učiteľoch. Na UVLF 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 akademickom roku 2014/2015 toto hodnotenie prebehlo prostredníctvom AIS. Bolo 

vyplnených v zimnom semestri 14 dotazníkov a v letnom semestri 16 dotazníkov, v ktorých 

študenti hodnotili študijný predmet a 3 dotazníky v zimnom semestri a 20 v letnom semestri, 

v ktorých študenti hodnotili učiteľa.  

Do hodnotenia pedagóga sa zapojili 11 študenti ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo, 

10 študentov ŠP farmácia, 1 študent ŠP hygiena potravín a 1 študent študijného programu 

kynológia v dennej forme štúdia.  

Do hodnotenia študijného programu sa zapojilo 17 študentov študijného programu 

všeobecné veterinárske lekárstvo, 10 študentov študijného programu farmácia, 1 študent 

študijného programu hygiena potravín a 2 študenti študijného programu kynológia v dennej 

forme štúdia. 

Oproti predchádzajúcemu akademickému roku počet hodnotení učiteľa a výučby  

klesol. Hodnotenie sa naďalej vykonáva iba elektronickou formou. Táto aplikácia je funkčná 

v akademickom informačnom systéme, anonymita hodnotiacich študentov je zaručená, 

zostáva na študentovi, či túto možnosť využije. Naviac všetci študenti mali možnosť 

vyhodnotiť priebeh pedagogického procesu a svojich učiteľov aj využitím anonymného 

internetového hodnotenia za  pomoci QR kódu. 

 

Hodnotenie úspešnosti štúdia 

 

V akademickom roku 2014/2015 celkový počet študentov, ktorí prekročili štandardnú 

dĺžku štúdia, je 156, čo predstavuje 8,71 %  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 BKaP –  DF 10 študentov, čo predstavuje 13,51 %, 
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- v ŠP K –  DF 9 študentov, čo predstavuje 11,84 %, 

- v ŠP K –  ExF  10 študentov, čo predstavu 43,47 %,  

- v ŠP VVL 85 študentov, čo predstavuje 12,17  %, 

- v ŠP HP 13 študentov, čo predstavuje 12,30 %, 

- v ŠP F 29 študentov, čo predstavuje 4,40 % v danom študijnom programe. 

 

V študijných programoch v anglickom jazyku: 

- v ŠP GVM bolo 226 študentov, z čoho 10 študentov prekročilo štandardnú dĺžku štúdia, 

čo predstavuje 4,42 %, 

- v bakalárskom ŠP náuka o živočíchoch študovalo 29 študentov, z čoho 9 študentov  

prekročilo štandardnú dĺžku štúdia, čo predstavuje 31,03% v danom študijnom programe.  

 

Tvorivá činnosť  

 

 Pedagogickí a vedecko-výskumní pracovníci sú pravidelne každoročne hodnotení formou 

tzv. bodového hodnotenia. Vedenie UVLF v Košiciach v rámci plnenia Dlhodobého zámeru 

Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na roky 2012 – 2017 má za úlohu 

realizovať aj každoročné hodnotenie tvorivých pracovníkov a pracovných kolektívov (ďalej 

len „BH“) na základe kritérií platných pre akreditácie jednotlivých činností vysokých škôl. 

Kritériá BH boli položené v roku 1998, prešli od uvedeného obdobia revíziou a v súčasnosti 

už neodrážali požiadavky kritérií platných pre akreditácie jednotlivých činností vysokých 

škôl. Z uvedeného dôvodu boli vypracované kritériá nového BH, ktorého zásady boli 

prediskutované v pedagogickej komisii a v komisii pre vedecko-výskumnú činnosť UVLF. 

Nové kritériá BH boli schválené Akademickým senátom a Vedeckou radou UVLF v 

Košiciach. Z dôvodu nemožnosti vzájomného objektívneho porovnania činností z rôznych 

oblastí (vedecko-výskumná činnosť, pedagogická činnosť a ostatné činnosti) budú osobitne 

hodnotené oblasti vedecko-výskumnej činnosti, pedagogickej činnosti a ostatných činností 

a dosiahnuté body sa vzájomne nebudú spočítavať. 

Pri bodovom hodnotení sa vychádzalo z 3 základných faktorov: 

1. Kritériá pre vedeckú a publikačnú činnosť striktne kopírujú kritériá Akreditačnej 

komisie. 

2. Do pedagogickej činnosti sa nezapočítavajú body za činnosti, ktoré sú preplácané 

osobitne, ako sú odučené hodiny, štátnicové skúšky. 

3. Osobitne boli bodovo podporené oblasti, ktoré je na UVLF potrebné podporiť, a to e-

learningový materiál a projekty H 2020. 

Výsledky bodového hodnotenia budú v závislosti od finančných možností univerzity 

využité ako objektívny nástroj diferencovaného odmeňovania pracovníkov. 
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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., rektorka, e-mail: jana.mojzisova@uvlf.sk 

prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, e-mail: 

zita.faixova@uvlf.sk 

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

e-mail: juraj.pistl@uvlf.sk 

prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality, e-mail: 

jozef.nagy@uvlf.sk 

MVDr. Martin Tomko, PhD., prorektor pre zahraničné štúdium, e-mail: 

martin.tomko@uvlf.sk 

doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., prorektor pre klinickú činnosť a styk s praxou, e-mail: 

oskar.nagy@uvlf.sk 

Ing. Róbert Schréter, kvestor, e-mail: robert.schreter@uvlf.sk 

PhDr. Ľudmila Kundríková, kancelárka, e-mail: ludmila.kundrikova@uvlf.sk 

 

mailto:zita.faixova@uvlf.sk
mailto:martin.tomko@uvlf.sk
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XIV. SUMÁR 

 

Správa o činnosti Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 

zaznamenáva najdôležitejšie fakty zo života univerzity v roku 2015 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 získané v roku 2015 

zo štrukturálnych fondov EÚ, významné návštevy, účasť univerzity na významných 

medzinárodných podujatiach, významné vedecko-odborné podujatia a významné spoločenské 

a športové podujatia. 
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. Tím expertov EAEVE  v spolupráci s FVE (Federácia veterinárnych lekárov 

Európy) vykonali v dňoch 26. – 30. októbra 2015 medzinárodnú evalváciu a akreditáciu 

študijných programov všeobecné veterinárske lekárstvo a náuka o živočíchoch. Okrem 

prevažujúcich pozitívnych hodnotení tím expertov konštatoval aj niekoľko potenciálnych 

nedostatkov tak v oblasti medzinárodnej evalvácie, ako aj akreditácie. 

Rok 2015 bol posledným rokom dofinancovania a ukončenia odborných aktivít 

jednotlivých  schválených projektových zámerov v rámci programového obdobia 2007 – 2013 

a prípravy záverečných žiadostí o platbu a  záverečných monitorovacích správ. 
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XV. PRÍLOHY 

 

Príloha č. 1  

 

Prehľad zmien vnútorných predpisov v roku 2015 

 

1.      Vnútorný predpis č. 4 –  Pravidlá hospodárenia UVLF v Košiciach 

1. Vnútorný predpis č.  9 –  Organizačný poriadok UVLF v Košiciach 

2. Vnútorný predpis č. 10 –  Register študentov UVLF v Košiciach 

3. Vnútorný predpis č. 17 –  Vnútorný mzdový predpis UVLF v Košiciach 

4. Vnútorný predpis č. 18 –  Smernica o verejnom obstarávaní  

5. Vnútorný predpis č. 19 –  Smernica o autodoprave na UVLF v Košiciach  

6. Vnútorný predpis č. 23 – Smernica o odpisovaní dlhodobého majetku UVLF 

v Košiciach (Odpisový plán) 

7. Vnútorný predpis č. 30 – Smernica o poskytovaní cestovných náhrad na UVLF v 

Košiciach 

8. Vnútorný predpis č. 38 – Školné a poplatky spojené o štúdiom na UVLF v Košiciach 

platné  na akademický rok 2015/2016 

9. Vnútorný predpis č. 59 –  Zásady rigorózneho konania v študijnom programe farmácia 

na UVLF v Košiciach 

10. Vnútorný predpis č. 60 – Smernica o podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov 

v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním 

protispoločenskej činnosti 

11. Vnútorný predpis č. 61 –  Smernica o používaní pečiatok na UVLF v Košiciach 

12. Vnútorný predpis č. 62 – Smernica na určenie zakázaných prác a pracovísk ženám 

a mladistvým zamestnancom  

13. Domový poriadok Študentských domovov UVLF v Košiciach 
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Príloha č. 2 

 

Implementované projekty financované zo ŠF EÚ na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach  

v horizonte rokov 2008 - 2015 

        Zazmluvnené celkové oprávnené výdavky projektu k 12/2015 v € smerované do :  

P. č. 
 

Názov projektu 
 

Kód  
Výzvy 
OPVaV 
resp. 
OPV 

Kód ITMS 
projektu  

Zariadenie, 
vybavenie,  
poistenie 
majetku 

Stavebné  
úpravy 
vrátane 

stavebného 
 dozora a 

projekčnej  
činnosti 

Personálne  
výdavky 

Ostatné  
výdavky,  

spotrebný 
materiál 

Publicita  
a 

informovanosť 

Monitoring  
a 

 hodnotenie 

 

Spolu  

v € 

Operačný program Výskum a vývoj 

1. 
INFEKTZOON - Centrum excelentnosti 
pre nákazy zvierat a zoonózy 

OPVaV-2.1/01- 
SORO 26220120002 1 102 800,57 121 479,09 48 561,04 1 676,29 3 966,67 14 605,32 1 293 088,98 

2. 
Centrum excelentnosti pre  
parazitológiu 

OPVaV-2.1/01- 
SORO 26220120022 47 075,21 0,00 8 603,86 0,00 0,00 0,00 55 679,07 

3. 
Centrum excelentnosti biomedicínskych  
technológií 

OPVaV-2.1/03- 
SORO 26220120066 732 100,00 0,00 76 020,00 116 200,00 0,00 0,00 924 320,00 

4. 

Pokročilé implantáty s naočkovanými  
kmeňovými bunkami na regeneráciu  
a rekonštrukciu tvrdých tkanív 

OPVaV-2.2/01- 
SORO 26220220032 20 270,00 0,00 21 880,00 52 300,00 0,00 0,00 94 450,00 

5. 
Tvorba a vývoj diagnostického postupu  
pri liečbe traumou poškodenej miechy 

OPVaV-2.2./04- 
SORO 26220220127 138 457,03 0,00 63 485,40 41 806,11 0,00 0,00 243 748,54 

6. 

Zvýšenie kvality vzdelávania, rozšírením a  
modernizáciou IKT sietí a zariadení na UVL v 
Košiciach 

OPVaV-5.1/02- 
SORO 26250120023 3 804 463,59 1 222 799,20 15 767,05 0,00 6 638,79 29 874,47 5 079 543,10 

7. 

Zvýšenie kvality vzdelávania, rozšírením a  
modernizáciou IKT sietí a zariadení na UVL v 
Košiciach II. 

OPVaV-5.1/03- 
SORO 26250120032 4 123 104,20 1 759 012,07 0,00 0,00 7 000,00 0,00 5 889 116,27 

8. 

Zvýšenie kvality vzdelávania na UVLF v Košiciach  
rekonštrukciou výukových priestorov, dobudovaním 
infraštruktúry a IKT 

OPVaV-5.1/04- 
SORO 26250120057 1 201 611,53 2 535 578,35 21 646,00 0,00 3 500,00 0,00 3 762 335,88 

9. 
Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové 
doplnky  

OPVaV-2.2/06- 
SORO 26220220152 660 596,80 0,00 65 823,97 173 566,77 0,00 0,00 899 987,54 

10. 
Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach 
(MediPark) 

OPVaV-2.2/08- 
RO 26220220185 4 316 886,32 3 817 557,25 147 140,00 0,00 1 000,00 0,00 8 282 583,57 

11. 
Obnova výskumnej a vývojovej infraštruktúry a 
prístrojového vybavenia na UVLF 

OPVaV-1.1/02-
SORO 26210120028 2 855 638,74 282 057,61 3 150,00 3 520,00 1 000,00 0,00 3 145 366,35 
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12. 

Skvalitnenie vzdelávacieho procesu na UVLF 
stavebnými úpravami, digitalizáciou knižničného 
fondu a vybudovaním IKT učebne biomedicínskej 
analytiky 

OPVaV-5.1/05- 
SORO 26250120069 1 823 469,51 644 950,03 16 000,00 329,00 3 250,00 0,00 2 487 998,54 

  Spolu za Operačný program Výskum a vývoj :      
20 826 
473,50 

10 383 
433,60 488 077,32 389 398,17 26 355,46 44 479,79 

32 158 
217,84 

Operačný program Vzdelávanie 

1.  
Nové študijné programy  
a vzdelávanie na UVLF 

OPV-1.2/01- 
SORO 26110230036 134 099,98 0,00 727 248,00 178 650,00 10 000,00 0,00 1 049 997,98 

2. 
UVLF zvyšuje kvalitu 
 svojho vzdelávania  

OPV-1.2/02- 
SORO 26110230064 95 720,34 0,00 292 548,20 153 380,00 15 168,96 8 670,00 565 487,50 

  Spolu za Operačný program Vzdelávanie :      229 820,32 0,00 
1 019 

796,20 332 030,00 25 168,96 8 670,00 1 615 485,48 

Spolu za Operačný program  
Výskum a vývoj a Vzdelávanie   

21 056 
293,82 

10 383 
433,60 

1 507 
873,52 721 428,17 51 524,42 53 149,79 

33 773 
703,32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

 

Príloha č. 3 

Zoznam  projektov podaných na základe výzvy APVV - 2015 

por.č. číslo žiadosti zodpovedný riešiteľ za UVLF názov projektu 

typ 
projektu     

zákl. výsk./ 
aplik. výsk. 

 žiadaná 
suma pre 

UVLF                             
v € 

poznámka 
finančné prostriedky v € 
plánované pre partnera 

1. 
APVV-15-
0134 

doc. MVDr. Alexandra Valenčáková, 
PhD. 

Genetická diverzita 
vybraných medicínsky 
dôležitých nových a 
novo sa objavujúcich 
patogénov so 
zoonóznym 
potenciálom. ZV 88 364,00 

hlavný riešiteľ:                          
Univerzita P.J. Šafárika 

Košice 

  

2 
APVV-15-
0135 MVDr. Csilla Tóthová, PHD. 

Bielkoviny krvného séra 
a ich využitie pri 
hodnotení porúch 
zdravotného stavu u 
hospodárskych zvierat. ZV 221 641,00 

  

  

3. 
APVV-15-
0138 doc. MVDr. Eva Petrovová, PhD. 

Chorioalantoická 
membrána ako in vivo 
model pre štúdium 
angiogenézy 
biopolymérnych 
substrátov. ZV 203 370,00 

partner:                                                
Ústav materiálového 

výskumu SAV 

pre partnera:  45 685,00 

4. 
APVV-15-
0165 prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc. 

Štúdium imunitných 
mechanizmov pri 
znižovaní výskytu 
Campylobacter jejuni v 
čreve hydiny aplikáciou 
probiotík. ZV 199 064,00 

partner:                                        
Národné 

poľnohospodárske a 
potravinárske centrum  

pre partnera:  49 443,00 

5. 
APVV-15-
0305 MVDr. Eva Styková, PhD. 

Terapeutická a 
preventívna 
rekolonizácia kožného 
ekosystému pri 
dermatitídach u koní. AV 247 938,00     
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6. 
APVV-15-
0341 doc. MVDr. Eva Petrovová, PhD. 

Injektovateľné kalcium 
fosfátovo-
kremičitanové 
biocementy. ZV 91 690,00 

hlavný riešiteľ:                                              
Ústav materiálového 

výskumu SAV                                                        
spoluriešiteľ:      

Neurobiologický ústav 
SAV   

7. 
APVV-15-
0377 doc. MVDr. Radomíra Nemcová, PhD.  

Synergický účinok 
sekundárnych 
metabolitov rastlín a 
produktov 
probiotických baktérií 
na inhibíciu biofilm 
tvoriacich patogénov. ZV 453 466,00 

  

  

8. 
APVV-15-
0381 prof. MVDr. Jaroslav Legáth, PhD. 

Vplyv nízkych 
koncentrácií 
organofosfátových 
insekticídov na vybrané 
biologické funkcie u 
profesionálne 
exponovaných 
pracovníkov AV 28 286,00 

 hlavný riešiteľ :                        
Univerzitná nemocnica 

L.Pasteura Košice          
spoluriešiteľ:                   

Univerzita P.J. Šafárika 

  

9. 
APVV-15-
0385 doc. MVDr. Jana Kotfferová, PhD. 

Štúdium temperamentu 
psov za účelom 
determinácie 
individuálnych 
behaviorálnych 
charakteristík. ZV 244 529,00     

10. 
APVV-15-
0415 prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc. 

Viróm 
gastrointestinálneho 
traktu ošípaných a 
diviakov: Identifikácia a 
analýza vírusových 
agensov. ZV 229 700,00     

11. 
APVV-15-
0520 RNDr. Monika Šuleková, PhD. 

Inteligentné 
nanopórovité systémy 
ako nosiče liečiv. ZV 56  224,00 

 hlavný riešiteľ :                        
Univerzita P.J. Šafárika 
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12. 
APVV-15-
0613 MVDr. Aladár Maďari, PhD. 

Štúdium funkčného bio-
implantátov a 
kmeňových buniek  pre 
regeneráciu CNS. ZV 69 982,00 

 hlavný riešiteľ:                        
Neurobiologický ústav 

SAV 
  

13. 
APVV-15-
0566 MVDr. Vladimír Petrilla, PhD. 

Toxikologické, 
cytotoxické a 
biochemické aspekty 
vybraných hadích 
jedov. ZV 234 500,00 

 partner:                            
Univerzita P.J. Šafárika 

pre partnera:  12 750,00 

14. 
APVV-15-
0614 MVDr. Rudolf Hromada, PhD. 

Mikrobiálny a 
parazitárna záťaž 
životného prostredia v 
chove dojníc 
produkujúcom 
hnojovicu a riešenie 
biosecurity v prípade 
výskytu infekčných 
agensov v chove. 

ZV 

198 669,00 

partner 1:                                        
Parazitologický ústav 

SAV  partner2:                                     
Štátny veterinárny a 

potravinový ústav   
pre partnera 1:  58 492,00                      
pre partnera 2:  50 029,00 

15. 
APVV-15-
0638 doc. MVDr. Milan Vasiľ, PhD. 

Možnosti redukcie 
výskytu mastitíd 
prežúvavcov 
stafylokokovej a 
streptokokovej 
etiológie s dopadom na 
produkciu mlieka. AV 249 962,00     

16. 
APVV-15-
0642 RNDr. Jarmila Harvanová, PhD. 

Vplyv zmien rastových 
podmienok na obsah 
liečivých a biologicky 
aktívnych látok v 
hubách rodu Cordyceps 
(Fr.) Link. ZV 132 752,00 

partner:                                                  
Technická univerzita                    

vo Zvolene 
pre partnera:  76 919,00  

17. 
APVV-15-
0646 MVDr. Tomáš Csank, PhD. 

Vírusové, bakteriálne a 
parazitárne vektormi 
prenášané 
zanedbávané patogény 
so zoonotickým 
potenciálom na 
Slovensku. ZV 95 000,00 

hlavný riešiteľ:      
Parazitologický ústav 

SAV partner:                            
Univerzita P.J. Šafárika 
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18. 
APVV-15-
0672 doc. MVDr. Ján Venglovský, PhD. 

Technológia 
ekologického 
spracovania 
čistiarenských kalov na 
hygienicky nezávadné 
hnojivo. ZV 74 419,00 

 hlavný riešiteľ:                        
Parazitologický ústav 

SAV 

  

19. 
APVV-15-
0683 MVDr. František Zigo, PhD. 

Faktory podmieňujúce 
zdravotný stav mliečnej 
žľazy prežúvavcov a ich 
vplyv na zloženie a 
kvalitu mlieka. AV 249 421,00     

        

        

        Celková žiadaná suma pre UVLF 3 312 753,0 € 
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k výročnej správe o činnosti vysokej školy 
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Tabuľka č. 1: Počet študentov vysokej školy k 31. 10. 2015 

Vysoká škola 
Stupeň                        

štúdia 

Denná forma Externá forma Spolu 

občania SR z toho ženy cudzinci z toho ženy občania SR z toho ženy cudzinci z toho ženy spolu z toho ženy 

fakulta1 1 201 164 31 27 32 27 2 2 266 220 

  2 32 28 0 0 0 0 0 0 32 28 

  1+2 1445 1183 242 187 0 0 0 0 1687 1370 

  3 95 68 5 4 48 20 1 1 149 93 

spolu fakulta 1 1773 1443 278 218 80 47 3 3 2134 1711 

spolu podľa 

stupňov 

1 201 164 31 27 32 27 2 2 266 220 

2 32 28 0 0 0 0 0 0 32 28 

1+2 1445 1183 242 187 0 0 0 0 1687 1370 

3 95 68 5 4 48 20 1 1 149 93 

spolu vysoká škola  1773 1443 278 218 80 47 3 3 2134 1711 

            1+2 - študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona 
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Tabuľka č. 1a: Vývoj počtu študentov 

(stav k 31.10. daného roka) 
Denná forma 

Stupeň 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

1 232 231 244 222 169 161 

2 32 25 30 18 6 6 

1+2 1687 1686 1657 1640 1731 1696 

3 100 107 107 117 120 114 

Spolu 2051 2049 2038 1997 2026 1977 

Externá forma 

Stupeň 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

1 34 48 74 106 118 122 

2 0 9 9 0 0 0 

1+2 0 0 0 0 0 0 

3 49 48 47 48 66 58 

Spolu 83 105 130 154 184 180 

V dennej aj v externej forme spolu 

Rok 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

1 266 279 318 328 287 283 

2 32 34 39 18 6 6 

1+2 1687 1686 1657 1640 1731 1696 

3 149 155 154 165 186 172 

Spolu 2134 2154 2168 2151 2210 2157 

       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 2014/2015 

Vysoká škola 
Stupeň 

štúdia 

Denná forma Externá forma Spolu 

občania 

SR 

z 

toho 

ženy cudzinci 

z 

toho 

ženy 

občania 

SR 

z 

toho 

ženy cudzinci 

z 

toho 

ženy spolu 

z 

toho 

ženy 

fakulta1 1 46 39 21 19 16 10     83 68 

  2 13 9 0 0 9 7     22 16 

  1+2 234 194 31 23         265 217 

  3 9 8 0 0 1 1 1 1 11 10 

Spolu fakulta 1 302 250 52 42 26 18 1 1 381 311 

Spolu podľa 

stupňov 1 46 39 21 19 16 10 0 0 83 68 

  2 13 9 0 0 9 7 0 0 22 16 

  1+2 234 194 31 23 0 0 0 0 265 217 

  3 9 8 0 0 1 1 1 1 11 10 

Spolu vysoká škola  302 250 52 42 26 18 1 1 381 311 

            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 na spojenom prvom 

a druhom stupni v roku 2015 

Denná forma 

Podskupina študijných odborov 
Plánovaný 

počet 

Počet 

prihlášok 
Účasť Prijatie Zápis 

Prihlášky/ 

plán 

Prijatie/                

účasť 

Zápis/            

prijatie 

Zápis/                  

plán 

učiteľstvo, vychovávateľstvo a 

pedagogické vedy 

     

0,0 0,0 0,0 0,0 

humanitné vedy 

     

0,0 0,0 0,0 0,0 

umenie 

     

0,0 0,0 0,0 0,0 

spoločenské a behaviorálne vedy 

     

0,0 0,0 0,0 0,0 

žurnalistika a informácie 

     

0,0 0,0 0,0 0,0 

ekonómia a manažment 

     

0,0 0,0 0,0 0,0 

právo 

     

0,0 0,0 0,0 0,0 

vedy o neživej prírode 

     

0,0 0,0 0,0 0,0 

vedy o živej prírode 

     

0,0 0,0 0,0 0,0 

ekologické a environmentálne vedy 

     

0,0 0,0 0,0 0,0 

architektúra a staviteľstvo 

     

0,0 0,0 0,0 0,0 

konštrukčné inžinierstvo, technológie, 

výroba a komunikácie 

     

0,0 0,0 0,0 0,0 

poľnohospodárstvo 

     

0,0 0,0 0,0 0,0 

lesníctvo 

     

0,0 0,0 0,0 0,0 

veterinárske vedy 320 539 473 446 316 1,7 0,9 0,7 1,0 

vodné hospodárstvo 

     

0,0 0,0 0,0 0,0 

lekárske vedy 

     

0,0 0,0 0,0 0,0 

zubné lekárstvo 

     

0,0 0,0 0,0 0,0 

farmaceutické vedy 150 414 362 222 136 2,8 0,6 0,6 0,9 
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nelekárske zdravotnícke vedy 

     

0,0 0,0 0,0 0,0 

osobné služby 

     

0,0 0,0 0,0 0,0 

dopravné a poštové služby 

     

0,0 0,0 0,0 0,0 

bezpečnostné služby 

     

0,0 0,0 0,0 0,0 

obrana a vojenstvo 

     

0,0 0,0 0,0 0,0 

logistika 

     

0,0 0,0 0,0 0,0 

matematika a štatistika 

     

0,0 0,0 0,0 0,0 

informatické vedy, informačné a 

komunikačné technológie 

     

0,0 0,0 0,0 0,0 

Spolu 470 953 835 668 452 2,0 0,8 0,7 1,0 

          Externá forma 

Podskupina študijných odborov 
Plánovaný 

počet 

Počet 

prihlášok 
Účasť Prijatie Zápis 

Prihlášky/ 

plán 

Prijatie/                

účasť 

Zápis/            

prijatie 

Zápis/                  

plán            

učiteľstvo, vychovávateľstvo a 

pedagogické vedy           0,0 0,0 0,0 0,0 

humanitné vedy           0,0 0,0 0,0 0,0 

umenie           0,0 0,0 0,0 0,0 

spoločenské a behaviorálne vedy           0,0 0,0 0,0 0,0 

žurnalistika a informácie           0,0 0,0 0,0 0,0 

ekonómia a manažment           0,0 0,0 0,0 0,0 

právo           0,0 0,0 0,0 0,0 

vedy o neživej prírode           0,0 0,0 0,0 0,0 

vedy o živej prírode           0,0 0,0 0,0 0,0 

ekologické a environmentálne vedy 
          0,0 0,0 0,0 0,0 
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architektúra a staviteľstvo           0,0 0,0 0,0 0,0 

konštrukčné inžinierstvo, 

technológie, výroba a komunikácie           0,0 0,0 0,0 0,0 

poľnohospodárstvo           0,0 0,0 0,0 0,0 

lesníctvo           0,0 0,0 0,0 0,0 

veterinárske vedy 60 27 19 19 11 0,5 1,0 0,6 0,2 

vodné hospodárstvo 

     
0,0 0,0 0,0 0,0 

lekárske vedy 

     
0,0 0,0 0,0 0,0 

zubné lekárstvo 

     
0,0 0,0 0,0 0,0 

farmaceutické vedy 

     
0,0 0,0 0,0 0,0 

nelekárske zdravotnícke vedy 

     
0,0 0,0 0,0 0,0 

osobné služby 

     
0,0 0,0 0,0 0,0 

dopravné a poštové služby 

     
0,0 0,0 0,0 0,0 

bezpečnostné služby 

     
0,0 0,0 0,0 0,0 

obrana a vojenstvo 

     
0,0 0,0 0,0 0,0 

logistika 

     
0,0 0,0 0,0 0,0 

matematika a štatistika 

     

0,0 0,0 0,0 0,0 

informatické vedy, informačné a 

komunikačné technológie 

     
0,0 0,0 0,0 0,0 

Spolu 60 27 19 19 11 0,5 1,0 0,6 0,2 

 

 

 

 

 

 

 

         



119 

  

 

 

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 

 učiteľstvo, vychovávateľstvo a 

pedagogické vedy 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

 humanitné vedy 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

 umenie 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

 spoločenské a behaviorálne vedy 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

 žurnalistika a informácie 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

 ekonómia a manažment 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

 právo 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

 vedy o neživej prírode 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

 vedy o živej prírode 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

 
ekologické a environmentálne vedy 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

 architektúra a staviteľstvo 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

 konštrukčné inžinierstvo, 

technológie, výroba a komunikácie 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

 poľnohospodárstvo 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

 lesníctvo 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

 veterinárske vedy 122 89 89 84 21,6 18,1 19,1 25,7 

 vodné hospodárstvo 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

 lekárske vedy 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 
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zubné lekárstvo 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

 farmaceutické vedy 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

 nelekárske zdravotnícke vedy 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

 osobné služby 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

 dopravné a poštové služby 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

 bezpečnostné služby 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

 obrana a vojenstvo 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

 logistika 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

 matematika a štatistika 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

 informatické vedy, informačné a 

komunikačné technológie 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

 Spolu 122 89 89 84 12,4 10,4 13,0 18,1 
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Tabuľka č. 3b: Prijímacie konanie na študijné programy na druhom stupni v roku 2015 

 
Denná forma 

Podskupina študijných odborov 
Plánovaný 

počet 

Počet 

prihlášok 
Účasť Prijatie Zápis 

Prihlášky/ 

plán 

Prijatie/                

účasť 

Zápis/            

prijatie 

Zápis/                  

plán            

učiteľstvo, vychovávateľstvo a 

pedagogické vedy 

     
0,0 0,0 0,0 0,0 

humanitné vedy 

     
0,0 0,0 0,0 0,0 

umenie 

     
0,0 0,0 0,0 0,0 

spoločenské a behaviorálne vedy 

     
0,0 0,0 0,0 0,0 

žurnalistika a informácie 

     
0,0 0,0 0,0 0,0 

ekonómia a manažment 

     
0,0 0,0 0,0 0,0 

právo 

     
0,0 0,0 0,0 0,0 

vedy o neživej prírode 

     
0,0 0,0 0,0 0,0 

vedy o živej prírode 

     

0,0 0,0 0,0 0,0 

ekologické a environmentálne 

vedy 

     
0,0 0,0 0,0 0,0 

architektúra a staviteľstvo 

     

0,0 0,0 0,0 0,0 

konštrukčné inžinierstvo, 

technológie, výroba a 

komunikácie 

     

0,0 0,0 0,0 0,0 

poľnohospodárstvo 

     
0,0 0,0 0,0 0,0 

lesníctvo 

     
0,0 0,0 0,0 0,0 

veterinárske vedy 20 22 21 21 21 1,1 1,0 1,0 1,1 

vodné hospodárstvo 

     
0,0 0,0 0,0 0,0 

lekárske vedy 

     

0,0 0,0 0,0 0,0 
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zubné lekárstvo 

     
0,0 0,0 0,0 0,0 

farmaceutické vedy 

     

0,0 0,0 0,0 0,0 

nelekárske zdravotnícke vedy 

     
0,0 0,0 0,0 0,0 

osobné služby 

     
0,0 0,0 0,0 0,0 

dopravné a poštové služby 

     
0,0 0,0 0,0 0,0 

bezpečnostné služby 

     
0,0 0,0 0,0 0,0 

obrana a vojenstvo 

     

0,0 0,0 0,0 0,0 

logistika 

     
0,0 0,0 0,0 0,0 

matematika a štatistika 

     

0,0 0,0 0,0 0,0 

informatické vedy, informačné a 

komunikačné technológie 

     
0,0 0,0 0,0 0,0 

Spolu 20 22 21 21 21 1,1 1,0 1,0 1,1 

          Externá forma 

Podskupina študijných odborov 
Plánovaný 

počet 

Počet 

prihlášok 
Účasť Prijatie Zápis 

Prihlášky/ 

plán 

Prijatie/                

účasť 

Zápis/            

prijatie 

Zápis/                  

plán            

učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické 

vedy           0,0 0,0 0,0 0,0 

humanitné vedy           0,0 0,0 0,0 0,0 

umenie           0,0 0,0 0,0 0,0 

spoločenské a behaviorálne vedy 
          0,0 0,0 0,0 0,0 

žurnalistika a informácie           0,0 0,0 0,0 0,0 

ekonómia a manažment           0,0 0,0 0,0 0,0 

právo           0,0 0,0 0,0 0,0 

vedy o neživej prírode           0,0 0,0 0,0 0,0 

vedy o živej prírode           0,0 0,0 0,0 0,0 
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ekologické a environmentálne vedy 
          0,0 0,0 0,0 0,0 

architektúra a staviteľstvo           0,0 0,0 0,0 0,0 

konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba 

a komunikácie 
          0,0 0,0 0,0 0,0 

poľnohospodárstvo           0,0 0,0 0,0 0,0 

lesníctvo           0,0 0,0 0,0 0,0 

veterinárske vedy 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

vodné hospodárstvo           0,0 0,0 0,0 0,0 

lekárske vedy           0,0 0,0 0,0 0,0 

zubné lekárstvo           0,0 0,0 0,0 0,0 

farmaceutické vedy           0,0 0,0 0,0 0,0 

nelekárske zdravotnícke vedy           0,0 0,0 0,0 0,0 

osobné služby           0,0 0,0 0,0 0,0 

dopravné a poštové služby           0,0 0,0 0,0 0,0 

bezpečnostné služby           0,0 0,0 0,0 0,0 

obrana a vojenstvo           0,0 0,0 0,0 0,0 

logistika           0,0 0,0 0,0 0,0 

matematika a štatistika           0,0 0,0 0,0 0,0 

informatické vedy, informačné a komunikačné 

technológie           0,0 0,0 0,0 0,0 

Spolu 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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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 

 učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické 

vedy         0,0 0,0 0,0 0,0 

 humanitné vedy         0,0 0,0 0,0 0,0 

 umenie         0,0 0,0 0,0 0,0 

 
spoločenské a behaviorálne vedy 

        0,0 0,0 0,0 0,0 

 žurnalistika a informácie         0,0 0,0 0,0 0,0 

 ekonómia a manažment         0,0 0,0 0,0 0,0 

 právo         0,0 0,0 0,0 0,0 

 vedy o neživej prírode         0,0 0,0 0,0 0,0 

 vedy o živej prírode         0,0 0,0 0,0 0,0 

 
ekologické a environmentálne vedy 

        0,0 0,0 0,0 0,0 

 architektúra a staviteľstvo         0,0 0,0 0,0 0,0 

 
konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba 

a komunikácie 
        0,0 0,0 0,0 0,0 

 poľnohospodárstvo         0,0 0,0 0,0 0,0 

 lesníctvo         0,0 0,0 0,0 0,0 

 veterinárske vedy 17 17 17 17 77,3 81,0 81,0 81,0 

 vodné hospodárstvo         0,0 0,0 0,0 0,0 

 lekárske vedy         0,0 0,0 0,0 0,0 
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zubné lekárstvo         0,0 0,0 0,0 0,0 

 farmaceutické vedy         0,0 0,0 0,0 0,0 

 nelekárske zdravotnícke vedy         0,0 0,0 0,0 0,0 

 osobné služby         0,0 0,0 0,0 0,0 

 dopravné a poštové služby         0,0 0,0 0,0 0,0 

 bezpečnostné služby         0,0 0,0 0,0 0,0 

 obrana a vojenstvo         0,0 0,0 0,0 0,0 

 logistika         0,0 0,0 0,0 0,0 

 matematika a štatistika         0,0 0,0 0,0 0,0 

 informatické vedy, informačné a komunikačné 

technológie         0,0 0,0 0,0 0,0 

 Spolu 17 17 17 17 77,3 81,0 81,0 81,0 

 
 

         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 

 učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické 

vedy         0,0 0,0 0,0 0,0 

 humanitné vedy         0,0 0,0 0,0 0,0 

 umenie         0,0 0,0 0,0 0,0 

 
spoločenské a behaviorálne vedy 

        0,0 0,0 0,0 0,0 

 žurnalistika a informácie         0,0 0,0 0,0 0,0 

 ekonómia a manažment         0,0 0,0 0,0 0,0 
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právo         0,0 0,0 0,0 0,0 

 vedy o neživej prírode         0,0 0,0 0,0 0,0 

 vedy o živej prírode         0,0 0,0 0,0 0,0 

 
ekologické a environmentálne vedy 

        0,0 0,0 0,0 0,0 

 architektúra a staviteľstvo         0,0 0,0 0,0 0,0 

 
konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba 

a komunikácie 
        0,0 0,0 0,0 0,0 

 poľnohospodárstvo         0,0 0,0 0,0 0,0 

 lesníctvo         0,0 0,0 0,0 0,0 

 veterinárske vedy         0,0 0,0 0,0 0,0 

 vodné hospodárstvo         0,0 0,0 0,0 0,0 

 lekárske vedy         0,0 0,0 0,0 0,0 

 zubné lekárstvo         0,0 0,0 0,0 0,0 

 farmaceutické vedy         0,0 0,0 0,0 0,0 

 nelekárske zdravotnícke vedy         0,0 0,0 0,0 0,0 

 osobné služby         0,0 0,0 0,0 0,0 

 dopravné a poštové služby         0,0 0,0 0,0 0,0 

 bezpečnostné služby         0,0 0,0 0,0 0,0 

 obrana a vojenstvo         0,0 0,0 0,0 0,0 

 logistika         0,0 0,0 0,0 0,0 

 matematika a štatistika         0,0 0,0 0,0 0,0 

 informatické vedy, informačné a komunikačné 

technológie         0,0 0,0 0,0 0,0 

 Spolu 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  



127 

  

Tabuľka č. 3c: Prijímacie konanie na študijné programy na treťom stupni v roku 2015 

Denná forma 

Podskupina študijných 

odborov 

Plánovaný 

počet 

Počet 

prihlášok 
Účasť Prijatie Zápis 

Prihlášky/ 

plán 

Prijatie/                

účasť 

Zápis/            

prijatie 

Zápis/                  

plán            

učiteľstvo, 

vychovávateľstvo a 

pedagogické vedy 

     
0,0 0,0 0,0 0,0 

humanitné vedy 

     
0,0 0,0 0,0 0,0 

umenie 

     
0,0 0,0 0,0 0,0 

spoločenské a 

behaviorálne vedy 

     
0,0 0,0 0,0 0,0 

žurnalistika a informácie 

     
0,0 0,0 0,0 0,0 

ekonómia a manažment 

     

0,0 0,0 0,0 0,0 

právo 

     
0,0 0,0 0,0 0,0 

vedy o neživej prírode 

     
0,0 0,0 0,0 0,0 

vedy o živej prírode 2 2 2 2 2 1,0 1,0 1,0 1,0 

ekologické a 

environmentálne vedy 

     

0,0 0,0 0,0 0,0 

architektúra a staviteľstvo 

     
0,0 0,0 0,0 0,0 

konštrukčné inžinierstvo, 

technológie, výroba a 

komunikácie 

     
0,0 0,0 0,0 0,0 

poľnohospodárstvo 

     
0,0 0,0 0,0 0,0 

lesníctvo 

     
0,0 0,0 0,0 0,0 

veterinárske vedy 23 23 23 15 15 1,0 0,7 1,0 0,7 

vodné hospodárstvo 

     

0,0 0,0 0,0 0,0 
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lekárske vedy 2 2 2 1 1 1,0 0,5 1,0 0,5 

zubné lekárstvo 

     

0,0 0,0 0,0 0,0 

farmaceutické vedy 

     
0,0 0,0 0,0 0,0 

nelekárske zdravotnícke 

vedy 

     
0,0 0,0 0,0 0,0 

osobné služby 

     

0,0 0,0 0,0 0,0 

dopravné a poštové služby 

     
0,0 0,0 0,0 0,0 

bezpečnostné služby 

     
0,0 0,0 0,0 0,0 

obrana a vojenstvo 

     
0,0 0,0 0,0 0,0 

logistika 

     
0,0 0,0 0,0 0,0 

matematika a štatistika 

     

0,0 0,0 0,0 0,0 

informatické vedy, 

informačné a komunikačné 

technológie 

     
0,0 0,0 0,0 0,0 

Spolu 27 27 27 18 18 1,0 0,7 1,0 0,7 

          Externá forma 

Podskupina 

študijných odborov 

Plánovaný 

počet 

Počet 

prihlášok 
Účasť Prijatie Zápis 

Prihlášky/ 

plán 

Prijatie/                

účasť 

Zápis/            

prijatie 
Zápis/                  plán            

učiteľstvo, 

vychovávateľstvo a 

pedagogické vedy           0,0 0,0 0,0 0,0 

humanitné vedy           0,0 0,0 0,0 0,0 

umenie           0,0 0,0 0,0 0,0 

spoločenské a 

behaviorálne vedy           0,0 0,0 0,0 0,0 

žurnalistika a 

informácie           0,0 0,0 0,0 0,0 
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ekonómia a 

manažment           0,0 0,0 0,0 0,0 

právo           0,0 0,0 0,0 0,0 

vedy o neživej 

prírode           0,0 0,0 0,0 0,0 

vedy o živej prírode           0,0 0,0 0,0 0,0 

ekologické a 

environmentálne 

vedy           0,0 0,0 0,0 0,0 

architektúra a 

staviteľstvo           0,0 0,0 0,0 0,0 

konštrukčné 

inžinierstvo, 

technológie, výroba 

a komunikácie           0,0 0,0 0,0 0,0 

poľnohospodárstvo           0,0 0,0 0,0 0,0 

lesníctvo           0,0 0,0 0,0 0,0 

veterinárske vedy 7 7 7 7 7 1,0 1,0 1,0 1,0 

vodné hospodárstvo           0,0 0,0 0,0 0,0 

lekárske vedy           0,0 0,0 0,0 0,0 

zubné lekárstvo           0,0 0,0 0,0 0,0 

farmaceutické vedy           0,0 0,0 0,0 0,0 

nelekárske 

zdravotnícke vedy           0,0 0,0 0,0 0,0 

osobné služby           0,0 0,0 0,0 0,0 

dopravné a poštové 

služby           0,0 0,0 0,0 0,0 

bezpečnostné 

služby           0,0 0,0 0,0 0,0 
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obrana a vojenstvo           0,0 0,0 0,0 0,0 

logistika           0,0 0,0 0,0 0,0 

matematika a 

štatistika           0,0 0,0 0,0 0,0 

informatické vedy, 

informačné a 

komunikačné 

technológie           0,0 0,0 0,0 0,0 

Spolu 7 7 7 7 7 1,0 1,0 1,0 1,0 

          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 

 učiteľstvo, 

vychovávateľstvo a 

pedagogické vedy 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

 humanitné vedy 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

 umenie 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

 spoločenské a 

behaviorálne vedy 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

 žurnalistika a 

informácie 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

 ekonómia a 

manažment 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

 právo 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

 vedy o neživej 

prírode 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 
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vedy o živej prírode 1 1 1 1 50,0 50,0 50,0 50,0 

 ekologické a 

environmentálne 

vedy 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

 architektúra a 

staviteľstvo 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

 konštrukčné 

inžinierstvo, 

technológie, výroba 

a komunikácie 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

 poľnohospodárstvo 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

 lesníctvo 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

 veterinárske vedy 22 22 16 16 73,3 73,3 72,7 72,7 

 vodné hospodárstvo 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

 lekárske vedy 2 2 1 1 100,0 100,0 100,0 100,0 

 zubné lekárstvo 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

 farmaceutické vedy 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

 nelekárske 

zdravotnícke vedy 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

 osobné služby 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

 dopravné a poštové 

služby 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

 bezpečnostné 

služby 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

 obrana a vojenstvo 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

 logistika 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

 matematika a 

štatistika 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 
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informatické vedy, 

informačné a 

komunikačné 

technológie   

   

0,0 0,0 0,0 0,0 

 Spolu 25 25 18 18 73,5 73,5 72,0 72,0 

 

          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 

 učiteľstvo, 

vychovávateľstvo a 

pedagogické vedy 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

 humanitné vedy 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

 umenie 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

 spoločenské a 

behaviorálne vedy 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

 žurnalistika a 

informácie 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

 ekonómia a 

manažment 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

 právo 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

 vedy o neživej 

prírode 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

 vedy o živej prírode 1 1 1 1 50,0 50,0 50,0 50,0 

 ekologické a 

environmentálne 

vedy 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 
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architektúra a 

staviteľstvo 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

 konštrukčné 

inžinierstvo, 

technológie, výroba 

a komunikácie 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

 poľnohospodárstvo 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

 lesníctvo 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

 veterinárske vedy 8 8 6 6 26,7 26,7 27,3 27,3 

 vodné hospodárstvo 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

 lekárske vedy 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

 zubné lekárstvo 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

 farmaceutické vedy 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

 nelekárske 

zdravotnícke vedy 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

 osobné služby 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

 dopravné a poštové 

služby 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

 bezpečnostné 

služby 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

 obrana a vojenstvo 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

 logistika 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

 matematika a 

štatistika 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

 informatické vedy, 

informačné a 

komunikačné 

technológie 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

 Spolu 9 9 7 7 26,5 26,5 28,0 28,0 
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Tabuľka č. 4: Počet študentov uhrádzajúcich školné (ak. rok 2014/2015) 

 

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 

2014/2015 

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 60   13 47 0 1 9 9 

  2 0   0 0 0 0 0 0 

  1+2 353   127 226 7 9 35 35 

  3 10 0 10 0 10 0 0 10 

Spolu denná forma   423 0 150 273 17 10 44 54 

Externá forma 1 49 49 0 3 0 1 3 3 

  2 9 9 0 0 2 1 3 3 

  1+2 0 0 0 0 0 0 0 0 

  3 54 47 7 0 18 0 0 26 

Spolu externá 

forma   112 105 7 3 20 2 6 32 

obe formy spolu 1 109 49 13 50 0 2 12 12 

  2 9 9 0 0 2 1 3 3 

  1+2 353 0 127 226 7 9 35 35 

  3 64 47 17 0 28 0 0 36 

Spolu   535 105 157 276 37 12 50 86 
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Tabuľka č. 5: Podiel riadne skončených štúdií na celkovom počte 

začatých štúdií v danom akademickom roku k 31.12.2015 

    Akademický rok začatia štúdia 

Podskupina študijných 

odborov 

Stupeň 

dosiahnutého 

vzdelania 

Forma 

štúdia 

2014 

/ 

2015 

2013 

/ 

2014 

2012 

/ 

2013 

2011 

/ 

2012 

2010 

/ 

2011 

2009 

/ 

2010 

farmaceutické vedy 

spojený 1. a 

2.  denná 0,0 0,0 0,0 0,0 72,0 7,0 

veterinárske vedy 

spojený 1. a 

2.  denná 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,0 

veterinárske vedy 1. denná 0,0 0,0 40,0 10,0 3,0 0,0 

veterinárske vedy 2. denná 0,0 93,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

veterinárske vedy 1. externá 0,0 0,0 44,0 0,0 0,0 0,0 

veterinárske vedy 2. externá 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

náuka o živej prírode 1. 

denná - 

AJ 

  

69,0 

   veterinárske vedyspojený 1. a 

2.    

denná - 

AJ 

     

96,4 

veterinárske vedy 3. denná 
   

39,13 64 81,5 

veterinárske vedy 3. externá 
    

60 39,4 

vedy o živej prírode 3. denná 
   

75 50 85,7 

vedy o živej prírode 3. externá 
    

100 40 
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Tabuľka č. 6: Prehľad akademických mobilít - študenti v akademickom roku 2014/2015 

a porovnanie s akademickým rokom 2013/2014 
V roku 2014/2015 

         

Fakulta 

Fyzický 

počet 

vyslaných 

študentov 

z 

toho 

ženy 

Počet osobomesiacov vyslaných 

študentov 
Fyzický 

počet 

prijatých 

študentov 

z toho 

ženy 

Počet osobomesiacov, prijatých 

študentov 

programy 

ES 
NŠP 

iné 

(CEEPUS, 

NIL, ..) 

programy 

ES 
NŠP 

iné 

(CEEPUS, 

NIL, ..) 

UVLF 40 28 206,5 

 

2 37 25 236,25 

 

1 

  

          Spolu 40 28 206,5 0 2 37 25 236,25 0 1 

           V roku 2013/2014 

         

Fakulta 

Fyzický 

počet 

vyslaných 

študentov 

z 

toho 

ženy 

Počet osobomesiacov vyslaných 

študentov 
Fyzický 

počet 

prijatých 

študentov 

z toho 

ženy 

Počet osobomesiacov, prijatých 

študentov 

programy 

ES 
NŠP 

iné 

(CEEPUS, 

NIL, ..) 

programy 

ES 
NŠP 

iné 

(CEEPUS, 

NIL, ..) 

UVLF 32 26 161   1 24 17 197   2 

                      

Spolu 32 26 161 0 1 24 17 197 0 2 

           Rozdiel 2014 a 

2013 8 2 45,5 0 1 13 8 39,25 0 -1 

Rozdiel v %  25,0 7,7 28,3 0,0 100,0 54,2 47,1 19,9 0,0 -50,0 
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Tabuľka č. 7: Zoznam predložených návrhov na vymenovanie za profesora v roku 2015 

P.č. 

Meno a priezvisko Študijný odbor 

Dátum 

začiatku 

konania 

Dátum 

predloženia 

ministrovi 

Zamestnanec 

vysokej školy 

(áno/nie) 

1. doc. MVDr. Jana Kottferová, PhD. 

6.3.11. hygiena chovu zvierat a 

životné prostredie 9.12.2014 16.12.2015 áno 

            

      

 

Inauguračné konanie   

V tom počet 

žiadostí 

mimo 

vysokej 

školy 

  

 

Počet neskončených konaní: stav k 1.1.2015 1   

  

 

Počet neskončených konaní: stav k 31.12.2015 1 1 

  

 

Počet riadne skončených konaní k 31.12.2015 1   

  

 

Počet inak skončených konaní     

  

 

 - zamietnutie     

  

 

 - stiahnutie     

  

 

 - iné (smrť, odňatie práva a pod.)     

  

      

 

Celkový počet predložených návrhov Priemerný vek uchádzačov 

   

 

2 61 
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Tabuľka č. 8: Zoznam vymenovaných docentov za rok 2015 

P.č. 
Meno a priezvisko Študijný odbor 

Dátum začiatku 

konania 

Dátum udelenia 

titulu 

Zamestnanec vysokej 

školy (áno/nie) 

1. RNDr. Beáta Holečková, PhD. 

6.3.3. veterinárna morfológia 

a fyziológia 24.6.2014 7.7.2015 áno 

2. Ing. Anna Sobeková, PhD. 7.1.18. toxikológia 9.12.2014 7.7.2015 áno 

3. MVDr. Naďa Sasáková, PhD.  

6.3.11. hygiena chovu 

zvierat a životné prostredie 4.6.2015 16.12.2015 áno 

4. RNDr. Lucia Bírošová, PhD.  4.2.7. mikrobiológia 4.6.2015 16.12.2015 nie 

      

 

Habilitačné konanie 

  

V tom počet 

žiadostí mimo 

vysokej školy 

  

 

Počet neskončených konaní: stav k 1.1.2015 4   

  

 

Počet neskončených konaní: stav k 

31.12.2015 3   

  

 

Počet riadne skončených konaní k 31.12.2015 4 1 

  

 

Počet inak skončených konaní 2   

  

 

 - zamietnutie 2 1 

  

 

 - stiahnutie     

  

 

 - iné (smrť, odňatie práva a pod.)     

  

      

 

Celkový počet vymenovaných docentov Priemerný vek 

   

 

4 49,5 
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Tabuľka č. 9: Výberové konania na miesta vysokoškolských učiteľov uskutočnené v roku 2015 

 

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 2 1 0 5 2 0 0 1 

Docenta 6 1 0 5 1 0 0 1 

Ostatné 19 2 2 5 0 0 0 14 

Spolu 27 1,7 1,4 5,0 3 0 0 16 

         Počet miest obsadených bez výberového 

konania 

      
Zamestnanec Fyzický 

počet 

Prepočítaný 

počet 

      VŠ učiteľ nad 70 

rokov 0 0 

      Ostatní 8 6 

      Spolu 8 6 
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Tabuľka č. 10: Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov 

Evidenčný prepočítaný počet vysokoškolských učiteľov k 31. 10. 2015 

 

Fakulta Spolu 

Profesori, 

docenti s 

DrSc. 

Docenti, 

bez DrSc. 

Ostatní 

učitelia s 

DrSc. 

Ostatní 

učitelia s 

PhD, CSc. 

Ostatní 

učitelia bez 

vedeckej 

hodnosti 

z toho 

ženy 

Profesori, 

docenti s 

DrSc. 

Docenti, 

bez DrSc. 

Ostatní 

učitelia s 

DrSc. 

Ostatní 

učitelia s 

PhD, 

CSc. 

Ostatní 

učitelia bez 

vedeckej 

hodnosti 

UVLF Košice 207 31 43 0 101 32 106 10 25 0 53 18 

  0 
     

0 
     

  0 
     

0 
     

  0 
     

0 
     

  0 
     

0 
     

  0 
     

0 
     

  0 
     

0 
     

  0 
     

0 
     

  0 
     

0 
     

  0 
     

0 
     

  0 
     

0 
     

Spolu 207 31 43 0 101 32 106 10 25 0 53 18 

Podiel v % 100 15,0 20,8 0,0 48,8 15,5 100,0 9,4 23,6 0,0 50,0 17,0 

Spolu v roku 

2014 210 31,0 41,0 0,0 103,0 35,0 108,0 9,0 22,0 0,0 55,0 22,0 

Podiel v % 

2014 100 14,8 19,5 0 49 16,7 100 8 20,4 0 51 20,4 

Rozdiel 2015 - 

2014 -3 0 2 0 -2 -3 -2 1 3 0 -2 -4 

Rozdiel v % 

2015 - 2014 0,0 0,2 1,3 0,0 -0,2 -1,2 0,0 1,4 3,2 0,0 -1,0 -3,4 

Pozn.: Percentuálny podiel  v jednotlivých kategóriách žien je z celkového počtu žien 
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Tabuľka č. 11: Prehľad akademických mobilít - zamestnanci v akademickom roku 

2014/2015 a porovnanie s akademickým rokom 2013/2014 

V roku 2014/2015 

         

Fakulta Fyzický počet 

vyslaných 

zamestnancov 

z toho ženy 

Počet osobodní vyslaných 

zamestnancov 

Fyzický počet 

prijatých 

zamestnancov 

z toho ženy 

Počet osobodní, prijatých 

zamestnancov 

programy 

ES 
NŠP 

iné 

(CEEPUS, 

NIL, ..) 

programy 

ES 
NŠP 

iné 

(CEEPUS, 

NIL, ..) 

UVLF 6 4 99 

  

3 0 15 

    

          Spolu 6 4 99 0 0 3 0 15 0 0 

           V roku 2013/2014 

         

Fakulta Fyzický počet 

vyslaných 

zamestnancov 

Fyzický počet 

vyslaných 

zamestnancov 

Počet osobodní vyslaných 

zamestnancov 

Fyzický počet 

prijatých 

zamestnancov 

Fyzický počet 

prijatých 

zamestnancov 

Počet osobodní, prijatých 

zamestnancov 

programy 

ES 
NŠP 

iné 

(CEEPUS, 

NIL, ..) 

programy 

ES 
NŠP 

iné 

(CEEPUS, 

NIL, ..) 

UVLF  8 8 33 
  

6 6 30 
  

  

          Spolu 8 8 33 0 0 6 6 30 0 0 

           
rozdiel -2 -4 66 0 0 -3 -6 -15 0 0 

rozdiel v 

%  -25,0 -50,0 200,0 0,0 0,0 -50,0 -100,0 -50,0 0,0 0,0 
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Tabuľka č. 12: Informácie o záverečných prácach a rigoróznych prácach predložených na obhajobu  

v roku 2015 

Záverečná 

práca 

Počet 

predložených 

záverečných 

prác 

z toho počet 

prác 

predložených 

ženami 

Počet 

obhájených 

prác 

z toho počet 

prác 

predložených 

ženami 

Fyzický počet 

vedúcich 

záverečných 

prác 

z toho 

ženy 

Fyzický počet 

vedúcich 

záverečných 

prác bez PhD. 

z toho 

ženy 

Fyzický počet 

vedúcich 

záverečných 

prác (odborníci 

z praxe) 

z toho 

ženy 

Bakalárska 84 69 69 69 61 31 7 4 6 3 

Diplomová 282 224 282 224 166 93 19 7 4 2 

Dizertačná  11 10 11 10 9 5 

    
Rigorózna 

          Spolu 377 303 362 303 236 

 

26 

  

5 
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Tabuľka č. 13: Publikačná činnosť vysokej školy za rok 2015 a porovnanie s rokom 2014 

V roku 2015 

         

Kategória 

fakulta 

AAA, AAB, 

 ABA, ABB 

ACA, ACB, BAA, 

BAB, BCB, BCI, 

EAI, CAA, CAB, 

EAJ 

FAI ADC, BDC ADD, BDD CDC, CDD 

ADM, 

ADN, 

AEM, AEN 

BDM, BDN, 

CBA, CBB 
Ostatné Spolu 

UVLF 2 21 6 82 8 0 11 0 706 836 

  

          Spolu 2 21 6 82 8 0 11 0 706 836 

           V roku 2014 

         

Kategória 

fakulta 

AAA, AAB, 

 ABA, ABB 

ACA, ACB, BAA, 

BAB, BCB, BCI, 

EAI, CAA, CAB, 

EAJ 

FAI ADC, BDC ADD, BDD CDC, CDD 

ADM, 

ADN, 

AEM, AEN 

  Ostatné Spolu 

UVLF 10 40 9 80 5 

 

17 

 

761 922 

  

          Spolu 10 40 9 80 5 0 17 

 

761 922 

           Rozdiel -8 -19 -3 2 3 0 -6 

 

-55 -86 

Rozdiel v 

% -80,0 -47,5 -33,3 2,5 60,0 0,0 -35,4 

 

-7,2 -9,3 
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Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných 

 k 1.9.2014 

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. 
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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. 

      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. 
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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. 

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. 
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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 

zvierat 

parazitárne choroby zvierat D S PhD. 

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. 
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UVLF v Košiciach 6.3.9 súdne a verejné 

veterinárske lekárstvo 

súdne a verejné 

veterinárske lekárstvo 

E 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. 16: Zoznam akreditovaných študijných programov - pozastavenie práva, odňatie práva alebo 

skončenie platnosti priznaného práva k 31.12. 2015 

Pozastavené práva 

       Fakulta Stupeň Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky 
Skratka 

titulu 

Dátum 

pozastavenia 

UVLF v Košiciach 1+2 7.3.1 Farmácia Farmácia D S Mgr. 19.11.2015 

UVLF v Košiciach 3 7.1.18 Toxikológia Toxikológia D A PhD. 19.11.2015 

UVLF v Košiciach 3 7.1.18 Toxikológia Toxikológia D S PhD. 19.11.2015 

UVLF v Košiciach 3 7.1.18 Toxikológia Toxikológia E A PhD. 19.11.2015 

UVLF v Košiciach 3 
7.1. 18 

Toxikológia 
Toxikológia D S PhD. 19.11.2015 

                

        
Odňaté práva, alebo skončenie platnosti priznaného práva 

    

Fakulta Stupeň Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky 
Skratka 

titulu 

Dátum odňatia 

práva alebo 

skončenia platnosti 

UVLF v Košiciach 2 6.3.2 Hygiena 

potravín 

Produkčné zdravie zvierat a 

ochrana životného prostredia D S Mgr. 19.11.2015 

UVLF v Košiciach 3 4.1.22 Biochémia Veterinárna biochémia D S PhD. 19.11.2015 

UVLF v Košiciach 3 
6.3.4 Vnútorné 

choroby zvierat 

Vnútorné choroby koní, malých 

zvierat a hydiny 
D S PhD. 19.11.2015 

UVLF v Košiciach 3 
6.3.4 Vnútorné 

choroby zvierat 

Vnútorné choroby prežúvavcov a 

ošípaných 
D S PhD. 19.11.2015 
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Tabuľka č. 17: Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné 

konanie a konanie na vymenúvanie profesorov  k 31.12.2015 

Fakulta Odbor 

UVLF v Košiciach 4.2.7. mikrobiológia 

UVLF v Košiciach 4.2.15. imunológia 

UVLF v Košiciach 4.2.13. virológia 

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 6.3.9. 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 

 

 

Tabuľka č. 18: Zoznam priznaných práv uskutočňovať 

habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov - 

pozastavenie, odňatie alebo skončenie platnosti priznaného 

práva k 31.12.2015 

Pozastavené práva 
  

Fakulta Odbor Dátum pozastavenia 

UVLF v Košiciach 7.1.18. toxikológia  19.11.2015 

      

      

      

      

      

   Odňaté práva, alebo skončenie platnosti priznaného práva 

 

Fakulta Odbor 

Dátum odňatia alebo 

skončenia platnosti 

UVLF v Košiciach 6.3.2. hygiena potravín 16.8.2013 

UVLF v Košiciach 6.3.7. infekčné a parazitárne 

choroby zvierat 

21.5.2014 

UVLF v Košiciach  4.2.16. Neurovedy 19.11.2015 
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Tabuľka č. 19: Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2015 

 

P. č. Fakulta 

Poskytovateľ 

finančých 

prostriedkov 

(grantová 

agentúra, 

objednávate

ľ) 

Grant(G)/ 

objednávka 

(O) 

Domáce (D)/ 

zahraničné 

(Z) 

Číslo/ 

identifikáci

a projektu 

Priezvisko, 

meno  

a tituly 

zodpovedného 

riešiteľa 

projektu  

Názov projektu  

Obdobi

e 

riešeni

a 

projekt

u (od - 

do) 

Objem 

dotácie/finančn

ých 

prostriedkov 

prijatých VŠ  

na jej účet  

v období od 1.1. 

do 31.12. 

v eur 

v kategórii BV 

Objem 

dotácie/finančn

ých 

prostriedkov 

prijatých VŠ  

na jej účet  

v období od 1.1. 

do 31.12. 

v eur 

v kategórii KV 

Poznámky 

a 

doplňujúce 

informácie 

1 UVLF VEGA G D 1/0261/15 

Pulzová 

Lucia , 

MVDr., 

PhD. 

Mapovanie 

epitopov 

povrchových 

proteínov borélií 

pre účely vývoja 

Multiple 

antigenic peptide 

vakcíny proti 

Lymskej 

borelióze 

2015-

2018 
7 034 0   
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2 UVLF VEGA G D 1/0258/15 

Bhide 

Mangesh, 

doc. MVDr., 

PhD. 

Odhalenie 

potenciálnych 

faktorov 

neuroinvazívnyc

h borélií 

spôsobujúcich 

neurozápal v 

CNS 

2015-

2018 
8 662 0   

3 UVLF VEGA G D 1/0043/15 

Šiviková 

Katarína, 

prof. RNDr., 

PhD. 

Odhad 

potenciálnej 

genotoxicity 

pesticídu a 

detekcia 

chromozómovýc

h zmien v 

bunkách 

nádorového 

tkaniva zvierat 

2015-

2017 
6 174 0   

4 UVLF VEGA G D 1/0154/15 

Nagy Oskar, 

doc. MVDr., 

PhD., 

DipECBHM 

Štúdium využitia 

novších 

diagnostic- 

kých metód a 

biomarkerov pri 

riešení 

zdravotných 

porúch zvierat 

2015-

2017 
15 672 0   
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5 UVLF VEGA G D 1/0225/15 

Trbolová 

Alexandra, 

doc. MVDr., 

PhD. 

Štandardizácia a 

využitie farebnej 

dopplerovskej 

ultrasonogra- 

fie a elektroreti- 

nografie pri 

oftalmolo-

gických a neuro 

– oftalmolo- 

gických 

ochoreniach u 

psov 

2015-

2017 
17 059 0   
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6 UVLF VEGA G D 1/0898/15 

Ledecký 

Valent, prof. 

MVDr., 

CSc. 

Štúdium 

prevalencie 

vrodených 

ochorení chrbtice 

u psov so 

zameraním na 

heretabilitu 

prechodových 

stavcov u 

plemena 

nemecký ovčiak 

a overenie 

účinku 

vybraných liečiv 

u zvierat po 

experimentálnom 

poškodení 

miechy 

2015-

2018 
17 786 0   
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7 UVLF VEGA G D 1/0203/15 

Kováč 

Gabriel, 

prof. 

MVDr., 

DrSc. 

Využitie 

bielkovín 

krvného séra pri 

hodnotení porúch 

zdravotného 

stavu u dojníc v 

peripartálnom 

období 

2015-

2017 
17 263 0   

8 UVLF VEGA G D 1/0553/15 

Mojžišová 

Jana, prof. 

MVDr., 

PhD. 

Štúdium účinku 

vybraných 

imunomodulačný

ch látok vo 

vzťahu k terapii a 

prevencii 

infekčných 

chorôb zvierat 

2015-

2017 
10 463 0   

9 UVLF VEGA G D 1/0404/15 

Lenhardt 

Ľudovít, 

prof. 

MVDr., 

PhD. 

Úloha galektínu-

1 a -3 v hojení 

kožných rán 

2015-

2017 
11 988 0   
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10 UVLF VEGA G D 1/0214/15 

Cigánková 

Viera, prof. 

MVDr., 

PhD. 

Vplyv 

elektromagnetick

ej radiácie na 

štruktúru 

niektorých 

orgánov 

pohlavne 

nedospelých  

potkanov 

2015-

2017 
4 252 0   

11 UVLF VEGA G D 1/0009/15 

Gancarčíkov

á Soňa, 

MVDr., 

PhD. 

Využitie 

gnotobiotických 

laboratórnych 

zvierat v štúdiu 

fyziológie 

tráviaceho traktu 

a vzájomných 

interakcií 

prirodzenej 

mikroflóry a 

patogénov 

tráviaceho traktu 

2015-

2018 
14 771 0   
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12 UVLF VEGA G D 1/0080/15 

Kočišová 

Alica, doc. 

MVDr., 

PhD. 

Štúdium ekológie 

a 

epidemiologickej 

úlohy krv 

cicajúcich 

dvojkrídlovcov 

(DIPTERA) pri 

šírení pôvodcov 

globálnych 

zoonóz a 

parazitóz v 

klimaticky sa 

meniacom 

Slovensku 

2015-

2018 
13 112 0   

13 UVLF VEGA G D 1/0455/15 

Goldová 

Mária, prof. 

MVDr., 

PhD. 

Cirkulácia 

oportúnnych 

parazitárnych 

infekcií zvierat a 

ľudí 

2015-

2017 
13 469 0   

14 UVLF VEGA G D 1/0591/15 

Ondrejková 

Anna, doc. 

MVDr., 

PhD. 

Štúdium 

vybraných 

patogénov v 

populáciách 

insektivorných 

netopierov 

2015-

2017 
11 827 0   
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15 UVLF VEGA G D 1/0373/15 

Skalická 

Magdaléna, 

MVDr., 

PhD. 

Úroveň 

minerálneho 

metabolizmu 

hospodárskych 

zvierat vo vzťahu 

ku 

modifikovaným 

krmivám 

2015-

2017 
1 646 0   

16 UVLF VEGA G D 1/0366/15 

Novotný 

František, 

doc., 

MVDr., 

PhD. 

Proteíny akútnej 

fázy ako markery 

patologických 

stavov 

reprodukčného 

aparátu, 

metabolických a 

zápalových 

procesov 

organových 

systémov u koní 

2015-

2017 
7 873 0   

17 UVLF VEGA G D 1/0663/15 

Bujňák 

Lukáš, 

MVDr., 

PhD. 

Vplyv kŕmnych 

aditív na 

produkčné 

zdravie zvierat 

2015-

2017 
7 382 0   
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18 UVLF VEGA G D 1/0483/15 

Levkutová 

Mária, prof. 

MVDr., 

PhD. 

In vitro 

imunologická 

selekcia 

probiotických 

bakteriálnych 

kmeňov pre ich 

využitie v 

prevencii 

črevných 

infekčných 

ochorení 

2015-

2017 
6 276 0   

19 UVLF VEGA G D 2/0125/15 

Čížek Milan, 

MVDr., 

PhD. 

Analýza post-

traumatických 

zápalových a 

regeneračných 

procesov pozdĺž 

rostro-kaudálnej 

osi miechy po 

podaní 

mezenchýmovýc

h kmeňových 

buniek: 

imunohistochemi

cká a 

neuroproteomick

á štúdia 

2015-

2017 
13 723 0   
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20 UVLF VEGA G D 1/0457/14 

Marcinčák 

Slavomír, 

doc. MVDr., 

PhD. 

Fermentované 

biokrmivá 

obohatené o 

polynenasýtené 

mastné kyseliny 

a pigmenty a ich 

vplyv na 

produkčné 

ukazovatele, 

zdravotný stav 

hydiny a kvalitu 

hydinového mäsa 

2014-

2016 
17 316 0   

21 UVLF VEGA G D 1/0447/14 

Tóthová 

Csilla, 

MVDr., 

PhD. 

Bielkoviny 

krvného séra a 

ich využitie ako 

biomarkerov v 

diagnostike 

ochorení u 

hospodárskych 

zvierat 

2014-

2016 
16 643 0   
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22 UVLF VEGA G D 1/0342/14 

Vilček 

Štefan, prof. 

Ing., DrSc. 

Identifikácia a 

analýza agensov 

u zmiešaných 

vírusových 

infekcií 

ošípaných a 

diviakov 

2014-

2016 
15 710 0   

23 UVLF VEGA G D 1/0374/14 

Faixová 

Zita, doc. 

MVDr., 

PhD. 

Vplyv éterických 

olejov a 

minerálnych 

látok na 

fyziologické 

procesy v čreve a 

na antioxidačnú 

ochranu u 

zvierat. 

2014-

2016 
6 768 0   

24 UVLF VEGA G D 1/0090/14 

Valenčáková 

Alexandra, 

MVDr., 

PhD. 

Stanovenie 

nádorových 

markerov CEA, 

CA 15-3 a TPSA 

u klinicky 

zdravých psov a 

psov s nádormi. 

2014-

2017 
11 011 0   
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25 UVLF VEGA G D 1/0791/14 

Iglódyová 

Adriana, 

MVDr., 

PhD. 

Nové prístupy v 

detekcii 

prírodných 

ohnísk 

autochtónnych 

pečeňových 

motolíc 

prežúvavcov 

(Fasciola 

hepatica, 

Dicrocoelium 

dendriticum) na 

Slovensku a ich 

aktuálny výskyt 

u raticovej zveri. 

2014-

2016 
7 260 0   
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26 UVLF VEGA G D 1/0600/14 

Kostecká 

Zuzana, doc. 

MVDr., 

PhD. 

Tráviace 

proteinázy a 

membránovo-

viazané 

exopeptidázy v 

larvách muchy 

domácej (Musca 

domestica) a 

bzučivky zelenej 

(Lucilia sericata) 

využívaných v 

larvoterapii. 

2014-

2017 
4 117 0   

27 UVLF VEGA G D 1/0117/13 

Dianovský 

Ján, prof. 

MVDr., 

PhD. 

Stupňovité 

hodnotenie 

genotoxických 

účinkov 

modelového 

pesticídu. 

2013-

2015 
11 387 0   

28 UVLF VEGA G D 1/0067/13 

Popelka 

Peter, doc. 

MVDr., 

PhD. 

Využitie 

probiotík v 

akvakultúre pri 

prevencii 

bakteriálnych 

chorôb rýb 

2013-

2015 
12 300 0   
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29 UVLF VEGA G D 1/0063/13 

Valenčáková 

Alexandra, 

doc. MVDr., 

PhD. 

DNA analýza a 

genotypové 

spektrum 

medicínsky 

významných 

agens 

oportúnných 

parazitóz. 

2013-

2015 
15 208 0   

30 UVLF VEGA G D 1/0379/13 

Prokeš 

Marián, 

MVDr., 

PhD. 

Štúdium 

vybraných 

etiologických 

agensov 

infekčných 

chorôb voľne 

žijúcich vtákov, 

ich zoonotický 

potenciál a 

ohrozenie 

verejného 

zdravia 

2013-

2015 
13 027 0   

31 UVLF VEGA G D 1/0415/13 

Beňová 

Katarína, 

doc. MVDr., 

PhD. 

Monitorovanie 

137 Cs v lesnom 

ekosystéme na 

Slovensku. 

2013-

2015 
10 208 0   
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32 UVLF VEGA G D 1/0847/13 

Košuthová 

Lenka, 

MVDr., 

PhD. 

Fitness 

redukujúci efekt 

parazitárnych 

infekcií na 

preferencie 

mikrohabitatov 

rýb v procese 

osídľovania 

nového koryta 

rieky. 

2013-

2015 
4 069 0   

33 UVLF VEGA G D 1/0636/13 

Holoda 

Emil, doc., 

RNDr., CSc. 

Využitie DNA 

diagnostických 

metód v 

profylaxii 

hospodárskych 

zvierat 

2013-

2015 
5 761 0   

34 UVLF VEGA G D 1/0111/13 

Petrovová 

Eva, MVDr., 

PhD. 

Využitie 

alternatívnych in 

vitro a in vivo 

metód  pre 

sledovanie 

toxicity 

karbamátových 

pesticídov 

2013-

2015 
14 043 0   
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35 UVLF VEGA G D 1/0449/13 

Vasiľ Milan, 

doc. MVDr., 

CSc. 

Úloha koaguláza-

negatívnych 

stafylokokov v 

etiológii mastitíd 

prežúvavcov na 

Slovensku, ich 

niektoré 

diagnosticky 

významné 

vlastností a vplyv 

na kvalitu mlieka 

2013-

2015 
5 988 0   

36 UVLF VEGA G D 1/0731/13 

Hluchý 

Marian, 

MVDr., 

PhD. 

Etiopatogenéza, 

diagnostika a 

terapia choroby 

mediálneho 

kompartmentu 

lakťového kĺbu a  

pately u psov 

2013-

2015 
4 565 0   
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37 UVLF VEGA G D 1/0613/13 

Vlčková 

Radoslava, 

MVDr., 

PhD. 

Štúdia vplyvu 

rastlín rooibos a 

yukka na 

ovariálne funkcie 

a metabolizmus 

hospodárskych 

zvierat 

2013-

2015 
7 483 0   

38 UVLF KEGA G D 
008UVLF

-4/2015 

Kottferová  

Jana , doc. 

MVDr.PhD. 

Implementácia 

nových trendov 

výskumu do 

metód 

vzdelávania 

študentov 

veterinárskeho 

lekárstva v 

predmete 

Poruchy 

správania 

domových 

zvierat 

2015-

2017 
10 948 0   
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39 UVLF KEGA G D 
016UVLF

-4/2015 

Bhide 

Mangesh, 

doc. MVDr., 

PhD. 

Pokročilé 

bioinformatické 

metódy pre 

študentov 

veterinárskych a 

medicínskych 

odborov 

2015-

2017 
15 563 0   

40 UVLF KEGA G D 
015UVLF

-4/2015 

Eftimová 

Jarmila, doc. 

Ing., CSc. 

Vývoj a využitie 

školského 

informačného 

systému o 

liekoch a 

ochoreniach v 

informatizácii 

výuky 

farmaceutických 

disciplín" 

2015-

2017 
16 964 0   
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41 UVLF KEGA G D 
009UVLF

-4/2015 

Marcin 

Andrej, 

MVDr. Bc., 

CSc. 

Učebné texty pre 

e-vzdelávanie a 

učebnica pre 

nový predmet 

"Feed Plant 

Biology and 

Toxic Plants" v 

študijnom 

programe 

General 

Veterinary 

Medicine 

2015-

2017 
2 189 0   

42 UVLF KEGA G D 
010UVLF

-4/2015 

Rabišková 

Miloslava, 

prof. 

PharmDr., 

CSc. 

Zvýšenie kvality 

praktickej 

výučby 

farmaceutickej 

technológie pre 

študijný program 

Farmácia 

2015-

2016 
2 176 0   
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43 UVLF KEGA G D 
005UVLF

-4/2015 

Dudriková 

Eva, doc. 

MVDr., 

PhD. 

Multimediálna 

podpora výučby 

hygieny a 

technológie 

mlieka ako 

inovovaného 

štúdia v ŠP 

všeobecné 

veterinárske 

lekárstvo 

2015-

2017 
9 734 0   

44 UVLF KEGA G D 
006UVLF

-4/2015 

Ondrašovičo

vá Silvia, 

MVDr., 

PhD. 

Moderná forma 

výučby a 

inovácia 

študijného 

predmetu 

základy 

fyziológie pre 

kynológov 

2015-

2017 
6 016 0   

45 UVLF KEGA G D 
011UVLF

-4/2015 

Nagy Jozef, 

prof. 

MVDr., 

PhD. 

Bezpečnosť 

potravín-študijný 

materiál a 

didaktické 

pomôcky pre 

spoločný študijný 

program 

2015-

2017 
10 033 0   
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46 UVLF KEGA G D 
004UVLF

-4/2015 

Naď Pavel, 

doc. MVDr., 

PhD. 

Učebné texty pre 

predmet 

Krmoviny a 

jedovaté rastliny 

2015-

2017 
2 535 0   

47 UVLF KEGA G D 
016UVLF

-4/2014 

Molnár 

Ladislav, 

MVDr., 

PhD. 

Implementácia 

praktickej 

výučby chorôb 

včiel do procesu 

terciárneho a 

širšieho 

odborného 

vzdelávania 

2014-

2016 
5 675 0   

48 UVLF KEGA G D 
006UVLF

-4/2014 

Danko Ján, 

prof. 

MVDr., 

PhD. 

Anatómia zvierat 

1. (kosti, kĺby, 

svaly). 

2014-

2016 
16 386 0   
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49 UVLF KEGA G D 
007UVLF

-4/2014 

Almášiová 

Viera, 

MVDr., 

PhD. 

Príprava 

učebných textov 

a implementácia 

nových 

didaktických 

prostriedkov pre 

výučbu predmetu 

– Histológia pre 

kynológov 

2014-

2016 
4 390 0   

50 UVLF KEGA G D 
008UVLF

-4/2014 

Takáč 

Ladislav, 

Ing., PhD. 

Elektronický 

systém pre 

podporu 

vzdelávania 

matematických 

predmetov vo 

farmácií 

2014-

2015 
8 735 0   

51 UVLF KEGA G D 
011UVLF

-4/2013 

Maženský 

Dávid, 

MVDr. 

Moderné 

informačné 

technológie v 

štúdiu anatómie 

2013-

2015 
13 327 0   

52 UVLF KEGA G D 
003UVLF

-4/2013 

Ledecky 

Valent, prof. 

MVDr., 

CSc. 

Klinická 

onkológia psov a 

mačiek 

2013-

2015 
8 938 0   



173 

  

53 UVLF KEGA G D 
014UVLF

-4/2013 

Lohajová 

Ľuboslava, 

MVDr., 

PhD. 

Tvorba 

komplexného 

edukačno-

didaktického 

materiálu z 

biofyziky pre 

študijný program 

Bezpečnosť 

krmív a potravín 

2013-

2015 
2 556 0   

54 UVLF KEGA G D 
001UVLF

-4/2013 

Turek Peter, 

prof. 

MVDr., 

PhD. 

Príprava 

vysokoškolská 

učebnice 

"Hygiena a 

technológia mäsa 

a mäsových 

výrobkov" 

2013-

2015 
10 916 0   
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55 UVLF APVV G D 
APVV-

0701-11 

Mudroň 

Pavol, prof. 

MVDr.,PhD. 

Riešenie porúch 

pohybového 

aparátu 

hovädzieho 

dobytka s 

dôrazom na 

zdravotne 

závažné 

anaeróbne 

infekcie 

baktériami 

Fusobacterium a 

Dichelobacter 

2012-

2015 
52 879 0   

56 UVLF APVV G D 
APVV-

0199-11 

Nemcová 

Radomíra,do

c. MVDr., 

PhD. 

Využitie alginitu 

na stabilizáciu a 

stimuláciu 

účinku 

probiotických 

bioprípravkov v 

medicíne a 

zdravej výžive. 

2012-

2015 
69 471 0   
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57 UVLF APVV G D 
APVV-

0302-11 

Levkut 

Mikuláš, 

prof. 

MVDr., 

DrSc. 

Probiotické 

mikroorganizmy 

a regulácia 

cytokínovej 

odpovede v 

prevencii 

imunopatologick

ých zmien počas 

črevných 

bakteriálnych 

infekcií u hydiny 

2012-

2015 
47 795 0   

58 UVLF APVV G D 
APVV-

0605-12 

Ondrejková 

Anna, doc. 

MVDr., 

PhD. 

Potencovanie 

účinnosti vakcín 

proti besnote a 

ďalším 

lyssavírusovým 

infekciám novým 

typom 

adjuvansu, 

štúdium 

vybraných 

patogénov v 

populáciách 

netopierov 

2013-

2017 
65 143 0   
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59 UVLF APVV G D 

SK-FR-

2013-

0031 

Doc. MVDr. 

Bhide 

Mangesh, 

PhD. 

Produkcia a 

identifikácia 

receptora pre 

vonkajší 

membránový 

proteín OMPatt 

(E. 

ruminantium), 

ktorý je silne 

exprimovaný v 

oslabenom kmeni 

2014-

2015 
2 650 0   

60 UVLF APVV G D 
APVV-

14-0218 

Bhide 

Mangesh, 

doc. MVDr., 

PhD. 

Odhalenie 

ligand-receptor 

interakcií 

zúčastňujúcich sa 

invázie 

patogénov do 

centrálneho 

nervového 

systému a vývoj 

cielenej 

terapeutickej 

stratégie voči 

neuroinfekciám 

2015-

2019 
25 642 0   
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61 UVLF APVV G D 
APVV-

14-0397 

Marcinčák 

Slavomír, 

doc. MVDr., 

PhD. 

Aplikácia 

biokrmív vo 

výžive hydiny na 

produkciu 

funkčných 

potravín 

obohatených o 

významné 

polynenasýtené 

mastné kyseliny 

2015-

2019 
34 000 0   

62 UVLF 

Bilaterálna 

spolupráca 

Slovensko– 

Francúzsko 

2013 

G Z 

SK-FR-

2013-

0031 

Mangesh 

Bhide, doc., 

MVDr. PhD. 

Produkcia a 

identifikácia 

receptora pre 

vonkajší 

membránový 

proteín OMPatt 

(E.ruminantium), 

ktorý je silne 

exprimovaný v 

oslabenom kmeni 

2014 - 

2015 
2 653 

0   
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63 UVLF COST - 

European 

cooperation 

in science 

and 

technology 

G Z 

ACTION 

TN1301 

Mangesh 

Bhide, doc., 

MVDr. PhD. 

Next generation 

of Young 

Scientist: 

towards a 

contemporary 

spirit of R and  I 

(Sci - 

GENERATION) 

2013 - 

2015 

102,0 tis.* 

0 

*Finančné 

prostriedky 

neboli 

prijaté na 

účet VŠ ale 

boli 

preplatené 

riešiteľovi 

na základe 

zmluvy 

64 UVLF 

COST 

G Z 

ACTION 

CM1307 

Mangesh 

Bhide, doc., 

MVDr. PhD. 

Targeted 

chemotherapy 

towards diseases 

caused by 

endoparasites 

2014-

2018 

124,0 tis.* 

0 

*Finančné 

prostriedk

y neboli 

prijaté na 

účet VŠ 

ale boli 

preplatené 

riešiteľovi 

na základe 

zmluvy 
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65 UVLF 

COST 

G Z 

ACTION 

TD 1303 

Mangesh 

Bhide, doc., 

MVDr. PhD. 

European 

Network for 

Neglected 

Vectors and 

Vector-Borne 

Infections 

(EURNEGVEC) 

2013 - 

2017 

98,0 tis.* 

0 

*Finančné 

prostriedk

y neboli 

prijaté na 

účet VŠ 

ale boli 

preplatené 

riešiteľovi 

na základe 

zmluvy 

66 UVLF 

Višegrádsk

y fond  

G Z 

Internatio

nal 

Visegrad 

fund 

21510133 

Jana 

Mojžišová, 

prof., 

MVDr., 

PhD. 

Prevention and 

control of 

transboundary 

and emerging 

viral infections 

of pigs in Central 

Europe 

2015 - 

2016 

9,0 tis.** 

0 

** 

Finančné 

prostriedk

y neboli 

prijaté na 

účet VŠ; 

sú určené 

na 

jednotlivé 

aktivity 

projektu 

67 UVLF 

BAYER, 

s.r.o., 

Nemecko 

O Z 

Commissi

on 

Implemen

ting 

Regulatio

n (EU) 

No 

686/2012 

Legáth 

Jaroslav, 

prof. MVDr. 

CSc.  

Foramsulfuron 

AIR III. 

2015 19091 0 
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68 UVLF 

SYNGENT

A Slovakia, 

s.r.o. O Z zRMS 

54/NRL/P

-2535/HS 

Legáth 

Jaroslav, 

prof. MVDr. 

CSc.  

FORCE 1,5 G 2015 3299,7 0 

  

69 UVLF 

BAYER, 

s.r.o. 
O Z zRMS 

54/NRL/P

-2680/HS 

Legáth 

Jaroslav, 

prof. MVDr. 

CSc.  

SCENIC 

SUCCESSOR 

205 5004,7 0 

  

70 UVLF 

BAYER, 

s.r.o. 
O Z zRMS 

54/NRL/P

-1814/HS 

Legáth 

Jaroslav, 

prof. MVDr. 

CSc.  

MERLIN 

FLEXX 

2015 1380,1 0 

  

71 UVLF 

SYNGENT

A Slovakia, 

s.r.o. O Z 

zRMS 

54/NRL/P

-2752/HS 

Legáth 

Jaroslav, 

prof. MVDr. 

CSc.  

SPANDIS 2015 5004,7 0 

  

72 UVLF 

SYNGENT

A Slovakia, 

s.r.o. O Z 

zRMS 

54/NRL/P

-2590/HS 

Legáth 

Jaroslav, 

prof. MVDr. 

CSc.  

QUADRIS MAX 2015 4199,4 0 

  

73 UVLF 

BASF 

Slovensko, 

s.r.o. O Z 

zRMS 

54/NRL/P

-2630/HS 

Legáth 

Jaroslav, 

prof. MVDr. 

CSc.  

BAS 80800 H 2015 5000,5 0 
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74 UVLF 

BASF 

Slovensko, 

s.r.o. O Z 

zRMS 

54/NRL/P

-2883/HS 

Legáth 

Jaroslav, 

prof. MVDr. 

CSc.  

TERCEL 2015 1650,5 0 

  

75 UVLF 

Arysta 

LifeScienc

e 

Slovensko, 

s.r.o. 

O Z 

zRMS 

54/NRL/P

-2230/HS 

Legáth 

Jaroslav, 

prof. MVDr. 

CSc.  

ATONIK 2015 1490,8 0 

  

 

VEGA (spolu) 389 296 

KEGA (spolu) 147 081 

APVV (spolu) 265 071 

Celkom 801 448 

Zahraničné (spolu) 48 774 
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Tabuľka č. 20: Finančné prostriedky na ostatné (nevýskumné) projekty získané v roku 2015 

 

P. č. Fakulta 

Poskytovateľ 

finančých 

prostriedkov 

(grantová 

agentúra, 

objednávateľ) 

Grant(G)/ 

objednávka 

(O) 

Domáce(D)/ 

zahraničné 

(Z) 

Číslo/ 

identifikáci

a projektu 

Priezvisko, 

meno  

a tituly 

zodpovedné

ho 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/finančný

ch prostriedkov 

prijatých VŠ  

na jej účet  

v období od 1.1. 

do 31.12. 

v eur 

v kategórii KV 

Poznámky 

a 

doplňujúce 

informácie 

 

1 
UVLF 

Košice 

Nár.agentúra         

Program 

celoživotnéh

o 

vzdelávania 

G D     

2014-1-

KS01-

KA103-

000073 

Bodnárová 

Libuša, 

MVDr. 

SAAIC - 

ERASMUS: 

Mobilita 

študentov a 

pracovníkov 

vysokých 

škôl v 

akademicko

m roku 

2014/2015 

2014-

2015 
42 226 0 
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2 
UVLF 

Košice 

Nár.agentúra         

Program 

celoživotnéh

o 

vzdelávania 

G D 

2015-1-

KS01-

KA103-

008702 

Bodnárová 

Libuša, 

MVDr. 

SAAIC - 

ERASMUS: 

Mobilita 

študentov a  

pracovníkov 

vysokých 

škôl v 

akademicko

m roku 

2015/2016 

2015-

2017 
80 749 0 

  

 

3 
UVLF 

Košice 

The 

Education, 

Audiovisual 

and Culture 

Executive 

Agency 

G Z 

527855-

LLP-1-

2012-1-

UK-

ERASM

US-ENW 

Korimová 

Jana, 

MVDr., 

Ing. 

ERASMUS 

- 

Networking 

to enhance 

the use of 

economics 

in animal 

health 

education, 

research and 

policy 

making in 

Europe and 

beyond 

(NEAT) 

2012-

2015 
0 0 

  

 

4 
UVLF 

Košice 

SAIA, n.o. 

Bratislava 
G D, Z 

SK06-IV-

02-012 

Faixová 

Zita, prof. 

MVDr., 

PhD. 

Posilnenie 

spolupráce 

medzi 

UVLF v 

Košiciach a 

UiN v 

BODO 

2015-

2016 
80 996 0 
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5 
UVLF 

Košice 

SAIA, n.o. 

Bratislava 
G D, Z 

SK06-II-

01-003 

Faixová 

Zita, prof. 

MVDr., 

PhD. 

Mobilitný 

projekt 

medzi 

vysokými 

školami 

2015-

2016 
30 602 0 

  

 

6 
UVLF 

Košice 

Európska 

komisia, 

Generálne 

riaditeľstvo 

pre životné 

prostredie 

G Z 

LIFE13 

NAT/SK/

001272 

Soroka 

Jaroslav, 

MVDr.  

Energia v 

krajine – 

elektrické 

vedenia a 

ochrana 

prioritných 

druhov 

vtákov v 

územiach 

NATURA 

2000 

2014 - 

2019 
31 824 0 

  

 

             

        

celkom 266 397 

   

              


