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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 (14). 

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 14 

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

„PhD.“ (philosophiae doctor). 

 

VEDENIE UNIVERZITY 

 

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. Zita Faixová, PhD. 

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

Dátum vymenovania za prorektorku: 1. 3. 2015 

 

Prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky 

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: 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 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 
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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 

 

Kvestor 

Meno a priezvisko: Ing. Róbert Schréter 

Kvestor od 1. 10. 2015 

 

AKADEMICKÝ SENÁT UNIVERZITY 
 

Predseda AS UVLF  

prof. MVDr. Peter Reichel, CSc.  
 

Predsedníctvo AS UVLF  

prof. MVDr. Peter Reichel, CSc., 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,  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, 

podpredseda komory študentov AS  

 

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

AS od 1. 7. 2006, tajomník Akademického senátu UVLF  

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

7. 2002, podpredseda Akademického senátu UVLF (predseda komory zamestnancov) 

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

od 1. 3. 2015 

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

od 1. 3. 2015 

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

od 8. 3. 2007,  

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

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

od 1. 7. 2014, predseda Akademického senátu UVLF  

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

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

od 15. 12. 2014 

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

od 1. 3. 2015 
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12. prof. MVDr. Igor Valocký, PhD., funkčné obdobie od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2018, člen AS 

od 1. 7. 2006  

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

od 18. 3. 2011 

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

AS od 1. 7. 2014 
 

Komora študentov 

1. Viktor Dzurila, funkčné obdobie od 4. 5. 2016 do 30. 6. 2018, člen AS od 4. 5. 2016 

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

3. Lukáš Jaroščiak, funkčné obdobie od 1. 7. 2014 do 4. 5. 2016, člen AS od 1. 7. 2014 

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

5. Martin Kilík, funkčné obdobie od 4. 5. 2016 do 30. 6. 2018, člen AS od 4. 5. 2016 

6. Anna Kostková, funkčné obdobie od 1. 7. 2014 do 4. 5. 2016, členka AS od 1. 7. 2013 

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

8. Peter Mrocek, funkčné obdobie od 1. 7. 2014 do 4. 5. 2016, člen AS od 1. 7. 2014 

9. Rastislav Odaloš, funkčné obdobie od 4. 5. 2016 do 30. 6. 2018, člen AS od 4. 5. 2016 

10. 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 
 

VEDECKÁ RADA UNIVERZITY 
 

Vedecká rada UVLF od 26. 3. 2015 
 

Členovia akademickej obce 

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

- infekčné a parazitárne choroby 

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 

12. prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.  

- hygiena potravín 

13. doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD.  

- vnútorné choroby zvierat 
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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. MVDr. Martin Tomko, PhD., od 1. 7. 2016 

- veterinárna morfológia a fyziológia 

18. prof. MVDr. Peter Turek, PhD.  

- hygiena potravín 

19. prof. MVDr. Vladimír Vajda, PhD.  

- veterinárna fyziológia 

20. prof. MVDr. Igor Valocký, PhD.   

- veterinárne pôrodníctvo a gynekológia 

21. doc. RNDr. Milan Žemlička, PhD., od 1. 7. 2016 

- farmakognózia 

22. 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, Veterinární a farmaceutická univerzita  Brno 

- 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 Univerzity Komenského 

v Bratislave 

- farmácia 

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

Bratislava 

- mikrobiológia a imunológia 

9. prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. – rektor, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

- materiály, od 1. 7. 2016 

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

Brno 

- výživa a dietetika 

11. 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  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 –  člen, študent – doktorand 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 

 

SÚČASTI  UVLF 

 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je monofakultná univerzita 

a nečlení sa na fakulty. 

 

OSTATNÉ  SÚČASTI  UNIVERZITY 

 

Katedry 

 

Katedra všeobecnovzdelávacích predmetov 

Katedra biológie a genetiky  

Katedra chémie, biochémie a biofyziky  

Katedra anatómie, histológie a fyziológie  

Katedra výživy, dietetiky a chovu zvierat  

Katedra mikrobiológie a imunológie  

Katedra patologickej anatómie a patologickej fyziológie  

Katedra farmakológie a toxikológie  

Katedra lekárenstva a sociálnej farmácie  

Katedra farmakognózie a botaniky 

Katedra farmaceutickej technológie 

Katedra epizootológie a parazitológie  

Katedra životného prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky  

Katedra hygieny a technológie potravín  

 

Kliniky  

 

Klinika malých zvierat  

Klinika koní  

Klinika prežúvavcov  

Klinika ošípaných  

Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat 

 

Vedecké, výskumné a vývojové pracoviská 

 

Národné referenčné laboratórium pre pesticídy 

Spoločné pracovisko IVVL a UVLF pre senzorickú analýzu potravín 

Klinické laboratórium 

Referenčné pracovisko pre výživu a produkčné zdravie zvierat  

Pracovisko analýzy DNA 

http://www.uvlf.sk/organizacna-struktura/80
http://www.uvlf.sk/organizacna-struktura/55
http://www.uvlf.sk/organizacna-struktura/67
http://www.uvlf.sk/organizacna-struktura/7
http://www.uvlf.sk/organizacna-struktura/83
http://www.uvlf.sk/organizacna-struktura/71
http://www.uvlf.sk/organizacna-struktura/77
http://www.uvlf.sk/organizacna-struktura/61
http://www.uvlf.sk/organizacna-struktura/162
http://www.uvlf.sk/organizacna-struktura/58
http://www.uvlf.sk/organizacna-struktura/87
http://www.uvlf.sk/organizacna-struktura/64
http://www.uvlf.sk/organizacna-struktura/91
http://www.uvlf.sk/organizacna-struktura/90
http://www.uvlf.sk/organizacna-struktura/93
http://www.uvlf.sk/organizacna-struktura/92
http://www.uvlf.sk/organizacna-struktura/95
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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  

 

Vedecké a pedagogické pracoviská 

 

Experimentálne výskumné stredisko v Zemplínskej Teplici 

Výučbové pracovisko pre porážku hospodárskych zvierat a spracovanie mäsa  

 

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, 

do 12. 12. 2016 

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 

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. JUDr. et Ing. Ján Bílek, ekonomicko-právny poradca, vymenovaný 16. 8. 2013, druhé 

funkčné obdobie  

2. Ing. Stanislav Hreha, predseda predstavenstva Východoslovenská vodárenská spoločnosť, 

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

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

druhé funkčné obdobie – predseda 
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4. MVDr. Miroslav Martinček, súkromný podnikateľ, vymenovaný 16. 1. 2012, prvé 

funkčné obdobie  
 

Člen správnej rady vymenovaný na návrh zamestnaneckej časti akademického senátu: 

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

 

Člen správnej rady vymenovaný na návrh študentskej časti akademického senátu: 

1.   Jakub Nemček, študent ŠP VVL UVLF,  vymenovaný 24. 4. 2014, prvé funkčné obdobie,  

do 23. 4. 2016 

2. Andrej Alaksa, študent ŠP VVL UVLF, vymenovaný 24. 4. 2016, prvé fukčné obdobie, 

do 23. 4. 2018 

 
PORADNÉ  ORGÁNY  REKTORA 

 

1. Vedenie UVLF 

2. Kolégium rektora 

3. Komisie rektora  

- Disciplinárna komisia pre pracovníkov  

- Disciplinárna komisia pre študentov  

- Edičná a vydavateľská komisia 

- Etická komisia pre zaobchádzanie so zvieratami 

- Hospodárska komisia 

- Kolégium farmácie 

- Komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

- Komisia pre hodnotenie kvality 

- Komisia pre klinickú činnosť 

- Komisia pre mobilitu učiteľov a študentov 

- Komisia pre vedecko-výskumnú činnosť 

- Komisia pre výrobnú a odbornú prax a stáže 

- Komisia pre webové sídlo  

- Likvidačná komisia 

- Mzdová komisia 

- Pedagogická komisia 

- Prijímacia komisia 

- Sociálna komisia 

- Škodová komisia 

- Ubytovacia komisia 

- Ústredná inventarizačná komisia 

- Vyraďovacia komisia 
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II. PREHĽAD NAJDÔLEŽITEJŠÍCH FAKTOV A  ČINNOSTÍ UVLF 

V KOŠICIACH ZA ROK  2016 

 

V tejto časti výročnej správy uvádzame časový prehľad o zasadnutiach poradných 

orgánov a orgánov akademickej samosprávy, významné udalosti, významné návštevy, účasť 

univerzity na významných medzinárodných podujatiach, významné vedecko-odborné 

podujatia, významné spoločenské a športové podujatia, a významné výsledky projektov. 
 

Zasadnutia poradných orgánov a orgánov akademickej samosprávy univerzity v roku 

2016: 

Vedenie univerzity: každý týždeň 

Kolégium rektora: 21. 6.,  23. 11.  

Kolégium farmácie: 21. 11.  

Vedecká rada: 27. 4., 6. 7., 18. 10., 14. 12.  

Akademický senát: 3. 3.,  4. 5., 1. 7., 17. 10., 8. 12.  

Správna rada: 21. 3., 26. 9.  

 
Významné udalosti: 

1. V Bratislave sa dňa 14. 1. 2016 konalo stretnutie prezidenta SR Andreja Kisku s  

rektormi univerzít s vedecko-technickým zameraním, na ktorom sa zúčastnila aj 

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

 

2. UVLF v Košiciach bola v marci 2016 prijatá za člena Európskej asociácie 

farmaceutických fakúlt a v apríli 2016 za člena Európskej asociácie univerzít. 

 

Univerzita je členom viacerých združení, ktorých cieľom 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. Väčšina z týchto združení zastrešuje medzinárodné aktivity len v oblasti 

veterinárneho vzdelávania. Naším cieľom bolo rozšíriť akceptáciu univerzity aj v širšom 

európskom vzdelávacom priestore. Z toho dôvodu sme začiatkom roku požiadali o členstvo v 

Európskej asociácii univerzít. 

Európska asociácia univerzít (EUA) je zástupcom univerzít a národných konferencií 

rektorov, ktorá bola založená v roku 2001 ako výsledok fúzie medzi Asociáciou európskych 

univerzít (CRE) a Konfederácie konferencií rektorov Európskej únie. Táto asociácia je 

najväčšia a najkomplexnejšia organizácia zastupujúca univerzity v Európe, má 850 členov zo 

47 krajín, pričom na členských univerzitách  EUA je zapísaných  17 miliónov študentov. 

EUA hrá kľúčovú úlohu v Bolonskom procese a pri ovplyvňovaní politiky EÚ v oblasti 

vyššieho vzdelávania, výskumu a inovácií. Vďaka jej interakcii s radom ďalších európskych a 

medzinárodných organizácií EUA zaisťuje, že nezávislý hlas európskych univerzít je počuť 

všade tam, kde sa prijímajú rozhodnutia, ktoré budú mať vplyv na ich činnosť.  

Individuálnymi plnými členmi je aj 15 významných slovenských vysokých škôl. UVLF 

požiadala o členstvo v januári 2016. V žiadosti o členstvo bolo potrebné deklarovať rozsah a 

kvalitu poskytovaného vzdelávania, vedecko-výskumné výstupy, kvalitu pedagogických a 

vedeckých pracovníkov. Súčasťou komplikovaného procesu akceptácie bolo aj vyžiadanie 

odporúčacieho stanoviska Slovenskej rektorskej konferencie. Po pozitívnom vyhodnotení 

všetkých vstupných dokumentov a hlasovaní v rade EUA bolo našej univerzite dňa 6. 4. 2016  

udelené plné individuálne členstvo, a takto sa zaradila medzi popredné európske vysoké 

školy, čím sa pre nás rozširujú možnosti partnerstva a zapájania sa do sietí v oblasti 

vzdelávania, výskumu a inovácií. 
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Študijný program farmácia je  neoddeliteľnou súčasťou našej univerzity. S cieľom 

etablovať sa v európskom farmaceutickom školstve bola v tézach kandidátky na rektora a 

následne v aktualizácii dlhodobého zámeru UVLF v Košiciach v roku 2015 uvedená úloha 

získať členstvo v Európskej asociácii farmaceutických fakúlt.  

Európska asociácia farmaceutických fakúlt (EAFP) bola založená v roku 1992 

v Paríži. Združuje farmaceutické fakulty a slúži ako platforma pre jej členské inštitúcie s 

cieľom koordinovať farmaceutické vzdelávanie a výskum tak,  aby odrážali vývoj vo farmácii 

a potreby spoločnosti v oblasti školstva, lekárnictva, klinickej farmácie a priemyselnej 

farmácie. O členstvo v EAFP naša univerzita požiadala začiatkom tohto roka a v marci 2016  

sme boli akceptovaní.  Členstvom v EAFP získavame priamy prístup k informáciám o 

najnovších trendoch vo farmaceutickom vzdelávaní a výskume,  konferenciách, seminároch a 

projektoch, ako aj priamu možnosť partnerstva s inými farmaceutickými ustanovizňami.   

 

3. Predstavenie knihy Anatomický slovník kolektívu autorov F. Šimon, J. Danko, J. 

Artimová, M. Zborovjan za prítomnosti autorov a členov vedenia UVLF v Košiciach 

a  UPJŠ  v Košiciach dňa 12. 4. 2016. 

 

Na rektoráte našej univerzity sa dňa 

12. 4. 2016 uskutočnilo predstavenie diela 

Anatomický slovník kolektívu autorov  

František Šimon, Ján Danko, Jozefa 

Artimová, Martin Zborovjan. Knihu 

„pokrstili“ poklepaním kosťou prof. MVDr. 

Jana Mojžišová, PhD., rektorka UVLF,  a 

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., rektor 

UPJŠ v Košiciach, za prítomnosti 

pozvaných hostí, a to prof. PhDr. Jána 

Gbúra, CSc., prorektora UPJŠ v Košiciach, 

prof. PhDr. Oľgy Orosovej, CSc., dekanky 

Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, Dr. 

h. c. prof. PhDr. Jána Sabola, DrSc., 

popredného slovenského jazykovedca a vysokoškolského pedagóga na Filozofickej fakulte 

UPJŠ v Košiciach,  Ing. Jána Királyho, predsedu Správnej rady UVLF, doc. MVDr. Emila 

Švického, PhD., a členov vedenia UVLF. 

K stretnutiu najvyšších reprezentantov 

našich dvoch košických univerzít mohlo dôjsť 

práve preto, že pri tvorbe Anatomického slovníka 

sa spojili filológovia i veterinárny lekár týchto 

univerzít –  doc. PhDr. František Šimon, CSc., z 

Katedry romanistiky a klasickej filológie 

Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, Mgr. 

Martin Zborovjan, PhD., z Ústavu jazykov UVLF 

v Košiciach, a  prof. MVDr. Ján Danko, PhD., z 

Ústavu anatómie UVLF. Treťou filologičkou v 

autorskom kolektíve je Mgr. Jozefa Artimová, 

PhD., z Masarykovej univerzity v Brne, ktorá sa 

tohto uvítania knihy nemohla zúčastniť, rovnako 

ako Ing. Martin Farkaš z Vydavateľstva Osveta v Martine, ktoré tento slovník vydalo.  

Zakúpiť si ho je možné nielen v kníhkupectvách, ale aj v našom edičnom stredisku a predajni 

literatúry, prípadne si ho zapožičať v univerzitnej knižnici.  
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4. Stretnutie pedagógov našej univerzity, ktorí pôsobili ako experti v zahraničí 

v zasadacej miestnosti rektorátu dňa 19. 4. 2016. 

 

Rektorka univerzity prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., pozvala na stretnutie dvadsať 

našich bývalých i súčasných pedagógov, ktorí ako veterinárni lekári pôsobili v minulosti  

v zahraničí ako experti. Stretnutia na rektoráte dňa 19. 4. 2016 sa ich nakoniec mohlo 

zúčastniť sedemnásť, ktorí absolvovali  náročné  pobyty v Ugande, Mozambiku, Nigérii, 

Alžíri a Zambii. Hosťom stretnutia, ktorého programom bolo oficiálne predstavenie 

publikácie Expertízy slovenských veterinárnych lekárov v rozvojových krajinách sveta, bol aj 

vedúci autorského kolektívu MVDr. Ladislav Husár. Kniha vyšla v roku 2015 pri príležitosti 

50. výročia ciest našich prvých expertov do vtedajších rozvojových krajín, ktoré sa v tých 

časoch osamostatňovali. Publikácia vznikla aj s podporou našej univerzity, Štátnej 

veterinárnej a potravinovej správy SR a Komory veterinárnych lekárov SR na Inštitúte 

vzdelávania veterinárnych lekárov a medzi hosťami bol aj jeho riaditeľ MVDr. Jozef 

Pokorný. 

Rektorka prof. Mojžišová spolu s prorektormi prof. Pistlom, prof. Jozefom Nagyom, 

doc. Oskarom Nagyom a MVDr. Tomkom, a kvestorom Ing. Schréterom  najprv privítali 

vzácnych hostí na pôde univerzity, kde viacerí z nich pôsobili už pred mnohými rokmi. Vo 

svojom príhovore rektorka vyzdvihla erudovanosť a odvahu, s akou zvládali náročné 

podmienky v krajinách tretieho sveta, spomenula  tie časy, keď ich študenti s nesmiernym 

záujmom a obdivom počúvali na prednáškach, aby nakoniec vyjadrila slová hlbokej úcty a 

vďaky jej i celej univerzity, v histórii ktorej ostanú zapísaní ako jedni z tých takmer 

päťdesiatich slovenských veterinárnych expertov, ktorí šírili dobré meno našej školy v 

zahraničí. 

O slovo sa 

prihlásili viacerí z 

pozvaných hostí, 

medzi nimi MVDr. 

Ladislav Husár, ktorý 

vo veku 89 rokoch 

dokázal s kolektívom 

autorov zostaviť taký 

mimoriadny dokument 

o histórii expertíz, 

akým je publikácia 

Expertízy slovenských 

veterinárnych lekárov 

v rozvojových 

krajinách sveta, a ktorý 

ju dokázal pútavo 

predstaviť aj na tomto 

stretnutí. Po tomto vystúpení a urobení spoločnej fotografie pokračovali hostia v rozprávaní 

spomienok a zážitkov. Viazali sa k Alžírsku, kde z prítomných  pôsobili doc. MVDr. Eva 

Michnová, CSc., prof. MVDr. Marián Kozák, CSc., prof. MVDr. Milan Maretta, DrSc., 

RNDr. Alexander Šamo, CSc., prof. Ing. Viera Lenártová, CSc., doc. MVDr. Judita 

Jantošovičová, CSc., doc. MVDr. Róbert Ondrejka, PhD., a MVDr. Eva Beličková, PhD. 

(doc. MVDr. Jaroslav Janda, CSc., sa nezúčastnil); k Ugande, odkiaľ mali skúsenosti prof. 

MVDr. Dušan Magic, PhD., prof. MVDr. Ivan Rosíval, CSc., prof. MVDr. Rudolf Cabadaj, 

PhD., a prof. MVDr. Martin Zibrín, PhD.; z Mozambiku, kde boli doc. MVDr. Mária 

Demeterová, PhD., prof. MVDr. Ján Danko, PhD., MVD. Katarína Hájovská, PhD. (a na 
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stretnutí neprítomná doc. MVDr. Bibiána Hájovská, CSc.); z Nigérie doc. MVDr. Juraj 

Halagan, PhD.; a ak by bol prítomný, o Zambii by mohol hovoriť doc. MVDr. Jozef 

Marcaník, CSc.   

 

5. Prof. MVDr.  Imrich Maraček, DrSc., sa stal  laureátom Ceny mesta Košice. 

 

Na slávnostnom ceremoniáli udelenia mestských ocenení v rámci XXII. ročníka osláv 

Dňa mesta Košice, ktoré sa konali pri príležitosti udelenia prvej erbovej listiny mestu Košice 

panovníkom Ľudovítom Veľkým 

v roku 1369, dňa 7. 5. 2016 vo 

veľkej sále Historickej radnice 

bola udelená Cena mesta Košice 

prof. MVDr. Imrichovi 

Maračekovi, DrSc., emeritnému 

profesorovi UVLF, filatelistovi, 

pri príležitosti životného jubilea 75 

rokov, za jeho viac ako 

štyridsaťročnú propagáciu filatelie 

obyvateľom a návštevníkom mesta 

Košice.  Práve tieto jeho aktivity 

viedli vedenie UVLF k podaniu 

návrhu na  toto ocenenie. 

Prof. Maraček (* 4. 2. 

1941) je absolventom našej univerzity a jej aj venoval celý svoj profesionálny život. Nielen že 

na nej pôsobil viac ako 40 rokov ako medzinárodne uznávaný pedagóg a vedec, ale dodnes je 

emeritným profesorom aktívne sa zapájajúcim do vedeckých i spoločenských aktivít. Hranice 

školy presahujú najmä aktivity spojené s jeho dlhoročným členstvom v Klube filatelistov 54-

01 v Košiciach, ktoré už neodmysliteľne patria ku kultúrnemu životu mesta. 

 

6. Podpis memoranda o podpore EYOF na magistráte mesta Košice 23. 5. 2016. 

 

Rektori troch košických univerzít – UVLF, UPJŠ a Technickej univerzity –  podpísali 

dňa 23. mája 2016 spolu s Mestom Košice,  v zastúpení primátora Richarda Rašiho, 

Košickým samosprávnym krajom, zastúpeným predsedom Zdenkom Trebuľom, oblastnou 

organizáciou cestovného ruchu 

KOŠICE – Turizmus,  zastúpenou 

predsedníčkou predstavenstva Renátou 

Lenártovou, a Slovenským 

olympijským výborom, zastúpeným 

prezidentom Františkom Chmelárom, 

Memorandum o podpore podujatia 

EYOF Košice 2021 s cieľom spoločne 

podporiť projekt EYOF KOŠICE 2021 

(Európsky olympijský festival mládeže) 

a vzájomnou spoluprácou prispieť ku 

kvalite kandidatúry a následne 

samotných príprav na toto vrcholné 

športové podujatie na Slovensku.  
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7. Rektorka UVLF bola nominovaná na Slovenku roka v kategórii Veda a výskum 

čitateľskej ankety Slovenka roka 2016.   
 

Rektorka UVLF prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., bola medzi osobnosťami  

nominovanými na ocenenie v ankete Slovenka roka 2016. Anketa, nad ktorou prevzal záštitu 

prezident SR  Andrej Kiska, bola už po ôsmy raz príležitosťou predstaviť verejnosti 

výnimočné Slovenky úspešné v 

rôznych oblastiach. Boli 

nominované v ôsmich kategóriách: 

Biznis a manažment, Umenie a 

kultúra, Médiá a komunikácia, 

Veda a výskum, Vzdelávanie a 

podpora mladých talentov, 

Zdravotníctvo, Šport a Charita. 

Anketa sa začala 15. 2. 2016 

tlačovou konferenciou v 

bratislavskom hoteli Devín, ktorej 

sa rektorka zúčastnila ako jedna z 

28 nominantiek predstavených 

verejnosti. Adeptky na titul 

Slovenka roka 2016 vyberala nominačná komisia pod vedením ministra kultúry SR Mareka 

Maďariča. O víťazkách v jednotlivých kategóriách rozhodovali diváci a poslucháči RTVS, 

ako aj čitatelia týždenníka Slovenka formou SMS hlasovania, kupónov a prostredníctvom 

internetového hlasovania.   

V kategórii Veda a výskum boli okrem rektorky prof. Mojžišovej nominované Mgr. 

Lucia Kučerová, PhD., vedecká riaditeľka Ústavu experimentálnej onkológie 

Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied,  a prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD., 

prodekanka pre vedu a výskum, profesorka na Ústave elektroniky a fotoniky Fakulty 

elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, ktorá sa nakoniec stala víťazkou tejto 

kategórie. Galavečer, na ktorom boli vyhlásené výsledky ankety Slovenka roka 2016, sa 

uskutočnil 5. 6. 2016 v historickej budove SND a v priamom prenose ho odvysielala Jednotka 

RTVS.  

 

8. Promócie absolventov akademického roku 2016 v Štátnom divadle Košice v dňoch 

28. – 29. 6. 2016. 

 

Promócie absolventov UVLF sa konali 28. a 29. 6. 2016 v  Štátnom divadle 

v Košiciach.  Spolu promovalo 400 absolventov (z toho 71 v štúdiu v anglickom jazyku) v 

šiestich promočných aktoch. 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 ako aj akademickí funkcionári ďalších vysokých škôl.  

Titul doktor veterinárskeho lekárstva bol slávnostne udelený v  študijnom programe 

všeobecné veterinárske lekárstvo 80 absolventom  a v študijnom programe hygiena potravín 

34 absolventom. V študijnom programe farmácia bol titul magister udelený 134 absolventom. 

V študijnom programe trh a kvalita potravín v dennej forme štúdia bolo promovaných na 

magistrov 10 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 8 absolventov. V študijnom programe bezpečnosť krmív 

a potravín v dennej forme promovalo 26 absolventov a v študijnom programe vzťah človek – 
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zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii 24 absolventov, z toho 5 v externej forme. 

Štúdium s vyznamenaním ukončilo 13 absolventov,  štúdium s vyznamenaním a Cenou 

rektora za vynikajúce výsledky počas štúdia bolo ocenených osem absolventiek.  

Tituly doktora veterinárnej medicíny si prišlo vyzdvihnúť aj 43 zahraničných 

študentov z  Írska, Islandu, Izraela, Anglicka,  Grécka, Švédska, Cypru, Kanady, Belgicka a 

Malty, ktorí na UVLF prišli študovať všeobecné veterinárske lekárstvo v anglickom 

jazyku. Štúdium s vyznamenaním ukončili 4 absolventi,  dvaja študenti získali vďaka 

vynikajúcim študijným výsledkom i Cenu rektora. 

Po štvrtýkrát boli promovaní aj absolventi spoločného bakalárskeho študijného 

programu Joint Bachelor Degree of Animal Sciences – náuka o živočíchoch, ktorý je 

realizovaný v spolupráci s Faculty of Biosciences and Aquaculture,  Nord University v Bodø 

(Nórsko). Na slávnostnej promócii boli prítomní zástupcovia tejto partnerskej univerzity – Dr. 

Reid Hole, dekan fakulty Biosciences and Aquaculture s riaditeľkou tejto fakulty Ninou 

Ellingsen Høiskar, prorektorka Grete Lysfjord, profesorka Monica Brinchmann, koordinátor 

tohto študijného programu assoc. professor Ioannis Vatsos a koordinátorka výmenných 

programov Jeanett 

Kreutzmann. Špeciálnym 

hosťom bol František 

Kašický, veľvyslanec 

Slovenskej republiky v 

Nórskom kráľovstve a 

Islandskej republike. 

Slávnostnú atmosféru 

a výnimočnosť ceremónie 

potvrdili nórski študenti, 

ktorí si na túto príležitosť 

obliekli  slávnostné národné 

kroje. Tohto roku v rámci 

daného študijného programu  

promovalo 28 absolventov. 

Vyznamenanie získala jedna 

študentka (BSc. Maria 

Borgersen Hære), Cenu rektora si odniesli dve študentky (BSc. Stine Hoftun Diinhoff a BSc. 

Anna Marie-Louise Waenerlund). 

 

9. Univerzita nadviazala spoluprácu s Kelantanskou univerzitou v Kota Bharu, 

 Malajzia  14. – 21. 7. 2016. 

 

Študenti veterinárnej medicíny Kelantanskej univerzity v Kota Bharu v Malajzii  

k získaniu licencie na výkon povolania musia prejsť záverečnými skúškami pred komisiou, 

ktorej členmi sú len externí profesori zo zahraničných univerzít. Tohto roku bola ako jedna zo 

skúšajúcich pozvaná rektorka UVLF prof. MVDr. Jana Mojžišová PhD. Cieľom takéhoto 

systému je, aby externý učiteľ z inej univerzity objektívne posúdil úroveň vedomostí ich 

študentov a ich uplatniteľnosť na trhu práce. Súčasne rektorka bola pozvaná aj ako expert na 

hodnotenie kurikúl pre veterinárnu medicínu na tejto fakulte.  Fakulta veterinárnej medicíny 

ju požiadala o posúdenie študijných plánov, predmetov,  ich nadväznosti,  obsahu klinickej 

praxe, vybavenia jednotlivých pracovísk a kliník. Súčasťou programu bola aj účasť na Seed 

organizovanej študentmi, na ktorej sa stretla so zástupcami mnohých univerzít. 
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Toto pozvanie využila rektorka prof. Mojžišová  a prorektor pre vedecko-výskumnú 

činnosť a zahraničné styky prof.  Pistl aj na nadviazanie spolupráce s Universiti Malaysia 

Kelantan. Počas svojho týždňového pobytu v Malajzii navštívili aj univerzitné  laboratória a 

klinické pracoviská, z ktorých sa 

ako perspektívna oblasť na 

spoluprácu javí mikrobiológia, 

ktorú má  univerzita na veľmi 

dobrej úrovni. Už pri tomto 

prvom kontakte oboch univerzít 

sa riešila možnosť výmeny našich 

študentov a učiteľov a spolupráce 

v oblasti vedy a výskumu.  

Ďalším krokom k rozvoju 

spolupráce bola návšteva 

zástupcov Faculty of Veterinary 

Medicine, Universiti Malaysia 

Kelantan v Kota Bhara na UVLF 

dňa 14. 10. 2016. Rektorka prof. 

Mojžišová prijala s ďalšími 

členmi vedenia rektora Universiti Malaysia Kelantan Prof. Dato´ Dr. Mortaza bin Mohameda 

a ďalších členov vedenia –  Prof. Dato´ Dr. Hj. Ibrahim Bin Che Omara a  Prof. Rosdi Bin 

Ab. Rahmana. Stretnutie začalo na rektoráte, kde rektori oboch univerzít predstavili svoje 

inštitúcie a hľadali styčné body spolupráce. Potom nasledovala prehliadka areálu a vybraných 

klinických pracovísk a laboratória na katedre mikrobiológie a imunológie. Stretnutie sa 

uzavrelo dohodou o ich opakovanej návšteve našej univerzity spolu s dekanom ich 

veterinárskej fakulty. 

 

10. Zlatá promócia absolventov z roku 1966 dňa 12. 9. 2016. 

 

Dňa 12. 9. 2016 sa v aule konala v poradí už dvanásta zlatá promócia absolventov 

UVLF, tentokrát absolventov z roku 1966. Pred päťdesiatimi rokmi získalo vysokoškolský 

diplom 69 absolventov študijného programu všeobecné veterinárske lekárstvo, v tento deň si 

mohlo prísť prevziať zlatý diplom 28 z nich. Zlatá promócia má svoj ustálený scenár, podľa 

ktorého za zvuku fanfár prichádzajú do sály pod vedením pedela členovia vedeckej rady, 

prorektori s predsedom akademického senátu a nakoniec rektor univerzity, aby tónmi 

slovenskej  hymny  začala táto akademická slávnosť. Tradícia bola zachovaná a pred tváre 

prítomných zlatých absolventov, ich rodinných príslušníkov a ďalších hostí nastúpila rektorka 

prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., prorektori prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., prof. MVDr. 

Juraj Pistl, PhD., prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., MVDr. Martin Tomko, PhD., a doc. MVDr. 

Oskar Nagy, PhD., a predseda akademického senátu prof. MVDr. Peter Reichel, PhD. Okrem 

prítomných členov vedeckej rady boli medzi hosťami aj kvestor Ing. Róbert Schréter 

a predseda ZO OZ PŠaV UVLF v Košiciach prof. RNDr. Michal Toropila, CSc. Po prečítaní 

mien všetkých absolventov z roku 1966 vyzval úvodca prof. J. Nagy rektorku univerzity, aby 

dala zvolenie na odovzdanie zlatých diplomov prítomným zlatým absolventom, ktorí si ich po 

jednom prevzali z rúk promótorky prof. Faixovej, pričom  mohli tiež obnoviť svoj sľub spred 

päťdesiatich rokov.  

Rektorka univerzity prof. Mojžišová vo svojom príhovore privítala zlatých 

absolventov na pôde ich alma mater, opísala  zmeny, ktoré sa na univerzite udiali 

v posledných rokoch a vyjadrila poďakovanie a uznanie za prácu, ktorou počas celého 

profesionálneho života absolventi šírili dobré meno našej školy, neraz za podmienok 
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neľahkých.  Na záver im popriala do ďalších rokov najmä pevné zdravie a pohodu v kruhu 

blízkych počas rokov zaslúženého odpočinku. Podľa tradície vystúpil s príhovorom za zlatých 

absolventov aj jeden z nich. Tentokrát to bol Dr. h. c. prof. MVDr. Dušan Magic, PhD., ktorý 

tiež vyslovil slová vďaky za udelenie zlatého diplomu i za vyslovenie uznania za ich prácu. 

Nasledovali spomienky na najsilnejšie okamihy študentských rokov i na tých spolužiakov, 

ktorí sa tejto chvíle nedožili. Vyslovil hrdosť na profesiu veterinárneho lekára, na našu 

univerzitu, jej úspešný rozvoj, odborný aj spoločenský kredit doma i v zahraničí.  

Hymna Gaudeamus uzavrela slávnostnú časť promócie a prítomní sa po podpise do 

pamätnej knihy presunuli do jedálne na čašu vína.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Prof. MVDr. Štefan Vilček, DrSc., vedecký pracovník Katedry infektológie 

a epizootológie UVLF, získal 12. 9. 2016 prémiu za výnimočný vedecký ohlas na 

jedno dielo 2016 v kategórii prírodné a lekárske vedy. 

 

V  septembri 2016 získal prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc., vedecký pracovník Katedry 

infektológie a  epizootológie UVLF a vedecký garant Centra excelentnosti pre nákazy zvierat 

a  zoonózy – INFEKTZOON na UVLF v Košiciach, prémiu Literárneho fondu za 

najcitovanejšiu prácu. Databáza Web of Science zaevidovala na prácu Vilček, Š., Herring, A. 

J., Herring, J. A., Nettleton, P. F., Lowings, J. P., Paton, D. J.: Pestiviruses isolated from pigs, 

cattle and sheep can be allocated into at least three genogroups using polymerase chain 

reaction and restriction endonuclease analysis. Arch. Virol., 136, 309-323, 1994 doteraz 350 

citácií. 

 

12. Otvorenie akademického roku  2016/2017 a aktív učiteľov dňa 14. 9. 2016. 

 

V poradí 67. akademický rok na UVLF  sa začal slávnostným otvorením dňa 14. 9. 

2016 v novorekonštruovanej aule. Úvodca slávnosti prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.,  

prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality, 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 
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akademického senátu prof. MVDr. Petra Reichela, CSc., predsedu správnej rady Ing. Jána 

Királyho, kvestora Ing. Róberta Schrétera,  ďalších členov správnej rady, vedeckej rady, 

učiteľov, vedeckých pracovníkov, doktorandov, zamestnancov našej univerzity ako aj 

pracovníkov účelových zariadení i študentov. Osobitne privítal na slávnosti MVDr. Gabriela 

Csicsaia, PhD., štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

Slovenskej republiky. 

Najdôležitejším bodom 

programu tejto akademickej 

slávnosti je príhovor rektora 

univerzity. Na prahu ďalšieho 

akademického roku sa 

rektorka prof. MVDr. Jana 

Mojžišová, PhD., prihovorila 

s hodnotením uplynulých 

mesiacov i víziami do 

mesiacov nasledujúcich. 

Najvýznamnejšími 

udalosťami, ktoré ovplyvnili 

život univerzity, bolo 

zverejnenie výsledkov 

komplexnej akreditácie 

vysokých škôl  a návšteva evalvačného tímu EAEVE. Akreditačná komisia rozhodla 

o nesplnení podmienok zaradenia UVLF medzi univerzitné vysoké školy a o odobratí,  

respektíve pozastavení akreditácie niekoľkých študijných programov. Veterinárske vedy boli 

vyhodnotené medzi najlepšími oblasťami výskumu, ale  to nestačilo na celkové zaradenie 

našej vysokej školy medzi univerzity.  Výrazne zaostávala oblasť farmaceutických  

a chemických vied. Dlhodobo sme zanedbali garančnú kontinuitu a vedecké bádanie vo 

viacerých študijných programoch tretieho stupňa. Počas jedného roka boli prijaté potrebné 

opatrenia a pripravená správa o odstránení nedostatkov, ktorá bola zaslaná na ministerstvo 

školstva a následne postúpená na Akreditačnú komisiu. Univerzite sa podarilo  obhájiť 

existenciu študijného programu farmácia na ďalšie dva roky.  

Návšteva evalvačného a akreditačného tímu expertov EAEVE v roku 2015 okrem 

prevažujúcich pozitívnych hodnotení konštatovala aj niekoľko potenciálnych nedostatkov 

v oboch hodnotených oblastiach. Vedenie UVLF začalo s odstraňovaním nedostatkov 

a prípravou na opakovanú 

návštevu v septembri 2016. 

Dôležitými predpokladmi na 

úspech je  v roku 2016 uzavretie 

výstavby novej univerzitnej 

nemocnice a nových klinických 

ustajňovacích priestorov –  

pavilón č. 19.  

Rektorka zdôraznila 

vykonanú prácu v oblasti 

vnútorného systému hodnotenia 

kvality, o čom svedčí návšteva 

CAF hodnotiteľského tímu,  

v oblasti nového bodového 

systému hodnotenia tvorivých pracovníkov, tvorbe nových vnútorných predpisov, 

predovšetkým týkajúcich sa hospodárenia a ekonomicko-administratívnych procesov, ale 
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najmä nového študijného poriadku. Okrem toho bol vytvorený systém podpory mladých 

tvorivých pracovníkov prostredníctvom internej grantovej agentúry a postdoktorandských 

miest.  

Vytýčila ďalšie úlohy, ktoré stoja pred univerzitou. Veľmi vážnym problémom je 

neúmerné výučbové zaťaženie učiteľov a študentov, preto bude potrebné  pristúpiť k úpravám 

študijných plánov, zníženiu počtu hodín v každom jednom predmete a následnej 

resystemizácii všetkých pracovných pozícií.  Viac pozornosti a času sa musí venovať 

vedecko-výskumnej  aktivite, aby sme sa nestali len odbornou školou, ale mohli zastávať 

pozíciu lídra vo veterinárnom, biomedicínskom a farmaceutickom výskume.  

V prejave sa  venovala aj  zamestnancom a študentom. V súčasnosti na univerzite 

pracuje 592 zamestnancov,  z toho je  221 vysokoškolských učiteľov, 37 výskumných 

pracovníkov, 188 THP a 146 pracovníkov na robotníckych pozíciách.  Každý z nich je pre 

univerzitu dôležitý a preto sa vedenie formou dotazníkov zaujímalo o ich názor na prácu 

vedenia a  spokojnosť s pracovnými podmienkami. Pracovníci na THP pozíciách  mali 

častokrát pocit, že ich práca je prehliadaná a vypadli zo systému zvyšovania kvalifikácie či 

hodnotenia.  V uplynulom roku bol pre nich v spolupráci s odborovým zväzom organizovaný 

kurz anglického jazyka, v tomto roku je pripravené ich hodnotenie bodovým systémom 

s následným ocenením tých najlepších.  

Rektorka vo svojom príhovore hodnotila aj  záujem domácich i zahraničných 

študentov o štúdium na našej univerzite, zvlášť srdečne privítala študentov prvých ročníkov 

a zaželala všetkým študentom i zamestnancom  úspech a spokojnosť v novom akademickom 

roku. 

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

CSc., ktorý okrem iného vyzdvihol, že akademická obec je nielen transparente informovaná, 

ale aj aktívne činná pri  rozhodovaní v zásadných otázkach a  úlohách súvisiacich so 

smerovaním a prosperitou univerzity,  že napriek neľahkým podmienkam bol prvýkrát za dlhé 

obdobie dosiahnutý pozitívny hospodársky výsledok, že zamestnanci rovnako po dlhých 

rokoch boli aj osobne odmenení, že boli pripravené pre tvorivých pracovníkov a  najmä pre 

mladých zamestnancov motivačné kritériá i formy interných grantov, možnosti 

postdoktorandského štúdia a rad ďalších opatrení na zlepšenie kvalitatívnych ukazovateľov 

nevyhnutných k dosiahnutiu úspešnej akreditácie a evalvácie univerzity. 

  Rektorka UVLF prof. Mojžišová už po druhýkrát pri príležitosti otvorenia 

akademického roku udelila ocenenia najlepším tvorivým pracovníkom univerzity 

a najlepšiemu pracovisku. 

Ocenenie za rok 2015 bolo udelené v kategórii profesorov prof. MVDr. Jaroslavovi 

Legáthovi, CSc.   (ústav toxikológie katedry farmakológie a toxikológie), 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. Dávidovi Maženskému, PhD. (ústav 

anatómie katedry anatómie, histológie a fyziológie), v  kategórii vedeckých pracovníkov prof. 

Ing. Štefanovi Vilčekovi, DrSc. (ústav epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny 

katedry epizootológie a parazitológie), v kategórii tvorivých pracovníkov do 35 rokov MVDr. 

Dávidovi Maženskému, PhD. V hodnotení vedeckej a publikačnej aktivity sa ako najlepšie 

pracovisko umiestnil  Ústav imunológie, za ktorý prevzala cenu jeho vedúca doc. MVDr. 

Ľudmila Tkáčiková, PhD. 

Rektorka univerzity prof. Mojžišová sa rozhodla vyzdvihnúť aj pracovníkov, ktorí 

v roku 2015 vynikli kvalitou svojej publikačnej činnosti. Za najvyšší počet publikácií 

v karentovaných časopisoch udelila ocenenie doc. MVDr. Mangeshovi Bhidemu, PhD.  

(laboratórium biomedicínskej mikrobiológie a imunológie), za publikácie v časopisoch 

s najvyšším imapkt faktorom doc. PharmDr.  Zdenkovi Pirníkovi, PhD.  (ústav humánnej a 
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klinickej farmakológie katedry farmakológie a toxikológie) a za  dosiahnutie najvyššieho 

počtu ohlasov za rok 2015 prof. Ing. Štefanovi Vilčekovi, DrSc.  

Slávnostné zhromaždenie si na záver vypočulo  hudobné skladby v podaní sláčikového 

kvarteta KOMBOZET kvartet a hymna Gaudemus už tradične ukončila otvorenie 

akademického roku. Hneď po jeho skončení sa prítomní presunuli k pavilónu 19, kde sa 

prestrihnutím pásky symbolicky spustila prevádzka klinických ustajňovacích priestorov.  

 

13. Slávnostné otvorenie klinických ustajňovacích priestorov v pavilóne 19 dňa 14. 9. 

2016. 

 

Slávnostné otvorenie nového akademického roka 2016/2017 bolo spojené s ďalšou 

významnou udalosťou na našej univerzite. Rektorka univerzity prof. MVDr. Jana Mojžišová, 

PhD., spolu so štátnym tajomníkom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

Slovenskej republiky MVDr. Gabrielom Csicsaiom, PhD., s prednostami kliniky prežúvavcov 

a kliniky ošípaných prof. MVDr., Dr. Pavlom Mudroňom, PhD., DipECBHM a prof. MVDr. 

Petrom Reichelom, CSc., za účasti členov vedenia univerzity, hostí a zamestnancov univerzity 

slávnostne prestrihli pásku a oficiálne odovzdali do prevádzky nový objekt známy ako P 19 – 

klinické ustajňovacie priestory. Pred samotným prestrihnutím pásky sa prítomným prihovorila 

rektorka prof. Mojžišová, ktorá vyzdvihla mimoriadnu dôležitosť tejto udalosti, aby potom 

odovzdala slovo prorektorovi pre klinickú činnosť a styk s praxou doc. O. Nagyovi, ktorý 

prezentoval objekt z pohľadu odborníka na klinickú činnosť, a tiež kvestorovi univerzity Ing. 

Schréterovi, ktorý informoval o finančnej stránke tejto investície. Nakoniec sa slova ujal 

štátny tajomník MVDr. Csicsai, ktorý vyjadril potešenia nad tým, že jeho alma mater 

napreduje takýmto spôsobom v zlepšovaní kvality poskytovaných služieb študentom 

i klientom klinických pracovísk. 

Po štyroch rokoch, keď sa v roku 2012 odovzdal do užívania objekt klinických 

ustajňovacích priestorov pavilónu P 18, sa tento deň stal ďalším medzníkom pre klinické 

pracoviská v budovaní a zlepšovaní ich materiálno-technického a priestorového zabezpečenia.  

O najväčšiu časť nového objektu sa delia klinika prežúvavcov a klinika ošípaných. V časti 

tohto objektu sa nachádzajú tiež samostatné priestory s kotercami pre psov a ďalšie súvisiace 

prevádzkové priestory kliniky malých zvierat. Samostatnou časťou objektu je aj 
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experimentálny zverinec, ktorý spĺňa náročné požiadavky na výkon vedecko-výskumných 

činností v tejto oblasti aktivít. Tento moderný polyfunkčný objekt bol postavený na mieste 

objektu pôvodných prevažne maštaľných priestorov slúžiacich striedavo počas niekoľkých 

desaťročí viacerým pracoviskám univerzity. Viacúčelovosť tohto nového objektu, ktorý 

v porovnaní s pôvodným je dvojpodlažný, dokumentujú okrem vyššej kapacity ustajňovacích 

priestorov pre prežúvavce a ošípané vrátane samostatných boxov pre matky s mláďatami aj 

sklad náradia a pomôcok pre zabezpečenie starostlivosti o zvieratá, veľké vyšetrovne 

s priamym prepojením na sklady zdravotného materiálu a prípravovňami materiálu na 

ošetrenie pacientov, miestnosti pre ošetrovateľov, kompletné sociálne zázemie pre študentov 

aj personál pracoviska, a samostatná šatňa pre študentov. Sú tu aj laboratóriá a miestnosti pre 

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

terapeutické zákroky na pacientoch. Ustajňovacie priestory sú oddelené samostatne pre 

zvieratá klinicky zdravé a pre zvieratá choré využívané na výučbu v rámci chorôb príslušného 

druhu zvierat, ako aj na realizáciu klinických praxí študentov. Na druhom nadzemnom 

podlaží sa nachádzajú oddelené veľké skladové priestory objemového krmiva a slamy 

a administratívna časť zahŕňajúca sociálne priestory, cvičebňu s didaktickou miestnosťou pre 

pedagogických pracovníkov, apartmány pre možnosť ubytovania hostí, pracovne pre 

službukonajúcich lekárov, doktorandov a študentov absolvujúcich klinické praxe. Celý objekt 

je vykurovaný a zabezpečený potrebnou vzduchotechnikou s automatickou reguláciu 

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

klinickú ako aj vedecko-výskumnú činnosť.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Medzinárodná evalvácia a akreditácia – opakovaná návšteva tímu expertov EAEVE 

26. – 28. 9. 2016 a rozhodnutie o priznaní statusu evalvovaná a akreditovaná 

(Approval & Accreditation) na zasadnutí ECOVE dňa 23. 11. 2016. 

 

V roku 2015 bola Európskym združením inštitúcií pre veterinárske vzdelávanie 

(EAEVE – European Association of Establishments for Veterinary Education) vykonaná 

medzinárodná evalvácia a akreditácia UVLF. Hodnotiaci systém je riadený prostredníctvom 

Európskeho výboru pre veterinárne vzdelávanie (ECOVE – European Committee on 

Veterinary Education).   Riaditeľ ESEVT (European System of Evaluation of Veterinary 
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Training) prof. Pierre Lekeux listom informoval rektorku prof. Mojžišovú o rozhodnutí 

ECOVE zo zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 11. mája 2016. 

ECOVE dospela k záveru, že na základe návštevy (26. – 30. 10. 2015) v rámci 

hodnotenia štádia 1  boli zistené tieto závažné nedostatky: nevyhovujúca izolačná jednotka 

pre kone, nedostatok povinných klinických rotácií pre pohotovostnú službu a službu mimo 

pracovnej doby, nedostatočné (počítačové) klinické záznamy a nedostatočná angažovanosť 

študentov v kompletizácii týchto záznamov (hlavne u študentov v študijnom programe 

vyučovanom v anglickom jazyku). Na základe rozhodnutia ECOVE, v súlade so štandardmi a 

požiadavkami článku 38 Smernice ES č. 2005/36, je stav UVLF „Non-Approval“. 

Vedenie UVLF pripravilo na základe správy EAEVE akčný plán odstránenia 

nedostatkov a po ich odstránení bola vypracovaná Správa o odstránení nedostatkov, ktorá 

obsahuje stručný popis všetkých vykonaných nápravných opatrení a ich dôkazy. V správe sa 

konštatuje, že UVLF odstránila všetky závažné, väčšinu potenciálnych nedostatkov 

a zaoberala sa aj návrhmi členov expertných tímov hodnotiacich štádium 1 a 2. 

Rektorka UVLF prof. Mojžišová požiadala listom prof. Dr. Lekeuxa, riaditeľa 

ESEVT, o opakovanú návštevu našej univerzity pre posúdenie stavu po odstránení 

nedostatkov. Opakovaná návšteva UVLF sa uskutočnila v dňoch 26. – 28. 9. 2016, tím 

expertov tvorili Thierry Chambon (Chairperson, Brest, Francúzsko), Mirja Ruohoniemi 

(Helsinki, Fínsko) a Philip Duffus (EAEVE Coordinator, Bristol, Veľká Británia). 

 

Oficiálny program tímu expertov začal privítaním a stručným oboznámením 

s aktivitami súvisiacimi s odstránením nedostatkov rektorkou UVLF prof. MVDr. Janou 

Mojžišovou, PhD. V úvodnej časti informovali prednostovia kliník členov expertného tímu 

o zavedenom systéme klinických rotácií  na jednotlivých klinikách UVLF. Dopoludňajší 

program prvého dňa bol venovaný prehliadke priestorov izolačných boxov pre kone (štádium 

1). Program pokračoval overením funkčnosti programu vytvárania klinických záznamov na 
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jednotlivých klinikách UVLF a jeho aplikáciou vo výučbe tak v slovenskom, ako aj 

v anglickom jazyku (štádium 1). 

Zavedenie výučby klinických disciplín v šiestom ročníku formou klinických rotácií 

bolo náplňou druhého dňa oficiálnej opätovnej návštevy. Overenie odstránenia uvedeného 

nedostatku bolo realizované počas praktickej výučby na ŠPP v Zemplínskej Teplici a na 

klinikách UVLF (štádium 1). Druhý deň bol venovaný aj diskusii s členmi komisie pre 

hodnotenie kvality a prevereniu odstránenia hlavného nedostatku v štádiu 2 (nesúlad s 

EAEVE štandardným operačným postupom a európskym rámcom hodnotenia kvality v 

oblasti vysokoškolského vzdelávania, chýbajúce vykonávanie formálnych postupov, ktoré 

neobsahovali kompletný kvalitatívny cyklus PDCA).  Súčasťou overenia nedostatku bola aj 

diskusia tímu expertov so študentmi, členmi komisie pre hodnotenie kvality. 

UVLF v samostatnej diskusii dokázala svoj záujem a prezentovala konkrétne kroky 

vykonané na zavedenie rezidentských programov. 

Posledný deň programu tímu expertov bol venovaný formulácii záverov a ich 

oficiálnej prezentácii vedeniu UVLF,  vybraným reprezentantom kliník a členom komisie pre 

hodnotenie kvality. Výsledky opakovanej návštevy zameranej na odstránenie nedostatkov 

predniesli Tierry Chambon (štádium 1) a Mirja Ruohoniemi (štádium 2). Obidvaja 

konštatovali, že UVLF za uplynulých 11 mesiacov odstránila všetky závažné nedostatky, 

väčšinu potenciálnych nedostatkov a zaoberala sa aj návrhmi uvedenými v záverečnej správe. 

V prezentovaných záveroch konštatovali, že na základe uvedených skutočností navrhujú 

ECOVE, aby UVLF bol priznaný status „Approved“ (štádium 1) a „Accredited“ (štádium 2).  

Riaditeľ ESEVT prof. Pierre Lekeux listom informoval rektorku UVLF prof. MVDr. 

Janu Mojžišovú, PhD., o rozhodnutí ECOVE, ktoré vzišlo zo zasadnutia konaného  dňa 23. 

11. 2016  na základe opakovanej návštevy univerzity  26. – 28. 9. 2016. ECOVE sa stotožnilo 

s odporúčaním expertného tímu a dospelo k záveru, že závažné nedostatky identifikované 

v roku 2015  v štádiu 1 (evalvácia) a štádiu 2 (akreditácia) boli odstránené. ECOVE 

definitívne rozhodnutie znie: UVLF je evalvovaná a akreditovaná (Approval & 

Accreditation). Proces hodnotenia univerzity EAEVE sa tým úspešne zavŕšil a naša univerzita 

sa po prvýkrát vo svojej histórii zaradila k doteraz len 11 európskym školám (z celkového 

počtu 96), ktoré získali status evalvovanej a akreditovanej vysokej školy.  

Štandardné postupy vyžadujú, aby s finálnym rozhodnutím ECOVE boli oboznámení 

všetci zamestnanci organizácie, a preto rektorka prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.,  pozvala 

dňa 8. 12. 2016 na stretnutie všetkých členov akademickej obce a zamestnancov univerzity 

do anatomickej posluchárne  s jediným bodom programu – aby  informovala o výsledku 

procesu medzinárodnej evalvácie a akreditácie. 

 

15. Odovzdanie PhD. diplomov absolventom doktorandského štúdia dňa 24. 10. 2016. 
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16. Imatrikulácia  študentov prvého ročníka dňa 27. 10. 2016. 

 

17. Stretnutie vedenia univerzity s prezídiom Komory veterinárnych lekárov  SR 

 dňa 28. 10. 2016.  

 

Na rektoráte univerzity sa dňa 28. 10. 2016 uskutočnilo spoločné zasadnutie vedenia 

univerzity s členmi prezídia KVL SR.  Za UVLF to boli rektorka prof. MVDr. Jana 

Mojžišová, PhD., prorektori prof. MVDr. Zita Faixová, PhD. , prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., 

prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD. , MVDr. Martin Tomko, PhD., a doc. MVDr. Oskar Nagy, 

PhD., a kancelárka PhDr. Ľudmila Kundríková, za KVL  SR jej prezident MVDr. Tibor 

Brauner, viceprezident MVDr. Pavol Valašek, členovia prezídia  MVDr. JUDr. Ivan Riečan, 

MVDr. Miroslav Baran a MVDr. Slavomír Truska, predseda disciplinárnej komisie MVDr. 

Ľubomír Kráľ a predseda dozornej komisie MVDr. Ladislav Stodola. 

Rektorka prof. Mojžišová na úvod ocenila vzájomnú  spoluprácu a mimoriadne dobré 

vzťahy medzi našimi inštitúciami, ktoré prispievajú k posilneniu jednoty veterinárneho stavu 

a vnímania výnimočného postavenia veterinárnej profesie ako slobodného a regulovaného 

povolania. Následne informovala členov prezídia KVL SR o najdôležitejších udalostiach 

uplynulého obdobia, medzi ktoré určite patril proces komplexnej akreditácie a medzinárodnej 

evalvácie a akreditácie EAEVE, ktorými univerzita úspešne prešla, a tiež dokončenie dvoch 

nových klinických objektov –  pavilónov 19 a 40. Prorektorka prof. Faixová vystúpila 

s prezentáciou o výchovno-vzdelávacej činnosti, o dlhoročne stabilnom počte uchádzačov 

o štúdium, počte prijatých študentov  i absolventov univerzity. Prezentovala tiež vyhodnotenie 

dotazníkov, ktoré vypĺňali členovia KVL počas snemu komory v tomto roku. 

Kvalita absolventov univerzity čo sa týka ich praktických zručností je výrazným 

spoločným záujmom oboch zúčastnených strán, a preto bol členmi prezídia priaznivo prijatý  

tzv. záznamník klinickej praxe, ktorý univerzita zaviedla, aby bolo u každého študenta 

zrejmé, aké zručnosti mal nadobudnúť počas štúdia. To zároveň otvára priestor aj pre užšiu 

spoluprácu školy a komory pri jeho doplnení o tie klinické zručnosti, ktoré sú nevyhnutné či 

žiaduce, a to o to viac, že sa takto získa spätná väzba medzi vzdelaním a praxou. Na túto tému 

nadviazal MVDr. Valašek, ktorý 

je tiež zástupcom komory 

v FVA, aby zdôraznil záujem 

KVL podieľať sa na tom, aby tie 

„one day skills“, ktoré má 

absolvent veterinárneho 

lekárstva mať, boli naozaj 

dobré, prípadne doplnené aj 

o ďalšie, ako napr. ekonomické, 

komunikačné či marketingové. 

To univerzita zohľadní pri 

tvorbe nových kurikúl, na tvorbe 

ktorých sa ako člen 

pedagogickej komisie bude 

podieľať aj zástupca KVL SR. 

Zhodne bolo konštatované, že vo výchove budúcich veterinárnych lekárov sa musí 

výraznejšie presadzovať prvok hrdosti a spolupatričnosti k profesii.   Obe strany sa zhodli aj 

na potrebe zabezpečiť, aby povinné praxe našich študentov na súkromných klinikách spĺňali 

jasné požiadavky univerzity i komory.   
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18. Univerzita získala cenu v súťaži Národná cena SR za kvalitu –  Ocenenie zlepšenia 

výkonnosti, ktorú si prevzala dňa  8. 11. 2016 v Bratislave počas slávnostného večera 

v Primaciálnom paláci. 

 

UVLF sa v roku 2016 už tretíkrát (predtým v rokoch 2012, 2014) zapojila do súťaže 

Národná cena SR za kvalitu podľa modelu  CAF organizovanej Úradom pre normalizáciu, 

metrológiu a skúšobníctvo SR. Národná cena SR za kvalitu je najvyšším ocenením, ktoré 

môžu organizácie získať v oblasti manažérskych systémov kvality. Je založená na aplikácii 

modelov kvality, ktoré sa používajú v podobných súťažiach ostatných krajín Európskej únie 

i mimo nej. Národná cena za kvalitu je udeľovaná v dvoch sektoroch – podnikateľskom 

a verejnom. Zatiaľ čo v podnikateľskom sektore je hodnotenie založené výhradne na modeli 

výnimočnosti EFQM (European Foundation for Quality Management), vo verejnom sektore 

môžu organizácie využívať i model CAF (Common Assessment Framework), čo je model 

kvality určený pre organizácie verejnej správy. Spoločný systém hodnotenia kvality (model 

CAF) bol vyvinutý na základe analýz vykonaných Európskou nadáciou pre manažérstvo 

kvality, Akadémiou Speyer v Nemecku a Európskym inštitútom pre verejnú správu v 

Maastrichte. Hlavným cieľom bolo, aby sa organizácie verejnej správy začali  orientovať na 

rozvíjanie kvality, zvyšovanie efektívnosti, vlastnej výkonnosti za pomoci nástrojov kvality, 

aby sa zameriavali na riešenie svojich úloh v prospech zákazníka/občana a aby organizácie 

umožňovali zamestnancom rozvíjať sa. Model CAF je odporúčaný organizáciám verejnej 

správy v členských štátoch EÚ ako pomocný nástroj pre pochopenie techník manažérstva 

kvality a ich aplikáciu vo svojej činnosti. Hlavným účelom modelu CAF je poskytovať 

jednoduchý a ľahko použiteľný koncept hodnotenia organizácií verejnej správy v krajinách 

Európy. V roku 2012 prešiel model CAF revíziou a jeho nová verzia (model CAF 2013) je 

výsledkom intenzívnej spolupráce medzi národnými korešpondentmi modelu CAF členských 

štátov Európskej únie podporovanou Európskym informačným centrom CAF pri Európskom 

inštitúte pre verejnú správu (European Institute of Public Administration – EIPA) v 

Maastrichte.  

Po zaslaní prihlášky začal pracovať 17-členný tím a pripravovať samohodnotiacu 

správu. Správa bola pripravená v súlade s Príručkou CAF 2013 a je založená na deviatich 

kritériách, z ktorých päť sú predpoklady, ktoré organizácia vytvára (Kritérium 1 – 

Vodcovstvo, Kritérium 2 – Stratégia a plánovanie, Kritérium 3 – Zamestnanci, Kritérium 4 – 

Partnerstvá a zdroje, Kritérium 5 –  Procesy) a štyri výsledky, ktoré organizácia dosahuje 

(Kritérium 6 – Výsledky orientované na občana/zákazníka, Kritérium 7 – Výsledky vo vzťahu 

k zamestnancom, Kritérium 8 – Výsledky vo vzťahu k spoločenskej zodpovednosti, Kritérium 

9 – Kľúčové výsledky výkonnosti). Samohodnotením organizácia získava celkový obraz 

o všetkých prebiehajúcich činnostiach, o možnostiach rozvoja organizácie a o súvislostiach 

medzi predpokladmi a výsledkami. 

V súlade s harmonogramom súťaže Národná cena SR za kvalitu 2016 prebehlo 

hodnotenie samohodnotiacej správy a dňa 11. 7. 2016 sa uskutočnilo posúdenie na mieste 

(site visit). Posúdenia na mieste sa zúčastnili doc. Ing. Iveta Paulová, PhD. (vedúci 

posudzovateľ), Ing. Albert Németh (posudzovateľ), PhDr. Zuzana Fabianová (posudzovateľ v 

zácviku) a Ing. Katarína Kašubová (zástupca Úradu pre normalizáciu, metrológiu 

a skúšobníctvo SR) a za UVLF rektorka prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., a členovia tímu 

pre spracovanie samohodnotiacej správy. V záverečnom zhrnutí členovia tímu 

posudzovateľov konštatovali pozitívny posun v porovnaní s predchádzajúcou účasťou UVLF 

v Košiciach v roku 2014.  

Druhý novembrový týždeň je každoročne Európskou organizáciou pre kvalitu 

vyhlásený Európsky týždeň kvality, kedy sa pozornosť vo všetkých európskych krajinách 

upriamuje na rôzne podujatia a konferencie v oblasti kvality. K tejto tradícii sa už niekoľko 
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rokov pripája aj Slovenská republika, a to odovzdávaním najprestížnejšieho ocenenia v oblasti 

kvality a spoločenskej zodpovednosti. 8. november 2016 bol slávnostným dňom pre všetkých, 

ktorí sa zapojili do niektorej zo súťaží vyhlasovaných Úradom pre normalizáciu, metrológiu a 

skúšobníctvo Slovenskej republiky. Práve tento deň sa uskutočnilo slávnostné vyhlasovanie 

výsledkov súťaží Národná cena SR za kvalitu 2016, Národná cena SR za spoločenskú 

zodpovednosť 2016, Top manažéri kvality roka 2016 a publicistickej súťaže Cena za najlepší 

publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života 2016. Okrem toho sa udelil 

titul Efektívny používateľ modelu CAF a ocenená bola i osobnosť za svoju celoživotnú prácu 

v oblasti kvality. Slávnostný večer sa tento rok konal v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca 

v Bratislave, ocenení si svoje ocenenia prebrali z rúk predsedu hodnotiteľskej komisie súťaží 

Michala Ľacha, a predsedu ÚNMS SR Pavla Pavlisa. Okrem toho mali víťazi súťaže tú česť, 

že im ceny odovzdával i minister hospodárstva SR Peter Žiga, minister školstva vedy, 

výskumu a športu SR Peter Plavčan a minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. 

V predchádzajúcich dvoch ročníkoch (2012 a 2014) získala UVLF ocenenie za 

zapojenie sa do súťaže. Získané skúsenosti a odporúčania boli využité a v roku 2016 UVLF 

získala ocenenie zlepšenia výkonnosti organizácie súťaže Národná cena za kvalitu 2016 

v kategórii C (organizácie verejného sektora). Cenu za UVLF prebrali rektorka prof. 

Mojžišová a prof. J. Nagy, prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.,  z Katedry epizootológie a parazitológie UVLF 

v Košiciach,  získal cenu za celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky. 

 

Prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc., vedecký pracovník z Katedry epizootológie 

a parazitológie UVLF, získal prestížnu Cenu za vedu a techniku za rok 2016 v kategórii 

celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky. Návrh na ocenenie podalo vedenie UVLF, 

ktorý po výbere z viacerých nominantov predložila Slovenská rektorská konferencia a Rada 

vysokých škôl SR. Ocenenie bolo prof. Vilčekovi  udelené v danej kategórii ako jedinému 
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zástupcovi všetkých univerzít na 

Slovensku. Profesor Vilček si 

prevzal túto cenu za významný 

príspevok k rozvoju molekulovej 

diagnostiky a epizootológie 

vírusových nákaz zvierat v rámci 

Týždňa vedy a techniky na 

slávnostnom galavečeri 10. 11. 

2016 v Inchebe v Bratislave z rúk 

ministra školstva Petra Plavčana, 

ktorý vo svojom príhovore uviedol, 

že Cena za vedu a techniku je 

najvýznamnejšie ocenenie vedca na 

Slovensku.  

 

20. V rámci komplexnej akreditácie dňa  22. 12. 2016 navštívila univerzitu pracovná 

skupina Akreditačnej komisie SR, aby na mieste posúdila opatrenia na odstránenie 

nedostatkov.  

 

Významné návštevy: 

1. Návšteva delegácie Nord University v Bodø v rámci riešenia spoločných  projektov 

v dňoch  9. – 11. 2. 2016. 

 

V dňoch 9. – 11. 2. 2016 sa na pôde 

UVLF stretli zástupcovia UVLF a Nord 

University v Bodø v súlade s plánovanými 

aktivitami projektu „Posilnenie spolupráce 

medzi UVLF v Košiciach a UiN v Bodø“, číslo 

projektu: SK06-IV-02-012. Cieľom ich 

pokračujúcich rokovaní boli otázky týkajúce sa 

prípravy a tvorby spoločného doktorandského 

študijného programu s pracovným názvom 

Aquatic animal health and welfare, 

organizačného zabezpečenia inovatívnej 

vyučovacej metódy ako aj intenzívnych kurzov pre študentov a doktorandov.  

Zaujímavým bodom programu bola návšteva Účelového  zariadenia pre chov a 

choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach, 

kde prítomní navštívili priestory, v ktorých 

sa realizuje východno-vzdelávací proces, 

farmový chov bažantov a prepelíc, navštívili 

tiež záchrannú  a rehabilitačnú stanicu prvej 

pomoci pre chránené druhy živočíchov a na 

záver sa prešli po poľovnom revíre Obora, 

kde je chovaná danielia a muflonia zver. 

Ďalšie stretnutie pracovnej skupiny sa 

uskutočnilo v júni 2016 opäť na pôde UVLF 

v Košiciach. 
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2. Návšteva nórskych študentov spoločného študijného programu animal science 

z Nord University pred ich nástupom  na UVLF v Košiciach v dňoch 29. 3. – 1. 4. 

2016. 

 

3. Návšteva európskych veľvyslancov pri EÚ na UVLF v rámci slovenského 

predsedníctva Rady Európy dňa 22. 7. 2016. 

 

UVLF privítala dňa 22. 7. 2017 na svojej pôde návštevu zloženú z veľvyslancov 

členských krajín Európskej únie pri tejto organizácii a ďalších diplomatických zástupcov 

z jednotlivých orgánov EÚ. Návšteva sa konala v rámci predsedníctva Slovenskej republiky 

v Rade EÚ 2016, kedy je zvykom zorganizovať návštevy v regiónoch pre členov COREPER, 

čo je Výbor stálych zástupcov, ktorých hlavnou úlohou je poskytovať asistenciu členským 

štátom pri príprave európskej legislatívy v rámci rokovaní Rady a pri udržiavaní kontaktov 

s ostatnými inštitúciami EÚ. S myšlienkou, aby naša univerzita reprezentovala slovenské 

vysoké školstvo, prišiel Alexander Micovčin, veľvyslanec SR pri Európskej únii v Bruseli, 

ktorý bol presvedčený, že máme čo ukázať. 

Slovensko prevzalo predsedníctvo v Rade EÚ 1. 6. 2016. Rada je jednou z troch 

hlavných inštitúcií Európskej únie a má za úlohu formovať  legislatívu Únie, koordinovať jej 

politiky a hľadať dohodu v dôležitých politických otázkach medzi jednotlivými inštitúciami. 

Spolu s Európskym parlamentom je hlavným rozhodovacím orgánom Únie.  Na čele Rady EÚ 

sa členské štáty striedajú každých šesť mesiacov. Počas tohto obdobia vedie predsedajúca 

krajina zasadnutia na všetkých úrovniach Rady a zodpovedá tak za formovanie európskej 

legislatívy od expertnej až po ministerskú úroveň. Predsedníctvo v Rade EÚ je príležitosťou 

na zviditeľnenie a predstavenie toho najlepšieho zo Slovenska. Naša univerzita, ktorá si počas 

desaťročí svojej existencie vybudovala vysoký kredit nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, 

chcela využiť túto príležitosť a dokázať svoju jedinečnosť, čo nás zaväzovalo pripraviť 

dôstojný program.  Aby sme počas dva a pol hodinovej návštevy ukázali viac ako stočlennej 

delegácii z dvadsiatich ôsmich krajín Európy areál univerzity, jej špičkové pracoviská i ďalšie 

aktivity, ktoré nás robia školou výnimočnou, si vyžadovalo niekoľkomesačnú prípravu. O 

tom, že sa nám to nakoniec podarilo, svedčia slová uznania a obdivu vyslovené našimi 

hosťami, ktorí odchádzali nakoniec po viac ako troch hodinách plní dojmov  z mimoriadne 

zaujímavých ukážok činnosti našich kliník i klubových činností. 

Návšteva veľvyslancov 

a diplomatov členských krajín EÚ sa 

začala v aule, kde ich rektorka prof. 

MVDr. Jana Mojžišová, PhD., 

privítala a slovom i obrazom 

predstavila minulosť i súčasnosť 

univerzity. Následne sa naši hostia 

rozdelili do piatich skupín, aby sa 

pod vedením prorektorov prof. 

MVDr. Zity Faixovej, PhD., prof. 

MVDr. Juraja Pistla, PhD., MVDr. 

Martina Tomka, PhD., prof. MVDr. 

Jozefa Nagya, PhD., a doc. MVDr. 

Oskara Nagya, PhD.,  vybrali na prehliadku toho, čo sme pre nich pripravili. Keďže čas ich 

návštevy bol dopredu vymedzený, rozhodli sme sa hosťom ukázať kliniku malých zvierat 

vrátane novej univerzitnej nemocnice, kde ich sprevádzala prednostka kliniky prof. MVDr. 

Alexandra Trbolová, PhD. Hostia tak mali možnosť z blízka vidieť každodennú prácu na 
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klinike pri liečení našich zvieracích pacientov i to, ako už onedlho budú vyzerať ambulancie a 

vybavenie v nemocnici postavenej s finančnou podporou EÚ.  

Podobne sa prezentovala aj klinika koní 

pod vedením prednostu prof. MVDr. Igora 

Valockého, PhD. Z prehliadky ustajňovacích 

priestorov mali potešenie kone i bruselskí hostia, 

ktorí ich mali možnosť kŕmiť kúskami ovocia 

a zeleniny. Bonusom navyše bola ukážka 

podkúvania koní, ktorú MVDr. Oliver Merva  

realizoval v podkúvačskej dielni, odkiaľ si 

návštevníci odniesli ako spomienku skutočnú 

konskú podkovu s logom univerzity. Cez kliniku 

ošípaných v sprievode prednostu prof. MVDr. Petra Reichela, CSc., sa potom jednotlivé 

skupiny presunuli k ďalším stanovištiam, na ktorých sa predstavili ukážkami svojej činnosti 

niektoré kluby. Vo vestibule chemického 

pavilónu to bol Klub AQUA TERRA, ktorý 

prostredníctvom MVDr. Miloša Halána, PhD., a 

MVDr. Michala Žilinčíka pripravil zaujímavú 

prezentáciu svojich aktivít.  

V teráriách a akváriách nielen ukázali viaceré 

druhy pytónov, korytnačiek, vtáčkárov, leguána, 

chameleóna a iné, ale aj umožnili záujemcom 

z radov hostí dotknúť sa ich či okrútiť okolo rúk 

či krku. Aj ďalšia zastávka bola pozoruhodná – 

Klub sokoliarov pod vedením MVDr. Ladislava 

Molnára, PhD., spolu s kolegami so ZOO  Košice predviedli ukážku sokoliarskeho výcviku. 

Diplomatom tesne nad hlavou prelietavali sokoly a orly, odvážlivcom sadali aj na ruku, 

prípadne si ich mohli aspoň pohladiť.  

Bohaté dojmy zanechalo v záhrade pri 

morfologickom pavilóne ešte počas noci 

postavené veľké „rumovisko“ imitujúce rozvaliny 

mesta po zemetrasení či bombardovaní. Pod 

vedením MVDr. Petra Smrča, PhD., garanta 

kynologického klubu, v spolupráci s členmi 

Kynologického záchranného zboru SR i 

Hasičského a záchranného zboru SR, vyrástla 

kulisa záchrannej akcie, počas ktorej vyhľadávali 

živé obete v ruinách na to cvičené psy po tom, ako hasiči uhasili oheň, aby následne zasiahli 

záchranári a ošetrili zranených.  

Návšteva veľvyslancov zastupujúcich na 

Slovensku svoje krajiny je na našej univerzite 

vždy vítaná, lebo je aj istým prejavom záujmu a 

uznania našej práce. Návšteva stovky diplomatov, 

medzi ktorými boli  veľvyslanci  členských krajín 

EÚ z Belgicka, Bulharska, Dánska, Fínska, 

Francúzska, Grécka, Holandska, Írska, Litvy, 

Lotyšska, Luxemburska, Maďarska, Malty, 

Nemecka, Poľska, Portugalska, Rumunska, 

Slovinska, Španielska, Švédska, Talianska, 

Veľkej Británie i samotného Slovenska, bola viac ako zaväzujúca. So zanieteným prístupom 
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všetkých zainteresovaných sa podarilo pripraviť a realizovať túto návštevu bezchybne a na 

vysokej profesionálnej i spoločenskej úrovni. A navyše zážitkovo, pútavo a rôznorodo, 

k čomu dopomohlo aj krásne počasie zvýrazňujúce krásu nášho zeleného areálu, v ktorom 

hostí čakalo aj malé občerstvenie na tráve.  Zahraniční hostia si takto z našej univerzity 

odniesli nezabudnuteľné zážitky, čo vo svojich vyjadreniach počas prehliadky i pri odchode 

úprimne deklarovali.  

 

4. Zasadnutie Slovenskej lekárnickej komory  na univerzite spojené s návštevou 

ministra zdravotníctva Tomáša Drucekra 19. 11. 2016. 

 

Účasť univerzity na významných medzinárodných podujatiach: 

1. Účasť na zasadnutí Európskej asociácie univerzít  v Galway, Írsko 7. – 8. 4. 2016. 

 

V írskom Galway hostila National University of Ireland  v dňoch 7. a 8. 4. 2016 

výročnú konferenciu Európskej asociácie univerzít (EUA) – Annual Conference 2016  

European University Association. O význame tohto stretnutia zástupcov univerzít z celej 

Európy, po prvýkrát organizovaného v Írsku, svedčila aj účasť  írskeho prezidenta  Michaela 

D. Higginsa, ktorý mal otváraciu reč na tomto podujatí  nesúcom sa v duchu hesla Bricks and 

clicks for Europe: building a successful digital campus.  

Slovensko bolo zastúpené  okrem Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzity 

Mateja Bela v Banskej Bystrici, Žilinskej univerzity v Žiline a Univerzity P. J. Šafárika 

v Košiciach aj UVLF, ktorú na konferencii  reprezentovali rektorka prof. MVDr. Jana 

Mojžišová, PhD., a prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky prof. MVDr. 

Juraj Pistl, PhD. Naša účasť súvisela s uchádzaním sa  o členstvo v EUA, a práve v predvečer 

tejto konferencie sme boli 6. 4. 2016 

na zasadnutí Valného zhromaždenia 

prijatí za plnoprávneho 

individuálneho člena. 

Výročná konferencia EUA sa 

zaoberala novými výzvami stojacimi 

pred vysokými školami v Európe, 

ktoré sa musia zaoberať sociálnymi, 

kultúrnymi a technologickými 

zmenami, ktoré sú vyvolané  najmä 

nástupom digitalizácie. Tá má 

výrazný vplyv na spôsob, akým 

univerzity poskytujú vzdelávanie, 

akým sa riadi veda a výskum a ako 

ovplyvňujú spoločnosť. Univerzity 

takto musia prehodnotiť svoje postupy a prispôsobiť svoje stratégie novým skutočnostiam, 

aby boli úspešné. Súčasťou tejto stratégie by malo byť aj nájdenie ciest, ako podporiť 

a uľahčiť virtuálnu aj fyzickú interakciu a spoluprácu medzi zamestnancami, študentmi 

a širšou komunitou, čo má byť pridanou hodnotou univerzít v budúcnosti. Výročná 

konferencia v Galway poskytla jedinečnú platformu na objasnenie komplexnej „bricks and 

clicks“ stratégie, teda prehĺbenie prepojenia medzi tzv. kamennými vs. digitálnymi formami 

poskytovania vzdelávania vrátane tej skutočnosti, ako tieto zmeny ovplyvnia riadenie 

univerzít, manažovanie ľudských zdrojov a vzťah s verejnosťou.  

National University of Ireland v Galway, založená v roku 1845, jedna z  

najvýznamnejších univerzít v Írsku, pripravila pre účastníkov konferencie okrem milého 

prijatia aj prehliadku jej starobylého areálu.  
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2. Účasť na  Valnom zhromaždení Európskeho združenia inštitúcií pre veterinárske 

vzdelávanie v Uppsale, Švédsko  12. – 13. 5. 2016. 

 

Starobylé univerzitné mesto Uppsala vo Švédsku hostilo v dňoch 12. – 13. 5. 2016 

každoročné stretnutie predstaviteľov univerzít a fakúlt poskytujúcich veterinárne vzdelávanie 

EAEVE.  Organizátorom už 29. ročníka EAEVE General Assembly bola Fakulta veterinárnej 

medicíny a náuky o živočíchoch Švédskej univerzity poľnohospodárskych vied.  

Prvý deň rokovania bol zameraný na  pravidelne riešené pracovné záležitosti EAEVE.  

Bola prejednaná a shválená finančná správa za rok 2015, správa auditora a rozpočet na rok 

2016. Následne bola prof. Pierrom Lecouxom  predložená Správa o evalvácii  za rok 2015, 

program vizitácií na roky 2016 – 2017 a  aktualizovaný status jednotlivých škôl.  Profesor 

Lecoux podrobne komentoval nové indikátory ESEVT (European System of Evaluation of 

Veterinary Training)  a snahu  ESEVT byť akceptovaný ENQA (The European Association 

for Quality Assurance in Higher Education).   

Hlavná agenda sa týkala  uvedenia nového manuálu pre systém evalvácie 

veterinárnych škôl. Bola predstavená nová SOP (Standard operation procedure). Hlavné 

zmeny spočívajú v spojení stage 1 a stage 2 hodnotenia do jednej spoločnej správy, keďže 

mnohé ukazovatele a kritéria hodnotenia  sa opakovali. Zmenil sa interval hodnotenia z 

desiatich na sedem rokov s možnosťou priebežného hodnotenia v strede toho obdobia.  K tejto 

téme sa rozvinula bohatá diskusia. V programe rokovania bol zaradený aj bod voľby nového 

prezidenta a viceprezidenta EAEVE. Jedinou kandidátkou na prezidenta bola súčasná 

prezidentka prof. Ana Bravo del Moral, bývalá dekanka Veterinárnej fakulty v španielskom 

Lugo, Univerzity Santiago de Compostela. V tajných voľbách získala potrebný počet hlasov a 

post prezidentky bude zastávať ďalšie dva roky. Za viceprezidenta bol zvolený Dr. Gerhard 

Greif, rektor Univerzity veterinárnej medicíny v Hannoveri, Nemecko. V závere prvého dňa 

sme mali možnosť navštíviť novovybudované centrum poskytujúce učiteľom, výskumníkom 

a študentom moderné vybavenie a inovatívne riešenia pre výskum a klinickú prax.  

Edukačný program na druhý deň zahŕňal  prezentácie z VetMedUni Viedeň týkajúce 

sa vývoja a monitoringu indikátorov pre klinickú výučbu na klinike malých zvierat. 

Predstaviteľka OIE informovala o aktivitách pracovnej edukačnej skupiny v oblasti 

veterinárneho vzdelávania. Zástupca FVE (Fedaration of Veterinarians of Europe)  

prezentoval koncepciu zodpovedného používania antimikrobík. Prezident WVA (World 

Veterinary Association) predstavil platformu  pre veterinárne vzdelávanie. Popoludňajší 

program bol venovaný moderným zariadeniam pre veterinárne vzdelávanie a po teoretickej 

časti menšie skupiny navštívili jednotlivé kliniky a zariadenia hostiteľskej fakulty. Deň bol 

zakončený galavečerom v historických priestoroch reštaurácie Norrlands starého mesta, kde 

pokračovala bohatá diskusia o aktuálnych témach medzi predstaviteľmi veterinárnych škôl. 

 

3. Účasť na Valnom zhromaždení Federácie veterinárov Európy  v Belgicku 3. – 4. 6. 

2016. 

 

V dňoch 3. – 4. 6. 2016 sa v belgickom Marche-en-Famenne uskutočnilo každoročne 

organizované Valné zhromaždenie Federácie veterinárov Európy (FVE – Federation of 

Veterinarians of Europe). Deň pred tým sa uskutočnilo aj zasadnutie jednotlivých pracovných 

sekcií FVE. Valného zhromaždenia FVE a zasadnutia sekcie EVERI (European Veterinarians 

working in Education, Research and Industry) sa za našu univerzitu zúčastnil prorektor doc. 

MVDr. Oskar Nagy, PhD. Zo Slovenska sa zasadnutia sekcie FVE pre praktických 

veterinárnych lekárov (UEVP – Union of European Veterinary Practitioners) ako aj Valného 

zhromaždenia FVE zúčastnili za KVL SR prezident KVL SR MVDr. Tibor Brauner 

a viceprezident KVL  MVDr. Pavol Valášek. 
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FVE bola založená v roku 1975 a reprezentuje veterinárne organizácie z 38 

európskych krajín. Má 4 sekcie, ktoré reprezentujú hlavné oblasti pôsobenia veterinárnej 

profesie. Okrem už spomenutých sekcií EVERI a UEVP je to ešte sekcia štátnych úradných 

veterinárnych lekárov (EASVO – European Association of State Veterinary Officers) 

a veterinárnych hygienikov (UEVH – Union of European Veterinary Hygienists). Okrem 

uvedených sekcií sa v prípade potrieb riešenia dôležitých problémov a vykonania dôležitých 

rozhodnutí vytvárajú aj dočasné pracovné skupiny a komisie. Experti do nich sa vyberajú 

z nominácií jednotlivých členov FVE na základe ich odbornosti. V súčasnosti má FVE 

nasledovné odborné skupiny – welfare zvierat, bezpečnosť a kvalita potravín, liečivá, 

transport, štatutárne orgány, zdravie vodných živočíchov a akvakultúra, a komisie –  

Veterinárne kontinuálne vzdelávanie v Európe (VETCEE – Veterinary Continuous Education 

in Europe), Európsky výbor pre veterinárne vzdelávanie (ECOVE – European Committee of 

Veterinary Education), Európsky koordinačný výbor pre veterinárnu výučbu (ECCVT – 

European Coordinating Committee for Veterinary Training), Európska platforma pre 

zodpovedné používanie liečiv u zvierat (EPRUMA – European Platform for Responsible Use 

of Medicines in Animals) a Komisia pre zapájanie FVE do vedeckých projektov. FVE 

predstavuje spojenie veterinárnej profesie v európskom priestore, jej podporu v úsilí 

o zlepšovanie zdravia a pohody zvierat, ochranu zdravia ľudí a životného prostredia. FVE si 

kladie za cieľ podporovať veterinárov pri výkone ich profesie a zvyšovať povedomie 

spoločnosti pre uznanie a ocenenie vysokej odbornosti tejto profesie. 

Tohtoročné zasadnutie sekcie EVERI, ktoré predchádzalo samotnému zasadnutiu 

FVE, sa okrem bežnej agendy venovalo problematike používania antibiotík, rezistencie na 

antibiotiká a metódam jej detekcie, novým perspektívam v oblasti riešenia mastitíd 

vyvolaných Staphylococcus aureus, metabolickému stresu v peripartálnom období 

a imunosupresii,  perspektíve vývoja nových vakcín, ako aj  možného riešenia mastitíd 

novými metódami stimulácie imunitného systému. Ďalšími diskutovanými témami boli 

oblasti –  veterinári a experimentálne zvieratá, inovácie a výskum vo veterinárnej medicíne, 

stimuly pre záujem ľudí o veterinárnu profesiu, možnosti rozširovania pôsobenia veterinárnej 

profesie a uplatnenia na trhu práce ako aj zvyšovanie povedomia a chápania veterinárnej 

profesie a veterinárneho lekára ako odborníka na zdravie a welfare ľudí a zvierat. Nosnými 

témami zasadnutia boli otázky budúcnosti profesie a jej atraktívnosti, diskutovalo sa, čo robiť 

pre veterinárnu profesiu, ako pritiahnuť záujem ľudí o profesiu, aké aktivity uskutočniť na 

propagáciu a vysvetľovanie úloh a poslania tejto profesie. Boli rozoberané aj otázky 

vzdelávania a výchovy veterinárnych lekárov európskymi vzdelávacími inštitúciami a boli 

prezentované niektoré významné poznatky z hodnotenia týchto vzdelávacích inštitúcií 

expertnými skupinami EAEVE (European Association of Establishments for Veterinary 

Education). Okrem toho sa v tento deň diskutovalo o postgraduálnej výchove a kontinuálnom 

vzdelávaní, extramurálnom štúdiu študentov a podpore zo strany EVERI takýmto projektom. 

Prezentovali sa výsledky analýzy welfare študentov počas štúdia a názory študentov na 

učebné plány, ich zaťaženosť počas štúdia, ich spokojnosť so systémom teoretickej 

a praktickej výučby. Niektoré výsledky týchto analýz boli prezentované zástupkyňou IVSA 

(International Veterinary Students Association), keďže táto organizácia je taktiež riadnym 

členom EVERI. Jednotlivé sekcie FVE sa aj vyjadrujú k niektorým materiálom pripravených 

FVE, pripomienkujú ich a pripravujú k nim stanoviská za pracovné sekcie. Tieto potom 

prezentujú na spoločnom zasadnutí FVE. Na tomto zasadnutí sa prerokovávali materiály 

týkajúce sa používania kokcidiostatík a ich predpisovania veterinárnymi lekármi, welfare 

a antimikrobiálnych prípravkov, stanoviska k problematike špecializácií vo veterinárnej 

profesii. 

Ďalšie dva dni sa uskutočnilo hlavné rokovanie Valného zhromaždenia FVE, ktoré 

najprv riešilo administratívnu agendu činnosti organizácie, predovšetkým išlo o schvaľovanie 
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správy o činnosti a hospodárení za predchádzajúce obdobie, o prezentáciu správy audítora 

a návrh aktivít pre nadchádzajúce obdobie činnosti FVE.  Následne boli prezentované a 

diskutované mnohé problematiky a témy v oblasti pôsobenia viacerých pracovných skupín 

a komisií FVE. Boli prednesené dve hlavné hosťujúce prednášky na tému Obnovené 

štandardné pracovné postupy európskeho systému hodnotenia veterinárneho vzdelávania 

a Transatlantický obchod a investičné partnerstvo, bezpečnosť potravín, zdravie zvierat 

a rastlín. Na záver zasadania boli za jednotlivé pracovné sekcie prezentované správy 

a odporúčacie stanoviská pre FVE k predloženým materiálom.  

 

4. Prezentácia UVLF v Číne na konferencii pre spoluprácu v oblasti vzdelávania –  

Ningbo  8.  – 11. 6. 2016. 

 

Po prvýkrát bola táto konferencia – Central and Eastern European Countries 

Conference on Education Cooperation and Exchanges –  organizovaná v roku 2014 za účasti 

viac ako 100 predstaviteľov univerzít z krajín strednej a východnej Európy. Už pri jej prvom 

ročníku bolo podpísaných 21 zmlúv o spolupráci v oblasti vzdelávania a výmeny študentov 

a akademických pracovníkov. Táto aktivita založila platformu pre mnohosmernú spoluprácu 

na rôznych úrovniach a oblastiach medzi univerzitami v Ningbo a CEE krajín.  

  Tretí ročník tejto konferencie sa konal 8. – 11. 6. 2016 v Ningbo, kde bola  

prezentovaná už aj naša univerzita 

v osobe rektorky prof. Mojžišovej. 

Zástupcovia piatich slovenských 

univerzít mali možnosť predstaviť svoju 

školu, stretnúť sa s potenciálnymi 

partnermi a študentmi, ktorí majú 

záujem študovať v zahraničí. 

Prostredníctvom prezentačných stánkov 

na China – CEEC Education Expo sme 

čínskej verejnosti ukázali zameranie 

našich škôl a možnosti štúdia. 

O spoluprácu s našou univerzitou 

prejavila záujem Farmaceutická vysoká 

škola, ktorú rektorka prof. Mojžišová 

navštívila.   

Vyvrcholením tejto konferencie bol podpis memoranda o spolupráci medzi UVLF 

a Farmaceutickou  vysokou školou v Ningbo. V druhej časti pobytu navštívila rektorka 

Veterinárny inštitút Čínskej akadémie poľnohospodárskych vied v meste Nanjing, kde s jej 

predstaviteľmi  diskutovala o možnostiach spolupráce v oblasti vedy a výskumu 

a možnostiach postdoktorandských pobytov. Túto návštevu organizovala a čiastočne aj 

financovala agentúra SARIO. 

 

5. Stretnutie farmaceutických škôl v Brne 15. – 17. 9. 2016. 

 

6. Účasť na výročnom stretnutí Visegrad University Association, Gödöllö 18. – 20. 9. 

2016.  

 

Organizátorom výročného stretnutia Visegrad University Association (VUA) 2016, 

ktoré sa konalo v dňoch 18. – 20. 9. 2016, bola Szent István University v Gödöllö, Maďarsko. 

Mítingu sa zúčastnilo vyše 50 predstaviteľov z 23 členských univerzít z 10 krajín. Našu 

univerzitu zastupovala rektorka prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., a prorektor prof. MVDr. 
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Juraj Pistl, PhD. Zasadnutie otvoril prezident VUA Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., 

rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, za prítomnosti prof. Jánosa Tȍszéra, 

rektora Szent István University, ktorý privítal účastníkov stretnutia. Prezident prof. Bielik vo 

svojom príhovore pripomenul piate výročie založenia VUA a vyjadril vďaku všetkým členom 

asociácie  za ich činnosť v tomto  5-ročnom období. Zároveň zhodnotil hlavné aktivity 

jednotlivých členov VUA v roku 2016, ale zároveň  tiež prezentoval  orientáciu VUA pre 

nasledujúce obdobie z pohľadu možnej spolupráce jej členov vo viacerých oblastiach.  

Výročnú správu a správu o hospodárení za rok 2016 predniesol Mgr. Vladislav 

Valach, generálny sekretár VUA. Účastníci následne schválili výročnú správu VUA  a plán 

činnosti na rok 2017. V roku 2016 požiadali niektoré univerzity o členstvo VUA a 3 z nich 

boli prijaté do asociácie a jednej bolo rozšírené členstvo –  Kursk State Agricultural Academy 

named after I.I. Ivanov, Rusko, Obuda University, Maďarsko, Siedlce University of Natural 

Sciences and Humanities, Poľsko, Louisiana State University, USA, rozšírené členstvo z 

honorárneho na plné. Zároveň bolo zrušené členstvo Corvinus University v Budapešti. 

Aj v tomto roku bola na základe hlasovania udelená tiež cena VUA Award of 

Excellence pre najaktívnejšiu členskú univerzitu v roku 2016. Túto cenu získala Szent István 

University (SZIU). Na mítingu odzneli tiež prezentácie regionálnej zástupkyne FAO Kristíny 

Amaral, Prof. Dr. Lajosa Helyesa, prorektora pre vedu a výskum SZIU a  Prof. Johna Russina 

(vice-chancellor Louisiana State University), ktorými oboznámili prítomných s podrobnými 

informáciami o aktuálnych grantoch, projektoch a výskumných schémach v nasledujúcom 

období. Prof. Elena Horská z SPU v Nitre predstavila časopis „Visegrad Journal on 

Bioeconomy and sustainable development“ vydávaný v Nitre. Na záver prezident VUA prof. 

Bielik poďakoval rektorovi SZIU za perfektnú organizáciu podujatia a všetkým účastníkom 

mítingu za plodnú spoluprácu a priateľskú atmosféru. V roku 2017 bude výročné stretnutie 

VUA organizovať Russian State Agrarian University v Moskve, čo by malo symbolizovať 

kreatívny most medzi Európou a Ruskom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Účasť na  výročnom zasadnutí VetNEST a CEEPUS v Šibeniku 19. – 22. 10. 2016. 

 

V dňoch 19. – 22. 10. 2016 sa na pobreží Jadranského mora v meste Šibenik, 

Chorvátsko, konalo výročné stretnutie zástupcov veterinárnych univerzít štátov bývalej 

Rakúsko-Uhorskej monarchie. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia z univerzít z Ľubľany, 

Záhrebu, Budapešti, Sarajeva, Belehradu, Skopje, Tirany a Košíc. UVLF na stretnutí 
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zastupovali rektorka prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., a  prorektori  prof. MVDr. Zita 

Faixová, PhD., doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., a MVDr. Martin Tomko, PhD. 

Hlavnou náplňou stretnutia bolo informovať partnerské univerzity o zmenách, ktorými 

jednotlivé univerzity prešli v ostatnom roku a pripraviť plán spolupráce na rok 2017. V rámci 

správ jednotlivých univerzít boli diskutované hlavne ďalšie možnosti výmen študentov 

a tvorivých pracovníkov, príprava výmenných pobytov organizáciou letných škôl a možnosť 

zosúladenia študijných plánov s cieľom zjednodušenia a lepšieho vzájomného uznávania 

kreditového systému. Nakoľko VetNEST sa hlási a je súčasťou EAEVE, bohatá diskusia 

odznela na tému medzinárodnej evalvácie a akreditácie, kde bolo záverom konštatované, že 

členmi VetNEST-u sú (v blízkej budúcnosti budú) až tri univerzity –  Viedeň, Budapešť 

a Košice, ktoré úspešne prešli oboma fázami medzinárodného hodnotenia. Pre potrebu 

ďalšieho rozvoja a skvalitnenia práce VetNEST-u bolo členmi odsúhlasené vytvorenie 

pracovnej skupiny, ktorej úlohou bude pripraviť analýzu a vyhodnotenie aktuálnosti štatútu 

VetNEST-u v súčasných podmienkach a návrh zmien, ktoré v budúcnosti pomôžu zlepšiť 

jeho organizáciu a fungovanie. 

Súčasťou stretnutia bola aj porada koordinátorov a partnerov sietí výmenného 

programu CEEPUS, do ktorého je zapojená aj UVLF. Spoločne bolo konštatované, že je 

potrebné zvýšiť záujem študentov a tvorivých pracovníkov o medzinárodné výmenné pobyty 

v programe CEEPUS.  

Dôležitým bodom rokovania bola voľba nového vedenia VetNEST, kde za 

prezidenta bol zvolený Prof. Dr. sc. Nenad Turk, dekan Fakulty veterinárskej medicíny 

Záhrebskej univerzity, ktorý na tomto poste nahradil doc. Dr. Andreja Kirbiša, DVM, PhD., 

dekana Veterinárskej fakulty Univerzity v Ľubľane. Za generálneho sekretára VetNEST-u bol 

zvolený Prof. Dr. sc. Alen Slavica z Fakulty veterinárskej medicíny zo Záhrebu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Významné vedecko-odborné podujatia: 

1. 59. ročník Študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ  6. 4. 2016. 

 

Dňa 6. 4. 2016 sa konal 59. ročník Študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ. 

Konferencia bola s medzinárodnou účasťou, prezentovaných bolo 51 prác.  Rokovania sa 

uskutočnili v piatich sekciách: predklinickej, klinickej, hygieny potravín a prostredia, 

farmaceutickej sekcii a  sekcii bakalárskeho štúdia. V porovnaní s doterajšími ročníkmi bola 
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novinkou súťaž na návrh nového loga Študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ. Prorektorka 

pre výchovno-vzdelávaciu činnosť prof. Faixová oboznámila prítomných  s priebehom 

a výsledkami súťaže na tvorbu loga. Zo 14 návrhov doručených do uzávierky súťaže odborná 

porota vybrala návrh Jany Faith. Podľa autorky víťazného loga 

farby vychádzajú zo základných farieb prírody modrej 

a zelenej a logo obsahuje otvorenú knihu, psa a dvojramenné 

váhy.  

Práce ocenené odbornými porotami boli uverejnené vo 

vedeckom časopise Folia Veterinaria. Vybrané a ocenené 

príspevky reprezentovali UVLF na 2. medzinárodnej vedeckej 

konferencii študentov veterinárskej medicíny, ktorú 

organizovala Univerzita prírodných vied vo Varšave v dňoch 

14. a 15. 5. 2016.  

 

2. Medzinárodná vedecká konferencia HYGIENA ALIMENTORUM XXXVII 

usporiadaná na tému Bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít, sa 

konala v Hoteli Patria na Štrbskom Plese v dňoch 18. –  20. 5. 2016. 

 

3. Katedra farmakognózie a botaniky reprezentovala univerzitu na International 

Congress on Naturopathic Medicine,  Barcelona 1. – 3. 7. 2016. 

 

Pedagógovia Katedry farmakognózie a botaniky UVLF sa zúčastnili od  1. – 3. 7. 

2016 International Congress on Naturopathic Medicine, konanom v hlavnom meste 

Katalánska, v Barcelone. Na tomto podujatí sa už po tretíkrát zišli odborníci z celého sveta za 

účelom konzultovania problematiky prírodných liečiv a alternatívnej medicíny. Rozličné 

univerzity a vedecké pracoviská tu prezentovali výsledky svojich experimentov. Príspevky 

účastníkov boli najčastejšie na tému uplatnenia fytoterapie v rôznych indikáciách (napr. 

poruchy kardiovaskulárneho systému, rakovina, diabetes, chronické ochorenia), no 

konferencie sa zúčastnili aj špičkoví odborníci z oblasti alternatívnych medicínskych 

prístupov (akupunktúra, aromaterapia, meditácia). Naša univerzita sa na tejto konferencii 

prezentovala formou 2 posterov. Odbornú verejnosť naši zástupcovia informovali o účinkoch 

extraktu z kôry Phelodendron amurensae, ktoré boli hodnotené in ovo metódou a taktiež 

rozoberali problematiku antioxidačnej aktivity a významu polyfenolov v tokajskom víne. 

 

4. Univerzita na 43. medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave 

Agrokomplex 2016,  Nitra 18. – 21. 8. 2016.  

 

5. Záverečná konferencia projektu na Nord University v Bodø 17. – 21. 8. 2016. 

 

V súlade s  riešením projektu „Posilnenie spolupráce medzi UVLF v Košiciach a UiN 

v Bodø“ implementovaného v rámci Štipendijného programu EHP Slovensko sa v dňoch 17. 

– 21. 8. 2016  uskutočnili ďalšie pracovné stretnutia v rámci záverečnej konferencie 

zástupcov UVLF a Nord Universitet na partnerskej Nord Universitet (Bodø, Nórsko). 

Obsahom záverečnej konferencie bolo zhodnotenie aktivít spoločného projektu, a to Príprava 

spoločného študijného programu Aquatic animal health and welfare s prvkami 

interdisciplinárneho vzdelávania. V rámci tejto aktivity bola prerokovaná finalizácia 

akreditačného spisu pre spoločný študijný program  na 3. stupni VŠ Aquatic animal health 

and welfare (zdravie a welfare vodných živočíchov),  dohoda spolupracujúcich vysokých škôl  

a finančné a administratívne otázky projektu. V rámci ďalšej aktivity –  Mobility 

akademických pracovníkov, vedúcich predstaviteľov a administratívnych pracovníkov –  boli 
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zorganizované 4 stretnutia, a to v novembri 2015 a v auguste 2016 na Nord  Universitet a vo 

februári a v  júni 2016 na UVLF, na ktorých sa zúčastnilo spolu 30 pracovníkov. Ďalšou 

aktivitou projektu bola Príprava inovatívnej metódy. V rámci tejto aktivity bol pripravený 

nový webový modul pre spoločný bakalársky program Animal science (náuka o živočíchoch) 

v spolupráci s Kompetenčným centrom pre vzdelávanie a technológie na Nord. Ďalšou 

aktivitou bola organizácia Intenzívnych kurzov pre študentov a doktorandov, v rámci ktorej 

bol zorganizovaný pilotný intenzívny kurz na Nord Universitet pre študentov UVLF a 

recipročne  UVLF zorganizovala pilotný intenzívny kurz pre doktorandov z Nord. 

V rámci Krátkodobých mobilít študentov  doktorandov UVLF  zorganizovala tri 

mobility pre doktorandov z Nord.  Projekt sa 31. 8. 2016 skončil, a preto na záverečnej 

konferencii bola zhodnotená spolupráca v rámci realizovaného projektu –  diskutovalo sa 

o rozšírení novej vyučovacej metódy do ďalších predmetov  prípadne študijných programov, 

otázkach organizácie intenzívnych kurzov v budúcnosti aj možnostiach ďalšieho rozvoja 

spolupráce medzi oboma univerzitami.  Výstupom projektu je aj akreditačný spis pre 

spoločný študijný program na 3. stupni VŠ Aquatic animal health and welfare, ktorý bude  

predložený  Akreditačnej komisii SR. Záverečná správa bola podaná do 30. 9. 2016.  

 

6. Európska noc výskumníkov 2016. 

 

Dňa 30. 9. 2016 od 9. do 21. hod. sa uskutočnil 10. ročník podujatia Európska noc 

výskumníkov (ENV). V priestoroch obchodného centra Atrium Optima bolo pripravených 

viac ako 70 vedeckých stánkov.  UVLF na tejto exhibícii vedy prezentovala 7 expozícií: 

Záhadný svet dedičnosti (Ústav genetiky), Čarovanie s parazitmi – cesty nákazy (Ústav 

parazitológie), Mikroorganizmy okolo nás (Ústav mikrobiológie), Život plazov a odber 

hadieho jedu (Ústav fyziológie), Histológia na 

príklade ušnice (Ústav histologie), In vitro 

účinky antitympaník (Ústav farmakológie) a 

Poznávanie liečivých rastlín a  obsahových látok 

(Katedra farmakognózie a botaniky). Doc. 

MVDr. Alica Kočišová, PhD., predniesla 

prednášku na tému Hmyz v domácnostiach – čo 

s ním? o najčastejšie sa vyskytujúcom hmyze 

v domácnostiach a možnostiach ochrany. Starší 

žiaci sa zaujímali o vedeckú prácu v laboratóriu 

a vystavované exponáty a modely. Mimoriadny 

záujem účastníkov bol venovaný expozícii 

plazov a demonštrácii spôsobu odberu hadieho 

jedu a jeho využití v medicíne, ale aj ostatné 

expozície UVLF patrili k návštevníkmi 

vyhľadávaným.  

Za hlavný prínos ENV je možné považovať možnosť prezentovať aktivity UVLF 

verejnosti ako aj pre potenciálnych uchádzačov o štúdium na našej univerzite, ktorá má čo 

ponúknuť pre mladú generáciu, ktorá sa chce ďalej vzdelávať, poznávať či vedecky bádať.  

 

7. Konferencia Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2016  a Cena za transfer 

technológií na Slovensku 2016 pre UVLF 6. – 7. 10. 2016. 

 

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR) v 

Bratislave organizoval v dňoch 6.  –  7. 10. 2016 6. ročník konferencie Transfer technológií 

na Slovensku a v zahraničí 2016. Konferencie  sa zúčastnilo viac ako 170 účastníkov. V rámci 

http://nptt.cvtisr.sk/sk/podujatia/cena-za-transfer-technologii-na-slovensku.html?page_id=1259
http://nptt.cvtisr.sk/sk/podujatia/cena-za-transfer-technologii-na-slovensku.html?page_id=1259
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programu konferencie bolo prezentovaných viacero príspevkov o stave a skúsenostiach 

s transferom technológií na viacerých univerzitách na Slovensku (STU Bratislava, TU A. 

Dubčeka v Trenčíne, UPJŠ v Košiciach) a v zahraničí (TU Viedeň, Rakúsko, CTT VTU 

v Brne, ČR), kde boli vytvorené Centrá pre transfer technológií (CTT).  

V podmienkach UVLF boli vo vzťahu k CVTI SR podpísané zmluvy o poskytovaní 

expertných podporných služieb (EPS) súvisiacich s ochranou duševného vlastníctva 

(patentmi, úžitkovými vzormi, dizajnmi a pod.) a jeho komercializáciou.  

Už po tretí raz bola počas podujatia slávnostne odovzdaná Cena za transfer technológií 

na Slovensku 2016 v troch kategóriách. Cieľom kategórie Inovácia s najväčším potenciálom 

pre uplatnenie v praxi je oceniť najoriginálnejšie, najunikátnejšie a zároveň najvyužiteľnejšie 

výstupy vedecko-výskumnej činnosti vedeckej komunity z verejných vedecko-výskumných 

inštitúcií, ktoré prešli alebo prechádzajú procesom ochrany duševného vlastníctva a jeho 

komercializácie. Cenu získa pôvodca technológie. V rámci kategórie Najlepšie realizovaný 

transfer sa posudzuje konkrétny prípad vykazujúci známky systematického prístupu k ochrane 

a komercializácii duševného vlastníctva zo strany centra transferu technológií alebo obdobnej 

jednotky vedecko-výskumnej 

inštitúcie. Cenu získa organizačná 

jednotka verejnej vedecko-

výskumnej inštitúcie zodpovedná za 

transfer technológií. Kategória 

Prístup inovátora k realizácii 

transferu technológií ocení pôvodcu 

alebo pôvodcovský kolektív 

s príkladným prístupom k procesu 

ochrany výstupov ich vedecko-

výskumnej činnosti a následnej 

komercializácii. Cenu získa pôvodca 

alebo pôvodcovský kolektív. 

Vo všetkých troch kategóriách bol nominovaný Probiotický prípravok stabilizovaný 

na alginite pôvodkýň doc. MVDr. Radomíry Nemcovej, PhD., a MVDr. Evy Stykovej, PhD.  

Majiteľkou inovácie je UVLF. Táto inovácia získala Cenu za transfer technológií na 

Slovensku 2016 v kategórii Inovácia s najväčším potenciálom pre uplatnenie v praxi. 

 

8. Sympózium z dejín farmácie pri príležitosti 10. výročia začiatku výučby študijného 

programu farmácia na UVLF v Košiciach  7. 10. 2016. 

 

Dňa 7. 10. 2016 sa v aule 

konalo tradičné, v poradí už  21. 

sympózium z dejín farmácie. Jeho 

gestorom za podpory vedenia 

univerzity bola prvýkrát Katedra 

lekárenstva a sociálnej farmácie 

UVLF. Akcia sa konala v 

spolupráci s Východoslovenským 

múzeom Košice, Unipharmou, a. 

s., Bojnice a Slovenskou 

lekárnickou komorou. Toto vôbec 

prvé farmaceutické vedecko-

odborné podujatie na pôde 

univerzity bolo usporiadané pri 

http://nptt.cvtisr.sk/sk/podujatia/cena-za-transfer-technologii-na-slovensku.html?page_id=1259
http://nptt.cvtisr.sk/sk/podujatia/cena-za-transfer-technologii-na-slovensku.html?page_id=1259
http://nptt.cvtisr.sk/sk/podujatia/cena-za-transfer-technologii-na-slovensku.html?page_id=1259
http://nptt.cvtisr.sk/sk/podujatia/cena-za-transfer-technologii-na-slovensku.html?page_id=1259
http://nptt.cvtisr.sk/buxus/images/Konferencia_TTSZ_2016/Cena_TT_Stykova-Nemcova_3.JPG
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príležitosti 10. výročia existencie štúdie farmácie na našej univerzite a ojedinelého, 500. 

výročia aktu, pri ktorom venoval v roku 1516 významný košický lekárnik Bartolomej 

Czottman Dómu sv. Alžbety v Košiciach obraz Mettercia  s farmaceutickou tematikou. Toto 

dielo, na ktorom je okrem donátora znázornený aj atribút farmácie –  bronzový mažiar s 

erbom Košíc a patróni farmácie a medicíny sv. Damián a sv. Kozma –  je už pol tisícročia 

súčasťou oltára v južnej kaplnke chrámu a symbolizuje stáročnú tradíciu košickej farmácie a 

jej skvelú úroveň. Na sympóziu za účasti rektorky prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD.,  ktorá 

v úvode sympózia predniesla povzbudzujúci prívet a vysoko ocenila zmysel práce 

historiografov, ako aj za účasti prorektorov prof. MVDr. Zity Faixovej, PhD., prof. MVDr. 

Jozefa Nagya, PhD.,  a doc. MVDr. Oskara Nagya, PhD., bolo prítomných 62 historikov, 

farmaceutov, lekárov, veterinárskych lekárov a študentov. Vypočuli si 12 prednášok z dejín 

farmácie, medicíny a veterinárskeho lekárstva od autorov z UVLF, Lekárskej fakulty UPJŠ, 

Filozofickej fakulty UPJŠ, Klubu dejín farmácie, medicíny a veterinárskeho lekárstva pri 

Východoslovenskom múzeu Košice, Farmaceutickej fakulty Univerzity Karlovej v Hradci 

Králové a Českého farmaceutického múzea v Kukse, Múzea v Červenom Kláštore a 

Poštového múzea v Banskej Bystrici. Záverečné zhodnotenie sympózia sa uskutočnilo na 

pôde Východoslovenského múzea Košice. Sympózium malo odborne i spoločensky 

vynikajúcu úroveň a zúčastnili sa ho renomovaní autori. Katedra lekárenstva a sociálnej 

farmácie UVLF má záujem o pravidelné pokračovanie tejto tradície aj v budúcnosti, príp. aj s 

rozšírením tém o galenickú farmáciu, farmakognóziu a lekárenstvo.  

 

Významné spoločenské a športové podujatia: 

1. Ples veterinárov na Sliači organizovaný v spolupráci so ŠVPS SR a KVL SR v hoteli 

Palace na Sliači dňa 22. 1. 2016.  

 

2. Bowlingový turnaj o cenu Akademického senátu UVLF v Košiciach dňa 4. 2. 2016. 

 

3. Zahájenie poľovníckej sezóny na chate Pincatorka v Samostatnej bažantnici 

Rozhanovce  dňa 28. 4. 2016. 

 

4. Majáles 26. 5. 2016. 

 

5. Medzinárodný deň detí 2016.  

 

Dňa 4. 6. 2016 Rada ZO OZ PŠaV UVLF v spolupráci s vedením UVLF 

zorganizovala pre deti zamestnancov v záhradnom areáli pri morfologickom pavilóne tradičný 

Medzinárodný deň detí. Stany, hudba, darčeky, balónová výzdoba – to všetko bolo pripravené 

aj pre tie najmenšie ratolesti. Viac ako 100 detí zamestnancov si v sobotňajšie popoludnie 

mohlo zasúťažiť v rôznych športových 

disciplínach, vyšantiť sa či užívať si ukážky, 

resp. i osobne si vyskúšať činnosť z klubov 

UVLF – Klubu sokoliarstva a rehabilitácie, 

Kynologického klubu, Klubu poľovníckej 

kynológie, Aqua Terra klubu, Klubu 

chovateľov malých cicavcov a exotických 

vtákov, Jazdeckého klubu TJ Slávia. Deti sa 

mohli povoziť na našich koníkoch a každé zo 

zúčastnených detí dostalo darčekový balíček. 

K prekrásnemu popoludniu určite prispela 

dobrá nálada i nádherné počasie.  
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6. Jazdecké preteky o Cenu rektorky a Pohár primátora mesta Košice  4. – 5. 6. 2016. 

 

Členovia Jazdeckého oddielu TJ Slávia UVLF pripravili na prvý júnový víkend už 31. 

ročník jazdeckých pretekov. Preteky o Cenu rektorky UVLF a Pohár primátora mesta Košice 

boli tento rok zároveň aj majstrovstvami východoslovenskej oblasti v skoku na koni pre 

všetky kategórie. Zároveň boli preteky spojené aj s Medzinárodným dňom detí. Divákov 

čakalo pekné počasie, výborne pripravené kolbisko a bohatý sprievodný program. Už tradične 

bolo toto podujatie vrcholom jazdeckej sezóny na východnom Slovensku. O kvalite 

organizácie svedčí aj počet štartov, keď za dva dni to bolo takmer 250 štartov súťažiacich 

dvojíc. V prestávkach medzi súťažami mohli diváci a návštevníci jazdeckého areálu vidieť 

ukážku práce príslušníkov PZ z oddelenia služobnej hipológie, ukážku voltíže alebo najmä 

deťmi očakávané predstavenie detského muzikálu Slamené kráľovstvo a Včielka Maja. 

Celodenne sa mali možnosť povoziť na koni, o čo bol už tradične veľký záujem.   

  Z jazdcov potešili v kategórii detí najmä Ninka Nálepková, ktorá sa v majstrovskej 

súťaži vo svojej kategórii umiestnila na 1. mieste. Tento výsledok je o to hodnotnejší, že 

štartuje prvý rok. V kategórii seniorov si druhé miesto vybojoval domáci MVDr. Vladimír 

Hura len tesne za víťazom MVDr. 

Jánom Cigánom z JMC Lužany. 

Pohár primátora putuje tento rok do 

Bratislavy, keďže víťazom tejto 

súťaže sa stal Juraj Poláš z klubu 

Napoli. Prekvapením pre jazdcov 

bola obnovená vodná priekopa, 

prekážka, ktorá sa na veľkých 

podujatiach pravidelne zaraďuje do 

parkúru, ale na slovenských 

parkúroch chýba. Jej zaradenie do 

parkúrov stupňa L a S si jazdci 

pochvaľovali. Víťaza hlavnej súťaže 

o Cenu rektorky UVLF sme spoznali v napínavom finále až po dvojnásobnom zvyšovaní 

prekážok. Stal sa ním Juraj Poláš, ktorý sa takto zaradil k najúspešnejším jazdcom týchto 

pretekov. 

 

7. 20. ročník jazdeckých pretekov Košický pohár spojený s finále celosezónnej súťaže o 

Východoslovenský skokový pohár v kategóriách deti a juniori 3. – 4. 9. 2016. 

 

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

14. 9. 2016. 

 

9. Konferencia ZO OZ PŠaV UVLF spojená so spoločným zasadnutím vedenia UVLF 

a predsedníctva AS UVLF v Kežmarských žľaboch 4.  – 5 . 10. 2016. 

 

V dňoch 4. – 5. 10. 2016 v rekreačnom zariadení Odborového zväzu pracovníkov 

školstva a vedy na Slovensku CROCUS v Kežmarských žľaboch sa uskutočnila konferencia 

ZO OZ PŠaV UVLF spojená so spoločným zasadnutím vedenia UVLF a predsedníctva AS 

UVLF. 

Konferenciu otvoril predseda ZO prof. RNDr. Michal Toropila, CSc., ktorý privítal 

vedenie univerzity pod vedením rektorky prof. Mojžišovej, zástupcov Predsedníctva AS 

UVLF pod vedením predsedu  prof. MVDr. Petra Reichla, CSc. a ďalších hostí.  Zo 

zväzových orgánov privítal doc. Ing. Miroslava Habána, PhD., podpredsedu OZ PŠaV na 
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Slovensku a predsedu Združenia vysokých škôl a priamo riadených organizácií na Slovensku, 

prof. RNDr. Blažeja Pandulu, CSc., člena Rady OZ PŠaV na Slovensku a predsedu Rady ZO 

TUKE v Košiciach, Mgr. Jána Mikluša, člena Predsedníctva OZ PŠaV na Slovensku 

a predsedu Rady ZO PU v Prešove, Ing. Annu Hodulíkovú, PhD., predsedníčku výboru ZO 

Fakulty elektrotechniky a informatiky TUKE v Košiciach, Ing. Máriu Bahtirjavičovú, 

zástupcu UPJŠ v Košiciach, Alžbetu Sabolovú, tajomníčku Rady ZO PU v Prešove. 

Po schválení programu a voľbe návrhovej a mandátovej komisie pred plénum vystúpil 

so správou o činnosti Rady ZO za uplynulé obdobie predseda Rady ZO prof. Toropila. V nej 

poukázal na dosiahnuté pozitívne, ale aj 

negatívne výsledky. V závere svojho 

vystúpenia sa dotkol aj vzťahov medzi ZO 

a vedením univerzity. Hodnotil ich viac ako 

korektné a  nadštandardné. To potvrdila vo 

svojom vystúpení aj samotná rektorka UVLF 

prof. Mojžišová, keďže zástupcovia ZO sú 

členmi všetkých tých orgánov a komisií 

UVLF, v ktorých byť môžu a majú plné 

právo predkladať oprávnené požiadavky ZO. 

Pri hodnotení plnenia kolektívnej zmluvy 

v roku 2016 obidvoma zainteresovanými 

stranami bolo konštatované, že jej obsah 

i jednotlivé články sa plnia veľmi dôsledne a aj tvorba a čerpanie sociálneho fondu je 

v zmysle prijatých zásad a príslušného zákona. Pre prípravu KZ na rok 2017 sú vytvorené 

všetky predpoklady, aby bola podpísaná do konca roka 2016.  

Podpredseda OZ PŠaV na Slovensku a predseda Združenia VŠaPRO doc. Habán sa vo 

svojom vystúpení  dotkol základných aktivít, ktoré zväz i združenie v ostatnom čase vyvíjali. 

Ocenil tiež činnosť našej organizácie v rámci združenia vysokých škôl. 

 

10. Hubertova jazda  14. 10. 2016. 

  

11. Mikuláš pre deti zamestnancov univerzity 4. 12. 2016. 

  

12. Vianočný koncert  Štátnej filharmónie Košice v Dome umenia  15. 12. 2016.  
 

Zmierniť z pracovného tempa, potešiť sa z príjemných zážitkov a priateľských 

stretnutí ponúkal vianočný 

koncert a následné priateľské 

posedenie spojené 

s pohostením, na ktoré 

všetkých zamestnancov školy 

už po druhýkrát pozvala 

rektorka prof. MVDr. Jana 

Mojžišová, PhD. Dňa 15. 12. 

2016  sa mohli prítomní 

potešiť hudbou v podaní 

orchestra Štátnej filharmónie 

Košice pod taktovkou Maroša 

Potokára. Zazneli vianočne 

ladené skladby, a to autora 

Petra Breinera –  Christmas 
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goes Baroque –  výber  vianočných piesní, Carla Philipa Emanuela Bacha –  Flautový koncert  

so  sólistkou Iris Maass, a Petra Hapku a Adriána Harvana –  Melódie z filmu Perinbaba. Po 

doznení hudby poďakovala rektorka prof. Mojžišová spolu s predsedom akademického senátu 

prof. Petrom Reichelom a predsedom správnej rady Ing. Jánom Királym  všetkým 

zamestnancom univerzity za dobre vykonanú prácu a zaželala im do ďalšieho roku všetko 

najlepšie. Nasledovala zábava pri spoločenskom posedení spojená s tancom.  

 

13. Spoločné poľovačky na bažantiu zver –  21. 2. 2016, 26. 11. 2016 a 17. 12. 2016 v 

poľovnom revíri Samostatná bažantnica Rozhanovce, a spoločné poľovačky na 

diviačiu zver – 20. 11. 2016 a 4. 12. 2016 v poľovnom revíri Makovica.  

 

Významné výsledky projektov: 
V roku 2016 bol podaný zahraničný patent: Cohen, Smadar - Sheva, Beer - Čížková, 

Dáša. Composition and methods for treating spinal cord injury: Patent č. P-79990-USP. 

Alexandria, Virgínia, USA: United States Patent and Trademark Office, 2016 a 2 prihlášky 

patentov: doc. MVDr. R. Nemcová a MVDr. E. Styková:  PP 50050-2016 – Probiotický 

prípravok, spôsob jeho prípravy a použitie probiotického prípravku a doc. MVDr. 

Mudroňová, doc. MVDr. J. Toporčák a MVDr. K. Kuzyšinová: PP 50081-2016 – Probiotický 

prípravok pre včely a jeho použitie, ktoré sú v súčasnosti v evaluačnom procese. 

Medzi významné výsledky projektov sú zaradené kapitoly vo svetových monografiách 

ako aj vedecké práce s IF  2,5.  

 

 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 

ABC01  MAŽENSKÝ, Dávid - FLEŠÁROVÁ, Slávka. Importance of the Arterial Blood 

Supply to the Rabbit and Guinea Pig Spinal Cord in Experimental Ischemia. In 

SCHALLER, Bernhard. Ischemic Stroke - Updates. 1. vyd. - Rijeka : InTech, 2016. 

ISBN 978-953-51-2712-3, s. 59-86 [1,87AH]. 

ABC02  SLOVINSKÁ, Lucia - BLAŠKO, Juraj - NAGYOVÁ, Miriam - ČÍŽKOVÁ, Dáša. 

In Vitro Models of Spinal Cord Injury. In FULLER, Heidi - GATES, Monte. 

Recovery of Motor Function Following Spinal Cord Injury. 1. vyd. - Rijeka : 

InTech, 2016. ISBN 978-953-51-2497-9, s. 37-58 [1,05AH]. 

 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 

ADC01   SMOLEK, Tomáš - MAĎARI, Aladár - FARBÁKOVÁ, Jana - KANDRÁČ, Ondrej 

- SANTOSH, Jadhav R. - ČENTE, Martin - BREZOVÁKOVÁ, Veronika - 

NOVÁK, Michal - ŽILKA, Norbert. Tau hyperphosphorylation in synaptosomes and 

neuroinflammation are associated with canine cognitive impairment. In Journal of 

Comparative Neurology. ISSN 0021-9967, 2016, vol. 524, č. 4, s. 874–895. (3.331 - 

IF2016). 

ADC02  ALENEZI, Faizah N. - REKIK, Imen - BELKA, Marta - IBRAHIM, Abrar F. - 

LUPTÁKOVÁ, Lenka - JASPARS, Marcel - WOODWARD, Stephen - 

BELBAHRI, Lassaad. Strain-level diversity of secondary metabolism in the 

biocontrol species Aneurinibacillus migulanus. In Microbiological Research. ISSN 

0944-5013, 2016, vol. 182, č., s. 116–124. (2.723 - IF2016). 

ADC03   MIKULÁŠKOVÁ, Barbora - ZEMENOVÁ, Jana - PIRNÍK, Zdenko - 

PRAŽIENKOVÁ, Veronika - BEDNÁŘOVÁ, Lucie - ŽELEZNÁ, Blanka - 

MALETÍNSKA, Lenka - KUNEŠ, Jaroslav. Effect of palmitoylated prolactin-

releasing peptide on food intake and neural activation after different routes of 
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peripheral administration in rats. In Peptides. ISSN 0196-9781, 2016, vol. 75, č., s. 

109-117. (2.535 - IF2016). 

ADC04   KŠONŽEKOVÁ, Petra - BYSTRICKÝ, Peter - VLČKOVÁ, Silvia - PÄTOPRSTÝ, 

Vladimír - BORSZÉKOVÁ PULZOVÁ, Lucia - MUDROŇOVÁ, Dagmar - 

MAČÁK KUBAŠKOVÁ, Terézia - CSANK, Tomáš - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. 

Exopolysaccharides of Lactobacillus reuteri: Their influence on adherence of E. coli 

to epithelial cells and inflammatory response. In Carbohydrate Polymers. ISSN 

0144-8617, 2016, vol. 141, č., s. 10–19. (4.219 - IF2016). 

ADC05   HEINOVÁ, Dagmar - KOSTECKÁ, Zuzana - CSANK, Tomáš. Separation of turkey 

lactate dehydrogenase isoenzymes using isoelectric focusing technique. In 

Electrophoresis. ISSN 0173-0835, 2016, vol. 37, č. 2, s. 335-338. (2.482 - IF2016). 

ADC06   LOPEZ-TOBAR, Eduardo - VEREBOVÁ, Valéria - BLAŠČÁKOVÁ, Ľudmila - 

JANCURA, Daniel - FABRICIOVÁ, Gabriela - SANCHEZ-CORTES, Santiago. 

Detection and aggregation of the antitumoral drug parietin in ethanol/water mixture 

and on plasmonic metal nanoparticles studied by surface-enhanced optical 

spectroscopy: Effect of pH and ethanol concentration. In Spectrochimica Acta - Part 

A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. ISSN 1386-1425, 2016, vol. 159, č., 

s. 134-140. (2.653 - IF2016). 

ADC07   ÖZLEM, Bahadır Acikara - HOŠEK, Jan - BABULA, Petr - CVAČKA, Josef - 

BUDEŠÍNSKÝ, Miloš - DRAČINSKÝ, Martin - GÜLÇIN, Saltan İşcan - 

KADLECOVÁ, Daniela - BALÁŽOVÁ, Ľudmila - ŠMEJKAL, Karel. Turkish 

Scorzonera Species Extracts Attenuate Cytokine Secretion via Inhibition of NF-

kappa B Activation, Showing Anti-Inflammatory Effect in Vitro. In Molecules. 

ISSN 1420-3049, 2016, vol. 21, č. 1, s. 43-57. (2.465 - IF2016). 

ADC08  VEREBOVÁ, Valéria - BELEJ, Dominik - JONIOVÁ, Jaroslava - JURAŠEKOVÁ, 

Zuzana - MIŠKOVSKÝ, Pavol - KOŽÁR, Tibor - HORVÁTH, Denis - 

STANIČOVÁ, Jana - HUNTOŠOVÁ, Veronika. Deeper insights into the drug 

defense of glioma cells against hydrophobic molecules. In International Journal of 

Pharmaceutics. ISSN 0378-5173, 2016, vol. 503, č. 1-2, s. 56-67. (3.994 - IF2016). 

ADC09   KHAZNEH, Elian - HIBOVÁ, Petra - HOŠEK, Jan - SUCHÝ, Pavel - KOLLÁR, 

Peter - PRAŽANOVÁ, Gabriela - MUSELÍK, Jan - HANÁKOVÁ, Zuzana - 

VÁCLAVÍK, Jiří - MILŁEK, M. - LEGÁTH, Jaroslav - ŠMEJKAL, Karel. The 

Chemical Composition of Achillea wilhelmsii C. Koch and Its Desirable Effects on 

Hyperglycemia, Inflammatory Mediators and Hypercholesterolemia as Risk Factors 

for Cardiometabolic Disease. In Molecules. ISSN 1420-3049, 2016, vol. 21, č. 4, 

article number 404. (2.465 - IF2016). 

ADC10   FLACHBARTOVÁ, Zuzana - BORSZÉKOVÁ PULZOVÁ, Lucia - 

BENCÚROVÁ, Elena - POTOČŇÁKOVÁ, Lenka - ČOMOR, Ľuboš - 

BEDNAŘÍKOVÁ, Zuzana - BHIDE, Mangesh Ramesh. Inhibition of multidrug 

resistant Listeria monocytogenes by peptides isolated from combinatorial phage 

display libraries. In Microbiological Research. ISSN 0944-5013, 2016, vol. 188-

189, č., s. 34-41. (2.723 - IF2016). 

ADC11  DEVAUX, Stephanie - ČÍŽKOVÁ, Dáša - QUANICO, Jusal P. - FRANCK, Julien - 

NATAF, Serge - PAYS, Laurent - HAUBERG-LOTTE, Lena - MAASS, Peter - 

KOBARG, Jan Hendrik Endrik - KOBEISSY, Firas - MÉRIAUX, Céline - 

WISZTORSKI, Maxence - SLOVINSKÁ, Lucia - BLAŠKO, Juraj - CIGÁNKOVÁ, 

Viera - FOURNIER, Isabelle - SALZET, Michel. Proteomic analysis of the spatio-

temporal based molecular kinetics of acute spinal cord injury identifies a Time-and 

segment-specific window for effective tissue repair. In Molecular and Cellular 

Proteomics. ISSN 1535-9476, 2016, vol. 15, č. 8, s. 2641 - 2670. (5.912 - IF2016). 



45 
 

ADC12   ZELJENKOVÁ, Dagmar - ALÁČOVÁ, Radka - ONDREJKOVÁ, Júlia - 

AMBRUŠOVÁ, Katarína - BARTUŠOVÁ, Mária - KEBIS, Anton - 

KOVRIŽNYCH, Jevgenij - ROLLEROVÁ, Eva - SZABOVÁ, Elena - 

WIMMEROVÁ, Soňa - ČERNÁK, Martin - KRIVOŠÍKOVÁ, Zora - KURICOVÁ, 

Miroslava - LÍŠKOVÁ, Aurélia - SPUSTOVÁ, Viera - TULINSKÁ, Jana - 

LEVKUT, Mikuláš - REVAJOVÁ, Viera - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - SCHMIDT, 

Kerstin - SCHMIDTKE, Jörg - SCHMIDT, Paul - LA PAZ, Jose Luis - CORUJO, 

Maria - PLA, Maria - KLETER, Gijs A. - KOK, Esther J. - SHARBATI, Jutta - 

BOHMER, Marc - BOHMER, Nils - EINSPANIER, Ralf - ADEL-PATIENT, 

Karine - SPÖK, Armin - PÖTING, Annette - KOHL, Christian - RALF, Wilhelm - 

SCHIEMANN, Joachim - STEINBERG, Pablo. One-year oral toxicity study on a 

genetically modified maize MON810 variety in Wistar Han RCC rats (EU 7th 

Framework Programme project GRACE). In Archives of Toxicology. ISSN 0340-

5761, 2016, vol. 90, č. 10, s. 2531-2562. (6.637 - IF2016). 

ADC13   ŠMEJKAL, Karel - MALANÍK, Milan - ZHAPARKULOVÁ, Karlygash - 

SAKIPOVÁ, Zuriyadda B. - IBRAGIMOVÁ, Liliya N. - IBADULLAEVA, Galya 

S. - ŽEMLIČKA, Milan. Kazakh Ziziphora species as sources of bioactive 

substances. In Molecules. ISSN 1420-3049, 2016, vol. 21, č. 7, article number 826. 

(2.465 - IF2016). 

ADC14 HORVATIĆ, Anita - KULEŠ, Josipa - GUILLEMIN, Nicolas - GALÁN, Asier - 

MRLJAK, Vladimir - BHIDE, Mangesh Ramesh. High-throughput proteomics and 

the fight against pathogens. In Molecular BioSystems. ISSN 1742-206X, 2016, vol. 

12, č. 8, s. 2373-2384. (2.829 - IF2016). 

ADC15   GALÁN, Asier - ČOMOR, Ľuboš - HORVATIĆ, Anita - KULEŠ, Josipa - 

GUILLEMIN, Nicolas - MRLJAK, Vladimir - BHIDE, Mangesh Ramesh. Library-

based display technologies: Where do we stand. In Molecular BioSystems. ISSN 

1742-206X, 2016, vol. 12, č. 8, s. 2342-2358. (2.829 - IF2016). 

ADC16   MACKO, Ján - ORIŇAKOVÁ, Renáta - ORIŇAK, Andrej - KOVAĽ, Karol - 

KUPKOVÁ, Miriam - ERDÉLYI, Branislav - KOSTECKÁ, Zuzana - SMITH, 

Roger M. Hydrophobicity of silver surfaces with microparticle geometry. In Applied 

Surface Science. ISSN 0169-4332, 2016, vol. 387, č., s. 1195–1201. (3.150 - 

IF2016). 

ADC17   GUILLEMIN, Nicolas - HORVATIĆ, Anita - KULEŠ, Josipa - GALAN, Asier - 

MRLJAK, Vladimir - BHIDE, Mangesh Ramesh. Omics approaches to probe 

markers of disease resistance in animal sciences. In Molecular BioSystems. ISSN 

1742-206X, 2016, vol. 12, č. 7, s. 2036-2046. (2.829 - IF2016). 

ADC18   POPPER, Miroslav - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - MAĎAR, Marián - 

MUDROŇOVÁ, Dagmar - HRČKOVÁ, Gabriela - NEMCOVÁ, Radomíra. 

Amoxicillin-clavulanic acid and ciprofloxacin-treated SPF mice as gnotobiotic 

model. In Applied Microbiology and Biotechnology. ISSN 0175-7598, 2016, vol. 

100, č. 22, s. 9671–9682. (3.376 - IF2016). 

ADC19 ŠULEKOVÁ, Monika - HUDÁK, Alexander - SMRČOVÁ, Miroslava. The 

Determination of Food Dyes in Vitamins by RP-HPLC. In Molecules. ISSN 1420-

3049, 2016, vol. 21, č. 10, article number 1368. (2.465 - IF2016). 

ADC20   BOCIAN, Aleksandra - URBANIK, Małgorzata - HUS, Konrad - ŁYSKOWSKI, 

Andrzej - PETRILLA, Vladimír - ANDREJČÁKOVÁ, Zuzana - PETRILLOVÁ, 

Monika - LEGÁTH, Jaroslav. Proteome and Peptidome of Vipera berus berus 

Venom. In Molecules. ISSN 1420-3049, 2016, vol. 21, č. 10, article number 1398. 

(2.465 - IF2016). 
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ADC22   CHRIPKOVÁ, Martina - ZIGO, František - MOJŽIŠ, Ján. Antiproliferative Effect 

of Indole Phytoalexins. In Molecules. ISSN 1420-3049, 2016, vol. 21, č. 12, s. 

Article number 1626. (2.465 - IF2016). 

ADC23   KULEŠ, Josipa - HORVATIĆ, Anita - GUILLEMIN, Nicolas - GALAN, Asier - 
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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 2016 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 2016 vychovávala študentov v nasledovných študijných programoch  

pre prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania (Tabuľka č. 15): 

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

odboru 6.3.2 hygiena potravín v slovenskom jazyku, 

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

v slovenskom jazyku, 

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

kynológia v slovenskom jazyku, 

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

forma štúdia v rámci študijného odboru 6.3.8 kynológia v slovenskom jazyku, 

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

forma štúdia v rámci študijného odboru 6.3.8 kynológia v slovenskom jazyku,  

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

odboru 6.3.1 všeobecné veterinárske lekárstvo v anglickom jazyku. 

 

Študijné programy pre spojený prvý a druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania 

UVLF v roku 2016 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 a anglickom jazyku, 

2. študijný program hygiena potravín, denná forma štúdia v rámci študijného odboru 6.3.2 

hygiena potravín v slovenskom jazyku, 

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

7.3.1 farmácia v slovenskom jazyku. 

 

Študijné programy pre druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania 

UVLF v roku 2016 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. 

 

Študijné programy pre tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania  

UVLF v roku 2016 vychovávala absolventov v nasledovných štrnástich študijných 

programoch pre tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania v dennej a externej forme (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, 
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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 zvierat,  denná forma štúdia v rámci študijného 

odboru 6.3.4. vnútorné choroby zvierat, 

6. študijný program vnútorné choroby zvierat,  externá forma štúdia v rámci študijného 

odboru 6.3.4. vnútorné choroby zvierat, 

7. študijný program veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia,  denná forma štúdia 

v rámci študijného odboru 6.3.5. veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia, 

8. študijný program veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia, externá forma štúdia 

v rámci študijného odboru 6.3.5. veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia, 

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

študijného odboru 6.3.6. veterinárne pôrodníctvo a gynekológia, 

10. študijný program veterinárne pôrodníctvo a gynekológia,  externá forma štúdia v rámci 

študijného odboru 6.3.6. veterinárne pôrodníctvo a gynekológia, 

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

odboru 6.3.7. infekčné a parazitárne choroby zvierat, 

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

odboru 6.3.7. infekčné a parazitárne choroby zvierat, 

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

odboru 6.3.7. infekčné a parazitárne choroby zvierat, 

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

odboru 6.3.7. infekčné a parazitárne choroby zvierat, 

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

študijného odboru 6.3.9. súdne a verejné veterinárske lekárstvo, 

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

študijného odboru 6.3.9. súdne a verejné veterinárske lekárstvo, 

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

odboru 6.3.10. výživa zvierat a dietetika, 

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

odboru 6.3.10. výživa zvierat a dietetika, 

19. študijný program hygiena chovu zvierat a životné prostredie,  denná forma štúdia v rámci 

študijného odboru 6.3.11. hygiena chovu zvierat a životné prostredie, 

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

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

21. študijný program mikrobiológia,  denná forma štúdia v rámci študijného odboru  

4.2.7. mikrobiológia, 

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

4.2.7. mikrobiológia, 

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

4.2.13. virológia, 

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

4.2.13. virológia, 

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

4.2.15. imunológia, 

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

4.2.15. imunológia, 

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

4.2.16. neurovedy, 
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28. 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 Tabuľka 

1 a Tabuľka 1a prílohy výročnej správy. Celkový počet študentov (na prvom, spojenom 

prvom a druhom, a druhom stupni vysokoškolského vzdelávania) bol 1816, z toho 250 

študentov študujúcich v anglickom jazyku.  

Celkový počet študentov UVLF na prvom stupni vysokoškolského vzdelávania 

študujúcich v slovenskom jazyku v roku 2016 bol 222,  pričom 190 študentov študovalo v 

dennej forme, 32 študentov v externej forme štúdia a 21 študentov študovalo v dennej forme 

štúdia v anglickom jazyku.  

 V študijnom programe kynológia v dennej forme študovalo 82 študentov,  

v študijnom programe kynológia v externej forme študovalo 22 študentov, v študijnom 

programe bezpečnosť krmív a potravín v dennej forme študovalo 43 študentov,   v študijnom 

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

študovalo 44 študentov, v študijnom programe vzťah človek – zviera a jeho využitie  

v canisterapii a hipoterapii v externej forme študovalo 10 študentov, v študijnom programe 

náuka o živočíchoch v anglickom jazyku 21 študentov.  

Celkový počet študentov UVLF na spojenom prvom a druhom stupni 

vysokoškolského vzdelávania v roku 2016 bol 1548. Všetci študovali v dennej forme štúdia, z 

toho 1319 v slovenskom jazyku a 229 v anglickom jazyku. Z tohto počtu  v študijnom 

programe všeobecné veterinárske lekárstvo študovalo 660 študentov v slovenskom jazyku 

a 229 v anglickom jazyku, v študijnom programe hygiena potravín študovalo 106 študentov a 

v študijnom programe farmácia študovalo 553 študentov.  

Celkový počet študentov UVLF na druhom  stupni vysokoškolského vzdelávania bol 

46, ktorí študovali v študijnom programe trh a kvalita potravín v dennej forme. 

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 Tabuľkách 1 a 1a je 

uvedený evidovaný počet študentov UVLF k 31. 10. 2016 a tiež vývoj počtu študentov 

univerzity v rokoch 2011 – 2016. Z uvedených čísel vyplýva, že od roku 2011 po rok 2014  

bol zaznamenaný nárast celkového počtu študentov a od roku 2015 po rok 2016 bol 

zaznamenaný mierny pokles celkového počtu študentov. 

Na prvom stupni vysokoškolského vzdelávania došlo k výraznejšiemu nárastu počtu 

študentov v dennej forme štúdia oproti študentom v externej forme štúdia. V roku 2013 došlo 

k zníženiu počtu študentov prvého stupňa v externej forme štúdia z dôvodu platenia školného,  

organizácie výučby v blokoch a prechodom na 4-ročnú dĺžku štúdia od akademického roku 

2016/2017,  čo komplikuje štúdium pracujúcim študentom, a tento trend pokračoval aj v roku 

2016. V študijných programoch spojeného 1. a 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania je za 

sledované obdobie mierny pokles počtu študentov, približne o 9 %. 

Celkový počet študentov UVLF na treťom stupni vysokoškolského vzdelávania bol 

131 študentov, z toho 20 doktorandov má prerušené štúdium. Aktuálne bolo zapísaných 111 

doktorandov, 75 doktorandov v dennej forme štúdia, z toho 54 žien a 5 cudzincov. V externej 

forme štúdia bolo zapísaných 36 doktorandov. Z celkového počtu doktorandov 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 a Biomedicínske centrum SAV 

v Bratislave) študovalo 28 doktorandov.  
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Na UVLF v akademickom roku 2015/2016 študovalo 7 zahraničných doktorandov v 

dennej forme štúdia, z ktorých 2 ukončili štúdium  obhajobou dizertačnej práce: MVDr. 

Raquel de Matos, ŠP hygiena chovu zvierat a životné prostredie, školiteľka prof. MVDr. Jana 

Kottferová, PhD. (UVLF v Košiciach); Mgr. Stephanie Devaux, ŠP neurovedy, školiteľ 

MVDr. Dáša Čížková, DrSc. (Neurobiologický ústav SAV 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. 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), 

MVDr. Sandra Mihaljevičová, ŠP neurovedy, školiteľ PharmDr. Andrej Kováč, PhD. 

(Neuroimunologický ústav SAV v Bratislave). 

Výchovno-vzdelávacia činnosť na treťom stupni vysokoškolského vzdelávania  

v slovenskom a anglickom jazyku sa na UVLF v akademickom roku 2015/2016 realizovala  

v 14-tich akreditovaných doktorandských študijných programoch v dennej a externej forme 

štúdia. Doktorandské štúdium v externej forme je od akademického roka 2016/2017   

spoplatnené sumou 500 €, pre zahraničných študentov v anglickom jazyku 5000 €. 

V januári 2016 začalo svoju činnosť 14 odborových komisií, ktorých zloženie bolo 

aktualizované (z dôvodu vynútených zmien z titulu odchodu do dôchodku, úmrtia  a pod.) 

a schválené vedeckou radou univerzity v decembri 2015. Za činnosť a kvalitu práce komisií v 

plnej miere zodpovedajú garanti študijných odborov a programov. Od januára 2016 vstúpil do 

platnosti tiež aktualizovaný Katalóg predmetov v jednotlivých študijných programoch na 3. 

stupni štúdia. Garanti študijných odborov sa v rámci odborových komisií vyjadrovali 

(písomne) k menovaniam oponentov pre obhajoby dizertačných prác a tiež k vypísaným 

témam dizertačných prác v jednotlivých študijných programoch.  

 

c. Údaje o akademickej mobilite študentov 

 

V akademickom roku 2015/2016 v rámci programu Erasmus+ študovalo na 

zahraničných veterinárskych a farmaceutických vysokých školách celkovo 41 našich 

študentov, prevažne zo štvrtých a piatych ročníkov, z čoho mobilitu využilo 23 študentov. 

Mobility boli realizované v krajinách: Taliansko, Rakúsko Česká republika, Portugalsko, 

Španielsko a Poľsko.  Do výmenného študijného  a stážového pobytu sa zapojili 11 

doktorandi v druhom  a treťom ročníku doktorandského štúdia. Doktorandi študovali 

v Taliansku, Českej republike, Rakúsku, Španielsku, Poľsku, Portugalsku a Maďarsku 

(Tabuľka č. 6). 

V programe Erasmus+ bolo realizovaných 11 mobilít zamestnancov univerzity. 

Z celkového počtu bola 1 mobilita  výučba a 10 mobilít školenie v krajinách: Španielsko (1), 

Poľsko (2), Česká republika (4),  Škótsko (1),  Nórsko (1), Taliansko (1), Veľká Británia (1).   

Na našej univerzite študovalo v akademickom roku 2015/2016 v rámci programu 

Erasmus+ celkovo 32 zahraničných študentov v anglickom jazyku. Študenti prichádzali z 

veterinárskych vysokoškolských vzdelávacích inštitúcií zo Španielska, Portugalska, 

Talianska, Poľska a Turecka. Zo zahraničia navštívili našu univerzitu 4 učitelia z Talianska, 

Českej republiky, Bulharska a Turecka.  

V programe CEEPUS vycestovali 2 študenti do Českej republiky  a Rakúska, na 

UVLF študovali 3 zahraniční študenti z Bosny a Hercegoviny, Srbska a Maďarska. 

Z údajov uvedených v prílohe výročnej správy vyplýva, že počet mobilít  z roka na rok 

narastá, k čomu prispievajú nové aktivity programu Erasmus+ a CEEPUS, praxe 

a absolventské stáže. Študenti majú možnosť zlepšiť si svoje zručnosti, a tým rozšíriť 

možnosti zamestnania sa po skončení štúdia. Medzinárodné študijné programy majú 
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významný vplyv na profesionálny rast pedagogických, ale aj nepedagogických zamestnancov 

univerzity.  

V akademickom roku 2015/2016 sa do výmenného študijného  a stážového pobytu  

v programe Erasmus+ zapojili 11 doktorandi v druhom  a treťom ročníku doktorandského 

štúdia. Štyria študenti študovali v Taliansku, dvaja v Českej republike, po jednom v Rakúsku, 

Španielsku, Poľsku, Portugalsku a Maďarsku.  V rámci projektu OEAD Ernst Macht 

Stipendien der Aktion Osterreich-Slowakei absolvovala študijný pobyt jedna študentka 3. 

ročníka doktorandského štúdia v Rakúsku, na Fakulte veterinárskej medicíny  Viedenskej 

univerzity. V programe CEEPUS vycestovali 2 doktorandi do Rakúska a do Českej republiky. 

 

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.  

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

2016/2017 boli realizované v nasledovných termínoch: 7. a 8. 6. 2016 pre študijný program  

všeobecné veterinárske lekárstvo a hygiena potravín, 13. 6. 2016 náhradný termín prijímacích 

pohovorov pre uchádzačov o štúdium, ktorí sa z vážnych dôvodov nemohli dostaviť na 

niektorý z riadnych termínov v študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo 

a hygiena potravín, a  6. 7.  2016 pre študijný program farmácia.  

Prijímacie  konanie pre uchádzačov o štúdium v anglickom jazyku na akademický rok 

2016/2017 sa uskutočnilo 12. 6. 2016 na zastupiteľskom úrade SR v Oslo, Nórsko (7. 7.) a  na 

UVLF v Košiciach (22. 8.). Náhradný termín prijímacích pohovorov sa konal 5. 9. 2016. 

     Uchádzači o štúdium v bakalárskom študijnom programe bezpečnosť krmív a potravín 

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

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

a kvalita potravín v dennej forme vykonali prijímacie skúšky formou testu všeobecných 

študijných predpokladov (VŠP), ktoré organizovala firma SCIO v termínoch 6. 2. 2016, 12. 3. 

2016, 3. 4. 2016, 30. 4. 2016 a 28. 5. 2016.   Študijný program bezpečnosť krmív a potravín 

v externej forme a študijný program trh a kvalita potravín v externej forme  sa v 

akademickom roku 2016/2017 neotváral. 

Prehľad o počte uchádzačov o štúdium na UVLF  na  akademický rok 2016/2017 je 

uvedený v prílohe výročnej správy v Tabuľkách č. 3a a 3b.  

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

študijnom programe  všeobecné veterinárske lekárstvo v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi 

mierne stúpol. Počet záujemcov o štúdium vo všetkých študijných programoch v externej 

forme výrazne klesol po zavedení poplatkov za externú formu štúdia a predĺžení štúdia 

v externej forme.  V študijnom programe farmácia pretrváva vysoký záujem o štúdium. 

Počet prihlásených záujemcov do prvých ročníkov doktorského štúdia v anglickom 

jazyku v akademickom roku 2016/2017 bol 88, prijatých bolo 63 a na štúdium sa zapísalo 54 

poslucháčov. Naďalej platí rozhodnutie vedenia UVLF, že študenti, ktorí žiadajú o prestup, 

musia spĺňať dve kritériá, a to byť aktívnym študentom a úspešne prejsť prijímacím konaním. 

Až po splnení uvedených požiadaviek môžu požiadať o uznanie predmetov z ich 

predchádzajúceho štúdia. O prestup na UVLF z inej veterinárnej školy prejavilo záujem 9 

študentov, z ktorých sa nakoniec na štúdium nikto nezapísal. 

Aj keď bol v akademickom roku 2016/2017 záujem o štúdium na UVLF nižší ako 

o rok predtým, dá sa predpokladať, že na základe získania statusu approved a accredited bude 

záujem o štúdium v anglickom jazyku v budúcnosti rásť. Najväčší záujem o doktorské 
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štúdium majú naďalej študenti z Veľkej Británie, Írska, Islandu, Švédska, Francúzska, Malty, 

Izraela, USA, Kanady, Rakúska a Španielska. 

Prijímacie konanie na 3-ročný spoločný bakalársky program náuka o živočíchoch sa 

opätovne konalo na partnerskej Nord University v Nórsku, Faculty of Biosciences and 

Aquaculture. Do prvého ročníka akademického roka 2016/2017 bolo akceptovaných 36 

uchádzačov.  

Pri celkovom zhodnotení záujmu o štúdium na UVLF 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 univerzity venuje veľkú pozornosť marketingovým a  public relations 

aktivitám za účelom maximálnej informovanosti širokej verejnosti o možnostiach štúdia na 

univerzite. Univerzita mala svoje zastúpenie na vzdelávacích trhoch. UVLF sa zúčastnila 

podujatia Akadémia 2016 – veľtrh vzdelávania, ktorý sa uskutočnil v dňoch 11. – 13. 10. 

2016 v Bratislave a veľtrhu vzdelávania a pracovných príležitostí Pro Educo 2016, ktorý sa 

konal  v dňoch 29. 11. – 1. 12. 2016 v Košiciach. 

Zo zahraničných veľtrhov sa UVLF v roku 2016 zúčastnila na medzinárodnom 

študentskom veľtrhu Student Recruitment Fairs Norway, ktorý sa uskutočnil v dňoch 17. 2. a 

18. 2. 2016 v hlavnom meste Nórskeho kráľovstva Oslo a dňa 24. 11. 2016 študentského 

veľtrhu Medlink Exhibition Manchester, Veľká Británia, ktorý bol zameraný na študentov so 

záujmom o štúdium medicínskych študijných programov.  

Informácie o univerzite boli uverejnené v príručkách Kam na vysokú školu,   ako aj v 

prílohách celoštátnych a regionálnych denníkov venovaných štúdiu na vysokých školách, na 

webových portáloch, napr. profesionálny register, a tiež celoplošných obrazovkách 

v obchodných centrách v Košiciach –  Optima a Aupark.  

Možnosti štúdia v anglickom jazyku boli propagované tuzemskými aj zahraničnými 

inštitúciami v publikáciách alebo na webových portáloch – Portál VŠ, newsletter Student 

Recrutiment Fairs Norway, ročenka Career & Employment Guide 2016 anglických novín The 

Slovak Spectator. Informácie o UVLF boli k dispozícii pre zahraničných uchádzačov o štúdium 

tiež na študentskom portáli Keystone Academic Solutions, ďalej sú sprostredkúvané 

prostredníctvom konzultačnej spoločnosti MATRIX CBS LTD a v mesiaci júl bola spustená 

týždňová propagačná kampaň na sociálnej sieti Facebook, ktorá informovala najmä o blížiacich 

sa prijímacích pohovoroch do 6-ročného programu všeobecné veterinárske lekárstvo. V roku 

2016 prejavili záujem o propagáciu možností štúdia na UVLF mnohé zahraničné organizácie 

nielen z Európy (Veľká Británia, Cyprus), ale aj z Ázie a Afriky (India, Pakistan, Nepál, Čína, 

Bangladéš, Irán, Kuvajt, Srí Lanka, Spojené arabské emiráty, Nigéria, Juhoafrická republika). 

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na akademický rok 2016/2017 sa konalo 

7. 6. 2016 na UVLF. Na zabezpečenie prijímacieho konania pre tretí stupeň vysokoškolského 

štúdia boli rektorkou UVLF menované štyri komisie. Na prijímacie konanie bolo vypísaných 

29 tém pracoviskami univerzity a 22 tém externými vzdelávacími inštitúciami. Celkovo sa 

prihlásilo 47 uchádzačov, z toho na dennú formu doktorandského štúdia 32 a na externú 

formu 12 uchádzačov, 3 sa na skúšku nedostavili. Prijatých bolo 24 uchádzačov na dennú a 11 

na externú formu štúdia (Tabuľka č. 3c). Z celkového počtu prijatých uchádzačov na dennú 

formu štúdia 10 študenti boli prijatí pre externé vzdelávacie inštitúcie, a to na Parazitologický 

ústav SAV v Košiciach – 2, Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach – 3 a 

Neurobiologický ústav SAV v Košiciach – 3, Biomedicínske centrum SAV v Bratislave – 2. 

Z neprijatých uchádzačov na UVLF  sa odvolal 1, avšak Akademický senát UVLF potvrdil 

pôvodné rozhodnutie o neprijatí.  
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e. Údaje o absolventoch vysokoškolského štúdia  

 

V akademickom roku 2015/2016 v slovenskom štúdiu v študijných programoch 

prvého stupňa štúdia ukončilo štúdium 100 absolventov, druhého stupňa štúdia 11, spojeného 

prvého a druhého stupňa štúdia 293 absolventov. Celkovo ukončilo štúdium  404  absolventov 

(Tabuľka č. 2).  

Promócie absolventov prvého, druhého a spojeného prvého a druhého stupňa štúdia 

akademického roka 2015/2016 sa konali v dňoch 28. a 28. 6. 2016 v Štátnom divadle v 

Košiciach.  V jednotlivých študijných programoch ukončilo štúdium v študijnom programe 

všeobecné veterinárske lekárstvo 80 absolventov v slovenskom a 43 absolventov v anglickom 

jazyku, v študijnom programe hygiena potravín 34, v študijnom programe farmácia 134 

absolventov, v študijnom programe bezpečnosť krmív a potravín 26 absolventov, v študijnom 

programe kynológia v obidvoch formách 22 absolventov, v študijnom programe vzťah  človek 

–  zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii 29 absolventov v obidvoch formách, 

v študijnom programe trh a kvalita potravín 10 absolventov v dennej forme štúdia a  

v študijnom programe náuka o živočíchoch 28 absolventov. 

Uplatnenie absolventov v praxi je dôležitým kritériom úspešnosti jednotlivých 

študijných programov. Kritériá miery zamestnanosti absolventov sú predmetom nielen 

záujmu nezávislých rankingových agentúr či médií, ale aj kritériom porovnávania a 

hodnotenia kvality vysokých škôl. Podľa informácií získaných z Ústredia práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR k decembru 2016 bolo z absolventov UVLF prvého, druhého a spojeného 

prvého a druhého stupňa štúdia študujúcich v slovenskom jazyku evidovaných 16 uchádzačov 

o zamestnanie, čo predstavuje spolu 4,80 % nezamestnaných absolventov. Z toho boli 9 

absolventi študijného programu všeobecné veterinárske lekárstvo, čo predstavuje 11,25 % 

z počtu absolventov v danom študijnom programe, 1 absolvent študijného programu hygiena 

potravín, čo predstavuje 2,94 % z  počtu absolventov v danom študijnom programe, 1 

absolvent študijného programu farmácia, čo predstavuje 0,74 % z počtu absolventov v danom 

študijnom programe,  2 absolventi  študijného programu kynológia, čo predstavuje 9,09 % 

z počtu absolventov v danom študijnom programe,  3 absolventi študijného programu vzťah 

človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii, čo predstavuje 10,34 % z počtu 

absolventov v danom študijnom programe. 

Univerzita vykonala v máji 2016 prieskum o uplatnení absolventov študijného 

programu všeobecné veterinárske lekárstvo a hygiena potravín prostredníctvom dotazníka 

Zhodnotenie štúdia na UVLF absolventom univerzity. Na prieskume sa zúčastnilo 45 

absolventov, ktorí ukončili štúdium v rokoch 1975 – 2016 (Graf č. 1 a 2).  
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                 Graf č. 1    Uplatnenie absolventov vo vyštudovanom odbore podľa sektorov 

 

 
 

                  Graf č. 2  Aké problémy ste najviac vnímali po ukončení štúdia pri hľadaní                               

zamestnania 

 

 
 

 

Tento dotazník  bol zverejnený  aj na facebookovej stránke univerzity. Dotazník 

vyplnilo 168 respondentov, z toho 63 absolventov z roku 2016 (18 absolventov študijného 

programu farmácia, 7 absolventov študijného programu hygiena potravín, 36 absolventov 

študijného programu všeobecné veterinárske lekárstvo, 1 absolvent študijného programu 

kynológia a 1 absolventov študijného programu vzťah človek –  zviera a jeho využitie 

v canisterapii a hipoterapii.   

Graf č. 3 znázorňuje uplatnenie absolventov vybraných študijných programov vo 

svojom odbore a vypýva z neho, že absolventi ŠP farmácia a všeobecné veterinárske 

lekárstvo si nájdu uplatnenie vo svojom odbore: ŠP farmácia 17 z 18 asolventov (94 %), ŠP 

VVL 30 z 36 (83 %), ale v študijnom programe hygiena potravín sa zamestná len 28, 5% 

absolventov vo svojom odbore. 
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 Graf č. 3  Uplatnenie absolventov vybraných študijných programov vo svojom odbore 

 

 
 

 

Na UVLF v roku 2016 ukončilo doktorandské štúdium 42 doktorandov obhajobou 

dizertačnej práce, z toho 31 bolo v dennej forme štúdia. 32 doktorandov ukončilo štúdium 

v riadnom  termíne, ostatní v nadštandardnej dobe štúdia. 8 doktorandov, ktorí mali ukončiť 

štúdium v minulom akademickom roku, je v nadštandardnej dobe, z nich je 6 v externej forme 

štúdia. Najviac dizertačných prác v počte 8 bolo obhájených zo študijného odboru 6.3.4. 

vnútorné choroby zvierat a 6.3.3. veterinárna morfológia a fyziológia, 7 prác v študijnom 

odbore 6.3.7.  infekčné a parazitárne choroby zvierat. V roku 2016 neúspešne ukončilo 

štúdium z rôznych dôvodov 7 doktorandov všetkých ročníkov, z toho 4 v dennej forme štúdia, 

ktorí štúdium zanechali, a 3 v externej forme, ktorí boli zo štúdia vylúčení. Príčinou 

neúspešnosti bolo najmä nesplnené kritérium – publikácie v CC alebo prvoautorstvo v jednej 

z dvoch publikácií, ako aj neukončené experimenty a neukončená práca.  

V akademickom roku  2015/2016 bola prvýkrát zverejnená výzva na obsadzovanie 

pracovných miest postdoktorandov v zmysle vnútorného predpisu č. 63 – Zásady 

obsadzovania postdoktorandských pracovných miest na UVLF. Na referát pre VVČ a ZS boli 

doručené 4 žiadosti, pričom 2 z nich nespĺňali kritériá uvedené v danom vnútornom predpise 

čo sa týka publikačnej činnosti. Na postdoktorandské pracovné miesta boli prijaté: MVDr. 

Katarína Bobíková, PhD., na  Ústav patologickej anatómie a MVDr. Monika Drážovská, 

PhD., na Ústav epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny s nástupom 1. 10. 2016. 

 

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

 

Dňa 6. 6. 2016 sa  konal 59. ročník Študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ. 

Konferencia mala medzinárodnú účasť a bolo prezentovaných 51 prác.  Rokovania 59. 

ročníka Študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ sa uskutočnili v piatich sekciách: 

predklinickej, klinickej, hygieny potravín a prostredia, farmaceutickej sekcii a  sekcii 

bakalárskeho štúdia. Prvé tri hlavné ceny v každej sekcii venovala rektorka UVLF prof. 

MVDr. Jana Mojžišová, PhD. Generálnym sponzorom študentskej vedeckej konferencie bola 

firma Zoetis, podujatie sponzorovali tiež Komora veterinárnych lekárov SR a firmy Merial, 

Med-Art, Vetis, Pharmacopola, Imuna Pharm, a. s., Siemens, firmy Delfín,  s.  r. o., a Gram, 

s. r. o., Dr. Max, Bioveta SK, Slovenská hipiatrická asociácia a Závodná organizácia 
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Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri UVLF. Práce hodnotili odborné komisie 

v tomto zložení:  

1. sekcia – predklinické disciplíny: predsedníčka prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., a členovia 

doc. MVDr. Natália Kovalkovičová, PhD., a MVDr. Dagmar Mudroňová, PhD.;  

2. sekcia – klinické disciplíny: predsedníčka prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD., 

a členovia doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., a MVDr. Tatiana Weissová, PhD.;  

3. sekcia – hygiena potravín a prostredia: predsedníčka doc. MVDr. Ivona Kožárová, PhD., 

a členovia doc. MVDr. Daniela Takáčová, PhD., a MVDr. Miloš Halán, PhD.;  

4. sekcia – farmaceutické disciplíny: predseda prof. MVDr. Jaroslav Legáth, PhD., a členovia  

doc. Ing. Jarmila Eftimová, PhD., a MUDr. Anna Linková, CSc.;  

5. sekcia – bakalárske štúdium: predseda doc. MVDr. Peter Lazar, PhD., členovia doc. MVDr. 

Pavel Naď, PhD., a MVDr. Aladár Maďari, PhD. Abstrakty všetkých prednesených prác sú 

uverejnené v Zborníku abstraktov – Študentská vedecká a odborná činnosť – 59. ročník, 6. 4. 

2016.  

S vybranými víťaznými prácami z 59. ročníka ŠVOČ sa naši študenti prezentovali na 

2. medzinárodnej vedeckej konferencii študentov veterinárnej medicíny na Fakulte 

veterinárnej medicíny Varšavskej univerzity, ktorá sa konala v dňoch 14. a 15. 5. 2016 vo 

Varšave. Prvé miesto v klinickej sekcii získala Tatiana Orosová (ŠP VVL) za prácu 

Endoparasites of brown bear (Ursus arctos) in protected landscape (CHKO) Poľana, tretie 

miesto v klinickej sekcii získala Ivana Maruščáková (ŠP VVL) za prácu Selection of new 

probiotic lactobacillli for rainbow trouts. V sekcii posterov čestné uznanie získala Ivana 

Šoltýsová (ŠP F) za prácu s názvom Lipid based formulations: strategy, formulations, 

methods and saturations.  

 

XI. ročník Seminára doktorandov venovaný pamiatke akademika Kolomana Boďu 

 

V dňoch 5. a 6. 9. 2016 sa na UVLF konal 11. 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, Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV a 

Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.  

 Na seminári prezentovalo výsledky svojho výskumu celkovo 28 doktorandov 

z ústavov SAV (UFHZ, PaÚ, NbÚ v Košiciach) 11 príspevkov, UVLF 10 príspevkov a PF a 

LF UPJŠ v Košiciach 7 príspevkov. 

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), doc. MVDr. 

Ivona Kožárová, PhD., a doc. MVDr. Naďa Sasáková, PhD. (obe UVLF), doc. RNDr. Monika 

Kassayová, CSc., a RNDr. Veronika Sačková, PhD. (obe UPJŠ). 

Spomedzi všetkých účastníkov komisia vybrala 12 najlepších prác, ktoré boli ocenené 

poukazmi na nákup vedeckých publikácií. Ocenení boli: MVDr. Vladimíra Oceľová a RNDr. 

Jana Pisarčíková (obe z Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV), Mgr. Katarína 

Bimbová a MVDr. Eva Székiová (Neurologický ústav SAV), MVDr. Barbora Bucková 

(Parazitologický ústav SAV), Mgr. Katarína Uličná (Ústav experimentálnej fyziky SAV), 

MVDr. Adriana Osová, MVDr. Gabriela Vargová a MVDr. Michal Žilinčík (všetci UVLF), 

Mgr. Petra Hradická, Mgr. Veronika Lysáková a MUDr. Zuzana Malachovská (všetky 

z UPJŠ).   
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Príspevky zo seminára doktorandov sú uverejnené v recenzovanom zborníku s názvom 

Vedecké práce doktorandov 2016  (ISBN 978-80-971428-3-4). 

 

 
 
 

g. Komentované ocenenia študentov v rámci vysokej školy 

 

Rektorka univerzity  udelila  Cenu rektora za vynikajúce výsledky počas štúdia 12 

absolventom. V študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo 2 obsolventom v 

slovenskom jazyku (MVDr. Noeme Kmecovej a MVDr. Zuzane Vilimovej)  a 2 absolventom 

v anglickom jazyku (MVDr. Kirstie-Ellen Copp, MVDr. Ashley John Schofield), v študijnom 

programe farmácia 4 absolventom (Mgr. Andrei Čalfovej, Mgr. Márii Gáborovej, Mgr. Márii 

Suvákovej, Mgr. Helene Štempeľovej), v študijnom programe trh a kvalita potravín v dennej 

forme štúdia 1 abolventke (Mgr. Soni Demjanovej),  v študijnom programe  vzťah  človek – 

zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii v dennej forme štúdia 1 absolventke (Bc. 

Veronike Vojtkovskej) a v študijnom programe náuka o živočíchoch 2 absolventkám (BSc. 

Stine Hoftun Diinhoff, BSc. Anna Marie-Louise Waenerlund). 

V rámci ŠVOČ boli v jednotlivých sekciách ocenení títo študenti: 

1. sekcia – predklinické disciplíny:  
1.  miesto: Karolína Englerová, 5. ročník farmácia, UVLF  

2. miesto: Rachel Elizabeth Muir, 5th Post BSc, UVMP in Košice 

3. miesto: Veronika Vargová, 6. ročník VVL 

 

2. sekcia – klinické disciplíny:  

1. miesto Jakub Nemček, 6. ročník VVL, UVLF  

2. miesto Michelle Richards, 6th BSc, UVMP in Košice 

3. miesto Denisa Urbanová, 6. ročník VVL, UVLF  
 

3. sekcia – hygiena potravín a prostredia:  

1. miesto Katarína Řeháčková, 6. ročník VVL, UVLF  

2. miesto Vinishaa Jeevanandan, 6th BSc, UVMP in Košice 

3. miesto Tatiana Orosová, 6. ročník VVL, UVLF  
 

4. sekcia – farmaceutické disciplíny: 
1. miesto Ivana Šoltýsová, 4. ročník farmácia, UVLF  
2. miesto Martina Mnichová, 5. ročník farmácia, UVLF  
3. miesto Jakub Labaš, 5. ročník farmácia, UVLF  
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5. sekcia – bakalárske štúdium 
1. miesto Lucia Koritárová, 2. ročník vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a 

hipoterapii, UVLF  

2. miesto Dominika Szotáková, 3. ročník kynológia 

3. miesto Lucia Jelínková, 3. ročník vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a 

hipoterapii, UVLF  
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IV. INFORMÁCIE O POSKYTOVANÍ ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA 

 

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

záujmovo-vzdelávacia inštitúcia v súlade s koncepciou celoživotného vzdelávania v 

Slovenskej republike v nadväznosti na gerontologický program UNESCO. Jej poslaním je 

vhodnou formou sprístupniť súčasné poznatky vo vybraných odboroch, umožniť tým 

zúčastňovať sa na rozvoji spoločnosti, školstva, vedy a techniky i občanom, ktorí z rôznych 

dôvodov nemôžu byť zapojení v aktívnom každodennom pracovnom procese. UTV v 

Košiciach tvoria štyri košické vysoké školy – Technická univerzita v Košiciach, Univerzita 

veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach a 

Podnikovo-hospodárska fakulta v Košiciach Ekonomickej univerzity v Bratislave. UTV je 

v rámci košických univerzít koordinovaná Technickou univerzitou (TU) v Košiciach. 

Gestorom tohto vzdelávania za UVLF je MVDr. Miroslav Húska, PhD.  Počet študentov 

v študijnom programe veterinárna medicína v akademickom roku 2015/2016 bol 7 rovnako 

ako absolventov. Slávnostná promócia sa konala 20. 5. 2016 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 2016 vzdelávacie aktivity 

v uvedených oblastiach neboli realizované.   

Významné aktivity na úseku ďalšieho vzdelávania zabezpečujú UVLF, 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 pri ich organizácii. Vo významnej miere sa 

v rámci nich 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, ktoré sa špecializujú 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 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 a rozvoja vidieka SR.  

V predchádzajúcom roku boli vzdelávacie aktivity organizované univerzitou zamerané 

na problémy súvisiace s aktuálnym zdravotným stavom hospodárskych a  spoločenských 

zvierat, koní, hydiny, ale aj voľne žijúcich a zoo, resp. exotických zvierat a včiel zameraných 

na problematiku dermatológie, hematológie, anesteziológie, reprodukcie, ortopédie, 

neurológie a iné špecializačné oblasti, ako aj kvalitu a bezpečnosť potravín, výživu zvierat, 
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infekčné a parazitárne ochorenia, laboratórnu a klinickú diagnostiku, ekonomické aspekty 

chovu hospodárskych zvierat, chov a ochorenia voľne žijúcich zvierat a aktuálnu 

problematiku v patológii zvierat.  

 

Vzdelávacie aktivity organizované UVLF v roku 2016 

Základy reprodukcie a umelej inseminácie kobýl – workshop,  Klinika koní UVLF, 12. 2. 

2016 UVLF  

 

Biologická ochrana letísk – workshop, Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat 

UVLF, 15. –  17. 2. 2016 Vyhne 

 

Základy reprodukcie a umelej inseminácie kobýl, Klinika koní UVLF, 26. 2. 2016 Nitra 

 

Odborný seminár slovenskej asociácie aviárnej medicíny,  Klinika vtákov, exotických a voľne 

žijúcich zvierat UVLF, 15. 3. 2016  Nitra 

 

Oftalmológia vo veterinárnej medicíne, webinár, Klinika malých zvierat UVLF, 22. 3. – 24. 5. 

2016 UVLF  

 

4. zraz podkúvačov a veterinárnych lekárov, Klinika koní UVLF, 1. – 2. 4. 2016 UVLF  

 

Včelársky deň – workshop, prednáška, Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat 

UVLF,  25. 5. 2016 UVLF  

 

Neurologické repetitórium psa a mačky, KMZ UVLF,  9. 6. 2016 UVLF  

 

Základy ultrasonografie dutiny brušnej, KMZ UVLF,  9. 6.2016 UVLF  

 

Imobilizácia zvierat vo veterinárnej praxi IV, Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich 

zvierat UVLF, 18. 6. 2016 ZOO Košice 

 

XII. Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky, konferencia, Katedra výživy, dietetiky 

a chovu zvierat UVLF,  7. – 8. 9. 2016 UVLF  

 

Oftalmologický kongres – veterinárna oftalmológia v praxi I, KMZ UVLF, 17. 9. 2016 UVLF  

 

Podkovársky seminár –  Choroby rohového púzdra, Klinika koní UVLF, 4. – 5. 11. 2016 

Košice  

 

Školenia asistentov úradných veterinárnych lekárov pre choroby včiel pre ŠVPS SR (6 

školení), 2016 

 

Stála účasť v zásahovom tíme pri kontaktoch veľkých šeliem s človekom 

 

Vzdelávacie aktivity organizované v spolupráci s inými organizáciami  v roku 2016 

Zdravotná situácia v chovoch oviec a kôz na Slovensku, Klinika prežúvavcov UVLF, 3. – 4. 

2. 2016  Liptovský Ján, Rimavská Sobota 

 

Choroby axiálneho skeletu,  Klinika koní UVLF, 20. 2. 2016 Agroinštitút Nitra 
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Základný kurz homeopatickej terapie vo veterinárnej medicíne, KMZ UVLF, 5. 3., 21. 5.,  

8. 10. Košice 

 

Parazitárne ochorenia voľne žijúcej a farmovej raticovej zveri a ich praktické aspekty, 

odborné regionálne semináre KVL SR, Ústav parazitológie UVLF, 9. – 11. 3. 2016 Nitra, 

Zvolen, Košice 

 

Prehľad vybraných ektoparazitov spoločenských zvierat – aktuálne špecifiká pri diagnostike, 

v epizoócii a epidemiológii, odborné regionálne semináre KVL SR, Ústav parazitológie 

UVLF, 9. – 11. 3. 2016 Nitra, Zvolen, Košice 

 

Odborný seminár slovenskej asociácie aviárnej medicíny,  Klinika vtákov, exotických a voľne 

žijúcich zvierat UVLF,  15. 3. 2016 Nitra 

 

Oftalmológia vo veterinárnej medicíne, webinár, KMZ UVLF, 22. 3. – 24. 5. 2016 UVLF  

 

Hemoragický „bowel“ syndróm, klinický prípad, Klinika ošípaných UVLF, 6. 4. 2016 Patince 

 

XVI. stredoeurópsky bujatrický kongres, Klinika prežúvavcov UVLF, 7. – 9. 4. 2016 Hradec 

Králové 

 

Geriatrický a juvenilný pacient, KMZ UVLF, 22. – 24. 4. 2016 Senec 

 

Ochorenia očí u koní – diagnostika, terapia, KMZ UVLF, Kongres KVL SR 28. 5. 2016 

Jasná, Demänovská dolina 

 

Anestéziológia exotických zvierat, Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat UVLF, 

Kongres KVL SR 28. 5. 2016 Jasná, Demänovská dolina 

 

Nádory malých cicavcov a ich chirurgické metódy terapie, Klinika vtákov, exotických 

a voľne žijúcich zvierat UVLF, Kongres KVL SR 28. 5. 2016 Jasná, Demänovská dolina 

 

Ochorenia gastrointestinálneho traktu králikov, intramandibulárny absces a excízia zubov 

u králika – kazuistiky, Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat UVLF, Kongres 

KVL SR 28. 5. 2016  Jasná, Demänovská dolina 

 

Farmové zvieratá – I. kongres veterinárnych asociácií,  Klinika prežúvavcov, Klinika vtákov, 

exotických a voľne žijúcich zvierat UVLF, 30. 9. – 1. 10. 2016 Šachtičky pri Banskej Bystrici 

 

Ultrasonografia reprodukčného aparátu dojníc, Stratégie zvyšovania fertility vysoko 

produkčných dojníc, Reprodukčná schopnosť dojníc po rôznych metodických postupoch 

synchronizácie ruje, odborné regionálne semináre KVL SR, Klinika prežúvavcov UVLF, 5. – 

7. 10.2016 Nitra, Zvolen, Košice 

 

Zoonózy, alimentárne nákazy a nákazy z vody – ochrana ľudí a zvierat – 5. vedecký kongres, 

18. – 20. 10. 2016 Bratislava 

 

Funkčná úprava paznechtov – odborné školenie, Klinika prežúvavcov UVLF, 28. – 30. 11. 

2016 ŠPP Zemplínska Teplica 
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V. INFORMÁCIE O  VÝSKUMNEJ A  ĎALŠEJ TVORIVEJ ČINNOSTI UVLF 

V KOŠICIACH  

 

Vedecko-výskumná činnosť UVLF, ktorá je organizovaná predovšetkým v rámci 

katedier a  kliník, je plne v súlade s dlhodobým zámerom UVLF na roky 2012 –  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 infekčným 

chorobám, ich diagnostike, patogenéze, prevencii a k produkcii zdravotne bezpečných 

potravín so zameraním na zoonózy,  

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 riešené v rámci grantových agentúr, je možné začleniť do 

hore uvedených vedeckých oblastí. Systém získavania prostriedkov je založený na uchádzaní 

sa jednotlivých kolektívov v rámci katedier ako aj medzi nimi o domáce a zahraničné granty. 

Kolektívy sú vedené skúsenými a uznávanými vedeckými odborníkmi – osobnosťami, ktorí 

zabezpečujú kontinuitu výskumu vo svojich vedných oblastiach. 

Významným zdrojom financovania vedy a výskumu na našej univerzite sú domáce 

granty. V roku 2016 riešila UVLF 66 grantov z domácich grantových agentúr: APVV 10 

projektov  308 192 €, VEGA 41 projektov 437 824 € a KEGA 15 projektov 137 346 €. To 

spolu predstavuje 66 grantov so sumou 882 629 €. Okrem toho bolo riešených 5 zahraničných 

grantov s celkovou sumou 9016 €  (Tabuľka 19) a 5 domácich a zahraničných nevýskumných 

grantov s celkovou sumou 155 424 € (Tabuľka 20). Na UVLF boli riešené tiež 4 zahraničné 

projekty (COST a Višegrádsky fond), tieto finančné prostriedky však neboli alokované na 

UVLF (325 800 €, Tabuľka 19). 

Na získavaní grantov (APVV 10, VEGA 41, KEGA 15, zahraničných vedeckých 

grantov  5, zahraničných a domácich nevýskumných vedeckých grantov 5 ) sa podieľalo 254 

(222 vedecko-pedagogických a 32 vedeckých) tvorivých pracovníkov UVLF, na ktorých 

pripadá 76 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 4125 € získaných v grantoch. 

UVLF zaostáva v získavaní zahraničných grantov v rámci Horizontu 2020, ale 

môžeme skonštatovať, že v roku 2016 podala 2 zahraničné projekty v rámci H 2020, avšak 

ani jeden z nich nebol úspešný. Bude potrebné vypracovať rámcové podmienky pre 

vytvorenie optimálnych materiálnych aj personálnych podmienok pre uchádzanie 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 2016 bolo akceptovaných 

851 publikačných jednotiek, 71 akceptovaných publikácií v CC a 17 publikácií 

registrovaných v databázach Web of Science a SCOPUS (Tabuľka č. 13). V databáze CREPC 

bolo za rok 2016 evidovaných 914 citácií registrovaných v SCI. 
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Interná grantová agentúra (IGA) 

 

V oblasti zefektívnenia vedecko-výskumnej činnosti bol vypracovaný Štatút internej 

grantovej agentúry UVLF v Košiciach – vnútorný predpis  č. 41. O grantové finančné 

prostriedky sa majú právo uchádzať mladí vysokoškolskí učitelia a vedecko-výskumní 

zamestnanci UVLF, ktorí v čase podania žiadosti nedosiahli vek 35 rokov, kolektívy 

zamestnancov UVLF, ako aj doktorandi UVLF v dennej forme štúdia. 

Dňa 26. 8. 2016 bola zverejnená  výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na projekty 

Internej grantovej agentúry UVLF v Košiciach (ďalej IGA) so začiatkom riešenia v roku 

2016.  

Rada IGA menovaná rektorkou UVLF v auguste 2016 v zmysle štatútu IGA zasadala 

3. 9. 2016. Za podpredsedu rady IGA bol jej členmi zvolený prof. MVDr. Štefan Faix, DrSc. 

Do uzávierky došlo na referát vedecko-výskmnej činnosti a zahraničných stykov 21 

projektov. Všetky projekty spĺňali formálne kritériá. Pre jednotlivé projekty boli navrhnutí 2 

oponenti, 1 z UVLF a 1 z externého prostredia. 

Na základe vyhodnotenia posudkov posudzovateľov a hodnotenia členov rady IGA, 

rada IGA navrhla financovať v akademickom roku 2016/2017 4 projekty IGA, ktoré boli 

následne odsúhlasené rektorkou UVLF: 

 

Meno, priezvisko, tituly Názov projektu Pridelené finančné 

prostriedky 

Zuzana Andrejčáková, 

MVDr., PhD. 

Modulácia reprodukčných schopností 

prasiat pomocou ľanového semena 

a zdraviu prospešných mikroorganizmov 

2994,5 € 

Gabriela Štrkolcová, 

MVDr., PhD. 

Genotypizácia Giardia Duodenalis ľudí a 

zvierat 

3000,0 € 

Ľuboš Korytár, MVDr., 

PhD. 

Sérologický monitoring infekcie vírusom 

Usutu a detekcia Borrelia myiamotoi 

u voľne žijúcich vtákov na území 

Slovenska 

3000,0 € 

Aneta Salayová, RNDr., 

PhD. 

Antioxidačná a antibakteriálna aktivita 

strieborných nanočastíc pripravených 

pomocou rastlinných extraktov 

3000,0 € 

 

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) 
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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 Slovensku v boji so zoonózami a infekčnými nákazami 

zvierat a ľudí podľa aktuálnych potrieb epizootologicko – epidemiologickej situácie v štáte, 

priľahlom stredoeurópskom regióne a EÚ. 

 Na pracovisku INFEKTZOON pracuje široký vedecký tím zložený z vedeckých 

kapacít UVLF 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. Pracovisko INFEKTOZOON pozostáva 

z 5 sekcií: 

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: 

MALDI-TOF spektrofotometer, experion automated electrophoresis, real time PCR prístroje, 

termocyklery, mikroskop pre pozorovanie in vitro vzoriek, microarray scaner, systém pre 2D 

elektroforézu, 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 (NRL UVLF) 

 

Národné referenčné laboratórium pre pesticídy Univerzity veterinárskeho lekárstva 

a farmácie v Košiciach (NRL UVLF) 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. Na základe hore citovaného zákona bolo listom MŠVVaŠ č. 

2012-819/147: 1-072 zo dňa 27. 1. 2012 NRL UVLF poverené vykonávaním povinností 

odborného pracoviska na účely hodnotenia prípravkov na ochranu rastlín pre oblasť 

necieľových organizmov. Z uvedeného vyplýva, že NRL UVLF je už 22 rokov nepretržite 

zapojené do registračného procesu prípravkov na ochranu rastlín.  

NRL UVLF sa aktívne podieľa na implementácii nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh v rámci EÚ ako aj 

v rámci SR.   

NRL UVLF je financované z troch finančných zdrojov: účelová dotácia – špecifiká 

(71 009 €), projekty EÚ (ostatné – Tabuľka č. 20) a podnikateľská činnosť. 
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NRL UVLF sa v roku 2016 naďalej aktívne podieľalo na spoločných európskych 

projektoch v rámci Annex I Renewal – AIR III (viď COMMISSION REGULATION (EC) No 

737/2007 of 27 June 2007). NRL UVLF spracovalo Draft Reneval Assessment Report 

(DRAR) pre sekciu ekotoxikológia ako spolu-spravodajský štát (Co-RMS) pre účinnú látku 

methoxyfenozide a ako spravodajský štát (RMS)  pre účinnú látku boscalid (pozri 

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 686/2012 of 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). 

Uvedené dva projekty budú prefinancované v roku 2017 (plánovaná finančná hodnota 

projektov je 38 180 € bez DPH).  

NRL UVLF je zapojené do hodnotenia prípravkov na ochranu rastlín v rámci 

zonálnych registrácií. V roku  2016 boli v rámci zonálnych registrácií štyri záverečné správy, 

na základe ktorých boli v EÚ v rámci centrálnej zóny zaregistrované štyri prípravky (BAS 

808 00 H, Colzor Trio, Spandis a Amistar Xtra). Uvedené zahraničné projekty v roku 2016  

priniesli finančné prostriedky na UVLF v objeme 9 016,40 €. 

V rámci podnikateľskej činnosti v roku 2016 bolo v rámci národnej expertíznej 

činnosti vypracovaných 157 expertíznych stanovísk s celkovým finančným objemom 54 

172,32 €.  

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 už dlhodobú spoluprácu s pracoviskami 

Slovenskej akadémie vied – ÚFHZ SAV a PaÚ SAV v Košiciach, v ostatnom období aj 

s NIÚ SAV v Bratislave. NRL UVLF taktiež 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 aj pozastavenie registrácií účinných 

látok v rámci SR i v rámci EÚ. 

V roku  2017 plánuje dokončiť dva významné európske projekty v rámci procesu 

AIR III, kde je Slovenská republika v jednom prípade koraporterským a v druhom prípade 

raporterským štátom pri zaraďovaní (registrácii) účinných látok na Annex I v rámci štátov 

EÚ. 

 

Folia Veterinaria 

 

Folia Veterinaria je vedeckým časopisom UVLF, ktorý vychádza od roku 1956 a v 

anglickom jazyku od roku 1993. V roku 2016 časopis dosiahol jubilejné 60. výročie svojho 

vychádzania. 

V časopise Folia Veterinaria publikujú okrem slovenských autorov aj autori zo 

zahraničia, takže je významným zdrojom vedeckých informácií nielen na Slovensku, ale aj v 

iných krajinách sveta, najmä od kedy je vydávaná vydavateľstvom DeGruyter.  

Časopis sa vydáva v elelektronickej verzii, mimo povinných výtlačkov, ktoré je 

potrebné odosielať v rámci medziknižničnej výmeny časopisov. Folia Veterinaria v roku 

2016  vychádzala štvrťročne, presne v stanovených termínoch, bez omeškania. Každé číslo 

obsahovalo 10 vedeckých článkov. Elektronické verzie časopisu sú umiestnené na hlavnom 

webovom sídle univerzity a 1. rok aj na stránkach vydavateľstva DeGruyter ako open occess 

s perspektívou zaradenia časopisu do databázy SCOPUS a WOS v horizonte 3 rokov od 

začiatku vydávania pod DeGruyter. Moderná redakcia časopisu Folia Veterinaria sa nachádza 

v priestoroch UVLF, príspevky je možné zasielať na e-mailovú adresu: 

folia.veterinaria@uvlf.sk. 

Je naďalej nutné pokračovať v snahách o skvalitňovanie príspevkov z jednotlivých 

pracovísk univerzity.  

mailto:folia.veterinaria@uvlf.sk
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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 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“, a VEGA 

1/0447/14 „Bielkoviny krvného séra a ich využitie ako biomarkerov v diagnostike 

ochorení u hospodárskych zvierat“); 

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; celkovo bola táto činnosť realizovaná v 18 chovoch 

a zahŕňala 1572 ks hovädzieho dobytka; 

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 farmácie, farmakológie 

a toxikológie; katedra epizootológie a parazitológie; katedra hygieny a technológie 

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

a potravinovej správy SR (krajské a regionálne veterinárne a potravinové správy v rámci 

SR) a s pracoviskami laboratórnej diagnostiky (Štátne veterinárne a potravinové ústavy 

SR, Centrum biomedicínskej mikrobiológie a imunológie ako spoločné pracovisko UVLF 

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), 



67 
 

- 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,  

- autometický 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 2016 bolo vyšetrených celkom 2434 vzoriek biologického materiálu  (krv, 

moč, bachorový obsah, mlieko, trus, vnútorné orgány, kosti) v nasledovnom druhovom 

zastúpení: prežúvavce 2013, ošípané 46, psy a mačky 132, kone 23, hlodavce 170 a hydina 50 

vyšetrených vzoriek. 

V krvi a krvnom sére bol v rámci požadovaných ukazovateľov v jednotlivých 

metabolických profiloch vykonaný nasledovný počet analýz –  hematologický profil 644, 

bielkovinový profil 5027, energetický profil 3855, enzymatický a hepatálny profil 4440, 

acidobázický profil 160, makro- a mikrominerálny profil 9553, vitamínový profil 78. 

V ďalšom biologickom materiáli bolo vykonaných celkovo 811 analýz. 
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VI. HABILITAČNÉ KONANIA A KONANIA NA VYMENÚVANIE PROFESOROV  

 

Univerzita má právo vykonávať habilitačné a inauguračné konania v desiatich 

odboroch (7 v poľnohospodárskych, 3 vo vedách o živej prírode; Tabuľka č. 17).  

V roku 2016 boli Vedeckou radou UVLF schválené a úspešne ukončené 3 habilitačné 

konania zamestnancov UVLF v študijných odboroch 6.3.3. veterinárna morfológia a 

fyziológia a 4.2.15. imunológia ako aj 2 návrhy vymenúvacieho konania zamestnancov UVLF 

v študijných odboroch 6.3.11. hygiena chovu zvierat a životné prostredie a 4.2.7. 

mikrobiológia, ktoré boli predložené ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR na 

ďalšie pokračovanie (Tabuľka č. 7). Zároveň bol Vedeckou radou UVLF v decembri 2016 

schválený 1 návrh na habilitačné konanie  (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 2016 boli uskutočnené 2 výberové konania na obsadenie funkčných miest 

profesorov, 3 výberové konania na obsadenie funkčných miest docentov a 18 výberových 

konaní na obsadenie pracovných miest odborných asistentov, z ktorých dve boli neúspešné 

(Tabuľka č. 9). 

Na základe výsledkov výberového konania funkčné miesto profesorov v roku 2016 

obsadili prof. MVDr. Jana Kottferová, PhD., a prof. MVDr. Mária Goldová, PhD. Funkčné 

miesta docentov po úspešnom výberovom konaní obsadili doc. MVDr. Viera Revajová, PhD., 

doc. MVDr. Peter Lazar, PhD., a doc. Ing. Anna Sobeková, PhD. Pracovné miesta  odborných 

asistentov po predchádzajúcom výberovom konaní obsadili PaedDr. Beáta Gajdošová, 

PharmDr. Monika Fedorová, PharmDr. Natália Antolíková, MVDr. Ľuboslava Lohajová, 

PhD., MVDr. Marián Boldižár, PhD., MVDr. Lukáš Bujňák, PhD., MVDr. Vladimír Hisira, 

PhD., MVDr. Tomáš Csank, PhD., MVDr. Peter Smrčo, PhD., MVDr. Gabriela Gregová, 

PhD., RNDr. Terézia Pošiváková, PhD., RNDr. Petra Schusterová, PhD., MVDr. Gabriela 

Štrkolcová, PhD., RNDr.  Alena Strejčková, PhD., MVDr. Jana Gálová, PhD., a MVDr. 

Zdeněk Žert, CSc., Dipl. ECVC.   

Fyzický počet zamestnancov UVLF k 31. 12. 2016 bol 601 zamestnancov, a to  

v kategórii učiteľov 221, v kategórii veda a výskum 41, a v kategórii ostatných zamestnancov 

336. 

Z pohľadu kvalifikačnej štruktúry je situácia nasledovná – 10,7 % pedagogického 

zboru reprezentujú profesori, 20,1 % docenti, 56,7 % odborní asistenti s vedeckou alebo 

akademickou hodnosťou a 12,5 %  vysokoškolskí učitelia bez vedeckej hodnosti (Tabuľka č. 

10).  

Z pohľadu získavania skúseností na medzinárodnej úrovni sú významnou aktivitou 

mobility pedagógov. Je potešiteľné, že v roku 2016 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. UVLF 

v Košiciach poskytla študentom v roku 2015/2016 štipendiá zo štátneho rozpočtu vo forme 

sociálnych a motivačných štipendií. 

 

Sociálne štipendiá 

V roku 2016 o sociálne štipendium požiadalo 263 študentov a  priznané bolo 217 

študentom v celkovej výške  347 170,00 €.  Štipendium z vlastných zdrojov univerzity ako 

sociálna podpora študentom bolo vyplatené  15 študentom vo výške 26 070,00 €. 

 

Motivačné štipendiá 

V roku 2016 bolo vyplatených na motivačných štipendiách 84  290,00  €, ktoré boli 

priznané 301 študentom, z toho 52 600,00 €  za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti 

štúdia 140 študentom.  

Za vynikajúce výsledky v oblasti výskumu, vývoja, športovej činnosti a ukončenia 

štúdia s vyznamenaním a cenou rektora 161 študentom vo výške 31 690,00 €. 

Motivačné štipendium vyplácané z vlastných zdrojov univerzity bolo vyplatené 79 

študentom vo výške 6 490,00 €. 

Prideľovanie štipendií sa riadilo vnútorným predpisom č.  40 –  Štipendijným 

poriadkom. 

 

Študenti so špecifickými potrebami 

 

V roku 2016 o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami požiadali 

4 študenti.  Do evidencie študentov so špecifickými potrebami je spolu zaradených 18 

študentov. 

  Na podporu vzdelávania  študentov so špecifickými potrebami bola v roku 2016 

MŠVVaŠ SR poskytnutá dotácia vo výške 7 415,00 €. Vyčerpaných bolo 7 014,00 €. 

Zostatok nevyčerpanej dotácie vo výške 400,56 € bude použitý v roku 2017. 

Postup UVLF pri vytváraní všeobecne prístupného akademického prostredia a 

zodpovedajúcich podmienok štúdia pre študentov so špecifickými potrebami (ďalej len „ŠP“) 

bez znižovania požiadaviek na ich študijný výkon v súlade s § 100 zákona č. 131/2002 Z. z. o 

vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

upravuje Smernica o podpore študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami 

na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (vnútorný predpis č. 56). 

 

Starostlivosť o študentov – ubytovanie, stravovanie 

 

Poradie žiadateľov o ubytovanie bolo vytvorené podľa kritérií zohľadňujúcich 

prospech, vzdialenosť bydliska a sociálnu situáciu študenta.  Kritéria na prideľovanie bodov 

na posúdenie nároku na ubytovanie na Študentských domovoch UVLF boli schválené na 

návrh študentskej komory AS UVLF v Košiciach dňa 18. 3. 2013 a podľa nich bolo 

spracované poradie študentov a pridelené ubytovanie na akademický rok 2015/2016. 

V roku 2016 bola upravená lôžková kapacita v ŠD zrušením trojlôžkových izieb v 

počte 75. Trojlôžkové izby boli nahradené 2-lôžkovými podľa pokynov Regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach. Týmto opatrením sa zlepšil štandard pre 
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ubytovaných študentov v ŠD UVLF. Výpadok ubytovacej kapacity bol riešený zmluvou 

o zabezpečení ubytovania študentov UVLF u zmluvného partnera TUKE Košice. Vzájomnou 

spoluprácou medzi UVLF a TUKE sa nám podarilo vyhovieť takmer všetkým uchádzačom 

o ubytovanie. 

V roku 2016 bolo podaných celkovo 770 žiadostí študentov o ubytovanie, okrem 

študentov ZAŠ. Ubytovanie bolo pridelené 533 študentom denného štúdia v internátoch 

UVLF, 5 študentom tretieho stupňa štúdia, 112 študentom zahraničného štúdia, 25 študentom 

z programu  Erasmus a 150 u zmluvného partnera TUKE. 

      Mesačný poplatok za ubytovanie pre študentov v dvojposteľovej izbe je v ŠD 1 je 62 € 

a v ŠD 2 je 61 €.  

Študentské domovy okrem  ubytovania zabezpečujú i stravovanie, najmä pre 

poslucháčov a zamestnancov UVLF. V roku 2016 boli stravovacie služby zabezpečované 

prostredníctvom zmluvného partnera obstaraného výberovým konaním.  

 

Oddychové zóny 

V areáli UVLF boli upravené a pribudli nové oddychové zóny, ktoré slúžia najmä 

študentom.  

 

 

Odborno-záujmové aktivity študentov  

 

Aj v roku 2016 UVLF podporovala  činnosť odborno-záujmových klubov, 

predovšetkým Kynologického klubu, Klubu AQUA TERRA, 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. Na klubové aktivity boli poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu UVLF.  

 

Kynologický klub  

V roku 2016 v klube pôsobilo 31 členov z radov študentov UVLF a dvaja externí 

členovia. Študenti  majú v držbe 19 psov. Predsedom klubu je Justýna Špaková, 

podpredsedom Filip Rybár, tajomníkom Lucia Klenčíková, podkladník Nicole Lipková 

a výcvikár Daniel Kaleta.   Klub pracuje pod vedením garanta klubu MVDr. Petra Smrča, 

PhD.  

Klub v roku 2016 zorganizoval tieto najdôležitejšie akcie:  

20. 2. 2016  Cirečkov canicross KK UVLF 

30. 4. 2016   Kvalifikačné preteky v BVK pre oblasť Východ  
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19. – 22. 5. 2016  Košice rescue – takticko súčinnostné cvičenie záchranných zložiek (v 

spolupráci s Kynologickým záchranným zborom SR) 

22. 7. 2016  Ukážky záchrannej akcie počas návštevy delegácie  EÚ na  UVLF (v 

spolupráci s Kynologickým záchranným zborom SR a DHZO 

RUSKOV) 

2. 9. 2016   Cassovia rescue cup – medzinárodné preteky záchranárskych  

   psov so zadaním skúšky (v spolupráci s Kynologickým  

   záchranným zborom SR) 

8. 10. 2016   Preteky o pohár rektorky UVLF – preteky psov v športovej  

   kynológii 

 

Klub poľovníckej kynológie  

V roku  2016 mal klub 25 členov z radov študentov univerzity a 3 zamestnancov. Vo 

vlastníctve členov klubu je 25 psov poľovných plemien, z ktorých je až 21 poľovne 

upotrebiteľných  a zvyšné 4 psy sú mladé jedince v príprave na  absolvovanie skúšok 

poľovných psov.  Klub pracuje  pod vedením garanta doc. MVDr. Petra Lazara, PhD., 

predsedom klubu je študent ŠP VVL Matúš Marko a tajomníkom študent ŠP VVL Marko 

Kakuta. 

  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 (3x)  a bažantiu zver (5x). Aj 

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. Členovia klubu, ktorí sú poľovníci,  odpracovali 

mnoho hodín pri výstavbe a obnove poľovníckych zariadení v revíroch UVLF. 

    V rámci praktickej výučby študijných predmetov výkon a výcvik III. –  poľovné psy  

v ŠP kynológia predviedli členovia klubu ukážky práce stavačov, sliedičov, brlohárov 

a duričov. Klub zorganizoval pre svojich členov veľmi vydarené strelecké podujatie na 

strelnici v Nižnej Hutke a rovnako  úspešne sa prezentoval počas tradičných VT dní, kedy 

členovia klubu ponúkali pre účastníkov pripravený poľovnícky guláš.  Zveľaďovaniu a údržbe  

psincov v kynologickom areáli  za Hornádom  venovali mnoho brigádnických hodín.  

 

Klub AQUA TERRA  

Klub AQUA TERRA má 14 členov a 9 čakateľov. Predsedom teraristiky je Andrej 

Alaksa a predsedom akvaristiky je Július Gogola. Zodpovedným odborným garantom chovu, 

veterinárskej starostlivosti a prevencie je Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat 

UVLF v Košiciach a odborným garantom  MVDr. Ladislav Molnár, PhD. 

Klub AQUA TERRA v spolupráci s klinikou vtákov,  exotických a voľne žijúcich 

zvierat  pokračoval v roku 2016 pri realizácii výučby v slovenskom a zahraničnom 

pedagogickom procese pre študentov UVLF, ktorým poskytuje zvieratá a priestory. 

Organizoval exkurzie pre materské a stredné školy v Košiciach. Členovia klubu v apríli 

a októbri 2016 usporiadali prednášky pre študentov bilingválneho gymnázia,  žiakov 

základných škôl a skautského oddielu na tému  Základy chovania sa k terárijným zvieratám. 

Zúčastnili sa na Noci mladých výskumníkov 30. 9. 2016 a na veľtrhu vzdelávania Pro Educo 

v dňoch 30. 11. – 2. 12. 2016. Pokračuje  spolupráca so  ZOO Bojnice a ZOO Košice. 

Členovia klubu sa zúčastnili na teraristických burzách v Košiciach a v Prahe. Spolupracujú na 

organizácii VT dní. Klub pokračuje v spolupráci s mestom Košice ohľadom zazimovania 

kaprov z mestskej fontány. Klub opakovane organizuje stretnutia pre bývalých a súčasných 

členov za účasti pozvaných odborníkov.  
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Klub AQUA TERRA pokračoval v chove a odchove už zabehnutých druhov zvierat.  

Plánuje rozmnožiť niektoré náročnejšie druhy plazov (Corralus hortulanus, Euprepiophys 

mandarinus, Morelia vindis, Pyton regius) a rýb (Discusy). Priebežne sa usporadúvajú 

náborové prednášky pre študentov I. ročníka UVLF a členské schôdze členov a sympatizantov 

klubu. V 2016  pokračovali na dokončení nových terárií v expozitúre, niektoré komplexné 

brigády prispeli k skvalitneniu pracovného prostredia, čistote a poriadku Klubu AQUA 

TERRA.  

        Výrazná zmena nastala koncom leta, kedy sa v klube uskutočnila rekonštrukcia 

priestorov klubu, maľba miestností, kompletná rekonštrukcia kuchyne a umyvárky.  

 

Flóra klub 

Počet členov Flóra klubu sa stabilizoval na 19. Klub pracuje pod odborným vedením 

garanta klubu doc. Ing. Jarmily Eftimovej, CSc. Činnosť členov Flóra klubu bola sústredená 

na  pestovanie a rozmnožovanie muškátov a zvýšenú starostlivosť o vzhľad zelene v areáli 

školy  a Átriu ŠD1. V rámci individuálneho  rozvoja  členov klubu bol  zabezpečený nákup 

semien liečivých a koreninových rastlín a zeminy na  pestovanie rastlín. V internátnej 

klubovni Flóra klubu sa študenti venovali pestovaniu orchideí a rôznym druhom chilli 

papričiek. Na členskej schôdzi dňa 15. 2. 2016 boli členovia klubu  oboznámení s portfóliom 

rastlín, ktoré sa budú pestovať v skleníku  a so systémom starostlivosti  a služieb polievania 

rastlín  v zimnom semestri.   So súhlasom garanta klubu  sa  začali pestovať muškáty pre 

potreby výsadby v areály UVLF a Átriu ŠD1.  Členovia klubu sa počas letného semestra 

podieľali na výsadbe muškátov do kameninových kvetináčov v areáli univerzity ako aj ich 

polievaní. Na  schôdzi  klubu  2. 5. 2016 predseda klubu vyhodnotil plán plnenia úloh 

a oboznámil členov klubu so službami v letnom semestri. Členovia Flóra klubu sa starali aj 

o políčka medzi skleníkmi, ktoré dostali od  katedry  farmakognózie a botaniky. Dňa 21. 9. 

2016 sa konala schôdza za účelom vyhodnotenia služieb polievania a starostlivosti o zeleň 

počas letných prázdnin. V septembri  členovia klubu vybrali muškáty z kameninových  

črepov a narezkovali ich pre ďalšie pestovanie a výsadbu v budúcom  roku. Časť nakúpeného 

tovaru sa už použila v minulom roku 2016 a semená sa budú vysievať do substrátov až vo 

februári 2017.  Študenti potrebujú počas náročného štúdia  na UVLF aj relax, a tak činnosť vo 

Flóra klube spĺňa oboje –  ich  záujem o pestovanie rastlín, ktorý  je spojený oddychom.  

 

Chovateľský klub 

Chovateľský klub združuje študentov UVLF ako aj všetkých záujemcov o chov, 

šľachtenie a vystavovanie malých kožušinových zvierat a hydiny s preukazom o pôvode. 

V roku 2016 sa klub naďalej podieľal na rozvoji chovateľstva z radov slovenských ako aj 

zahraničných študentov predovšetkým chovom bylinožravých kožušinových zvierat a hydiny. 

V pravidelných polročných intervaloch sa konali schôdze klubu v klubovni, ktorá sa nachádza 

na internátoch. Na aprílovej schôdzi klubu bola odhlasovaná nová predsedníčka  klubu – Kitty 

Javorka (ŠP VVL) a podpredsedníčka Nina Kuklová (ŠP VVL). Okrem nového predsedu 

klubu sa odhlasoval aj rozpočet pre klub, z ktorého podstatná časť išla na nákup krmiva, 

veterinárne prípravky, asanáciu, opravu klietok a poličiek.  Členovia klubu sa zapájali do 

chovateľského a vystavovateľského života v rámci Slovenského zväzu chovateľov. Počet 

členov CHK sa počas letného semestra menil, ale počas celej doby bol približne 10 členov. 

Z desiatich členov je 8 slovenských a dve zahraničné študentky. Klub pracuje pod vedením 

garanta klubu MVDr. Františka Zigu, PhD.  

Na ostatnej klubovej schôdzi, ktorá sa konala 21. 9. 2016, boli predstavení štyria noví 

čakatelia, ktorí sú študentmi prvého a druhého ročníka ŠP VVL. Títo študenti majú záujem 

o členstvo v našom klube a taktiež si chcú priniesť vlastné zvieratá a pokračovať v ich chove 

na klubovej úrovni. V súčasnosti je v klube 43 ks zvierat, a to: ušľachtilé morčatá, stredne 
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veľké a zdrobnené králiky, králiky plemena rex, holíčsky modrý, siamský králik, hrabavá 

hydina a juhoamerické činčily. Zvieratá z CHK boli používané pre potreby výučby na ústave 

chovu zvierat – predmet zootechnika a technológia chovu zvierat, Animal husbandry pre 

GVM ako aj pre JSP. Študenti spomínaných programov sa aktívne zúčastňovali na praktickej 

výučbe v priestoroch klubu ako aj chovateľských výstav vo Veľkej Ide, Geči, Barci a v Nitre, 

ktoré boli organizované pod záštitou Slovenského chovateľského zväzu. Počas roku 2016 sa 

vyvinula spolupráca s ústavom farmakológie ako aj s ústavom fyziológie. Podľa stanovených 

sylabov na dané ústavy boli dodávané zvieratá z chovateľského klubu pre potreby výučby. 

Taktiež pre Ústav klinickej farmakológie UVLF boli dodávané predinkubované slepačie 

vajcia z chovateľského klubu pre vedecké účely.  

V letnom semestri 2015/2016 bola zahájená oprava klietok pre králiky a činčily, 

nakoľko klietky, ktoré sú vystavané z dreva, nemajú dlhú životnosť pri chove králikov a 

hlodavcov. V nasledujúcom pláne je zahrnutá výstavba prístrešku za chovateľským klubom 

pre lepšie uskladnenie sena a slamy. V chovateľskej časti, ktorá je vyčlenená pre morčatá  

a činčily, sa pripravuje miesto pre umiestnenie dvoch plastových boxov o rozmeroch 1,5 x 1,5 

m, ktoré budú slúžiť pre nové plemená morčiat. Predpokladaný nákup nových morčiat aj 

králikov je február 2017.  

 

Kynologický klub DARCO  

Kynologický klub DARCO je záujmový klub UVLF združujúci  majiteľov psov 

z radov študentov a zamestnancov UVLF rôznych plemien a krížencov so zameraním na 

výcvik v agility, coursing, frisbee, flyball, dogdancing, obedience, canisterapia, dogtrekking, 

skijoring,  záchranárstvo a v neposlednej miere socializáciu psov z útulkov. Jedince sú 

následne odovzdané novým majiteľom, s ktorými sú v kontakte. Svojou činnosťou pomáhajú 

útulku Únie vzájomnej pomici ľudí a psov Košice. Počet aktívnych členov klubu je 17.  

V roku 2016 sa konali voľby do výboru KK Darco. Novým predsedom klubu sa stala Barbora 

Karolová, podpredsedom a zároveň výcvikárom Sonja Ivašková a pokladníkom Zuzana 

Dzurilová.  Klub odborne vedie garant MVDr. Ján Čurlík, PhD. Študenti sú nápomocní 

hlavne pri praktických ukážkach pre študentov ŠP kynológia pri realizovaní výučby 

predmetov výkon a výcvik spoločenských a ostatných psov a študentov  ŠP VVL  a ŠP HP  

pri realizovaní výučby povinne voliteľného predmetu kynológia.  

 

Klub chovateľov malých cicavcov a exotických vtákov 

Klub chovateľov malých cicavcov a exotických vtákov má od 1. 1. 2016 novú 

predsedníčku Žofiu Mésarošovú, študentku ŠP VVL, a dve podpredsedníčky Miriam 

Sondorovú a Martinu Zacharovskú, obe študentky ŠP VVL. Zodpovedným odborným 

garantom chovu, veterinárskej starostlivosti a prevencie je klinika vtákov, exotických a voľne 

žijúcich zvierat a odborným garantom klubu MVDr. Edina Sesztáková, PhD. Tak ako každý 

rok sa klub predstavil na zápise prvého ročníka, na základe ktorého 7 študentov prejavilo 

záujem o členstvo. Predsedníčka  klubu so súhlasom ostatných členov rozhodla o ich prijatí za 

čakateľov. V súčasnosti má klub 23 členov, z toho 2 zahraničných študentov a 9 čakateľov. 

Klub v roku 2016 spolupracoval s klinikou vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat 

pri realizácii výučby v slovenskom a zahraničnom pedagogickom procese pre študentov 

UVLF, kde poskytoval zvieratá. V súčasnosti v klube chovajú myši, morčatá, králiky, 

laboratórne potkany, pieskomily, činčily, fretku, myš bodlinatú a ježka bielobruchého. Klub 

odchováva mláďatá rozely pestrej a andulky. Do chovu pribudol chovný pár agapornisov.  

Členovia klubu sa podobne ako minulý rok aktívne zúčastnili rôznych akcií pre deti (MDD, 

Mikuláš a iné), kde záujemcom ukázali svojich chovancov a diskutovali na tému chovu, 

starostlivosti a ochrane zdravia malých cicavcov a exotických vtákov, ktoré v klube chovajú. 

Pokračujú tiež v československom kastračnom programe za záchranu králikov a morčiat 
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v zlom zdravotnom stave, ktoré pochádzajú z rómskej osady Jasov.  Predsedníčka klubu 

pripravila a prezentovala pre členov odbornú prednášku na tému Infekčné ochorenia a 

vakcinačný program králikov.  

V priestoroch klubu sa v roku 2016 realizovalo lakovanie drevenej podlahy na 

poschodí, kde sú umiestnené klietky pre exotické vtáky, a montáž nových políc do izolačnej 

miestnosti.   

 

Klub sokoliarstva a rehabilitácie dravcov 

Členmi klubu sú prevažne zahraniční študenti v počte 21 študentov.  V krúžku pracujú 

aj 4 slovenskí  študenti. O členstvo v klube prejavili záujem 3 študenti prvého ročníka.  

Odborným garantom chovu, veterinárnej starostlivosti  a prevencie je Klinika vtákov, 

exotických a voľne žijúcich zvierat UVLF a odborným garantom klubu je MVDr. Ladislav 

Molnár, PhD. Činnosť klubu riadi predsedníčka Lucy Hamilton, zástupkyne Brigid Delahunty 

a  Lara Coles.  

Členovia klubu  svojpomocne upravili priestory a vonkajšie voliéry, kde majú v držbe 

8 dravcov. Študenti krúžku sa zúčastňujú pravidelnej klinickej stáže nad rámec povinnej 

výučby. Pomáhajú ošetrovateľskému personálu pri starostlivosti o hospitalizované zvieratá. 

Okrem toho  sa zaoberajú starostlivosťou o rehabilitované jedince a hendikepované živočíchy, 

ktoré pochádzajú z činnosti rehabilitačnej stanice.  Členovia klubu organizujú pravidelné 

stretnutia, workshopy, zúčastňujú sa na rôznych podujatiach pre deti (MDD, Mikuláš a iné), 

spolupracujú s materskými škôlkami a základnými školami, kde realizujú demonštrácie 

a ukážky.  

V júli sa členovia klubu  podieľali na programe a prezentácii činnosti univerzity  pri 

príležitosti návštevy europoslancov, EAEVE, ako aj počas návštevy z Nord University 

z Nórska. V septembri klub organizoval deň otvorených dverí, na ktorom sa zúčastnili 

študenti UVLF s možnosťou prihlásenia sa do klubu. Členovia sokoliarskeho klubu sa 

zúčastnili na medzinárodnom sokoliarskom stretnutí v Diakovciach, ktorý sa konal v októbri, 

ako aj sokoliarskeho stretnutia v Sečovciach v novembri 2016. O stretnutí v Diakovciach bol 

publikovaný článok v časopise Ardo. Bola zorganizovaná zbierka (bake sale) a výťažok sa 

použil na zakúpenie nových bydiel pre dravce. 

Klub prevádzkuje aj facebookovú stránku UVM Košice Falconry & Raptor 

Rehabilitation Club, kde sú pravidelne aktualizované informácie o klube, o plánovaných 

akciách spolu s fotodokumentáciou dravcov.  

 

Mineralogický klub 

Mineralogický klub je záujmovým klubom UVLF 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. 

Vnútornú organizáciu určuje organizačný poriadok klubu. Vedúcou klubu je Barbora 

Ongradyová, študentka ŠP VVL, zástupcom pre mineralogickú zbierku UVLF je Eva 

Holotová, zástupcom pre prácu v teréne Andrej Makiš a pokladníkom klubu je Simona 

Kováčová. Odborným garantom klubu je prof. RNDr. Michal Toropila, CSc.  

Priebežne počas roka sa usporadúvali náborové stretnutia pre študentov nižších 

ročníkov UVLF a členské schôdze. Činnosť klubu sa zameriava na prácu v teréne. V priebehu 

semestra sa absolvovali výjazdy do Brehova, Byšty, Herlian a Vyšnej Kamenice, odkiaľ bolo 

dovezených množstvo nových vzoriek minerálov. Najväčšou akciou v roku 2016 bol náučno-

poznávací výjazd do Poľska. Ďalšia zaujímavá akcia bola návšteva jaskyne Aggtelek v 

Maďarsku a návšteva Ochtinskej aragonitovej jaskyne. Členovia klubu sa počas roka 
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zúčastňovali viacerých výstav a prednášok, napr. Výstava minerálov, polodrahokamov 

a skamenelín v Košiciach, Burza nerastov a šperkov v Prešove. Okrem spomínaných aktivít sa 

študenti aktívne venujú aj turistike, v okolí Košíc navštívili chatu Lajoška, Slovenský raj 

a Zádiel.   

Hlavnou snahou klubu je rozšíriť svoje rady o nových členov a zväčšiť mineralogickú 

zbierku univerzity. 

 

Spolok košických študentov farmácie 

Spolok košických študentov farmácie (ďalej v skratke SKŠF) aj v roku 2016 

vykonával svoje aktivity rovnako ako po minulé roky, takmer každý týždeň sa členovia 

snažili spestriť život študentom na univerzite aj študentských domovoch. Nové prezídium 

pracovalo v zostave: prezident Kristína Čuláková, viceprezident Mária Vargová, tajomník 

Denisa Kadáková, hospodár Soňa Mitrovská, predseda pre kultúrno-spoločenské aktivity 

Agáta Szabová a predseda pre vzdelávacie aktivity Dominik Grega. SKŠF má 120 členov, z 

toho je 30 aktívne sa zapájajúcich.  

Medzi najdôležitejších aktivity klubu  v roku 2016 patrili:  

- V marci 2016 jednou z najväčších akcií, na ktorej spolok spolupracuje so študentmi 3. 

ročníka, je oslava polovice ich štúdia. Na plese sa zúčastnili významní hostia, akými sú 

primátor mesta Košice, celé vedenie školy a sponzori. Ďalšou významnou akciou je 

Clinical Skills Event. Spoločne s bratislavským spolkom bola zorganizovaná súťaž 

klinických zručností, kde sa zmerali sily v oblasti farmakológie a klinickej farmácie. 

Víťazi z oboch univerzít sa zúčastnili na exkurzii v Nitre na pracovisku klinickej 

farmácie. 

- V apríli 2016 spolok pripravil najväčšiu akciu: Farmaceuti pre farmaceutov – Dni 

pracovných príležitostí. Študenti počas dvoch dní mali možnosť dozvedieť sa novinky 

v aktuálnych témach farmácie a možnostiach postgraduálneho štúdia, ako aj nadviazať 

kontakty s budúcimi zamestnávateľmi. Okrem tejto akcie zorganizovali aj Svetový deň 

zdravia – témou tohto ročníka bol Diabetes mellitus. 

- V máji  2016 sa spolok aktívne zúčastnil príprav a priebehu VT dní a uskutočnilo sa 

valné zhromaždenie. Za účasti pozvaných čestných členov bola zhrnutá  práca za celý rok 

a zvolilo sa nové prezídium.   

- V septemberi 2016 spolok  zorganizoval Evening speaking in English, ktorý dával novú 

príležitosť študentom UVLF, aby boli lepšou konkurenciou v budúcich profesiách. Tieto 

kurzy boli zložené z 12 blokov.  

- Október 2016 bol venovaný akcii Smiech čistí zuby. Ide o novú akciu v spolupráci so 

študentkami zubného lekárstva a spoločnosťou Curaprox a Dental IQ, kde v nadväznosti 

na akciu v škole prebehla aj večerná prednáška v areáli internátov, kde sa pod taktovkou 

dentálnych hygienikov prednášala téma hygieny ústnej dutiny.  V tomto mesiaci Stredná 

zdravotná škola  na Moyzesovej ulici v Košiciach pozvala spolok, aby jej predstavil 

UVLF a štúdium na univerzite. 

- November 2016 bol venovaný tradičnej akcii  Kvapka krvi pod názvom UVLF pusťme si 

žilou, kde študenti aj zamestnanci priamo na univerzite  mohli darovať krv.  Celkovo sa 

zúčastnilo viac než 45 potencionálnych darcov, krv sa odobrala  41 z nich. Spolok 

zorganizoval ďalšie vzdelávacie akcie:  Európsky deň antibiotík, v rámci  ktorej vykročil 

mimo areálu školy a zaškolil aj širšiu verejnosť. Študentov 1. ročníka školili, ako sa 

správne starať o svoje zdravie a ako postupovať v prevencii chorôb  a Antibiotiká vo 

verejnej lekárni. Po prvýkrát pre študentov univerzity bola usporiadaná odborná 

prednáška, kde prišli prednášať  odborníci z verejných lekární  Dr. Max. Pre študentov si 

pripravili prednášku ohľadom antibiotík z rôznych farmakologických skupín. Okrem 
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týchto dvoch aktivít sa zástupcovia spolku zúčastnili na Beánii farmaceutov v Bratislave 

na pozvanie  z partnerského spolku študentov farmácie. 

- Koniec roka – december 2016  sa niesol v predvianočnej atmosfére. Bola zorganizovaná 

Mikulášska grilovačka. Koniec zimného semestra bol ukončený v spolupráci s viacerými 

klubmi na škole, keď priniesli študentom možnosť užiť si predvianočnú atmosféru 

priamo pod okná ich internátnych izieb. Tradične sa grilovalo, varilo, spievalo a zabávalo 

tak, aby študenti boli plní energie pred nástupom maratónu skúšok.  

 

Včelársky klub 

Momentálne má klub 23 členov. Odborným garantom klubu je MVDr. Rastislav Sabo, 

PhD.  Včelársky rok začal pracovať v roku 2015 so štyrmi prezimovanými rodinami, ktoré 

úspešne počas jari a leta rozmnožil do počtu sedem rodín (stav k augustu 2016). Vo februári 

a v marci bola definitívne vybetónovaná podlahu včelína a následne boli včelstvá presunuté 

na ich definitívne miesto. Pôvodný zámer vytvorenia 3 –  4 pracovných podskupín počas roka 

úplne nevyšiel (členmi klubu sú študenti rôznych ročníkov a programov), ale napriek tomu  sa 

stretávali v klubovej včelnici v pravidelných intervaloch. Okrem bežných včelárskych 

činností študenti vysiali faceliu vratičolistú ako atraktant pre opeľovačov, namaľovali 

niekoľko úľových nádstavkov a priebežne sa starali o okolie samotnej včelnice.  

Dňa 18. 5. 2016 sa uskutočnil pracovný výjazd  na Včeliu farmu v Okrúhlom (okr. 

Svidník) a NPR Komárnická jedlina. Dňa 25. 5. 2016 klub zorganizoval  na UVLF workshop 

Včelárske dni v spolupráci s klinikou vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat. Workshop 

bol spojený s  názornou ukážkou umelej inseminácie a následnou introdukciou oplodnených 

včelích matiek do včelstiev. Okrem videa a fotodokumentácie z tejto teoreticko-praktickej 

prednášky bol vydaný aj recenzovaný zborník.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IVSA (International Veterinary Students Association) 
IVSA (International Veterinary Student’s Association) Slovakia na UVLF pôsobí už 

tretí rok. V súčasnosti IVSA Slovakia eviduje 34 aktívnych členov. Prezidentkou IVSA je 

Daniela Rolková (5. ročník ŠP VVL), viceprezidentkou Zuzana Szikurová (5. ročník ŠP 

VVL), Exchange officer Lucia Šillerová (3. ročník ŠP VVL) a pokladníčkou Júlia Švagerková 

(4. ročník ŠP VVL). 

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 poukazovať na problémy, s ktorými sa pri chove 
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domácich a hospodárských zvierat často stretávame a vzdelávať v tejto oblasti študentov, 

veterinárnych lekárov, ale aj širokú verejnosť.  

Táto sekcia zorganizovala počas akademického roku 2015/2016 sled prednášok 

v spolupráci s Klinikou koní UVLF, ktorých témy boli: Hygiena konského chrupu, 

Geriatrický pacient, Koliky u konského pacienta a ich prevencia, Laminitída u koní. 

Súčasťou tejto sekcie bolo aj usporiadanie semináru Zodpovedný chov psov, 

prostredníctvom ktorého sa študentom snažili priblížiť podmienky zodpovedného chovu psov 

a súčasnú legislatívu. Na seminár boli pozvaní odborníci na veterinárnu legislatívu, súkromní 

veterinárni lekári ako aj prevádzkovatelia útulkov, ktorí priblížili danú tému čo 

najvýstižnejšie a zodpovedali otázky účastníkov semináru. 

 

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, ale aj medzinárodnej. Táto sekcia sa zapojila v rámci medzinárodnej 

organizácie IVSA do projektu  Antimikrobiálna rezistencia. 

 

Public relation section 

Úlohou je propagácia IVSA Slovakia medzi študentmi a študentkami UVLF, ako aj 

komunikácia a spolupráca s ostatnými klubmi UVLF.  

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 členmi IVSA vo svete 

a sprostredkovanie skupinových a individuálnych výmen pre študentov UVLF.  

V období 5. − 12. 3. 2016 IVSA Slovakia zorganizovala zahraničnú výmenu, počas 

ktorej prišlo do Košíc 10 fínskych študentov. 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 dňoch 2. − 9. 4. 2016 sa naopak 10 slovenských 

študentov (členov IVSA Slovakia) zúčastnilo výmenného pobytu na univerzite v Helsinkách. 

Obidve výmeny výrazne prispeli k upevneniu vzťahov medzi členskými organizáciami IVSA 

ako aj univerzitami. 

 

Účasť na kongresoch 

V dňoch 24. 7. − 3. 8. 2016 sa traja členovia IVSA Slovakia zúčastnili na 65. IVSA 

kongrese vo Viedni v Rakúsku, kde sa stretli s viac ako 250 delegátmi z celého sveta. Na 

kongrese úspešne reprezentovali UVLF. Za svoju a aktivitu a účasť na medzinárodných 

projektoch sa IVSA Slovakia dostala medzi Top 10 členských organizácií na svete. 

 

Ostatné aktivity  

Medzi ostatné aktivity IVSA Slovakia patrí organizácia spoločenských akcií, 

prednášok  a iných podujatí pre študentov. Na začiatku akademického roka IVSA predstavila 

svoju činnosť novoprijatým študentom formou prezentácie a ponúkla im tak možnosť stať sa 

súčasťou organizácie a čerpať tak všetky benefity, ktoré ponúka. V októbri 2015 sa konal už  

druhý 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 

23. – 25. 10. 2015 v Nitre sa niektorí členovia a členky IVSA Slovakia zúčastnili ako 
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dobrovoľníci. V októbri 2015 členovia klubu taktiež aktívne pomáhali pri organizácii 

neurologického kongresu, ktorý sa konal v Košiciach pod vedením MVDr. Aladara 

Maďariho, PhD.  

V spolupráci s fínskou farmaceutickou spoločnosťou Orion Pharma zorganizovala 

IVSA v mesiacoch november 2015 a apríl 2016 sled prednášok na témy Prvolíniová prax 

a Anestézia. Prednášky boli určené najmä pre študentov piateho a šiesteho ročníka študijného 

programu VVL. Cieľom prednášok bolo poukázať na reálne situácie, s ktorými sa súkromný 

veterinár denne stretáva v ordinácii, a ich riešenie. 

V pravidelných mesačných intervaloch IVSA usporadúvala zábavno-náučné podujatie 

Pub-Quiz, kde si svoje vedomosti mohli otestovať nielen študenti, ale aj pedagógovia. 

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 2016 v rámci univerzity viacero odborných podujatí: seminár zameraný 

na organizáciu veterinárnej činnosti, stretnutie s nórskymi veterinárnymi špecialistami a ich 

sponzormi z farmaceutických spoločností, seminár za účasti veterinárnych lekárov zo Švédska 

zameraný na prácu veterinárneho lekára vo farmových chovoch. 

V dňoch 15. – 17. 4. 2016 sa študenti zúčastnili veterinárneho a lekárskeho seminára, 

ktorý sa konal v Prahe. Toto podujatie organizovali spoločne Česká a Slovenská organizácia 

ANSA. Už tradične zorganizovali študenti združení v ANSA Košice dňa 17. 5. 2016 v areáli 

univerzity oslavu pri príležitosti Národného dňa Nórskeho kráľovstva a dňa 9. 12. 2016 v 

jedálni na internátoch UVLF výročnú vianočnú večeru, ktorej sa zúčastnili študenti, pozvaní 

hostia a kazateľ z Norwegian Seamen’s church. Študenti si menu aj celú slávnostnú večeru 

pripravovali vo svojej réžii. 

    

Podpora ďalších študentských aktivít  

 

Tradičné podujatia študentov 

Aj v akademickom  roku 2015/2016 vedenie univerzity vytváralo vhodné podmienky 

na 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 6. ročníka ŠP VVL a HP,  33. ročník veterinárnych dní, 

Deň zdravia, University Dance centrum.  Tradičným podujatím sa stala Študentská kvapka 

krvi na UVLF, ktorá sa konala 24. 11. 2016 pod názvom  UVLF pusťme si žilou.   

V dňoch 27. a 28. 2. 2016 zorganizovali u nás študujúci zahraniční študenti, tak ako aj 

minulý rok, v spolupráci s UVLF „Student to Vet Weekend 2016“. Podujatia sa okrem 

študentov UVLF zúčastnili aj študenti veterinárnej medicíny a ošetrovateľstva zo zahraničia a 

súčasťou podujatia bolo aj vystúpenie dvoch zahraničných veterinárnych lekárov zamerané na 

vykonávanie veterinárnej praxe vo Veľkej Británii. 

 

Vydávanie študentského časopisu  

Časopis študentov UVLF ARDO vyšiel v roku 2016 štyrikrát (čísla 2 – 5, ročník 6). 

Číslo 2 sa tematicky venovalo zaujímavostiam v chovoch ošípaných, v čísle 3 prevažovali 
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články o hmyze, včelách a včelárstve. Chov koní a hipoterapia boli hlavné témy 4. čísla. Ryby 

a rybolov boli nosnými témami 5. čísla. Jednotlivé vydania časopisu boli obohatené 

o prevzaté články z partnerského časopisu VýFUk – študentského časopisu VFU Brno. 

Priestor vo forme článku v anglickom jazyku dostali aj zahraniční študenti UVLF. Obsahovo 

obohacujú vydania aj články o živote študentských záujmových klubov univerzity. Obľúbené 

u čitateľov ostali tajničky a osemsmerovky, za ktorých úspešné vylúštenie boli výhercovia 

odmenení vecnými cenami. V roku 2016 došlo k zmene predsedu redakčnej rady, MVDr. 

Noemu Kmecovú vystriedala študentka Silvia Žiaková. Vydávaním časopisu sa naďalej 

rozvíja spolupráca medzi študentmi jednotlivých študijných programov a ročníkov univerzity. 

Tlač časopisu sa realizuje v Edičnom stredisku a predajni literatúry UVLF v náklade 

priemerne 350 kusov. Vydávanie časopisu je hradené z prostriedkov univerzity. Výtlačky sú 

zdarma k dispozícii študentom a zamestnancom univerzity. V elektronickej podobe je vydané 

číslo k dispozícii aj na webovom sídle univerzity a zdieľané prostredníctvom facebookovej 

stránky UVLF.  

 

Podpora športových aktivít – TJ Slávia UVLF 

  
Pohybové aktivity pre študentov ale aj pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov 

zabezpečuje prevažne  ústav telesnej výchovy a športu v spolupráci s Telovýchovnou 

jednotou  Slávia UVLF v Košiciach za podpory vedenia univerzity. Či už je to formou 

výberového predmetu telesná výchova, alebo organizovaním rôznych akcií v rámci možností 

počas celého roka. Telovýchovná jednota prostredníctvom jednotlivých oddielov organizuje 

športové podujatia v jazdeckých disciplínach, v kanoistike a športových hrách.  

V roku 2016 sa uskutočnili nasledovné akcie: lyžovačka na Poráči Brodku, turistika do 

Ružínskych jaskýň, rafting pre študentov –  

Otváranie Hornádu 2016,  jarný beh okolo 

internátov,  Železný muž UVLF – silová súťaž, 

veľkonočné turnaje 2016 v basketbale, florbale, 

volejbale, minifutbale, bedmintone a stolnom  

tenise, turistika –  Zádielská dolina pre študentov 

a zamestnancov,  rafting, cykloturistika a turistika 

pre študentov v Červenom Kláštore, plavba po 

Ružínskej priehrade, jesenný výstup na Sivec, 

jesenný beh okolo internátov, Mikulášske turnaje 

2013  v basketbale, florbale, volejbale, 

minifutbale, bedmintone a stolnom tenise  pre 

študentov a zamestnancov, jesenná turistika do 

Zádielskej doliny. Zahraniční študenti absolvovali 

trasu z Kavečian do Kysaku. Uskutočnil sa aj 

mikulášsky aerobik v červenom. Futbalové 

družstvo našich študentov sa zúčastnilo na 

turnajoch v Trnave a v Košiciach. Zmiešané 

volejbalové družstvo vyhralo turnaj, ktorý 

organizovala UPJŠ. 

 V medailových úspechoch na 

majstrovstvách Slovenska pokračovala atlétka 

Zuzka Durcová, ktorá reprezentovala  Slovensko aj 

na akademických majstrovstvách v Taliansku a krosových majstrovstvách Európy vo 

Francúzsku. 
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Ďalšou úspešnou športovkyňou je  

Kamila Škovranová, ktorá okrem titulu 

majsterky Slovenska v mažoretkovom 

športe získala aj bronz na majstrovstvách 

Európy a v skupinách vyhrali na 

majstrovstvách sveta v Chorvátsku. 

Jazdecký oddiel – nosný oddiel 

TJ a reprezentant našej univerzity –  

v roku 2016 zorganizoval niekoľko 

hodnotných podujatí v sedlových 

disciplínach a vo voltíži.  

Kanoistický oddiel v júni 

zorganizoval  preteky Slovenského 

pohára vo vodnom slalome a zjazde, v máji Deň otvorenej lodenice a v septembri Košický 

pohár –  verejné a náborové preteky žiakov v slalome. Členovia oddielu získali v uplynulom 

roku 9 titulov majstra SR a 11 ďalších medailových umiestnení prevažne v žiackych 

kategóriách. Najúspešnejšia bola Zuzka Páňková, ktorá sa javí ako veľký talent. 

 Lukostrelecký oddiel bol oproti minulosti menej úspešný, keď len jeden  z jeho 

pretekárov dosiahol na striebornú medailu. 

 Novovzniknutý samostatný oddiel kondičného posilňovania umožňuje využívať svoju 

vynovenú posilňovňu svojim členom i študentom členom TJ.   
  

Praxe študentov 

 

Praktická výučba študentov tvorí popri teoretickej príprave významnú oblasť 

vzdelávania odborného profilu absolventov UVLF v každom študijnom programe.  

Študenti študijného programu všeobecné veterinárske lekárstvo a hygiena potravín 

absolvujú ako prvú  výrobnú prax, ktorú realizujú najmä v Školskom poľnohospodárskom 

podniku v Zemplínskej Teplici, Účelovom zariadení pre chov a choroby zveri, rýb a včiel 

v Rozhanovciach, Jazdeckom areáli UVLF a na klinických pracoviskách univerzity. Ďalej 

absolvujú odborné praxe na pracoviskách Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR,  a to 

na regionálnych veterinárnych a potravinových správach, a veterinárnych a potravinových 

ústavoch,   a  klinické 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.  

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. 

Študenti študijného programu kynológia vykonávajú kynologické praxe  

na kynologických akciách, výstavách a súťažiach a klinické praxe na Klinike malých zvierat 

UVLF.  

Študenti študijného program vzťah – človek a zviera a jeho využitie v canisterapii 

a hipoterapii vykonávajú odborné praxe v hipoterapeutických centrách, občianskych 

združeniach, neziskových organizáciách a domovoch sociálnych služieb a študenti študijného 

programu trh a kvalita potravín v rôznych potravinárskych podnikoch.  
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IX.  PODPORNÉ ČINNOSTI UVLF V KOŠICIACH 

 

UVLF zabezpečuje štúdium v študijných programoch, ktoré v porovnaní s inými 

slovenskými vysokými školami majú svoje špecifiká, vyplývajúce z vlastnej povahy štúdia 

na prvom, spojenom prvom a druhom, druhom a treťom stupni štúdia, 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), a Experimentálne 

výskumné stredisko (EVS)  Zemplínska Teplica 

 

ŠPP predstavuje špecifické pracovisko UVLF, ktorý má v rozpočte univerzity 

vyčlenený príspevok na zabezpečenie praktickej výučby študentov. Časť finančných 

prostriedkov bola použitá na ďalšiu adaptáciu existujúcich objektov so zámerom ich 

prispôsobenia  potrebám výchovno-vzdelávacej činnosti pre študentov našej univerzity.  

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

zriaďovateľom a jediným spoločníkom je UVLF.  

ŠPP predstavuje významné prostredie a vysoký potenciál ako vzdelávacie a výskumné 

zariadenie a je neoddeliteľnou súčasťou integrovanej výučby 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 požadovanými podmienkami pre nerušený priebeh praktickej výučby. V roku 2016 

sa pokračovalo vo vykonávaní rekonštrukčných prác na objektoch produkčných maštalí za 

účelom zlepšenia pohody zvierat ako aj v úpravách okolia maštaľných objektov. 

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 podľa 

aktuálnych potrieb priebežne vykonávajú rekonštrukčné a adaptačné práce v existujúcich 

objektoch. Na ŠPP je v súčasnosti vytvorené vyhovujúce administratívne a výučbové zázemie 

s posluchárňou, kancelárskymi priestormi a sociálnymi zariadeniami, má priestory 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.   

V areáli hlavného dvora farmy sú vytvorené podmienky pre 

zabezpečenie sociálneho zázemia pre pedagógov a študentov priamo v 

priestoroch objektu dojárne. Pre možnosť celoročného vykonávania 

klinickej diagnostickej činnosti a chirurgicko-ortopedických zákrokov 

u hovädzieho dobytka v rámci výučbového procesu ako aj za účelom 

preventívnej starostlivosti o paznechty dojníc je v maštaľnom objekte 

pre dojnice po pôrode a so zdravotnými problémami vytvorený 

samostatný oddelený priestor pre výkon uvedených špecifických 

činností. V roku 2016 sa pokračovalo v realizácii zlepšovania 

podmienok na výkon praktickej výučby a zabezpečovanie zvýšenej 

ochrany zdravia a bezpečnosti študentov a pedagogických pracovníkov na vykonávanie 
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jednotlivých činností. Pokračovalo sa v rekonštrukčných úpravách pre možnosť lepšej fixácie 

zvierat a manipuláciu s pacientmi. Bola dokončená adaptácia a zariadenie priestoru v objekte 

pôrodnice na možnosť vykonávania 

chirurgických zákrokov u dojníc 

s komplikovaným pôrodom, prípadne 

popôrodné ošetrenie zvierat, a rekonštrukcia 

priestoru na uskladnenie liečiv, zdravotného 

materiálu a pomôcok potrebných na 

vykonávanie úkonov v pôrodnej chirurgickej 

miestnosti. Pre potreby uskladnenia 

uhynutých zvierat bol zrekonštruovaný 

kafilérny box. V ňom je podľa potrieb praxe 

možnosť aj vykonávania pitiev zvierat v rámci 

praktických cvičení ako súčasti realizácie 

diagnostickej patológie uhynutých zvierat na 

farme. V roku 2016 boli dokončené rekonštrukčné a adaptačné práce v druhej časti objektu 

ubytovacích priestorov – pavilón B a bolo vydané kolaudačné rozhodnutie na stavbu, čím sa 

rozšírili ubytovacie kapacity podniku. 

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 

disciplín podľa potrieb k dispozícii aj ostatným neklinickým študijným predmetom 

realizujúcim pedagogický proces na ŠPP.    

V roku 2016 bolo na ŠPP v letnom semestri akademického roku 2015/2016 

realizovaných 85 praktických cvičení, na ktorých sa zúčastnilo 2 144 študentov pod vedením 

173 pedagógov pri celkovom objeme 11 934 študentohodín. V zimnom semestri 

akademického roku 2016/2017 to bolo 82 praktických cvičení s účasťou 1 867 študentov pod 

vedením 184 pedagógov pri celkovom objeme 9 296 študentohodín. Spolu bolo v roku 2016 

na ŠPP realizovaných 167 praktických cvičení, na ktorých sa zúčastnilo 4 011 študentov pod 

vedením 357 pedagógov pri celkovom objeme 21 230 študentohodín. Praktickú výučbu 

v príslušných študijných predmetoch na ŠPP v roku 2016 realizovala katedra epizootológie 

a parazitológie, katedra hygieny a technológie potravín, katedra výživy, dietetiky a chovu 

zvierat, katedra životného prostredia, veterinárnej legislatívy a ekonomiky, klinika koní, 

klinika malých zvierat, klinika ošípaných a klinika prežúvavcov. Praktická výučba bola 

vykonávaná formou denných  aj viacdenných blokových cvičení. Na ŠPP sa okrem toho 

realizovala aj v roku 2016 výrobná prax študentov veterinárneho lekárstva 1. ročníka v počte 

175 študentov pod vedením 10 pedagógov s počtom 700 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 zabezpečuje aj 

krmovinovú základňu pre zvieratá. Všetky materiálne a organizačné úlohy a činnosti spojené 

s výkonom praxe na ŠPP, prevádzkovaním ubytovacieho zariadenia, realizáciou požiadaviek 

na zvieratá, krmivá a ostatný materiál  sú zabezpečované strediskom vzdelávania a praktickej 

výučby podniku. 
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Stredisko EVS Zemplínska Teplica je 

prevádzkované len pre potreby ŠPP 

s minimálnym počtom dvoch pracovníkov a na 

potreby prevádzkovania bitúnku, ktorý bol 

zároveň využívaný na pedagogický proces. 

V roku 2016 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, úradná kontrola potravín a pod., sú nevyhnutné súčasti štúdia na to, aby 

absolvent štúdia mohol vykonávať dozor nad 

hygienou produkcie potravín, aby získal 

odborné vedomosti v oblasti výkonu 

potravinového dozoru nad výrobou potravín 

živočíšneho pôvodu, manipulácie s nimi a ich 

uvádzaním do obehu, oboznámil sa 

s prevádzkou, technologickými procesmi 

výroby, hygienickými podmienkami pri 

spracovaní potravín vo výrobných 

potravinárskych podnikoch. 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. 

 

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

 

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

poskytuje priestor pre pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť so zameraním na aspekty 

chovu a chorôb voľne žijúcich zvierat, rýb a včiel. 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 kynológia 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 Siete rehabilitačných staníc, ktoré zastrešuje ZOO 

v Bojniciach. V priestoroch ÚZ sú vybudované a  využívané priestory rehabilitačnej stanice 

pre chránené druhy živočíchov. Realizovaný 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 tohto projektu. Projekt sa zameriava na zlepšenie potravných a hniezdnych 
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podmienok rovnako ako 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 rekonštrukciu. 

Opravený bol priesak hrádze a vytvorené 

bolo lovisko z betónových panelov. 

Momentálne je funkčný aj zarybnený. 

ÚZ je zamerané na farmový chov 

bažanta poľovného a jeho poddruhov. 

Kmeňový kŕdeľ bažantov pre poľovnícku 

sezónu 2016/2017 predstavoval 500 kusov s 

produkciou približne 4500 odchovaných 

bažantov. K ďalším druhom, s ktorými sa 

 v tomto zariadení môžeme stretnúť, 

je v malom množstve odchovávaný bažant jarabý. 

V roku 2016 bolo zakúpených a do 

priestorov ÚZ prevezených 10 včelích odložencov. 

Tieto tvorili základ chovu včiel. Priamo 

v priestoroch ÚZ boli na tento účel prestavané 

priestory bývalej králikárne, jej prvej časti. 

Cieľovým stavom je chov 20-tich včelstiev, preto 

v roku 2016 začala prestavba aj druhej časti 

pôvodnej králikárne. Jej súčasťou budú aj 

prevádzkové priestory pre potreby včelnice a pre 

stáčanie medu. Odbornú garanciu nad samotným 

chovom prevzal MVDr. Rastislav Sabo, PhD. 

V tejto oblasti spolupracujeme aj  s  MVDr. M. 

Staroňom z Ústavu včelárstva Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra 

Výskumného ústavu živočíšnej výroby Nitra v Liptovskom Hrádku.  

Pod účelové zariadenie patrí aj diviačí výcvikový oplôtok slúžiaci pre plemená 

poľovných psov na nácvik skúšobných disciplín odvaha pri skúškach poľovnej 

upotrebiteľnosti. 

Samostatnou súčasťou ÚZ sú poľovné revíry, kde UVLF má prenajatý výkon práva 

poľovníctva. Poľovné revíry slúžia pre potreby pedagogického procesu, ďalšie zazverovanie 

a zveľaďovanie fauny.  

Poľovný revír Makovica je voľným poľovným revírom, situovaným v masíve 

Slánskych vrchov, kde hlavným druhom 

zveri je zver jelenia, srnčia a diviačia. 

Revír je areálom prirodzeného výskytu 

veľkých šeliem, ako napr. vlka dravého, 

rysa ostrovida, mačky divej, líšky 

hrdzavej, jazveca lesného a prechodne aj 

medveďa hnedého. Aj napriek pestrému 

druhovému výskytu veľkých šeliem sú 

v tomto revíri vysoké stavy kvalitnej 

jelenej a diviačej zveri. Pre potreby 

poľovníckeho obhospodarovania tohto 

revíru vlastní UVLF priamo v revíri 

poľovnícku chatu, tzv. Mudroveckú 
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hájenku a v prenájme od Lesy SR,  š. p., má univerzita poľovnícku zrubovú chatu 

Hlavatovská. V revíri bolo vybudovaných niekoľko nových poľovníckych zariadení – posedy, 

soľníky a krmelce. V uplynulej poľovníckej sezóne  boli v tomto revíri zrealizované dve 

výučbové poľovačky na diviačiu zver. 

Druhým poľovným  revírom, kde 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. V minulom roku bola na tejto chate zrealizovaná rozsiahla oprava strechy, 

najmä kompletné odstránenie pôvodného náteru, odstránenie korózie, oprava oplechovania 

strechy a následné nanesenie základného a vrchného náteru. V  tomto revíri sme zrealizovali 

dve výučbové poľovačky na bažantiu zver pre študentov UVLF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tretím poľovným revírom je Zvernica Obora. Zvernica Obora je oplotená poľovná 

plocha o rozlohe necelých 500 ha, v ktorej sa venujeme intenzívnemu chovu danielej 

a muflonej zveri. V tomto revíri boli zrealizované poplatkové poľovačky na danieliu 

a mufloniu zver, bol  zrealizovaný  odchyt a predaj živej danielej zveri. V rámci praktického 

cvičenia pre našich aj zahraničných študentov 

bol zrealizovaný odchyt a následné veterinárske 

ošetrenie muflonej zveri. Pre skvalitnenia 

prostredia, hlavne zvýšenia úžitkovosti vo 

zvernici, bola vykonaná obnova pasienkov pre 

zver. Obnovených bolo 10 ha pasienkov, 

založený bol kvalitný porast lucerny na pastvu 

pre zver, ako aj na prípravu sena na zimné 

obdobie.  Vykonaná bola tiež príprava ďalších 5 

ha na obnovu v roku 2017. 
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Jazdecký areál UVLF v Košiciach  

 

Hlavným poslaním Jazdeckého areálu UVLF (JA UVLF) je vytvárať priestor pre 

pedagogickú a športovú činnosť, a to už od roka 1983. V roku 2016 bolo spolu v JA UVLF 

odučených 557 hodín, ktorých sa zúčastnilo spolu 1275 študentov. V JA UVLF sa realizovali 

najmä praktické cvičenia zo študijných predmetov zootechnika a technológia chovu zvierat, 

hygiena chovu zvuerat a welfare, epizootológia, všeobecná reprodukcia a pôrodníctvo, 

choroby koní, základy podkúvačstva a ortopedické podkúvanie koní, hipoterapia, výcvik a 

rehabilitácia koní, a jazdectvo. Predmetov s jazdeckou tematikou sa pravidelne zúčastňujú  

slovenskí aj zahraniční študenti všetkých študijných programov našej univerzity. Preventívne 

terapeutické úkony v JA UVLF ako sú dehelmintizácia a vakcinácia naďalej 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. 

V minulom roku sme pokračovali 

s čistením plôch od náletových drevín. Očistené 

plochy boli potom vyfrézované lesnou frézou, 

neprístupné časti boli vyčistené ručne. Na 

údržbu týchto plôch bol zakúpený nový mulčovač. Na uvedených plochách pribudli nové 

výbehy. S budovaním ďalších výbehov sa počíta aj v roku 2017.  

Stav zamestnancov JA UVLF k 31. 12. 2016 bol 10,5 zamestnanca. Stav koní k 31. 

12. 2016 bol 57 koní, z toho 37 súkromných koní, 7 koní v majetku PZ SR a 13 koní 

v starostlivosti UVLF. Je to maximálna kapacita JA UVLF. Do stáda 

majetku UVLF pribudol anglický plnokrvník Larionov, ktorý je po 

základnom výcviku využívaný pre študentov UVLF ale aj pre 

verejnosť v rámci jazdeckej školy.  

Najväčším a naďalej pretrvávajúcim problémom prevádzky 

JA UVLF je uskladňovanie a likvidácia konskej podstielky. 

Likvidácia je zabezpečovaná v spolupráci s ŠPP Zemplínska Teplica. 

Tento spôsob odstraňovania hnoja naráža na legislatívne aj technické 

prekážky.  

Športová činnosť v JA UVLF je zabezpečovaná 

prostredníctvom TJ Slávia UVLF. V parkúrových súťažiach sa 

najviac darilo Nine Nálepkovej (1. miesto majstrovstiev 

východoslovenskej oblasti v kategórii deti), MVDr. Vladimírovi Hurovi (2. miesto 

majstrovstiev východoslovenskej oblasti v kategórii seniori) a MVDr. Lucii Tarabovej. 

V drezúre sa v rámci východoslovenskej oblasti darilo Tereze Pollákovej (1. miesto 

majstrovstiev východoslovenskej oblasti v kategórii deti) a Alene Babjakovej (3. miesto 

majstrovstiev východoslovenskej oblasti v kategórii 

deti) a v senioroch Jaroslavovi Capuličovi (3. miesto 

majstrovstiev východoslovenskej oblasti).  

Voltížni jazdci TJ Slávia UVLF boli úspešní aj 

v roku 2016. Na majstrovstvách SR vo  voltíži získali 

jednu zlatú, jednu striebornú a dve bronzové medaily. 

Na domácich a zahraničných medzinárodných 

pretekoch dokázali 4-krát zvíťaziť. 

K nosným aktivitám organizovaným TJ Slávia 
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UVLF aj v roku 2016 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 (ÚVIK) poskytuje knižničné služby 

študentom, zamestnancom univerzity a ostatným užívateľom.  ÚVIK vykonáva knižnično-

informačné služby a pedagogicko-vzdelávaciu činnosť. Realizuje projekty na skvalitnenie 

vzdelávacieho procesu na UVLF, digitalizáciu knižničného fondu spolufinancovanú zo 

zdrojov EÚ, rovnako ako projekty na nákup študijnej literatúry z dotácie z Ministerstva 

kultúry SR a z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia. Spolupracuje tiež na 

projektoch KEGA a VEGA. 

Knižnično-informačné činnosti ÚVIK sú ovplyvňované nielen legislatívnymi 

zmenami, ale predovšetkým vývojom informačno-komunikačných technológií, e-learningom,  

zavádzaním digitalizácie. ÚVIK je  knižnično-informačným pracoviskom vybaveným 

výpočtovou a reprografickou technikou s prístupom na internet, preto poskytuje  moderné 

knižnično-informačných služby, buduje profesijnú databázu evidencie poznatkov z oblasti 

veterinárnej medicíny, farmácie a náuky o živočíchoch –  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 71 titulov zameraných na oblasť veterinárskej 

medicíny, hygieny potravín, farmácie, náuky o živočíchoch a kynológie. Z celkového počtu je 

58 zahraničných a 13 domácich titulov časopisov. 31 titulov získavame do fondu výmenou za 

vedecký časopis univerzity Folia Veterinaria, 27 titulov časopisov kúpou, 13 titulov darom. 

V porovnaní s rokom 2015 došlo k zníženiu  počtu odoberaných periodík z pôvodného 

počtu 88 na 71 titulov časopisov. Nové formy publikovania a prístupu k elektronickým 

informačným zdrojom majú zásadný vplyv na poskytované knižnično-informačné služby 

s dôrazom na budovanie vlastných inštitucionálnych repozitárov.  

V roku 2016 bol časopisecký fond rozšírený o 2 nové tituly časopisov Nature 

a Lekárnické listy. Vedecký časopis Folia Veterinaria vychádza okrem tlačenej aj 

v elektronickej forme vo vydavateľstve DeGruyter, je sprístupnený formou open access. 

V časopise sú publikované významné výsledky výskumných, grantových úloh vedeckých 

a vedecko-pedagogických pracovníkov univerzity.   
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Fond knižnice predstavuje 90 458 knižničných jednotiek s ročným prírastkom 1233 

knižničných jednotiek v roku 2016, z toho 7 e-bookov (elektronických kníh). Súčasťou 

knižničného fondu sú okrem kníh, periodík, audiovizuálnych a elektronických dokumentov aj 

záverečné a kvalifikačné práce. V roku 2016 bolo zaevidovaných 305 diplomových, 

8 rigoróznych, 100 bakalárskych, 25 dizertačných, 3 habilitačné 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 2016 bolo 

registrovaných 1 972 čitateľov, z toho 337 bol počet nových zaregistrovaných používateľov.  

V automatizovanom knižničnom systéme ARL bolo realizovaných 22 694 výpožičných 

služieb v čase otváracích hodín, ktoré sú v súlade s požiadavkami používateľov. 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.  V roku 2016 bolo 

zaslaných celkom 2 116 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. Databázy sú sprístupnené  do 31. 12. 2017. Zabezpečenie prístupov do kolekcie 

WOS je dôležité pre hodnotenie univerzity, akreditáciu a evalváciu ako aj hodnotenie 

vedecko-pedagogických zamestnancov univerzity. Z uvedených dôvodov je  pokračovanie 

projektu NISPEZ nevyhnutnou úlohou do ďalšieho obdobia rokov 2018 – 2023. 

Národná licencia EBSCO, ktorá sprístupňovala 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), skončila 31. 12. 2016. Kolekcia 

databáz bola významným informačným zdrojom pre študijný program farmácia. 

  Do fondu je zakúpená databáza CAB-abstract, ktorá je svojím zameraním na 

poľnohospodárstvo, lesníctvo, veterinárnu medicínu, hygienu potravín a ochranu životného 

prostredia dôležitá pre úzko špecializovanú cieľovú skupinu používateľov ÚVIK. Ďalšou 

zakúpenou licencovanou databázou je European Pharmacopoeia Online, verzia 8.2, európsky 

liekopis, dôležitý informačný zdroj pre študentov študijného programu farmácia. Cieľom 

ÚVIK je vybudovanie efektívneho systému využívania elektronických informačných zdrojov 

pre výskum a vývoj UVLF, zabezpečenie databáz Lexicom, Pharmacological abstract, Reaxys 

a iné. V roku 2016 bolo vypracovaných 255 rešerší podľa požiadaviek používateľov z EIZ 

dostupných v ÚVIK a zobrazených viac ako 5000 plných textov.  

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 

2016 bolo realizovaných 215 požiadaviek, z toho 63 žiadostí z partnerských inštitúcií a 152 

pre zamestnancov a študentov UVLF. 
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ÚVIK eviduje publikačnú činnosť a ohlasy vedecko-pedagogických pracovníkov 

a doktorandov UVLF.  V  roku 2016 bolo zaevidovaných 1304 záznamov  podľa kategórií 

publikačnej činnosti. Z celkového počtu bolo 718 záznamov exportovaných do Centrálneho 

registra evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) MŠ SR. Súčasťou publikačnej činnosti je 

priebežná evidencia ohlasov. V roku 2016 bolo zaevidovaných celkom 1203 ohlasov na 

pôvodné práce vedecko-pedagogických pracovníkov univerzity, z toho 1155 v časopisoch 

registrovaných vo WOS a Scopus.  

Dlhodobotrvajúcou úlohou knižnice je zvyšovanie informačnej gramotnosti 

používateľov prostredníctvom prednášok,  seminárov, 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 2016 prebiehala výuka v e-learningovom kurze 

základy vedeckej práce, ktorého sa zúčastnilo 30 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 pre 

vyžiadanie ISBN a zasielanie povinných výtlačkov do SNK Martin a UK Bratislava. 

 Nevyhnutnou súčasťou pedagogického procesu UVLF a vzdelávania študentov je 

poskytovanie študijnej literatúry. V roku 2016 bolo ponúknutých na predaj 333 titulov 

študijnej literatúry, z toho 44 v anglickom jazyku. 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 2016 

vydaných 21 titulov vysokoškolských učebníc, z toho 4 tituly v anglickom jazyku, 6 titulov 

učebných textov, z toho 2 v anglickom jazyku. Prémie za včasné odovzdanie 25 titulov 

vysokoškolských učebníc a učebných textov boli vyplatené 47 autorom v sume 6900,00 €. 

 ESAP má reprezentačné priestory na predaj a tlač študijnej a odbornej literatúry. 

Samoobslužná predajňa poskytuje osobný prístup zákazníkov – študentov k študijnej 

literatúre. Otváracie hodiny spĺňajú požiadavky a potreby študentov. 

 V priebehu roka 2016 vedenie UVLF schválilo  zriadenie internetového obchodu (e- 

shop) v ESAP. Na základe schválenia ESAP začalo textovú a grafickú prípravu e-shopu. 

Spracovalo 333 titulov študijnej literatúry a 120 druhov reklamných predmetov. Vypracovalo 

140 licenčných zmlúv. Podieľalo sa na príprave všeobecných obchodných podmienok pre 

predaj študijnej literatúry a reklamných predmetov i súhlasu so spracovaním a použitím 

osobných údajov.  E-shop začal svoju činnosť v ESAP l. 11. 2016, a tým sa rozšírila možnosť 

predaja  študijnej literatúry podľa jednotlivých študijných programov a autorov bez časového 

obmedzenia. Skvalitnil sa prístup k odbornej a vedeckej literatúre veterinárnym lekárom 

v praxi a všetkým záujemcom o študijnú literatúru vydávanú UVLF.  Zároveň sa poskytla  

prezentácia reklamných predmetov univerzity.  Do zriadeného e-shopu je potrebné naďalej  

vkladať postupne vydané tituly vysokoškolských učebníc a učebných textov, novinky 

študijnej literatúry tak, aby bol aktuálnym zdrojom poskytovania študijnej literatúry.      

 ESAP ponúka svoje služby na novoprenajatých tlačiarenských zariadeniach, a to 

čiernobielom Konica Minolta Bizhub press 1052 a farebnom Bizhub pro C 6000 L s rôznymi 

grafickými prípravnými prácami pre tlač. 
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 V roku 2016 boli spracované grafické práce: 25 vysokoškolských učebníc a učebných 

textov, 6 zborníkov, evalvačné správy, časopis Spravodajca UVLF, Ardo, Praktická príručka 

prváka, kalendár 2017, návrhy na reprezentáciu univerzity, bannery  pre zahraničné štúdium, 

pozvánky na veterinársky ples, vianočný koncert, otvorenie univerzitnej nemocnice, vizitky, 

diplomy, záložky, kalendáriky.  Zabezpečilo sa verejné obstarávanie na reklamné predmety 

s logom univerzity pre potreby prezentácie 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.  

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. 

Študenti v rámci ubytovania v ŠD môžu využívať: 

- spoločenské miestnosti: ŠD 1 – 6, ŠD 2 – 5 

- kuchynky: ŠD 1 – 19,  ŠD 2 – 10 (rozmerovo väčšie) 

- práčovne:  ŠD 1 – 7, ŠD 2 – 6 

- posilňovňu ŠD 2, miestnosť na odkladanie bicyklov (ŠD 1, ŠD 2) 

- priestory pre činnosť študentov v kluboch UVLF (Aqua Terra klubu, Flóra klubu, 

Kynologického klubu DARCO, Spolku košických študentov farmácie, IVSA, 

Včelárskeho klubu a TJ Slávia UVLF) 

Pracovnú miestnosť majú pridelenú aj členovia akademického senátu. V priestoroch 

ŠD pracuje aj redakcia časopisu ARDO a tiež internátne spoločenstvo sv. Františka z Assisi, 

ktoré využíva miestnosť v ŠD 1 a  priestory jedálne.  V celom objekte ŠD – UVLF (študovne, 

izby, klubovne) majú študenti zabezpečený prístup na internet. 

V rámci zlepšovania kvality ubytovania sa v roku 2016 zrekonštruovala posilňovňa 

v budove ŠD 2, kde bola položená špeciálna zvuková izolačná podlaha. Namontovalo sa nové 

osvetlenie. Miestnosť sa vymaľovala vrátane vykurovacích telies. Slúži širokej študentskej 

komunite, ktorá má posilňovňu v samospráve. Vykonala sa hygienická maľba izieb a chodieb. 

Zakúpili sa  nové váľandy, variče, závesy do spŕch, stoličky, písacie stoly, chladničky. 

K obnove inventára dochádza každoročne.  Z bezpečnostných dôvodov bolo zlepšené i 

osvetlenie areálu ŠD a vyasfaltované výtlky na parkovisku.  

 

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 umožňujúcim 

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 realizovaná 

praktická výučba v univerzitnej lekárni vedie 

k zosúladeniu výchovy študentov s lekárenskou 

praxou, študentom vytvára podmienky na 

naučenie sa ovládania všetkých činností, ktoré sa 
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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.  

 

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 welfare 

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. 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 realizáciu experimentov na zvieratách v rámci svojich vedecko-výskumných 

aktivít ako aj v rámci spolupráce s inými univerzitnými a vedeckými inštitúciami. Na 

udržanie akreditácie na základe aktuálnej právnej úpravy bude potrebné vykonať úpravy 

a vybavenie experimentálneho zariadenia. 
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X. ROZVOJ UVLF V KOŠICIACH 

 

Oblasť rozvoja univerzity bola napĺňaná úlohami projektového oddelenia a oddelenia 

prevádzky a investícií. Zameranie činnosti projektového oddelenia pokračovalo v roku 2016 

v implementácii schválených projektových návrhov programového obdobia 2007 – 2013, 

podporených nenávratnými finančnými  príspevkami zo zdrojov štrukturálnych  fondov EÚ 

(ŠF EÚ), štátneho rozpočtu (ŠR SR) a vlastných zdrojov (VZ) univerzity a zároveň ostatných 

finančných  grantov (EHP, LIFE+),  a nieslo sa hlavne v znamení ukončovania financovania 

zazmluvnených projektových návrhov predložením záverečných žiadostí o platbu vrátane 

absolvovania záverečných monitorovacích kontrol obstaraného hmotného a nehmotného 

investičného majetku,  zohľadňujúc Systém finančného riadenia ŠF EÚ a ukončenie pomoci 

pravidlom „n+2“ a „n+3“ (t. j. rok 2014, 2015 a 2016 –  finančné ukončenie implementácie 

projektov). Zároveň boli poskytovateľovi nenávratných  finančných príspevkov – Výskumnej 

agentúre MŠVVaŠ SR – zaslané 4 záverečné monitorovacie správy končiacich projektov, 

ktoré boli v I. štvrťroku 2016 aj schválené. Prebiehalo tiež monitorovanie tzv. „obdobia 

udržateľnosti projektov“ formou predkladania následných monitorovacích správ, celkovo 

bolo podaných 7 týchto správ.  

           V zmysle uvedených skutočností projektové oddelenie pripravilo v I. štvrťroku 2016 

tri záverečné žiadosti o platbu – refundácie.  Po ich schválení v I. a II. štvrťroku roka 2016 sa 

do rozpočtu univerzity vrátili vopred vynaložené finančné prostriedky vo  finančnom  objeme 

474 881,91 €, a to z projektu IKT 5.1/04 – kód ITMS: 26250120057, názov projektu: 

„Zvýšenie kvality vzdelávania na UVLF v Košiciach rekonštrukciou výukových priestorov, 

dobudovaním infraštruktúry a IKT“ – záverečná ŽoP č. 26250120057631 v sume 352 190,10 

EUR, z projektu IKT 5.1/05 – kód ITMS: 26250120069, názov projektu: „Skvalitnenie 

vzdelávacieho procesu na UVLF stavebnými úpravami, digitalizáciou knižničného fondu 

a vybudovaním IKT učebne biomedicínskej analytiky“ – záverečná ŽoP č. 26250120069615 

v sume 75 645,75 €  a z projektu Medipark Košice – kód ITMS: 26220220185, názov 

projektu: „Univerzitný vedecký park  –  Medipark Košice“ –  záverečná ŽoP  č. 

26220220185660  v sume 47 046,06 €. 

    V roku 2016 boli implementované aj pokračujúce projekty. Pokračovala 

implementácia  „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 Ochrana dravcov na Slovensku), 

ktorého finančné prostriedky pomohli zrekonštruovať rozlietavaciu voliéru v Účelovom 

zariadení pre chov a choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach. 

Rovnako sa pokračovalo v projekte „Posilnenie spolupráce medzi UVLF v Košiciach 

a UiN v Bodø pri tvorbe spoločného študijného programu a mobilitách“ (projekt č. SK06-IV-

02-012) v rámci vyhlásenej výzvy EEA/EHP – SK 06. Dňa 19. 8. 2016 sa konala záverečná 

konferencia k projektu na Fakulte biologických vied a akvakultúry, Nord Universitet Bodø 

v Nórsku. Cieľom  záverečnej konferencie bolo vyhodnotenie aktivít projektu. V rámci 

aktivity 1 sa realizovala príprava spoločného doktorandského ŠP zdravie a welfare vodných 

živočíchov. Výstupom aktivity je akreditačný spis, pripravený na predloženie Akreditačnej 

komisii. V rámci prípravy ŠP sa okrem iného uskutočnili 4 spoločné pracovné stretnutia, dve 

v Košiciach a dve v Bodø. Aktivita 2 zahŕňala  prípravu inovatívnej metódy výučby. Na 

partnerskej Nord Universitet bola v rámci spoločného bakalárskeho ŠP náuka o živočíchoch 

(Animal Science) v spolupráci s doc. RNDr. Janou Staničovou, PhD., zavedená nová virtuálna 

metóda výučba predmetu biofyzika, spočívajúca v  natočení a umiestnení prednášok do 

špeciálneho modulu Fronter na webovej stránke Nord, ktorý slúži študentom na výučbu a 

komunikáciu s vyučujúcimi. Súčasne prednášajúca vyhľadala vhodné záznamy z internetovej 
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ponuky, ktoré slúžia na prehĺbenie a lepšie pochopenie virtuálne odprednášanej problematiky. 

Na to, aby si študenti lepšie upevnili a precvičili nadobudnuté vedomosti, boli vytvorené 

otázky prislúchajúce ku každej jednotlivej problematike. Doc. RNDr. Jana Staničová, PhD., 

sa v rámci prípravy tejto vyučovacej metódy zúčastnila mobility na Nord Universitet 

v mesiaci máj 2016. Aktivitou 3 boli  intenzívne kurzy pre študentov a doktorandov. Nord  

Universitet zorganizovala štrnásťdňový pilotný intenzívny kurz pre študentov UVLF. 

Zúčastnili sa ho štyria študenti UVLF. UVLF  zorganizovala jeden takýto kurz pre 

doktorandov z Nord Universitet a zúčastnili sa ho traja doktorandi z Nórska.  

Pokračoval tiež projekt v rámci výzvy EEA/EHP – SK06, zameraný na mobilitu 

doktorandov a akademických pracovníkov, ktorého hlavným cieľom je rozšírenie bilaterálnej 

inštitucionálnej spolupráce medzi UVLF  a Nordlandskou univerzitou v Bodø (UiN v Bodø) 

prostredníctvom zvýšenia mobilít doktorandov a akademických pracovníkov. 

Projektové oddelenie tiež riešilo desať  projektov  financovaných  pod OPVaV 

(Operačný program Výskum a vývoj) a dva projekty pod OPV (Operačný program 

Vzdelávanie) schválených v programovom období 2007 – 2013, ktoré sa nachádzali v štádiu 

udržateľnosti s povinným päťročným následným monitorovaním. 

Nakoľko v kompetencii projektového oddelenia bola aj technická a právna podpora 

projektov financovaných z národných zdrojov ŠR SR, riadených Agentúrou na podporu 

výskumu a vývoja, reagovalo projektové oddelenie na vyhlásenú výzvu Agentúry APVV zo 

dňa 12. 9. 2016 právnou a administratívnou podporou (v prílohe je pripojený tabuľkový 

prehľad podaných projektov v roku 2016 a tabuľkový prehľad projektov APVV, ktoré 

pokračovali v realizácii v roku 2016). 

Podpora investične orientovaných projektov zo ŠF EÚ znamenala pre univerzitu 

v roku 2016 iniciovanie kolaudačných rozhodnutí o užívaní stavby v areáli UVLF. Jednalo sa 

najmä o pavilón P 40 – Univerzitná veterinárna nemocnica – Chirurgia a PGA malých zvierat 

zaradený do užívania na základe kolaudačného rozhodnutia č. MK/A/2017/03472-09/I/STS 

zo dňa 13. 1. 2017, s právoplatnosťou od 18. 1. 2017, pavilón P 19 – Klinické ustajňovacie 

priestory zaradený do užívania na základe kolaudačného rozhodnutia č. A/2016/09450-

04/I/SEL zo dňa 28. 4. 2016, s právoplatnosťou od 6. 5. 2016 a interiérové úpravy – pavilónu 

P 34 – výmena okien a rekonštrukcia auly. 

Príprava nových projektových návrhov v roku 2016 sa zamerala na oblasť rozvoja 

materiálno-technických podmienok  pre výchovno-vzdelávaciu, vedecko-výskumnú 

a klinickú činnosť. V roku 2016 boli podané nasledovné projekty: 

- projekt „Znižovanie energetickej náročnosti  pavilónu č. 17 v Košiciach“ v rámci 

Operačného programu Kvalita životného prostredia  na zníženie energetickej náročnosti 

verejnej budovy – Pavilónu P 17 vo výške oprávnených výdavkov projektu 1 180 348,09 €,       

- projekt na zriadenie Centra klinických zručností a zlepšenie podmienok praktickej výučby 

na Klinike koní v rámci podprogramu 077 13 cez žiadosť o dotáciu prostredníctvom 

MŠVVaŠ SR na rozvoj vysokých škôl vo výške oprávnených výdavkov projektu 

109 000,00 €,  

- projekt Zriadenie e-learningového vzdelávania v študijných programoch vyučovaných 

v anglickom jazyku na UVLF v rámci žiadosti o dotáciu cez MŠVVaŠ SR na 

internacionalizáciu vysokých škôl vo výške oprávnených výdavkov projektu  449 987,78 

€,  

- projekt v rámci Operačného programu Výskum a inovácie –  dofinancovanie II. fázy 

implementácie projektu Medipark Košice – finančné krytie výdavkov za nábytok, trezor, 

stoličky a KTIVI (komplexnej technickej a informačnej databázy univerzitného vedeckého 

parku) do objektu novopostavenej univerzitnej veterinárnej nemocnice, pričom oprávnené 

výdavky pre II. fázu boli v sume 995 345,32 €, 
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- projekt Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne  – 

OPENMED v rámci výzvy OPVaI – VA/DP/2016/1.2.1. – 03 –  Podpora dlhodobého 

strategického výskumu 4 – 7 rokov v oblastiach špecializácie RIS 3 SK, s plánovanou 

celkovou výškou oprávnených výdavkov v sume 37 373 844,84 €, kde je hlavný partner 

UPJŠ Košice a vedľajšími partnermi sú UVLF, TUKE, NbÚ SAV, Nemocnica Košice-

Šaca a. s. 1. súkromná nemocnica, Advanced Diagnostic Focus, s. r. o. (participácia UVLF 

na celkovom rozpočte v sume 3 349 953,30 €), 

- projket Personalizovaná nefarmakologická terapia humánnych a animálnych 

neurodegeneračných ochorení mozgu ischemicko – diabetickej polyneuropatie v rámci 

výzvy OPVaI – VA/DP/2016/1.2.1. – 03 –  Podpora dlhodobého strategického výskumu 4 

– 7 rokov v oblastiach špecializácie RIS 3 SK, s plánovanou celkovou výškou oprávnených 

výdavkov v sume 18 332 824,53 €, kde je hlavný partner UVLF s participáciou v sume 

13 235 390,13 € a vedľajšími partnermi sú Nemocnica Šaca, Centrum Memory, n. o.,  

a SAV NiU, 

- projekt v rámci rozvoja vedecko-výskumnej činnosti podaným projektovým návrhom 

podľa Výzvy OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1 – 02 – Podpora priemyselných výskumno- 

vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK s názvom projektu Funkčne 

gradované biomateriály na regeneráciu chrupkového tkaniva, s plánovanou celkovou 

výškou oprávnených výdavkov 6 999 938,54 €, pričom hlavný partner  je Nemocnica 

Košice-Šaca, a. s. 1. súkromná nemocnica a vedľajšími partnermi sú UPJŠ Košice a ÚMV 

SAV (participácia UVLF na celkovom rozpočte je v sume  2 875 238,25 €).  

 

Okrem oblasti projektov sa realizovali aj iné činnosti, ktoré prispeli k rozvoju 

univerzity. Pavilóny 19 a 40 boli vybavené nábytkom v sume takmer 150 000 €. Realizovali 

sa tiež práce na pavilóne 19, kde sa jednalo sa najmä o kladkostroje, montáž kovových brán, 

fóliovanie okien, montovanie hadíc, uchytenie plastových vakov na spúšťanie krmiva 

a podobne. Pavilón 19 aj 40 boli tiež vybavé dezinfekčnými a hygienickými  prípravkami v 

súlade so schválenými  dezinfekčnými plánmi UVLF, aplikačnými prostriedkami  

a kompaktnými upratovacími vozíkmi s použitím tzv. farebného systému. V priebehu mesiaca 

júl a august boli uskutočnené práce na vytvorení izolačných boxov pre kone, ktoré boli 

nevyhnutné na úspešné ukončenie procesu medzinárodnej evalvácie. V priebehu roka bol 

zakúpený nový autobus v hodnote 177 000 €, dve osobné autá v celkovej hodnote takmer 60 

000 € a traktor na účelové zariadenie v Rozhanovciach v hodnote 42 000 €. Nefunkčné RTG 

na klinike malých zvierat bolo vyriešené obstaraním nového RTG prístroja na nepriamu 

digitalizáciu. V súvislosti s odstraňovaním deficiencií sa realizovalo nasadenie anglickej 

verzie systému ProVet a bol zakúpený chladiaci príves na kadáver veľkých zvierat. 

V oblasti rekonštrukcií bolo realizované množstvo drobných prác okrem iného drobná 

údržba v Klube AQUA TERRA, v pavilóne P 8, oprava výtlkov, úprava areálu, odstránenie 

porušenej atiky na P 26, odstránenie zatekania do P 26 a koncom roka sa začala aj masívna 

rekonštrukcia WC a kuchyniek v jednom krídle študentských domovov. 

Novinkou podporujúcou rozvoj univerzity boli v rozpočte na rok 2016 prvýkrát 

pridelené finančné prostriedky na klinické služby, zvýšenie sumy na bodové hodnotenie 

tvorivých pracovníkov a pridelenie finančných prostriedkov pre Internú grantovú agentúru 

UVLF. 

Za zmienku stojí aj skutočnosť, že UVLF prvýkrát organizačne zabezpečovala 

v dňoch 23. –  24. 6. Klub kvestorov VVŠ a ŠVŠ, ktorý sa konal v Tatranskej Lomnici. Klub 

kvestorov zasadá približne štyrikrát ročne a rieši aktuálne otázky riadenia a financovania 

vysokých škôl. Účastníkov Klubu kvestorov organizovaného UVLF privítal aj prorektor prof. 

MVDr. Jozef Nagy, PhD., ktorý priblížil kvestorom našu univerzitu. Na podujatí za zúčastnilo 

16 kvestorov verejných vysokých škôl a zástupcovia MŠVVaŠ SR – Ing. Eva Bizoňová, 
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generálna riaditeľka sekcie financovania a rozpočtu, Ing. Beáta Gondárová, riaditeľka odboru 

financovania vysokých škôl, Mgr. Jozef Jurkovič, generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl, 

vedy a výskumu, a Ing. Ľubomír Bača, zástupca MŠVVaŠ SR pre implementáciu systému 

SAP Sofia. 

V mesiaci máj 2016 bol vykonaná rekultivácia pôdy časti areálu za farmaceutickým 

pavilónom, ktorá bude využívaná na účely pestovania liečivých rastlín, oddychovú zónu 

a výbehy pre kone. Rekultivácia pôdy bola vykonaná za pomoci pracovníkov Školského 

poľnohospodárskeho podniku, n. o., Zemplínska Teplica za pomoci výkonnej 

poľnohospodárskej techniky.  
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XI. MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY UVLF V KOŠICIACH 

 

UVLF sa v roku 2016 aktívne zapájala a intenzívne rozvíjala medzinárodné aktivity v 

oblasti veterinárskeho vzdelávania z celoštátneho i medzinárodného hľadiska. 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, Veterinárskou univerzitou v Budapešti, 

Veterinárskou 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 

2016), 12. – 13. 5. 2016 v Štokholme (Švédsko). 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 MVDr. 

Martin Tomko, PhD. Univerzita je aktívne zapojená do evalvačného a akreditačného 

európskeho procesu, na základe ktorého sa v priebehu septembra 2016 konala v poradí druhá 

návšteva členov komisie ECOVE (European Committee of Veterinary Education) na UVLF, 

výsledkom ktorej bolo získanie statusu evalvovaná a akreditovaná univerzita, čím sa UVLF 

zaradila medzi 12 najlepších veterinárnych univerzít v Európe. 

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 je podpora  mobilít v rámci programu CEEPUS. 

Zástupcovia  škôl sa pravidelne každoročne stretávajú a podieľajú sa na organizácii 

odborných a vedeckých podujatí. V akademickom roku 2015 – 2016 sa uskutočnilo 

pravidelné stretnutie koordinátorov VetNEST/CEEPUS k výmenným programom CEEPUS 

dňa 10. 6. 2016 v Záhrebe. Zasadnutia sa zúčastnili zástupcovia veterinárskych vysokých škôl 

z Viedne, Záhrebu,  Ljubljany, Budapešti a Košíc ako riadnych členov VetNEST-u, ako aj zo 

Sarajeva, Skopje a Belehradu ako spolupracujúcich pozorovateľov. Za UVLF sa zasadnutia 

zúčastnil prorektor UVLF MVDr. Martin Tomko, PhD. Dôležitým bodom programu bolo 

stanovenie termínu organizácie Annual VetNEST stretnutia  v Šibeniku, Chorvátsko. 

Pravidelné každoročné stretnutie predstaviteľov veterinárskych vysokých škôl – členov 
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VetNEST –  sa uskutočnilo v dňoch 19. – 22. 10. 2016 v Šibeniku, ktorého bolo  zhodnotenie 

činnosti združenia za predchádzajúce obdobie, nastavenie rámca ďalšej spolupráce a voľba 

nového prezidenta VetNEST. Zasadnutia sa zúčastnili zástupcovia veterinárskych vysokých 

škôl zapojených do tohto programu 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., doc. MVDr. 

Oskar Nagy, PhD., a MVDr. Martin Tomko, PhD. 

V dňoch 28. –  30. 9. 2016 sa zástupcovia univerzity, rektorka prof. MVDr. Jana 

Mojžišová, PhD., a prorektor prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., zúčastnili na VUA General 

Meeting 2016 v Gȍdȍlȍ, Maďarsko, v dňoch 19. – 20. 9. 2016, kde boli zhodnotené aktivity 

predchádzajúceho roku a 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 nielen 

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 Európskej asociácie univerzít (EUA Annual Conference 2016) 7. – 8. 4. 

2016, Galway (Írsko) už ako riadny člen EUA. Obdobne v roku 2016 sa UVLF stala riadnym 

členom Európskej asociácie farmaceutických fakúlt.  

UVLF má trvalé bilaterálne dohody s dvomi desiatkami vzdelávacích inštitúcií v 

zahraničí. Jedná sa o spoluprácu vo vede a výskume, v pedagogickej oblasti  

a v personálnej výmene odborníkov univerzít. V priebehu roka 2016 bolo  uzatvorených 6 

medzinárodných zmlúv o spolupráci s viacerými inštitúciami z Poľska (2), Maďarska (1), 

Belgicka (1), Číny (1) a 1 multilaterálna rámcová dohoda na vytvorenie siete výskumu 

a vzdávania v rámci Višegrádskej štvorky a pridružených krajín (Ukrajina, Rumunsko, 

Chorvátsko).  

Mimoriadne významná sa ukazuje najmä mnohoročná spolupráca s Nord University 

v Bodø, Nórsko, ktorá sa prejavila  vo viacerých oblastiach ako veľmi plodná. Od roku 2010 

sa realizuje spoločný bakalársky študijný program Animal Science v anglickom jazyku 

a v roku 2016 sa riešili 2 spoločné medzinárodné projekty (Tabuľka č. 20, projekty 3, 4). 

V rámci medzinárodnej vedeckej spolupráce a bilaterálnych projektov v priebehu roku 

2016 UVLF absolvovali 1- až 3-mesačné vedecké pobyty dvaja výskumní pracovníci 

z Chorvátska a po jednom pracovníkovi z Talianska, Nórska a Španielska. 

 



99 
 

XII. SYSTÉM KVALITY 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že prioritou UVLF je dosahovanie čo najvyššej kvality vo 

všetkých oblastiach jej činnosti, UVLF sa pravidelne zúčastňuje hodnotení úrovne svojej 

kvality tak na úrovni národnej, ako aj medzinárodnej.  

 

a. Manažment vysokej školy 
Okrem národného hodnotenia kvality založenom na hodnotení úrovne vedecko-

výskumnej činnosti, hodnotenej Akreditačnou komisiou (ďalej len AK) v rámci komplexnej 

akreditácie s nadväzným hodnotením úrovne poskytovaných študijných programov a 

udeľovania spôsobilostí uskutočňovať habilitačné konania a inauguračné pokračovania 

v príslušných študijných odboroch, sa UVLF v roku 2016 už tretíkrát zapojila do súťaže 

Národná cena SR za kvalitu podľa modelu CAF (Pozri kapitolu II) a  získala ocenenie 

zlepšenia výkonnosti organizácie súťaže Národná cena za kvalitu 2016 v kategórii C 

(organizácie verejného sektora) (Obr. 1).  

 

Obr. 1 Ocenenie UVLF v Košiciach v rámci súťaže Národná cena zakvalitu 2016  

podľa modelu CAF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na úrovni medzinárodnej je univerzita prísne hodnotená Európskym združením 

inštitúcií pre veterinárske vzdelávanie (EAEVE) v spolupráci s Federáciou veterinárnych 

lekárov Európy (FVE) v rámci evalvácie vysokoškolských inštitúcií poskytujúcich 

vzdelávanie v oblasti veterinárskej medicíny (Pozri kapitolu II). V roku 2016 bola UVLF už 

tretíkrát evalvovaná a prvýkrát v histórii je zaradená do zoznamu inštitúcií, ktoré sú zároveň 

evalvované a akreditované, čím sa zaradila k doteraz 11-tim európskym inštitúciám (z 96 

členov EAEVE).  

V roku 2016 bol na základe odporúčania expertov EAEVE zmenený:  

- názov komisie z predchádzajúceho názvu „Komisia pre hodnotenie kvality v systéme CAF 

(Common Assessment Framework)“ na „Komisia pre hodnotenie kvality“ (od 2. 2. 2016), 

- počet študentov v Komisii pre hodnotenie kvality (zvýšenie); v predchádzajúcom období 

bol počet členov komisie 12, z toho 1 študent (8,33 %), v súčasnosti (od 2. 2. 2016) je 

počet členov komisie 21, z toho 6 študentov (28,57 %).   

 

V súlade s odporúčaniami tímu expertov vykonávajúcich medzinárodnú akreditáciu 

UVLF bol spracovaný a schválený návrh novely vnútorného predpisu č. 57 Vnútorný systém 
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kvality na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. V súlade s európskym 

rámcom hodnotenia kvality v oblasti vysokoškolského vzdelávania, UVLF vykonáva 

hodnotenie kvality založené na vykonávaní formálnych postupov obsahujúcich kompletný 

kvalitatívny cyklus (PDCA – Planning, Doing, Checking, Acting). 

Na základe vnútorného predpisu UVLF v Košiciach č. 57 – Vnútorný systém kvality 

na UVLF v Košiciach, Dlhodobého zámeru UVLF na roky 2012 – 2017 a SWOT analýzy 

bola spracovaná Výročná správa o kvalite UVLF v Košiciach za akademický rok 2015/2016. 

Výročná správa o kvalite UVLF v Košiciach hodnotí kvalitu v oblastiach výchovno-

vzdelávacej činnosti, vedecko-výskumnej činnosti, klinickej činnosti a ostatných činností. 

Výročná správa o kvalite UVLF v Košiciach za akademický rok 2015/2016 bola 

v súlade s  vnútorným predpisom UVLF v Košiciach č. 57  prerokovaná a pripomienkovaná 

Vedeckou radou UVLF, bola predložená na pripomienkovanie Správnej rade UVLF 

a schválená Akademickým senátom UVLF. 

UVLF v Košiciach priebežne plní úlohy stanovené v Dlhodobom zámere UVLF na 

roky 2012 – 2017. Od januára 2017 je potrebné začať s analýzou celkového plnenia 

dlhodobého zámeru a prípravou Dlhodobého zámeru UVLF na roky 2018 – 2023. 

Univerzita sa v roku 2016 riadila schváleným rozpočtom. Skutočné náklady v hlavnej 

činnosti boli voči plánovaným nákladom o 40 432 € vyššie, v podnikateľskej činnosti boli 

skutočné náklady voči plánovaným o 113 283 € nižšie. Celkovo plánované náklady vo výške 

19 988 321 € poklesli na skutočných 19 915 470 €. Celkové výnosy dosiahli výšku 20 269 

129 € a voči plánovaným výnosom išlo o pokles vo výške 43 721 €. Plánovaný výsledok 

hospodárenia na základe plánu nákladov a výnosov bol dodržaný, pričom došlo k jeho 

miernemu nárastu na úroveň 350 000 € pred zdanením. Novinkou v rozpočte na rok 2016 boli 

pridelené finančné prostriedky na klinické služby, zvýšenie sumy na bodové hodnotenie 

tvorivých pracovníkov a pridelenie finančných prostriedkov pre Internú grantovú agentúru 

UVLF. 

Zámer ušetriť na externých prepravcoch sa podarilo vyriešiť nákupom nového 

autobusu. V oblasti ďalšej úspory energií bolo realizované pravidelné preregulovanie 

vykurovacieho systému a pristúpilo sa aj k projekčnému riešeniu energetickej náročnosti 

pavilónu P 17, ktoré vyústilo do podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 

realizáciu opatrení, ktoré budú viesť k ďalšej úspore energií v pavilóne P 17. Je potrebné 

konštatovať, že oproti plánovaným nákladom na spotrebu energie vo výške 1 100 000 Eur bol 

zaznamenaný v roku 2016 pokles nákladov na energie o 47 488 €, čo je úspora vo výške  

4,31 %. 

Vo februári začalo svoju činnosť oddelenie pre verejné obstarávanie, ktoré bolo 

presunuté do čiastočne rekonštruovaných priestorov v pavilóne P 4. Vzhľadom na 

organizačné vytvorenie oddelenia verejného obstarávania pristúpila univerzita k procesu 

ďalších zmien v systéme verejného obstarávania a prešla aj na elektronický systém zadávania 

zákaziek a plánovania verejného obstarávania, čím sa ešte viac zvýšila transparentnosť 

verejného obstarávania. 

 

b. Vzdelávanie 

Vedecká rada UVLF v súlade s § 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z.  

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom zasadnutí dňa 18. 

10. 2016 hodnotila úroveň výchovno-vzdelávacej činnosti UVLF za akademický rok 

2015/2016. Úroveň výchovno-vzdelávacej činnosti bola hodnotená Vedeckou radou UVLF 

(14. 12. 2016) aj ako súčasť Výročnej správy o kvalite UVLF v Košiciach za akademický rok 

2015/2016. V zmysle politiky riadenia kvality na UVLF a ustanovení vnútorného predpisu 

UVLF č. 57 (Vnútorný systém kvality na UVLF v Košiciach) je hodnotenie kvality 

výchovno-vzdelávacej činnosti rozdelené do nasledujúcich štyroch oblastí: 



101 
 

- hodnotenie výsledkov štúdia, 

- hodnotenie študijných predmetov študentmi, 

- hodnotenie pedagógov študentmi a 

- bodové hodnotenie tvorivých pracovníkov v pedagogickej oblasti. 

 

Hodnotenie kvality vzdelávania študentmi  formou anonymných dotazníkov 

 

V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov študent má právo sa vyjadriť ku kvalite výučby a o učiteľoch. Študent  

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 2015/2016 sa uskutočnilo hodnotenie predmetov a pedagógov 

prostredníctvom on-line dotazníka zverejneného v univerzitnom informačnom systéme (AIS). 

Anonymita hodnotiacich študentov je zaručená a zostáva na študentovi, či túto možnosť 

využije. Možnosť hodnotiť pedagogický proces využilo len minimum študentov (77 študentov 

v zimnom semestri a 16 študentov v letnom semestri). V zimnom semestri bolo hodnotených 

66 pedagógov a  86 predmetov. V letnom semestri bolo hodnotených 24 študijných 

predmetov a 29 pedagógov. Pre zvýšenie návratnosti dotazníkov vedenie univerzity prijalo 

opatrenie – od akademického roku 2016/2017 umožnilo vykonať hodnotenie vyplnením 

dotazníka v printovej  forme. 

      Okrem tohto dotazníka mali všetci študenti možnosť vyhodnotiť priebeh 

pedagogického procesu a svojich učiteľov aj využitím anonymného hodnotenia QR kódom. 

 

Hodnotenie úspešnosti štúdia 

 

V akademickom roku 2015/2016 prekročilo štandardnú dĺžku štúdia 137 študentov, čo 

predstavuje 7,91 %  z celkového počtu študentov v slovenskom jazyku. V jednotlivých 

študijných programoch počet a podiel z celkového počtu študentov v danom študijnom 

programe je nasledovný: 

- v ŠP BKaP-DF 15 študentov, čo predstavuje 20,27 %, 

- v ŠP K-DF 6 študentov, čo predstavuje 7,89 %, 

- v ŠP K-ExF 0 študentov, čo predstavuje 0,00 %, 

- v ŠP TaKP-DF 1 študent, čo predstavuje 3,12 %, 

- v ŠP VVL 56 študentov, čo predstavuje 8,02  %, 

- v ŠP HP 11 študentov, čo predstavuje 10,47 %, 

- v ŠP F 47 študentov, čo predstavuje 7,14 %. 

 

V akademickom roku 2015/2016 celkový počet študentov študujúcich v anglickom 

jazyku, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia, bol 19, čo predstavuje 6,88 %  z celkového 

počtu študentov študujúcich v anglickom jazyku. Podľa jednotlivých študijných programov 

počet a podiel z celkového počtu študentov v danom študijnom programe je nasledovný: 
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- v ŠP VVL v anglickom jazyku 18 študentov, čo predstavuje 7,96 %, 

- v ŠP NoŽ 1 študent, čo predstavuje 2,00 % v danom študijnom programe.  

 

Na treťom stupni vysokoškolského štúdia v akademickom roku 2015/2016 nesplnili 

podmienky 3 doktorandi (2,09 %), štandardnú dĺžku prekračovali 9 študenti (6,29 %) a 3 

študenti zanechali štúdium (2,79 %). 

 

c. Tvorivá činnosť 
Vedecká rada UVLF v súlade s § 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z.  

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom zasadnutí dňa 6. 7. 

2016 hodnotila úroveň vedecko-výskumnej činnosti UVLF za akademický rok 2015/2016. 

V zmysle politiky riadenia kvality na UVLF a ustanovení vnútorného predpisu UVLF 

č. 57 (Vnútorný systém kvality na UVLF v Košiciach) je hodnotenie kvality vedecko-

výskumnej činnosti rozdelené do nasledujúcich oblastí: 

- hodnotenie grantovej úspešnosti jednotlivých pracovísk a 

- bodové hodnotenie tvorivých pracovníkov v publikačnej činnosti. 

 

Bola hodnotená úspešnosť v získavaní grantov APVV, VEGA, KEGA a bilaterálnych 

grantových úloh, ako aj množstvo finančných prostriedkov získaných na ich riešenie. Tieto 

údaje boli prepočítané na jedného tvorivého pracovníka, pričom bol grant pripočítaný tomu 

pracovisku, na ktorom pôsobí zodpovedný riešiteľ grantovej úlohy. 

Bodové hodnotenie tvorivých pracovníkov má na UVLF dlhoročnú tradíciu, ktorá 

siaha do roku 1998. Od uvedeného času prešlo revíziou a v roku 2015, najmä s ohľadom na 

výsledky vedecko-výskumnej činnosti v jednotlivých oblastiach výskumu na UVLF, bolo 

schválené nové bodové hodnotenie tvorivých pracovníkov, ktoré reflektuje aktuálne kritériá 

Akreditačnej komisie SR.  

 

d. Hodnotenie ostatných činností 

V zmysle politiky riadenia kvality na UVLF a ustanovení vnútorného predpisu UVLF 

č. 57 je hodnotenie kvality klinickej činnosti rozdelené do nasledujúcich dvoch oblastí: 

- monitorovanie spokojnosti klientov s poskytovanými službami na klinikách 

univerzity a 

- vyhodnocovanie spokojnosti klientov s poskytovanými službami na klinikách 

univerzity a prijímanie opatrení. 

 

V rámci procesu hodnotenia kvality vedenie UVLF pripravilo dotazníky, realizovalo 

a vyhodnotilo dva dotazníkové prieskumy, a to „Názory zamestnancov UVLF v Košiciach“ a  

„Úroveň využívania IKT zamestnancami, Účasť a úspešnosť vo vzdelávaní zamestnancov, 

Frekvencia odmeňovania jednotlivcov a tímov“.  

V súlade s vnútorným predpisom č. 57 Vnútorný systém kvality na UVLF v Košiciach 

(Príloha č. 2 bod 4) na dosiahnutie hlavného cieľa vnútorného systému kvality patrí medzi 

základné nástroje pre oblasť ostatných činností hodnotenie zamestnancov vedúcim 

zamestnancom. Na základe uvedených skutočností UVLF zaviedlo  ročné hodnotenie 

zamestnanca vedúcim zamestnancom. Vedúci zamestnanec vykonal hodnotenie 

v elektronickom formulári pridelením bodovej hodnoty v jednotlivých hodnotených 

kritériách, oboznámil hodnoteného zamestnanca s jeho hodnotením, prípadne navrhol plán 

rozvoja zamestnanca na najbližšie obdobie. Vytlačený a podpísaný formulár vedúcim 

zamestnancom a hodnoteným zamestnancom bol odovzdaný prorektorovi pre rozvoj školy 

a hodnotenie kvality. 
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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 55 298 1112 

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 

 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 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. UVLF je monofakultná univerzita a nečlení sa na fakulty. 

Správa o činnosti UVLF v Košiciach zaznamenáva najdôležitejšie fakty zo života 

univerzity v roku 2016 v štruktúre predpísanej MŠVVaŠ SR. 

Univerzita je členom viacerých združení, ktorých cieľom je aj koordinácia rôznych 

aktivít v oblasti medzinárodných vzťahov univerzít. UVLF bola v marci 2016 prijatá za člena 

Európskej asociácie farmaceutických fakúlt a v apríli 2016 za člena Európskej asociácie 

univerzít. 

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. UVLF odstránila nedostatky vyplývajúce z návštevy tímu expertov  v roku 2015 

a v roku 2016 požiadala o opakovanú návštevu (26. – 28. 9. 2016). Tím expertov EAEVE 

konštatoval, že všetky závažné nedostatky boli odstránené tak v štádiu 1 (evalvácia), ako aj 

v štádiu 2 (akreditácia) a univerzita dosiahla štatút evalvovanej a akreditovanej (Approval & 

Accreditation), čím sa zaradila  k doteraz 11 európskym  školám (z celkového počtu 96) 

poskytujúcim veterinárske vzdelávanie, ktoré získali status evalvovanej a akreditovanej 

vysokej školy. 

UVLF sa v roku 2016 už tretíkrát  zapojila do súťaže Národná cena SR za kvalitu 

podľa modelu  CAF organizovanej Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. 

V predchádzajúcich dvoch ročníkoch (2012 a 2014) získala UVLF ocenenie za zapojenie sa 

do súťaže, v roku 2016 získala ocenenie zlepšenia výkonnosti organizácie súťaže Národná 

cena za kvalitu 2016 v kategórii C (organizácie verejného sektora).   

Pri celkovom zhodnotení záujmu o štúdium na UVLF 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.  

Podpora investične orientovaných projektov zo ŠF EÚ znamenala pre univerzitu 

v roku 2016 iniciovanie kolaudačných rozhodnutí o užívaní stavby v areáli UVLF. Jednalo sa 

najmä o pavilón P 40 –  Univerzitná veterinárna nemocnica,  pavilón P 19 – Klinické 

ustajňovacie priestory a interiérové úpravy  pavilónu P 34 – výmena okien a rekonštrukcia 

auly. 

Na základe vnútorného predpisu UVLF v Košiciach č. 57 – Vnútorný systém kvality 

na UVLF v Košiciach, Dlhodobého zámeru UVLF na roky 2012 – 2017 a SWOT analýzy 

bola spracovaná Výročná správa o kvalite UVLF v Košiciach za akademický rok 2015/2016, 

ktorá hodnotí kvalitu v oblastiach výchovno-vzdelávacej činnosti, vedecko-výskumnej 

činnosti, klinickej činnosti a ostatných činností. 
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XV. PRÍLOHY 

 

Príloha č. 1  

 

Prehľad zmien vnútorných predpisoch v roku 2016 

 

 

1. Vnútorný predpis č.  2 –   Študijný poriadok UVLF v Košiciach 

2. Vnútorný predpis č. 13 –  Rokovací poriadok Vedeckej rady UVLF v Košiciach 

3. Vnútorný predpis č. 18 –  Smernica o verejnom obstarávaní  na UVLF v Košiciach 

4. Vnútorný predpis č. 21 –  Dodatok č. 1 k Smernici o účtovníctve UVLF v Košiciach 

5. Vnútorný predpis č. 24 – Smernica o finančnom riadení a finančnej kontrole na UVLF 

v Košiciach 

6. Vnútorný predpis č. 31 – Cenník tovarov, prác a služieb poskytovaných UVLF 

v Košiciach    

7. Vnútorný predpis č. 34 – Smernica o poplatkoch za ubytovanie v Študentských domovoch 

UVLF  v Košiciach 

8. Vnútorný predpis č. 36 – Smernica o podnikateľskej a hlavnej ekonomickej činnosti 

UVLF v Košiciach 

9. Vnútorný predpis  č. 38 –  Dodatok č. 1 – Školné a poplatky spojené so štúdiom na 

UVLF v Košiciach platné na akademický rok 2016/2017 

10. Vnútorný predpis č. 38 –  Školné a poplatky spojené so štúdiom na UVLF platné na 

akademický rok 2017/2018  

11. Vnútorný predpis  č. 39 – Časť A. Postup pri prijímacom konaní a pri konaní 

o preskúmaní rozhodnutia o neprijatí na štúdium,  Časť B. Štatút prijímacej komisie,  

Časť C. Spoločný rokovací poriadok prijímacej komisie 

12. Vnútorný predpis č. 40 –  Štipendijný poriadok UVLF v Košiciach 

13. Vnútorný predpis č. 41 –  Štatút Internej grantovej agentúry UVLF  v Košiciach 

14. Vnútorný predpis č. 43 –  Štatút edičného strediska UVLF v Košiciach 

15. Vnútorný predpis č. 56 – Smernica o podpore študentov a uchádzačov o štúdium so 

špecifickými potrebami na UVLF v Košiciach 

16. Vnútorný predpis č. 57 –  Vnútorný systém  kvality na UVLF v Košiciach 

17. Vnútorný predpis č. 59 –  Zásady rigorózneho konania v študijnom odbore farmácia na 

UVLF v Košiciach 

18. Vnútorný predpis č. 63 –  Zásady obsadzovania postdoktorandských pracovných miest na 

UVLF v Košiciach 

19. Vnútorný predpis č. 64 –  Smernica o činnosti záujmových klubov na UVLF v Košiciach 

20. Štatút Etickej komisie UVLF v Košiciach 

21. Kritéria prideľovania bodov na posúdenie nároku na ubytovanie v na Študentských 

domovoch  UVLF v Košiciach platné od akademického roku 2017/2018 

22. Prevádzkový poriadok chovnej stanice UVLF v Košiciach  a  prevádzkový poriadok     

rehabilitačnej stanice chránených živočíchov UVLF v Košiciach 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľková príloha 

k výročnej správe o činnosti UVLF za rok 2016 



 

 

Tabuľka č. 1: Počet študentov vysokej školy k 31. 10. 2016 

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 

UVLF 1 168 167 22 20 30 24 2 2 222 213 

  2 46 39             46 39 

  1+2 1322 1088 226 177         1548 1265 

  3 70 50 5 4 36 16     111 70 

spolu UVLF 1606 1344 253 201 66 40 2 2 1927 1587 

spolu podľa 

stupňov 

1 168 167 22 20 30 24 2 2 222 213 

2 46 39 0 0 0 0 0 0 46 39 

1+2 1322 1088 226 177 0 0 0 0 1548 1265 

3 70 50 5 4 36 16 0 0 111 70 

spolu vysoká škola  1606 1344 253 201 66 40 2 2 1927 1587 

            1+2 - študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabuľka č. 1a: Vývoj počtu študentov  

(stav k 31.10. daného roka) 
Denná forma 

Stupeň 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

1 190 232 231 244 222 169 

2 46 32 25 30 18 6 

1+2 1548 1687 1689 1639 1640 1608 

3 75 100 107 107 117 120 

Spolu 1859 2051 2052 2020 1997 1903 

Externá forma 

Stupeň 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

1 32 34 48 74 106 118 

2     9 9   3 

1+2             

3 36 49 48 47 48 66 

Spolu 68 83 105 130 154 187 

V dennej aj v externej forme spolu 

Rok 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

1 222 266 279 318 328 287 

2 46 32 34 39 18 9 

1+2 1548 1687 1689 1639 1640 1608 

3 111 149 155 154 165 186 

Spolu 1927 2134 2157 2150 2151 2090 

       1+2 - študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona 

    



 

 

Tabuľka č. 2: Počet študentov, ktorí riadne skončili štúdium v 

akademickom roku 2015/2016 

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 

UVLF 1 57 50 30 26 11 11 2 2 100 89 

  2 11 8             11 8 

  1+2 244 198 49 36         293 234 

  3 32 23 1 1 10 6 1 1 44 31 

Spolu UVLF 344 279 80 63 21 17 3 3 448 362 

Spolu podľa 

stupňov 1 57 50 30 26 11 11 2 2 100 89 

  2 11 8 0 0 0 0 0 0 11 8 

  1+2 244 198 49 36 0 0 0 0 293 234 

  3 32 23 1 1 10 6 1 1 44 31 

Spolu vysoká škola  344 279 80 63 21 17 3 3 448 362 

            1+2 - študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona 

        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabuľka č. 3a: Prijímacie konanie na študijné programy v prvom stupni a v spojenom prvom a 

druhom stupni v roku 2016 

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 340 501 438 413 277 1,5 0,9 0,7 0,8 

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 60 205 157 77 62 3,4 0,5 0,8 1,0 



 

 

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 400 706 595 490 339 1,8 0,8 0,7 0,8 

          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 

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 26 24 22 15 0,4 0,9 0,7 0,3 

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 60 26 24 22 15 0,4 0,9 0,7 0,3 

          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 94 73 67 58 17,8 15,8 15,4 19,9 

 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 94 73 67 58 12,8 11,8 13,1 16,4 

 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabuľla č. 3b: Prijímacie konanie na študijné programy v druhom stupni v roku 2016 
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 27 27 27 25 1,4 1,0 0,9 1,3 

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 20 27 27 27 25 1,4 1,0 0,9 1,3 

          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 

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 0,0 

 

 

 

 

 

         



 

 

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 

 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 25 25 25 25 92,6 92,6 92,6 100,0 

 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 25 25 25 25 92,6 92,6 92,6 100,0 

 
 

         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         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 1 1 1 0 3,7 3,7 3,7 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 1 1 1 0 3,7 3,7 3,7 0,0 

  



 

 

Tabuľka č. 3c: Prijímacie konanie na študijné programy v treťom stupni v roku 2016 

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 16 23 22 15 15 1,4 0,7 1,0 0,9 

vedy o živej prírode 10 12 10 9 8 1,2 0,9 0,9 0,8 

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 26 35 32 24 23 1,3 0,8 1,0 0,9 

          Externá forma 

Podskupina študijných 

odborov 

Plánovaný 

počet 

Počet 

prihlášok 
Účasť Prijatie Zápis 

Prihlášky/ 

plán 

Prijatie/                

účasť 

Zápis/            

prijatie 

Zápi

s/                  

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 9 10 10 9 9 1,1 0,9 1,0 1,0 

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           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 11 12 12 11 11 1,1 0,9 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 28 27 23 21 84,8 84,4 95,8 87,5 

 vedy o živej prírode 5 5 5 4 35,7 41,7 45,5 40,0 

 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 33 32 28 25 70,2 72,7 80,0 73,5 

 

          

          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 1 1 0 0 3,0 3,1 0,0 0,0 

 vedy o živej prírode 3 2 2 2 21,4 16,7 18,2 20,0 

 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 4 3 2 2 8,5 6,8 5,7 5,9 

 



 

 

Tabuľka č. 4: Počet študentov uhrádzajúcich školné (ak. rok 2015/2016) 

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 

2015/2016 

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 

znížené 

ktorým 

bolo školné 

odpustené 

Denná forma 1 72 0 22 50 1 1 2 5 

  2 1 0 1 0 0 0 0 0 

  1+2 340 0 114 226 2 3 17 17 

  3 9   9     4   9 

Spolu denná forma   422 0 146 276 3 8 19 31 

Externá forma 1 36 36 0 2 1 0 3 3 

  2                 

  1+2                 

  3 38 33 5     15   21 

Spolu externá 

forma   74 69 5 2 1 15 3 24 

obe formy spolu 1 108 36 22 52 2 1 5 8 

  2 1 0 1 0 0 0 0 0 

  1+2 340 0 114 226 2 3 17 17 

  3 47 33 14 0 0 19 0 30 

Spolu   496 69 151 278 4 23 22 55 



 

 

Tabuľka č. 5: Podiel riadne skončených štúdií na celkovom počte 

začatých štúdií v danom akademickom roku k 31.12.2016 

    Akademický rok začatia štúdia 

Podskupina 

študijných 

odborov 

Stupeň 

dosiahnutého 

vzdelania 

Forma 

štúdia 

2015 / 

2016 

2014 / 

2015 

2013 / 

2014 

2012 / 

2013 

2011 / 

2012 

2010 / 

2011 

vet. vedy  1+2, 2. denná 0,0 6,7 1,1 0,0 0,0 35,2 

vet. vedy  1. denná 1,3 0,0 24,3 5,7 0,0 0,0 

vet. vedy  1. externá 11,1 5,9 37,5 2,9 0,0 0,0 

farmaceutické 

vedy 1+2 denná 0,0 1,3 0,0 0,7 75,2 12,6 

vet. vedy  1+2 denná, AJ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69,6 

vet. vedy  1 denná, AJ 0,0 0,0 81,8 0,3 0,0 0,0 

vet. vedy  3 denná       46,7 39,1 68,0 

vet. vedy  3 externá         18,8 66,6 

vedy o živej 

prírode 3 denná       75,0, 75,0 100,0 

vedy o živej 

prírode 3 externá         100,0 100,0 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabuľka č. 6: Prehľad akademických mobilít - študenti v akademickom roku 2015/2016 a porovnanie s 

akademickým rokom 2014/2015 
V roku 

2015/2016 

          

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 43 33 210   6 35 23 263   9 

                      

                      

Spolu 43 33 210 0 6 35 23 263 0 9 

           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 

(CEEPU

S, NIL, 

..) 

programy ES NŠP 

iné 

(CEEPU

S, 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 

           Rozdiel 

2015 a 2014 3 5 3,5 0 4 -2 -2 26,75 0 8 

Rozdiel v %  7,5 17,9 1,7 0,0 200,0 -5,4 -8,0 11,3 0,0 800,0 



 

 

Tabuľka č. 7: Zoznam predložených návrhov na vymenovanie za profesora v roku 2016 

P.č. 

Meno a priezvisko Študijný odbor 

Dátum 

začiatku 

konania 

Dátum 

predloženia 

ministrovi 

Zamestnanec 

vysokej školy 

(áno/nie) 

1. Ján Venglovský, doc. MVDr., PhD. 

6.3.11. hygiena chovu zvierat a 

životné prostredie 27.4.2016 9.11.2016 áno 

2. Ľudmila Tkáčiková, doc. MVDr., PhD. 4.2.7. mikrobiológia 6.7.2016 11.1.2017 áno 

            

      

 

Inauguračné konanie   

V tom počet 

žiadostí 

mimo 

vysokej 

školy 

  

 

Počet neskončených konaní: stav k 1.1.2016 0   

  

 

Počet neskončených konaní: stav k 31.12.2016 0   

  

 

Počet riadne skončených konaní k 31.12.2016 2 2 

  

 

Počet inak skončených konaní     

  

 

 - zamietnutie 0   

  

 

 - stiahnutie 0   

  

 

 - iné (smrť, odňatie práva a pod.) 0   

  
      

 

Celkový počet predložených návrhov Priemerný vek uchádzačov 

   

 

2 
63 

   



 

 

Tabuľka č. 8: Zoznam vymenovaných docentov za rok 2016 

P.č

. 
Meno a priezvisko Študijný odbor 

Dátum začiatku 

konania 

Dátum udelenia 

titulu 

Zamestnanec vysokej 

školy (áno/nie) 

1. Viera Almášiová, MVDr., PhD. 

6.3.3. veterinárna morfológia 

a fyziológia 7.7.2015 27.4.2016 áno 

2. Katarína Holovská, MVDr., PhD. 

6.3.3. veterinárna morfológia 

a fyziológia 7.7.2015 27.4.2016 áno 

3. Dagmar Mudroňová, MVDr., PhD. 4.2.15. imunológia 7.7.2015 27.4.2016 áno 

      

 

Habilitačné konanie 

  

V tom počet 

žiadostí mimo 

vysokej školy 

  

 

Počet neskončených konaní: stav k 1.1.2016 3 0 

  

 

Počet neskončených konaní: stav k 

31.12.2016 1 0 

  

 

Počet riadne skončených konaní k 31.12.2016 3 0 

  

 

Počet inak skončených konaní     

  

 

 - zamietnutie 0   

  

 

 - stiahnutie 0   

  

 

 - iné (smrť, odňatie práva a pod.) 0   

  

      

 

Celkový počet vymenovaných docentov Priemerný vek 

   

 

3 
43 

   



 

 

Tabuľka č. 9: Výberové konania na miesta vysokoškolských učiteľov uskutočnené v roku 2016 

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 0 2 0 0 2 

Docenta 3 1 0 0 3 0 0 3 

Ostatné 18 2 5 5   1 1 11 

Spolu 23 1,8 3,9 3,9 5 1 1 16 

         Počet miest obsadených bez výberového konania 

      
Zamestnanec Fyzický 

počet 

Prepočítaný 

počet 

      VŠ učiteľ nad 70 rokov     

      Ostatní 10 9 

      Spolu 10 9 

      

          

 

 

 



 

 

Tabuľka č. 10: Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov 

Evidenčný prepočítaný počet vysokoškolských učiteľov k 31. 10. 2016 

 

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 217 32 46 0 112 27 114 11 26 0 61 16 

  0           0           

  0           0           

  0           0           

  0           0           

  0           0           

  0           0           

  0           0           

Spolu 217 32 46 0 112 27 114 11 26 0 61 16 

Podiel v % 100 14,7 21,2 0,0 51,6 12,4 52,5 9,6 22,8 0,0 53,5 14,0 

Spolu v 

roku 2016                         

Podiel v % 

2016                         

Rozdiel 

2016 - 2015 217 32 46 0 112 27 114 11 26 0 61 16 

Rozdiel v % 

2016 - 2015 100,0 14,7 21,2 0,0 51,6 12,4 52,5 9,6 22,8 0,0 53,5 14,0 

Pozn.: Percentuálny podiel  v jednotlivých kategóriách žien je z celkového počtu žien 

     



 

 

Tabuľka č. 11: Prehľad akademických mobilít - zamestnanci v akademickom roku 2015/2016  

a porovnanie s akademickým rokom 2014/2015 

V roku 2015/2016 

         

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 11 9 172     4 2 20     

                      

Spolu 11 9 172 0 0 4 2 20 0 0 

           V roku 2014/2015 

         

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 6 4 99     3 0 15     

                      

                      

Spolu 6 4 99 0 0 3 0 15 0 0 

           
rozdiel 5 5 73 0 0 1 2 5 0 0 

rozdiel v 

%  83,3 125,0 73,7 0,0 0,0 33,3 0,0 33,3 0,0 0,0 

 

 



 

 

Tabuľka č. 12: Informácie o záverečných prácach a rigoróznych prácach predložených na obhajobu v 

roku 2016 

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 96 85 96 85 64 36 5 1 2 1 

Diplomová 299 241 299 241 165 83 13 4 3 1 

Dizertačná  42 31 42 31 34 16 0   6 1 

Rigorózna 5 4 5 4 5 3 0 0 0 0 

Spolu 442 361 442 361 268   18     3 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabuľka č. 13: Publikačná činnosť vysokej školy za rok 2016 a porovnanie s rokom 2015 

V roku 2016 

         

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 4 30 5 71 4   17   720 851 

                      

                      

Spolu 4 30 5 71 4 0 17 0 720 851 

           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     Ostatné Spolu 

UVLF 2 21 6 82 8 0 11 0 706 836 

                      

                      

Spolu 2 21 6 82 8 0     706 836 

           Rozdiel 2 9 -1 -11 -4 0     14 15 

Rozdiel v % 100,0 42,9 

-

16,7 -13,4 -50,0 0,0     2,0 1,8 

 



 

 

Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných 

 k 1.9.2016 

1. stupeň 

     
Fakulta Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky 

Skratka 

titulu 

UVLF v Košiciach 6.3.8 kynológia kynológia D S Bc. 

UVLF v Košiciach 6.3.8 kynológia kynológia E S Bc. 

UVLF v Košiciach 

6.3.2 hygiena potravín bezpečnosť krmív 

a potravín 

D S Bc. 

UVLF v Košiciach 6.3.2 hygiena potravín bezpečnosť krmív 

a potravín 

E S Bc. 

UVLF v Košiciach 6.3.1 všeobecné 

veterinárske lekárstvo 

náuka o 

živočíchoch 

D A BSc. 

UVLF v Košiciach 6.3.8 kynológia vzťah človek - 

zviera a jeho 

využitie v 

canisterapii a 

hipoterapii 

D S Bc. 

UVLF v Košiciach 6.3.8 kynológia vzťah človek - 

zviera a jeho 

využitie v 

canisterapii a 

hipoterapii 

E S Bc. 

 

 

     



 

 

2. stupeň 

Fakulta Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky 
Skratka 

titulu 

UVLF v Košiciach 6.3.2 hygiena potravín 

trh a kvalita 

potravín D S Mgr. 

UVLF v Košiciach 

6.3.2 hygiena potravín trh a kvalita 

potravín E S Mgr. 

      Spojený 1. a 2. stupeň 

     
Fakulta Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky 

Skratka 

titulu 

UVLF v Košiciach 6.3.1 všeobecné 

veterinárske lekárstvo 

všeobecné 

veterinárske 

lekárstvo 

D S MVDr. 

UVLF v Košiciach 6.3.2 hygiena potravín hygiena potravín D 

S 

MVDr. 

UVLF v Košiciach 7.3.1 farmácia farmácia D S Mgr. 

      3. stupeň 

     
Fakulta Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky 

Skratka 

titulu 

UVLF v Košiciach 4.1.22 biochémia veterinárna 

biochémia 

D S, A PhD. 

UVLF v Košiciach 4.1.22 biochémia veterinárna 

biochémia 

E S, A PhD. 

UVLF v Košiciach 4.2.7 mikrobiológia mikrobiológia D S, A PhD. 

UVLF v Košiciach 4.2.7 mikrobiológia mikrobiológia E S, A PhD. 



 

 

UVLF v Košiciach 4.2.13  virológia virológia D S, A PhD. 

UVLF v Košiciach 4.2.13  virológia virológia E S, A PhD. 

UVLF v Košiciach 4.2.15  imunológia imunológia D S, A PhD. 

UVLF v Košiciach 4.2.15  imunológia imunológia E S, A PhD. 

UVLF v Košiciach 4.2.16 neurovedy neurovedy D S, A PhD. 

UVLF v Košiciach 4.2.16 neurovedy neurovedy E S, A PhD. 

UVLF v Košiciach  6.3.2 hygiena potravín hygiena potravín D S, A PhD. 

UVLF v Košiciach  6.3.2 hygiena potravín hygiena potravín E S, A PhD. 

UVLF v Košiciach 6.3.3 veterinárna 

morfológia a fyziológia 

veterinárna 

morfológia a 

fyziológia 

D S, A PhD. 

UVLF v Košiciach 6.3.3 veterinárna 

morfológia a fyziológia 

veterinárna 

morfológia a 

fyziológia 

E S, A PhD. 

UVLF v Košiciach 6.3.4 vnútorné choroby 

zvierat 

vnútorné choroby 

prežúvavcov a 

ošípaných 

D S, A PhD. 

UVLF v Košiciach 6.3.4 vnútorné choroby 

zvierat 

vnútorné choroby 

prežúvavcov a 

ošípaných 

E S, A PhD. 



 

 

UVLF v Košiciach 6.3.4 vnútorné choroby 

zvierat 

vnútorné choroby 

koní, malých 

zvierat a hydiny 

D S, A PhD. 

UVLF v Košiciach 6.3.4 vnútorné choroby 

zvierat 

vnútorné choroby 

koní, malých 

zvierat a hydiny 

E S, A PhD. 

UVLF v Košiciach  6.3.5 veterinárna 

chirurgia, ortopédia 

a röntgenológia 

veterinárna 

chirurgia, 

ortopédia 

a röntgenológia 

D S, A PhD. 

UVLF v Košiciach  6.3.5 veterinárna 

chirurgia, ortopédia 

a röntgenológia 

veterinárna 

chirurgia, 

ortopédia 

a röntgenológia 

E S, A PhD. 

UVLF v Košiciach 6.3.6 veterinárne 

pôrodníctvo a 

gynekológia 

veterinárne 

pôrodníctvo a 

gynekológia 

D S, A PhD. 

UVLF v Košiciach 6.3.6 veterinárne 

pôrodníctvo a 

gynekológia 

veterinárne 

pôrodníctvo a 

gynekológia 

E S, A PhD. 

UVLF v Košiciach 6.3.7 infekčné a 

parazitárne choroby 

zvierat 

infekčné choroby 

zvierat 

D S, A PhD. 

UVLF v Košiciach 6.3.7 infekčné a 

parazitárne choroby 

zvierat 

infekčné choroby 

zvierat 

E S, A PhD. 



 

 

UVLF v Košiciach 6.3.7 infekčné a 

parazitárne choroby 

zvierat 

parazitárne 

choroby zvierat 

D S, A PhD. 

UVLF v Košiciach 6.3.7 infekčné a 

parazitárne choroby 

zvierat 

parazitárne 

choroby zvierat 

E S, A PhD. 

UVLF v Košiciach 6.3.9 súdne a verejné 

veterinárske lekárstvo 

súdne a verejné 

veterinárske 

lekárstvo 

D S, A PhD. 

UVLF v Košiciach 6.3.9 súdne a verejné 

veterinárske lekárstvo 

súdne a verejné 

veterinárske 

lekárstvo 

E S, A PhD. 

UVLF v Košiciach 6.3.10 výživa zvierat a 

dietetika 

výživa zvierat a 

dietetika 

E S, A PhD. 

UVLF v Košiciach 6.3.10 výživa zvierat a 

dietetika 

výživa zvierat a 

dietetika 

D S, A PhD. 

UVLF v Košiciach  6.3.11 hygiena chovu 

zvierat a životné 

prostredie 

hygiena chovu 

zvierat a životné 

prostredie 

E S, A PhD. 

UVLF v Košiciach  6.3.11 hygiena chovu 

zvierat a životné 

prostredie 

hygiena chovu 

zvierat a životné 

prostredie 

D S, A PhD. 

 

 

 

 

 



 

 

Tabuľka č. 16: Zoznam akreditovaných študijných programov - pozastavenie práva, odňatie 

práva alebo skončenie platnosti priznaného práva k 31.12. 2016 

Pozastavené práva 

       
Fakulta Stupeň Študijný odbor 

Študijný 

program 
Forma Jazyky 

Skratka 

titulu 

Dátum 

pozastavenia 

UVLF v Košiciach 3 7.1.18 Toxikológia Toxikológia D A PhD. 30.10.2015 

UVLF v Košiciach 3 7.1.18 Toxikológia Toxikológia D S PhD. 30.10.2015 

UVLF v Košiciach 3 7.1.18 Toxikológia Toxikológia E A PhD. 30.10.2015 

UVLF v Košiciach 3 7.1. 18 Toxikológia Toxikológia D S PhD. 30.10.2015 

                

Odňaté práva, alebo skončenie platnosti priznaného práva 

     

Fakulta Stupeň Študijný odbor 
Študijný 

program 
Forma Jazyky 

Skratka 

titulu 

Dátum 

odňatia práva 

alebo 

skončenia 

platnosti 

                

                

                

                

                



 

 

Tabuľka č. 17: Zoznam priznaných práv uskutočňovať 

habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov  k 

31.12.2016 

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 31.12.2016 

Pozastavené práva 
  

Fakulta Odbor Dátum pozastavenia 

UVLF v Košiciach 7.1.18. toxikológia 30.10.2015 

      

      

      

      

      

   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 30.10.2015 

      

      

    

 

 



 

 

Tabuľka č. 19: Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2016 

P. 

č. 
Fakulta 

Poskytovateľ 

finančých 

prostriedkov 

(grantová 

agentúra, 

objednávate

ľ) 

Grant 

(G)/objedn

ávka (O) 

Domáce 

(D)/zahra

ničné (Z) 

Číslo/ 

identifikácia 

projektu 

Priezvisko, 

meno  

a tituly 

zodpovedného 

riešiteľa 

projektu  

Názov projektu  

Obdobie 

riešenia 

projektu 

(od - do) 

Objem 

dotácie/fina

nčných 

prostriedko

v prijatých 

VŠ  

na jej účet  

v období od 

1.1. do 

31.12. 

v eur 

v kategórii 

BV 

Objem 

dotácie/finan

čných 

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 2/0120/16 

Molnár Ladislav, 

MVDr., PhD. 

Voľnežijúce 

prežúvavce ako 

potenciálny 

rizikový faktor 

prenosu 

rezistentných 

parazitov medzi  

chovmi malých 

prežúvavcov 

2016-2018 6 319 0 

  

2.   UVLF VEGA G D 1/0046/16 

Petrovová Eva, 

doc. MVDr., 

PhD. 

CAM-alternatívny 

zvierací model pre 

štúdium 

biomateriálov 

2016-2018 16 635 0 

  



 

 

3. UVLF VEGA G D 1/0729/16 

Pistl Juraj, prof., 

PhD. 

Vírus 

západonílskej 

horúčky (WNV) 

na Slovensku, 

charakteristika, 

epizoozológia, 

fylogenéza a 

diagnostika 

2016-2018 15 762 0 

  

4. UVLF VEGA G D 1/0176/16 

Dianovský Ján, 

prof. MVDr., 

PhD. 

Genotoxické a 

cytotoxické účinky 

neonikotinoidovýc

h insekticídov 

2016-2018 10 163 0 

  

5. UVLF VEGA G D 1/0705/16 

Jevinová Pavlina, 

MVDr., PhD. 

Vplyv 

mikroskopických 

vláknitých húb a 

ich sekundárnych 

metabolitov na 

kvalitu a 

bezpečnosť vajec 

2016-2018 14 640 0 

  



 

 

6. UVLF VEGA G D 1/0858/16 

Legáth Jaroslav, 

prof. MVDr., 

CSc. 

Negatívny vplyv 

vybraných 

xenobiotík na 

larválne štádium 

včely medonosnej 

(Apis mellifera) 

2016-2018 12 094 0 

  

7. UVLF VEGA G D 1/0061/16 

Luptáková 

Lenka, MVDr., 

PhD. 

Porovnanie 

genetickej 

variability 

environmentálnyc

h a klinických 

vzoriek vybraných 

oportúnnych 

medicínsky 

významných 

parazitóz 

2016-2018 11 484 0 

  



 

 

8. UVLF VEGA G D 1/0358/16 

Mudroňová 

Dagmar, MVDr., 

PhD. 

Modulácia črevnej 

mikrobiocenózy a 

imunitnej 

odpovede včiel 

medonosných 

pomocou 

probiotických 

laktobacilov v 

novej aplikačnej 

forme 

2016-2018 7 037 0 

  

9. UVLF VEGA G D 1/0115/16 

Capík Igor, doc. 

MVDr., PhD. 

Riadená 

regenerácia 

parodontu a 

propofolová 

kontinuálna 

intravenózna 

anestéza u 

pacientov ASA III 

a IV. 

2016-2018 10 366 0 

  



 

 

10. UVLF VEGA G D 1/0476/16 

Sopková 

Drahomíra, 

MVDr., PhD. 

Štúdium aplikácie 

aditív s vysokým 

obsahom 

polynenasýtených 

mastných kyselín 

potencujúcich 

účinok probiotík 

na moduláciu 

metabolických a 

reprodukčných 

procesov zvierat 

2016-2018 10 250 0 

  



 

 

11. UVLF VEGA G D 1/0510/16 

Vasiľ Milan, doc. 

MVDr., CSc. 

Prevencia a 

tlmenia mastitíd 

prežúvavcov 

vyvolaných 

baktériami 

Streptococcus spp. 

a Staphylococcus 

spp. a štúdium  ich 

diagnosticky 

významných 

vlastností 

2016-2018 7 367 0 

  

12. UVLF VEGA G D 1/0785/16 

Maskaľová Iveta, 

MVDr., PhD. 

Nutričný vplyv na 

reguláciu 

množstva a zložiek 

mlieka u dojníc 

2016-2018 7 361 0 

  



 

 

13. UVLF VEGA G D 1/0575/16 

Levkut Martin, 

MVDr., PhD. 

Slizničná imunitná 

odpoveď čreva u 

kurčiat 

modulovaná 

podávaním 

organického zinku 

a aplikovaním 

Eimeria spp. 

2016-2018 5 281 0 

  

14. UVLF VEGA G D 1/0562/16 

Levkut Mikuláš, 

prof. MVDr., 

DrSc. 

Ovplyvňovanie  

imunitného 

systému sliznice 

čreva  kurčiat 

infikovaných 

Campylobacter 

spp. 

2016-2018 7 526 0 

  

15. UVLF VEGA G D 1/0103/16 

Chripková 

Martina, MVDr., 

PhD. 

Brasinín a jeho 

deriváty ako 

potenciálne 

protinádorové 

liečivá 

2016-2018 14 313 0 

  



 

 

16. UVLF VEGA G D 1/0261/15 

Lucia Pulzová, 

MVDr., PhD. 

Mapovanie 

epitopov 

povrchových 

proteínov borélií 

pre účely vývoja 

Multiple antigenic 

peptide vakcíny 

proti Lymskej 

borelióze 

2015-2018 11 205 0 

  

17. UVLF VEGA G D 1/0258/15 

Bhide Mangesh, 

doc., PhD. 

Odhalenie 

potenciálnych 

faktorov 

neuroinvazívnych 

borélií 

spôsobujúcich 

neurozápal v CNS 

2015-2018 8 705 0 

  



 

 

18. UVLF VEGA G D 1/0043/15 

Šiviková 

Katarína, prof. 

RNDr., PhD. 

Odhad 

potenciálnej 

genotoxicity 

pesticídu a 

detekcia 

chromozómových 

zmien v bunkách 

nádorového 

tkaniva zvierat 

2015-2017 6 147 0 

  

19. UVLF VEGA G D 1/0154/15 

Nagy Oskar, doc. 

MVDr., PhD., 

DipECBHM 

Štúdium využitia 

novších 

diagnostických 

metód a 

biomarkerov pri 

riešení 

zdravotných 

porúch zvierat 

2015-2017 15 080 0 

  



 

 

20. UVLF VEGA G D 1/0225/15 

Trbolová 

Alexandra, doc. 

MVDr., PhD. 

Štandardizácia a 

využitie farebnej 

dopplerovskej 

ultrasonografie a 

elektroretinografie 

pri 

oftalmologických 

a neuro - 

oftalmologických 

ochoreniach u 

psov 

2015-2017 13 852 0 

  



 

 

21. 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 18 014 0 

  



 

 

22. 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 17 187 0 

  

23. UVLF VEGA G D 1/0553/15 

Mojžišová Jana, 

prof. MVDr., 

PhD. 

Štúdium účinku 

vybraných 

imunomodulačnýc

h látok vo vzťahu 

k terapii a 

prevencii 

infekčných chorôb 

zvierat 

2015-2017 10 196 0 

  

24. UVLF VEGA G D 1/0404/15 

Lenhardt 

Ľudovít, prof. 

MVDr., PhD. 

Úloha galektínu-1 

a -3 v hojení 

kožných rán 

2015-2017 11 936 0 

  



 

 

25. UVLF VEGA G D 1/0214/15 

Cigánková Viera, 

prof. MVDr., 

PhD. 

Vplyv 

elektromagnetickej 

radiácie na 

štruktúru 

niektorých 

orgánov pohlavne 

nedospelých  

potkanov 

2015-2017 4 233 0 

  

26. UVLF VEGA G D 1/0009/15 

Gancarčíková 

Soňa, MVDr., 

PhD. 

Využitie 

gnotobiotických 

laboratórnych 

zvierat v štúdiu 

fyziológie 

tráviaceho traktu a 

vzájomných 

interakcií 

prirodzenej 

mikroflóry a 

patogénov 

tráviaceho traktu 

2015-2018 14 030 0 

  



 

 

27. 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 12 401 0 

  

28. UVLF VEGA G D 1/0455/15 

Goldová Mária, 

prof. MVDr., 

PhD. 

Cirkulácia 

oportúnnych 

parazitárnych 

infekcií zvierat a 

ľudí 

2015-2017 13 164 0 

  

29. UVLF VEGA G D 1/0591/15 

Ondrejková 

Anna, doc. 

MVDr., PhD. 

Štúdium 

vybraných 

patogénov v 

populáciách 

insektivorných 

netopierov 

2015-2017 10 106 0 

  



 

 

30. UVLF VEGA G D 1/0373/15 

Skalická 

Magdaléna, 

MVDr., PhD. 

Úroveň 

minerálneho 

metabolizmu 

hospodárskych 

zvierat vo vzťahu 

ku modifikovaným 

krmivám. 

2015-2017 1 555 0 

  

31. UVLF VEGA G D 1/0366/15 

Novotný 

František, prof. 

MVDr., PhD. 

Proteíny akútnej 

fázy ako markery 

patologických 

stavov 

reprodukčného 

aparátu, 

metabolických a 

zápalových 

procesov 

organových 

systémov u koní 

2015-2017 8 852 0 

  

32. UVLF VEGA G D 1/0663/15 

Bujňák Lukáš, 

MVDr., PhD. 

Vplyv kŕmnych 

aditív na 

produkčné zdravie 

zvierat 

2015-2017 7 350 0 

  



 

 

33. 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 6 037 0 

  

34. 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 

mezenchýmových 

kmeňových 

buniek: 

imunohistochemic

ká a 

neuroproteomická 

štúdia 

2015-2017 13 023 0 

  



 

 

35. 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 16 779 0 

  

36. 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 16 476 0 

  



 

 

37. 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 15 552 0 

  

38. 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 6 968 0 

  

39. 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 9 668 0 

  



 

 

40. 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 8 779 0 

  

41. 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 3 931 0 

  



 

 

                  437 824 0   

1. UVLF KEGA G D 

013UVLF-

4/2016 

doc. RNDr. 

Milan Žemlička, 

CSc. 

Budovanie zbierok 

liečivých rastlín 

pre edukačné 

účely predmetov 

Farmaceutická 

botanika, 

Produkcia 

liečivých rastlín a 

Farmakognózia 

2016-2018 5 875 0 

  

2. UVLF KEGA G D 

008UVLF-

4/2016 

MVDr. Katarína 

Vdoviaková, 

PhD. 

Implementácia 

interaktívneho 

vzdelávania v 

praktickej vyúčbe 

anatómie v 

študijnom 

programe 

Farmácia 

2016-2018 15 982 0 

  



 

 

3. UVLF KEGA G D 

003UVLF-

4/2016 

MVDr. Rudolf 

Hromada, PhD. 

Základy ekológie a 

aplikovaná 

ekológia pre 

študentov UVLF 

2016-2018 11 979 0 

  

4. UVLF KEGA G D 

009UVLF-

4/2015 

MVDr. Bc. 

Andrej Marcin, 

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 2 305 0 

  

5. UVLF KEGA G D 

016UVLF-

4/2015 

MVDr. Mangesh 

Bhide, PhD. 

Pokročilé 

bioinformatické 

metódy pre 

študentov 

veterinárskych a 

medicínskych 

odborov 

2015-2017 15 713 0 

  



 

 

6. UVLF KEGA G D 

008UVLF-

4/2015 

doc. MVDr. Jana 

Kottferová, PhD. 

Implementácia 

nových trendov 

výskumu do metód 

vzdelávania 

študentov 

veterinárskeho 

lekárstva v 

predmete Poruchy 

správania 

domových zvierat 

2015-2017 10 987 0 

  

7. UVLF KEGA G D 

015UVLF-

4/2015 

doc. Ing. Jarmila 

Eftimová, CSc. 

Vývoj a využitie 

školského 

informačného 

systému o liekoch 

a ochoreniach v 

informatizácii 

výuky 

farmaceutických 

disciplín" 

2015-2017 15 850 0 

  



 

 

8. UVLF KEGA G D 

010UVLF-

4/2015 

prof. PharmDr. 

Miloslava 

Rabišková, CSc. 

Zvýšenie kvality 

praktickej výučby 

farmaceutickej 

technológie pre 

študijný program 

Farmácia 

2015-2017 2 420 0 

  

9. UVLF KEGA G D 

005UVLF-

4/2015 

doc. MVDr. Eva 

Dudriková, PhD. 

Multimediálna 

podpora výučby 

hygieny a 

technológie mlieka 

ako inovovaného 

štúdia v ŠP 

všeobecné 

veterinárske 

lekárstvo 

2015-2017 11 342 0 

  

10. UVLF KEGA G D 

006UVLF-

4/2015 

MVDr. Silvia 

Ondrašovičová, 

PhD. 

Moderná forma 

výučby a inovácia 

študijného 

predmetu základy 

fyziológie pre 

kynológov 

2015-2017 8 027 0 

  



 

 

11. UVLF KEGA G D 

004UVLF-

4/2015 

doc. MVDr. 

Pavel Naď, PhD. 

Učebné texty pre 

predmet Krmoviny 

a jedovaté rastliny 

2015-2017 3 532 0 

  

12. UVLF KEGA G D 

011UVLF-

4/2015 

prof. MVDr. 

Jozef Nagy, PhD. 

Bezpečnosť 

potravín-študijný 

materiál a 

didaktické 

pomôcky pre 

spoločný študijný 

program 

2015-2017 9 816 0 

  

13. UVLF KEGA G D 

016UVLF-

4/2014 

MVDr. Ladislav 

Molnár, PhD. 

Implementácia 

praktickej výučby 

chorôb včiel do 

procesu 

terciárneho a 

širšieho odborného 

vzdelávania 

2014-2016 5 267 0 

  

14. UVLF KEGA G D 

006UVLF-

4/2014 

prof. MVDr. Ján 

Danko, PhD. 

Anatómia zvierat 

1. (kosti, kĺby, 

svaly). 

2014-2016 14 441 0 

  



 

 

15. UVLF KEGA G D 

007UVLF-

4/2014 

MVDr. Viera 

Almášiová, PhD. 

Príprava učebných 

textov a 

implementácia 

nových 

didaktických 

prostriedkov pre 

výučbu predmetu 

– Histológia pre 

kynológov 

2014-2016 3 810 0 

  

                  137 346 0   

1. UVLF APVV G D 

APVV-0605-

12 

doc. MVDr.Anna 

Ondrejková, 

PhD. 

Potencovanie 

účinnosti vakcín 

proti besnote a 

ďalším 

lyssavírusovým 

infekciám novým 

typom adjuvansu, 

štúdium 

vybraných 

patogénov v 

populáciách 

netopierov 

2013-2017 61 743 0 

  



 

 

2. UVLF APVV G D 

APVV-14-

0218 

doc. MVDr. 

Bhide Mangesh, 

PhD. 

Odhalenie ligand-

receptor interakcií 

zúčastňujúcich sa 

invázie patogénov 

do centrálneho 

nervového 

systému a vývoj 

cielenej 

terapeutickej 

stratégie voči 

neuroinfekciám 

2015-2019 54 837 0 

  

3. UVLF APVV G D 

APVV-14-

0397 

doc. MVDr. 

Slavomír 

Marcinčák, PhD. 

Aplikácia 

biokrmív vo 

výžive hydiny na 

produkciu 

funkčných 

potravín 

obohatených o 

významné 

polynenasýtené 

mastné kyseliny 

2015-2019 65 000 0 

  



 

 

4. UVLF APVV G D 

APVV-15-

0415 

prof., Ing. Štefan 

Vilček, DrSc. 

Viróm 

gastrointestinálneh

o traktu ošípaných 

a diviakov: 

Identifikácia a 

analýza 

vírusových 

agensov 

2016-2019 24 100 0 

  

5. UVLF APVV G D 

SK-AT-2015-

0030 

doc., MVDr. 

Bystrický Pavel, 

PhD. 

Eliminácia 

zdravotného rizika 

spôsobeného 

konzumáciou 

syrov a mliečnych 

výrobkov z 

hľadiska obsahu 

biogénnych 

amínov 

2016-2017 4 000 0 

  



 

 

6. UVLF APVV G D 

APVV-15-

0377 

doc. MVDr. 

Radomíra 

Nemcová, PhD. 

Synergický účinok 

sekundárnych 

metabolitov rastlín 

a produktov 

probiotických 

baktérií na 

inhibíciu biofilm 

tvoriacich 

patogénov. 

2016-2019 26 035 0 

  

7. UVLF APVV G D 

APVV-15-

0165 

prof. MVDr. 

Mikuláš Levkut, 

DrSc. 

Śtúdium 

imunitných 

mechanizmov pri 

znižovaní výskytu 

Campylobacter 

jejuni v čreve 

hydiny aplikáciou 

probiotík 

2016-2019 41 480 0 

  



 

 

8. UVLF APVV G D 

APVV-15-

0134 

doc. MVDr. 

Alexandra 

Valenčáková, 

PhD. - 

spoluriešiteľ 

Genetická 

diverzita 

vybraných 

medicínsky 

dôležitých nových 

a novo sa 

objavujúcich 

patogénov so 

zoonóznym 

potenciálom. 

2016-2019 17 992 0 

  

9. UVLF APVV G D 

APVV-15-

0520 

doc. RNDr. 

Alexander 

Hudák, Phd. - 

spoluriešiteľ 

Inteligentné 

nanopórovité 

systémy ako 

nosiče liečiv 

2016-2019 5 614 0 

  

10. UVLF APVV G D 

APVV-15-

0613 

MVDr. Aladar 

Maďari, PhD. - 

spoluriešiteľ 

Štúdium 

funkčných bio-

implantátov a 

kmeňových buniek 

pre regeneráciu 

CNS 

2016-2019 7 391 0 

  

                  308 192 0   



 

 

1. UVLF COST G Z 
ACTION TD 

1303 

Mangesh Bhide, 

doc., MVDr. 

PhD. 

European Network 

for Neglected 

Vectors and 

Vector-Borne 

Infections 

(EURNEGVEC) 

2013-2016 116 000* 0 

  

2. UVLF COST G Z CM 1307 

Mangesh Bhide, 

doc., MVDr. 

PhD. 

Targeted 

chemotherapy 

towards diseases 

caused by 

endoparasites, 

Structure of 

project: Mobility 

2014-17 86 000* 0 

  

3. UVLF COST G Z 

(Sci-

Generation) 

TN1301 

Mangesh Bhide, 

doc., MVDr. 

PhD. 

Next Generation 

of Young 

Scientist: towards 

a contemporary 

spirit of R&I, 

Structure of 

project: Mobility 

2014-17 123 500* 0 

  



 

 

4. UVLF 
Višegrádsky 

fond  
G Z 

International 

Visegrad fund 

21510133 

Jana Mojžišová, 

prof., MVDr., 

PhD. 

Prevention and 

control of 

transboundary and 

emerging viral 

infections of pigs 

in Central Europe 

2015-2016 300** 0 

  

              

Spolu 

VEGA+KEGA+A

PVV 882 629   

0 

  

    

Ostatné 

vedecké 

projekty                   

1. UVLF 
BASF 

Slovensko, 

s.r.o. 

Bratislava 

O Z 

zRMS54/NR

L/P-3088/HS 

Legáth Jaroslav, 

prof. MVDr. 

CSc. 

BAS 808 00 H 2016 1504,79 

0 

  

2. UVLF 
SYNGENTA 

Slovakia, 

s.r.o. 

Bratislava 

O Z zRMS 

54/NRL/P-

2565/HS 

Legáth Jaroslav, 

prof. MVDr. 

CSc. 

Colzor Trio 2016 1506,13 

0 

  

3. UVLF 
SYNGENTA 

Slovakia, 

s.r.o. 

Bratislava 

O Z zRMS 

54/NRL/P-

2752/HS 

Legáth Jaroslav, 

prof. MVDr. 

CSc. 

Spandis 2016 1505,46 

0 

  



 

 

4. UVLF 
SYNGENTA 

Slovakia, 

s.r.o. 

Bratislava 

O Z zRMS 

54/NRL/P-

2981/HS 

Legáth Jaroslav, 

prof. MVDr. 

CSc. 

Amistar Xtra 2016 3299,66 

0 

  

5. UVLF 

BAYER, 

s.r.o. 

Bratislava 

O Z 

AIR III – 

Foramsulfuro

n – 

implementati

on of 

PRAPER 

comments 

Legáth Jaroslav, 

prof. MVDr. 

CSc. 

Foramsulfuron 2016 1200,36 

0 

  

                      

         

9016,4 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabuľka č. 20: Finančné prostriedky na ostatné (nevýskumné) projekty získané v roku 2016 

P. 

č. 
Fakulta 

Poskytovateľ 

finančých 

prostriedkov 

(grantová 

agentúra, 

objednávate

ľ) 

Grant 

(G)/objedn

ávka (O) 

Domáce 

(D)/zah

raničné 

(Z) 

Číslo/ 

identifikácia 

projektu 

Priezvisko, 

meno  

a tituly 

zodpovednéh

o riešiteľa 

projektu  

Názov projektu  

Obdobie 

riešenia 

projektu 

(od - do) 

Objem 

dotácie/finančný

ch 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.agentú

ra         

Program 

celoživotné

ho 

vzdelávani

a 

G Z 

2016-1-

KS01-

KA103-

022248 

Bodnárová 

Libuša, 

MVDr. 

SAAIC - 

ERASMUS: 

Mobilita 

študentov a 

pracovníkov 

vysokých škôl 

v 

akademickom 

roku 

2014/2015 

2016-

2018 

77 546 0 

  

2. 
UVLF 

Košice 

Nár.agentú

ra         

Program 

celoživotné

ho 

vzdelávani

a 

G Z 

2015-1-

KS01-

KA103-

008702 

Bodnárová 

Libuša, 

MVDr. 

SAAIC - 

ERASMUS: 

Mobilita 

študentov a 

pracovníkov 

vysokých škôl 

v 

akademickom 

roku 

2015/2016 

2015-

2017 

43 480 0 

  



 

 

3. 
UVLF 

Košice 

SAIA, n.o. 

Bratilava G Z 

SK06-IV-

02-012 

Prof. 

MVDr. 

Zita 

Faixová, 

PhD. 

Posilnenie 

spolupráce 

medzi UVLF 

v Košiciach a 

NORD 

University v 

BODO 

2015-

2016 

5 955 0 

  

4. 
UVLF 

Košice 

SAIA, n.o. 

Bratislava 
G D, Z 

SK06-II-

01-003 

Faixová 

Zita, prof. 

MVDr., 

PhD. 

Mobilitný 

projekt medzi 

vysokými 

školamiUVLF 

v Košiciach a 

NORD 

University v 

BODO 

2015-

2016 
2 384 0 

  

5. 
UVLF 

Košice 

Európska 

komisia, 

Generálne 

riaditeľstvo 

pre životné 

prostredie 

G Z 

LIFE13 

NAT/SK/0

01272 

Soroka 

Jaroslav, 

MVDr.  

Energia v 

krajine – 

elektrické 

vedenia a 

ochrana 

prioritných 

druhov vtákov 

v územiach 

NATURA 

2000 

2014 - 

2019 
26 059 0 

  

                  155 424     

 

 

 


