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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 prvého stupňa; 

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

V ŠP BKaP je možné absolvovať vysokoškolské bakalárske vzdelanie prvého stupňa;   

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

V ŠP NoŽ je možné absolvovať vysokoškolské bakalárske vzdelanie prvého 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 prvého 

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 prvý a druhý 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 prvý 

a druhý stupeň vysokoškolského štúdia); absolventom po jeho úspešnom ukončení je udelený 

titul „Mgr.“ (magister). 

V ŠP TaKP je možné absolvovať vysokoškolské magisterské vzdelanie (druhý 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 14 študijných  programov tretieho 

stupňa v internej a externej forme. Absolventom po ich úspešnom ukončení je udelený titul 

„PhD.“ (philosophiae doctor). 

 

VEDENIE UVLF 

 

Rektorka 

Meno a priezvisko: Dr. h. c. 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 

 

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 
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Kvestor 

Meno a priezvisko: Ing. Róbert Schréter, PhD. 

Kvestor od 1. 10. 2015 

 

AKADEMICKÝ SENÁT UVLF 
 

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. 2014, 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 

do 30.6.2017, predseda komory študentov AS a podpredseda AS do 30. 6. 2017  

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

predseda komory študentov AS a podpredseda AS od 2. 10. 2017 

 

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, CSc., 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 

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 
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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 do 

30. 6. 2017 

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

30. 6. 2017 

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

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

6. 2017 

5. Mária Lapšanská, funkčné obdobie od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2017, členka AS od 1. 7. 2014 

do 30. 6. 2017 

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

30. 6. 2017 

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

2013, predseda komory študentov AS a podpredseda AS od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2017 

8. Patrik Bilský, funkčné obdobie od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2018, člen AS od 2. 10. 2017 

9. Jaroslav Bučan, funkčné obdobie od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2018, člen AS od 2. 10. 2017 

10. Kristína Čuláková, funkčné obdobie od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2018, člen AS od 2. 10. 2017 

11. Michala Wőllner, funkčné obdobie od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2018, člen AS od 2. 10. 2017 

12. Vladimír Vodhanel, funkčné obdobie od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2018, člen AS od 2. 10.2017 

13. Eva Holotová, MVDr., funkčné obdobie od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2018, člen AS od 2. 10. 

2017 
 

VEDECKÁ RADA UVLF 
 

Vedecká rada UVLF od 26. 3. 2015 
 

Členovia akademickej obce 

1.  Dr. h. c. 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 morfológia a fyziológia 

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.  
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- vnútorné choroby zvierat 

12. prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.  

- hygiena potravín 

13. doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD.  

- vnútorné choroby zvierat 

14. prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.   

- mikrobiológia 

15. prof. MVDr. Peter Reichel, CSc.  

- 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, DrSc. – 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, CSc. – 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,  
od 1. 7. 2016 

- materiály  
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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 

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA UVLF PRE ŠTUDENTOV 

 

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

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

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

4.  prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD. – člen, zamestnanec od  26. 3. 2015 do 25. 3. 2017 

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

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

8.  Natasha Hardy – člen, študent  od 26. 3. 2015 do 31. 5. 2017 

9.  Ida Amundsen – člen, študent od 2. 10. 2017 

 

SÚČASTI  UVLF 

 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je monofakultná univerzita 

a nečlení sa na fakulty. 

 

OSTATNÉ  SÚČASTI  UVLF 

 

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 

 

 

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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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 

 

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 

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  UVLF 

 

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

SR: 

1. MVDr. Gabriel Csicsai, PhD., štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR, vymenovaný 20. 1. 2017, prvé funkčné obdobie 

2. Ing. Milan Dolný, riaditeľ Siemens Bratislava, pobočka Košice, vymenovaný 28. 8. 2014, 

druhé funkčné obdobie – podpredseda 

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

vymenovaný 20. 7. 2015, druhé funkčné obdobie 

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

vymenovaný 24. 4. 2015, prvé funkčné obdobie 

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

funkčné obdobie 

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

funkčné obdobie 

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

2012, prvé funkčné obdobie 

8. MVDr. Ladislav Stodola, Komora veterinárnych lekárov SR, predseda dozornej komisie, 

vymenovaný 24. 4. 2015, prvé funkčné obdobie 
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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, PhD., 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 

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

do 23. 4. 2018 

 
PORADNÉ  ORGÁNY  REKTORA 

 

1. Vedenie UVLF 

2. Kolégium rektora  

3. Kolégium farmácie 

4. Komisie rektora  

- Disciplinárna komisia pre pracovníkov  

- Disciplinárna komisia pre študentov  

- Edičná a vydavateľská komisia 

- Etická komisia pre zaobchádzanie so zvieratami 

- Hospodárska komisia 

- 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  2017 

 

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 

2017:  
 

Vedenie univerzity: každý týždeň 

Kolégium rektora: 13. 6., 14. 11. 

Kolégium farmácie: 6. 3., 31. 5.  

Vedecká rada: 19. 4., 4. 7., 11. 10., 13. 12. 

Akademický senát: 7. 2.,  25. 4., 2. 10., 11.12. 

Správna rada: 15. 5., 18. 12.  

 

Významné udalosti: 

 

1. Deň otvorených dverí  2017 

 

Na UVLF sa dňa 27. 1. 2017 po prvýkrát uskutočnil pod organizačným vedením 

študijného oddelenia Deň otvorených dverí, ktorého cieľom bolo predstaviť štúdium na 

univerzite a vybrané pracoviská budúcim záujemcom o vysokoškolské štúdium. Túto 

príležitosť navštíviť univerzitu využilo vyše 350 záujemcov zo stredných škôl z celého 

Slovenska. Program začal v aule univerzity privítaním, ktorého sa zhostila prorektorka pre 

výchovno-vzdelávaciu činnosť prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.  Po krátkom oboznámení sa 

s programom DOD,  s možnosťami štúdia na UVLF a jednotlivými študijnými programami 

mali návštevníci možnosť vidieť promovideo univerzity. Nasledovala diskusia na témy, ktoré 

návštevníkov najviac zaujímali.  Záujem bol o informácie týkajúce sa podávania prihlášok, 

hodnotenia prijímacích skúšok, mimoškolských aktivít.  

Po ukončení oficiálneho programu sa návštevníci rozdelili do dvoch skupín podľa 

študijných programov. Prvú skupinu tvorili záujemcovia o štúdium v študijných programoch 

všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín, kynológia, bezpečnosť krmív a potravín 

a vzťah – človek a zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii. Druhú skupinu vytvorili  

záujemcovia o štúdium v študijnom programe farmácia. Každej skupine prezentovali svoju 

činnosť zástupcovia študentských klubov, časopisu ARDO a Spolku košických študentov 

farmácie. Po ukončení tejto prezentácie sa stredoškoláci v organizovaných skupinách vybrali 

po rôznych pracoviskách a laboratóriách, v ktorých ich čakal bohatý program. 

V posluchárni P 13 pracovníci ústavu anatómie pod vedením MVDr. Kataríny 

Vdoviakovej, PhD., rozložili rôzne modely kostier, kostí a ciev rôznych druhov zvierat 

a MVDr. Vladimír Petrilla, PhD., s  MVDr. Michalom Žilinčíkom priblížili činnosť Klubu 

Aqua Terra. V P 2 ich čakala prednáška na tému Nevítaní návštevníci – cesty nákazy 

parazitmi pod odborným vedením doc. MVDr. Alice Kočišovej, PhD., a v P 3 zaujímavá 

prednáška na tému  Baktérie a vírusy ako pôvodcovia ochorení zvierat a človeka pod vedením 

MVDr. Jany Koščovej, PhD.  Na všetkých klinických pracoviskách pod záštitou prorektora 

pre klinickú činnosť doc. MVDr. Oskara Nagya, PhD., mali študenti možnosť nazrieť do 

priestorov, v ktorých pracovníci jednotlivých kliník vykonávajú svoje odborné klinické 

činnosti. V P 14 sa prezentoval ústav hygieny a technológie mäsa výrobou potravín 
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živočíšneho pôvodu pod odborným vedením doc. MVDr. Petra Popelku, PhD., a v P 10 ústav 

hygieny a technológie mlieka výrobou mliečnych potravín pod odborným vedením doc. 

MVDr. Evy Dudríkovej, PhD., a MVDr. Borisa Semjona.  

Záujemcov o študijný program farmácia čakala prehliadka pracovísk a laboratórií  

pavilónu chemických disciplín pod dohľadom doc. Ing. Anny Sobekovej, PhD. Mnohých 

zaujala návšteva ďalších pracovísk v pavilóne farmaceutických disciplín. Katedra 

farmaceutickej technológie a katedra botaniky a farmakognózie si pripravila pre našich 

návštevníkov zaujímavý program.  Záujemcovia o štúdium v študijnom programe farmácia si 

mohli prezrieť výrobu tabliet pod vedením Mgr. Milana Horného, ukážku sitovej analýzy na 

sústave analytických sít a hodnotenia rozpadavosti tabliet pod vedením PharmDr. Veroniky 

Tkáčovej, ukážku prípravy želatínových kapsúl pod odborným dozorom RNDr. Štefana 

Mazáňa a PharmDr. Štefánie Megyesi. Katedra farmakognózie a botaniky pod taktovkou 

PharmDr. Slavomíra Kurhajca pripravila zaujímavé prednášky a ukážky prípravy silíc, 

izolácie kofeínu mikrosublimáciou, ukážky účinných látok izolovaných z rastlín, rastlinných 

drog podľa ich farmakologického účinku, acidobázické vlastnosti prírodných farbív – 

antokyánov. RNDr. Miriam Bačkorová, PhD., s kolektívom pripravili prednášku a ukážku 

mikroskopovania škrobových zŕn a trichómov, poznávanie liečivých rastlín, ukážky herbárov, 

prezentáciu fotografickej dokumentácie liečivých rastlín a svoje ukážky doplnili aj 

ochutnávkami bylinných čajov. 

Mgr. Michal Fehér a Mgr. 

Radoslav Suchovič zasvätili 

budúcich farmaceutov do tajov 

chodu lekárne.  

          Nechýbala ani prezentácia 

Ústavu vedeckých informácií 

a knižnice a Edičného strediska 

a predajne skrípt UVLF, kde sa 

vystriedali všetky skupiny 

študentov. 

Všetkým návštevníkom 

bola poskytnutá možnosť 

vyhodnotiť Deň otvorených 

dverí dotazníkovou formou.  

 

2. Otvorenie Univerzitnej veterinárnej nemocnice dňa 24. 2. 2017 

 

Dňa 24. 2. 2017 bol pre univerzitu dňom výnimočným, keďže sa v tento deň po 

rokoch plánovania a budovania slávnostne otvárala Univerzitná veterinárna nemocnica, ktorá 

sa svojím priestorovým i technickým vybavením vyrovná aj klinikám svetového formátu. 

UVLF nadviazala na budovateľské dielo prvých generácií svojich učiteľov a v týchto dňoch 

uviedla do užívania výnimočný projekt, ktorým univerzita žila uplynulé roky. Univerzitná 

veterinárna nemocnica (UVN) je súčasťou Medicínskeho univerzitného vedeckého parku 

v Košiciach (MediPark Košice). Projekt MediPark bol projektom financovaným cez operačný 

program Výskum a vývoj prostredníctvom riadiaceho orgánu MŠVVaŠ SR. Projekt 

realizovala Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako hlavný partner a partneri UVLF 

v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach a Neurobiologický ústav SAV v Košiciach. 

Strategickým cieľom projektu bolo vybudovanie UVP MediPark ako špičkového národného a 

medzinárodného centra pre aplikovaný výskum a vývoj, a transfer jeho výsledkov do praxe v 

oblasti medicíny. Projekt sa začal realizovať v júli 2013, samotná budova UVN bola 

postavená v priebehu roka 2015. V nasledujúcom období bola budova vybavená 
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zdravotníckou technológiou a ostatným zariadením a vybavením. Celkové náklady na 

realizáciu stavby, zdravotnícku technológiu, IKT, zariadenie a vybavenie dosiahli výšku 

takmer 7 miliónov eur. Finančné krytie výstavby bolo realizované v rámci projektu 

Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark Košice) zo zdrojov EÚ – 

Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF). 

Dňa 24. 2. 2017 o 10. hodine sa v aule univerzity na pozvanie rektorky prof. MVDr. 

Jany Mojžišovej, PhD., zišli pozvaní zástupcovia akademického, verejného a spoločenského 

života zo Slovenska a Čiech. Úvodcom slávnosti bol doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., 

prorektor pre klinickú činnosť, ktorý  privítal všetkých prítomných a predstavil vzácnych 

hostí, medzi ktorými boli  poslanec Národnej rady SR Róbert Puci, poslankyňa Európskeho 

parlamentu Monika Smolková,  primátor Košíc Richard Raši, rektori slovenských vysokých 

škôl, a to prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., rektor Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach,  prof. 

Ing. Stanislav Kmeť, CSc., rektor Technickej univerzity v Košiciach, Dr. h. c. prof. Ing. 

Tatiana Čorejová, PhD., rektorka Žilinskej univerzity v Žiline, doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, 

PhD.,  rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,  prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, 

CSc., rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ako aj  ďalší najvyšší akademickí 

funkcionári slovenských a českých vysokých škôl. Osobitne privítal aj predstaviteľov 

stavovských organizácií a profesijne blízkych partnerov univerzity, medzi ktorými bol 

ústredný riaditeľ   ŠVPS SR prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., a viceprezident KVL SR MVDr. 

Pavol Valášek, rovnako ako predstaviteľov akademických a samosprávnych orgánov našej 

univerzity. Pred samotným predstavením projektu vystúpila s úvodným slovom rektorka 

univerzity prof. Mojžišová. Keďže UVN je súčasťou projektu MediPark, odovzdala rektorka 

UVLF slovo prof. RNDr. Pavlovi Sovákovi, CSc., rektorovi UPJŠ v Košiciach, ako hlavnému 

partnerovi projektu. Následne sa slova opäť ujala rektorka UVLF prof. Mojžišová, aby svojou 

prezentáciou slovom i obrazom dokumentovala priebeh výstavby samotnej veterinárnej 

nemocnice od prvého výkopu v januári 2015 do jej dokončenia v novembri 2015. Potom 

odovzdala slovo prof. MVDr. Alexandre Trbolovej, PhD.,  prednostke kliniky malých zvierat, 

ktorá sa vo svojej prezentácii venovala technickému vybaveniu jednotlivých ambulancií 

a operačných sál spolu s možnosťami, ktoré budú poskytovať  našim klientom, rovnako ako 

vedeckým výstupom, ktoré nová univerzitná nemocnica umožní realizovať. Všetky 

prezentácie v aule poskytli prítomným hosťom jasný a prehľadný obraz o vzniku, realizácii 

a poslaní celého projektu, a že to bol obraz pútavý, svedčia aj slová hostí, ktorí sa prihlásili o 

slovo. Vo vystúpení primátora mesta Košice Richarda Rašiho, ústredného riaditeľa  ŠVPS SR 

prof.  Bíreša i  viceprezidenta KVL 

SR MVDr. Valášeka zazneli slová 

uznania spolu so želaním, aby UVN 

slúžila všetkým a splnila očakávania 

vložené do tohto mimoriadneho 

projektu.  

Potom sa všetci presunuli 

k pavilónu 40 – UVN, – kde za 

pozornosti médií pásku prestrihla 

rektorka univerzity prof. Mojžišová 

spolu s primátorom Košíc Richardom 

Rašim.  

V objekte nemocnice sa 

potom hostia rozdelili do piatich 

skupín, aby si mohli obzrieť 

jednotlivé ambulancie a operačné 

sály spolu s odborným výkladom 
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prof. Trbolovej, MVDr. Mariána Hluchého, PhD.,  a MVDr. Michala Žilinčíka.   

Otvorenie UVN je dôležité nielen pre samotnú univerzitu, jej učiteľov, zamestnancov 

kliniky a študentov, ale aj pre klientov, ktorí chcú využiť odborné služby našich špecialistov, 

a aj preto sa toto podujatie stretlo so záujmom médií. Pre jej zástupcov sa v jednej z učební 

konala tlačová konferencia za účasti rektorky prof. Mojžišovej, prednostky kliniky malých 

zvierat prof. Trbolovej a kvestora univerzity Ing. Róberta Schrétera, PhD.  

Slávnosť bola 

ukončená čašou vína, ktorá 

poskytla priestor na ďalšie 

rozhovory o budúcnosti 

nemocnice a všetkých, ktorí na 

nej budú pracovať či využívať 

jej služby, keďže pre 

verejnosť sa otvárala už 

o týždeň na to, 6. marca, 

odkedy je nemocnica  

klientom k dispozícii nonstop, 

s urgentným príjmom po 18. 

hodine. UVN je určená širokej 

verejnosti, a to nielen na 

regionálnej, ale aj 

celoslovenskej úrovni. Klientom má poskytnúť aj nové špičkovo vybavené  pracoviská, napr. 

chirurgické,  oftalmologické či onkologické. Nemocnica je najmä referenčné pracovisko, to 

znamená, že súkromní veterinárni lekári do nej môžu posielať pacientov, ktorí majú 

komplikácie alebo si vyžadujú špeciálne operačné zákroky s následnou krátkodobou, prípadne 

dlhodobou hospitalizáciou a monitoringom pacienta.   
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3. Prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc., bol ocenený za vedeckú prácu Plaketou primátora    

mesta Košice, ktorú si prevzal dňa 7. 5. 2017 pri príležitosti  Dňa mesta Košice. 

 

4. Promócie absolventov akademického roku 2016/2017 v Štátnom divadle Košice 

v dňoch  28. – 29. 6. 2017. 

 

5. Oslavy 25. výročia začatia výučby študijného programu všeobecné veterinárske 

lekárstvo v anglickom jazyku dňa 8. 9. 2017. 

 

Pri príležitosti 25. výročia výučby študijného programu všeobecné  veterinárske 

lekárstvo v anglickom jazyku – General Veterinary Medicine –  sa 8. 9. 2017 na UVLF 

uskutočnilo historicky prvé stretnutie absolventov tohto študijného programu. Rozhodnutie 

začať s výučbou celého študijného programu v anglickom jazyku bolo na UVLF, ako na 

jednej z prvých vysokých škôl na Slovensku, prijaté  krátko po Nežnej revolúcii a už 

v akademickom roku 1991/1992 nastúpili na našu alma mater prví študenti z Izraela.   

Organizačný výbor stretnutia pod vedením prorektora pre zahraničné štúdium  MVDr. 

Martina Tomka, PhD., čelil pri príprave historicky prvého alumni stretnutia niekoľkým 

výzvam. Tou najväčšou bola absencia aktuálnych kontaktov na prvých absolventov, ktorí 

promovali na našej alma mater v akademickom roku 1994/1995. Osobné kontakty našich 

učiteľov spolu s propagáciou stretnutia na webových stránkach UVLF a medzinárodných 

stavovských organizácií a spoločností však veľmi pomohli. Odmenou bola účasť 95 hostí zo 

všetkých kútov sveta, ktorí si počas bohatého a zaujímavého programu prezreli priestory 

univerzity a pozitívne hodnotili zmeny, ktoré nastali od obdobia, keď tu študovali. 

Stretnutie v aule slávnostne otvorila rektorka UVLF Dr. h. c. prof. MVDr. Jana 

Mojžišová, PhD., ktorá účastníkov oboznámila s najdôležitejšími míľnikmi, ktorými naša 

alma mater prešla v ostatných rokoch. Nasledovala prehliadka areálu univerzity 

zdokumentovaná  spoločnou fotografiou pri soche Arda.  Čerstvo pripravené špeciality 

mäsovej výroby ochutnali návštevníci na ústave hygieny a technológie mäsa,  navštívili 

katedru mikrobiológie a imunológie, ustajňovacie priestory kliniky koní, kliniky prežúvavcov 

a kliniky ošípaných. Najväčší záujem však vyvolala prehliadka novej Univerzitnej 

veterinárnej nemocnice. Na záver návštevníkov čakalo občerstvenie, kde v prekrásnom 

prostredí v srdci areálu univerzity bol priestor na rozhovory nielen s bývalými spolužiakmi, 

ale aj učiteľmi, čomu prialo aj príjemné počasie. Naši absolventi stretnutie hodnotili veľmi 

pozitívne a navrhujú ho opakovať každých päť rokov. Rovnako pozitívne hodnotia zmeny, 

ktorými naša alma mater prešla za ostatné desaťročia.  
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6. Zlatá promócia absolventov ročníka 1967  dňa 11. 9. 2017. 

 

Dňa 11. 9. 2017 sa uskutočnila ďalšia zlatá promócia absolventov Vysokej školy 

veterinárskej z roku 1967.  Bol to už v poradí trinásty ročník zlatých absolventov. Zo 150 

zapísaných v prvom ročníku ich promovalo nakoniec 60, v tento deň si zlatý diplom mohlo 

prísť prevziať 26 z nich. 

 
 

 

7. Slávnostné otvorenie akademického roku 2017/2018 a aktív učiteľov a vedeckých 

pracovníkov dňa 18. 9. 2017.  

 

8. Odovzdanie PhD. diplomov absolventom doktorandského štúdia dňa 24. 10. 2017. 

 

9. Imatrikulácia študentov prvého ročníka dňa 27. 10. 2017. 

 

10. V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku dňa 9. 11. 2017 sa tím Lactovir z 

UVLF v Košiciach  pod vedením prof. Ing. Štefana Vilčeka, DrSc., stal laureátom 

ceny v kategórii vedecko-technický tím roka za významný prínos pri štúdiu 

vírusových agensov a vývoj laktobacilových prípravkov na ochranu zdravia zvierat 

a produkciu kvalitných a bezpečných potravín živočíšneho pôvodu. 

 

Významné návštevy: 

 

1. Rektorka prof. Mojžišová a prorektor MVDr. Tomko sa zúčastnili pracovného 

stretnutia s veľvyslancom  SR  pre Nórske kráľovstvo a Island Františkom Kašickým 

na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v Oslo dňa 15. 2. 2017. 

 

2. Návšteva doc. Dr. El Moataz Bellah El Naggar, Farmaceutická fakulta Damanhour 

University, Egypt, poslanec egyptského parlamentu, za účelom nadviazania 

spolupráce dňa 28. 2. 2017. 



18 

 

3. Návšteva ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Gabriely Matečnej 

pri príležitosti otvorenia Univerzitnej veterinárnej nemocnice dňa 3. 3. 2017. 

 

Dňa 3. 3. 2017 navštívila našu univerzitu ministerka pôdohospodárstva a regionálneho 

rozvoja SR Gabriela Matečná, aby si pozrela novovzniknutú Univerzitnú veterinárnu 

nemocnicu. Stretnutie začalo v zasadacej miestnosti rektorátu, kde najprv ministerku 

pôdohospodárstva v sprievode Ing. Michala Feika, štátneho radcu z odboru komunikácie 

a marketingu z kancelárie ministra, privítala rektorka prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., aby 

jej predstavila univerzitu spolu s ďalšími členmi vedenia.  Stretnutie bolo príležitosťou na 

výmenu informácií, keďže UVLF patrí aj  pod rezort ministerstva pôdohospodárstva 

a súčasnosť prináša veľa spoločných tém. Okrem samotnej UVN je to aj zameranie školy a jej 

študijných programov všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín, či trh a kvalita 

potravín i bezpečnosť krmív a potravín, keďže práve v tomto období rezonuje vo verejnosti 

téma rozdielnej kvality tých istých výrobkov v jednotlivých krajinách Európskej únie. 

Nasledovala obhliadka UVN, kde pani ministerku  a ostatných zúčastnených  

previedla prednostka kliniky malých zvierat prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD. Keďže 

táto návšteva ministerky pôdohospodárstva na UVLF v Košiciach prebiehala  za záujmu 

médií, sprevádzali návštevu aj novinári, ktorí mali priamo v operačných sálach možnosť 

dostať odpovede na svoje otázky od pani ministerky a rektorky prof. Mojžišovej. Ako uviedla 

ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná, „osveta v zdravotnej 

starostlivosti o zvieratá je mimoriadne dôležitá. Sú to predsa živé bytosti, ktoré potrebujú, aby 

sa s nimi zaobchádzalo dôstojne.“ Podľa nej je potrebné, aby študenti veterinárneho lekárstva 

mali priestor pre systematické vzdelávanie aj v tejto oblasti. „Teším sa, že na Slovensku sa 

môžeme pochváliť týmto unikátnym projektom. Je odzrkadlením toho, že máme skutočne 

špičkových odborníkov, vyhľadávaných aj zahraničnými klientmi.“ 

 

4. Dňa 7. 11. 2017 navštívila univerzitu delegácia z Užhorodskej národnej univerzity 

pod vedením prorektorky prof. Myroslavy Lendel za účelom spolupráce pri  výmene 

študentov v rámci európskeho vzdelávacieho programu ERASMUS +.    
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Účasť univerzity na významných medzinárodných podujatiach: 

 

1. Účasť na výročnom zasadnutí Európskej asociácie univerzít (EUA – European 

University Association)  v Bergene, Nórsko v dňoch  6. – 7. 4. 2017. 

 

2. Účasť na výročnom zasadnutí Európskej asociácie farmaceutických fakúlt (EAFP –  

European Association of Faculties of Pharmacy), Helsinki 17. – 19. 5. 2017. 

 

3. Účasť na valnom zhromaždení Európskej asociácie inštitúcií pre veterinárne 

vzdelávanie (EAEVE– European Association of Establishments for Veterinary 

Education),  Londýn 18. – 19. 5. 2017. 

 

Jubilejný tridsiaty ročník General Assembly EAEVE  sa tento rok konal 18. – 19. 5. 

2017 pod záštitou Royal Veterinary College. Prvý z dvoch rokovacích dní bol venovaný 

bežnej agende EAEVE. Profesor Pierre Lecoux, prezident ESEVT (European System of 

Evaluation of Veterinary Training),  informoval o hodnotiacich procesoch, ktoré by už v 

tomto roku mali viesť k plnej akceptácii ENQA (The European Association for Quality 

Assurance in Higher Education).  Následne bola prof. Lecouxom  predložená Správa o 

evalvácii  za rok 2016, program vizitácií na roky 2017 – 2018, predstavený systém  e-

learningu pre evalvátorov a  podaná informácia o aktualizovanom statuse jednotlivých škôl, 

ktorý je dostupný aj na http://www.eaeve.org/esevt/establishments-status.html.  Tento 

moment bol pre nás skutočne výnimočný a nezabudnuteľný, keď pri našej univerzite svietil 

status approval and accreditation. Takto bolo verejne prezentované pred viac ako 100 

predstaviteľmi európskych veterinárnych vzdelávacích inštitúcií naše úspešné dvojročné 

úsilie.  

V priebehu ďalšieho rokovania sa rozprúdila diskusia o zmenách v štatúte EAEVE. 

Výkonný výbor  ExCom (Executive Committee) ďalej prezentoval svoje aktivity za uplynulé 

obdobie. Výkonný výbor je tvorený reprezentantmi ôsmich jednotlivých skupín, do ktorých sú 

členské inštitúcie rozdelené podľa regiónov.  Členmi ExCom sú Ana Bravo, prezidentka 

EAEVE, Španielsko; Gerhard Greif, viceprezident EAEVE, Nemecko, skupina G5; Attilio 

Corradi, pokladník, Taliansko, skupina G3; Ewan Cameron, Veľká Británia, skupina G1; 

Pedro Lorenzo Gonzales, Španielsko, skupina G2; Marc Cogny, Francúzsko, skupina G4, 

Yngvild Wasteson, Nórsko, skupina G6; Engin Kennerman, Turecko, skupina G8.  Skupinu 

G7 od mája 2017 zastupuje Jana Mojžišová, ktorá bola navrhnutá a zvolená práve na tomto 

General Assembly.  

Druhý deň rokovania bol venovaný vzdelávaniu. Hlavná pozornosť sa sústredila na 

hodnotenie zručností a kompetencie v priebehu veterinárneho vzdelávania. Pozvaní rečníci z 

celého sveta prezentovali svoje skúsenosti s akreditáciou, napr. v rámci AAVMC (Association 

of American of Veterinary Medical Colleges).  

 

4. Návšteva rektorov UVLF v Košiciach, SPU v Nitre a TU vo Zvolene na Ukrajinskej 

akadémii agrárnych vied a účasť na medzinárodnej konferencii Rozvoj 

pozemkových vzťahov, organizačná, ekonomická, právna a technologická podpora 

poľnohospodárstva Ukrajiny, ktorú organizovala Vinická národná 

poľnohospodárska univerzita v dňoch 23. – 25. 5. 2017. 

 

V dňoch 23. až 25. 5. 2017 sa prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., rektorka UVLF, Dr. 

h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, a 

prof. Ing. Rudolf  Kropil, CSc., rektor Technickej univerzity vo Zvolene, spoločne zúčastnili 

na pracovnej ceste na Ukrajine, ktorú  na pozvanie Ukrajinského vedecko-edukačného 
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konzorcia a Vinickej národnej poľnohospodárskej univerzity  sprostredkovala SPU v Nitre. 

Návšteva sa uskutočnila ako výsledok partnerstva týchto univerzít v rámci Združenia 

univerzít vyšehradského regiónu (Visegrad University Association), ktorého prezidentom je 

práve rektor SPU v Nitre  Dr. 

h. c. prof. Ing. Peter Bielik, 

DrSc.   

Súčasťou cesty bola 

návšteva Ukrajinskej akadémie 

agrárnych vied a jej 

predstaviteľov a vzájomné 

oboznámenie sa s cieľmi 

a poslaním inštitúcií pri 

rozvíjaní vied o živej prírode. 

Slovenských rektorov prijal 

viceprezident akadémie prof. 

Valeriy Zhuk za účasti členov 

predsedníctva. Delegácia sa 

zúčastnila aj na medzinárodnej 

konferencii Rozvoj 

pozemkových vzťahov, 

organizačná, ekonomická, právna a technologická podpora poľnohospodárstva Ukrajiny, 

ktorú organizovala Vinická národná poľnohospodárska univerzita. Súčasťou odborného 

programu bola aj návšteva výskumného komplexu a pokusných polí so zameraním na liečivé 

rastliny, obilniny, strukoviny a pestovanie biomasy. Na konferencii sa stretlo vyše 400 

popredných vedcov, učiteľov, vládnych činiteľov, zástupcov verejných inštitúcií 

a poľnohospodárskych podnikov,  za aktívnej účasti slovenských rektorov. 

Na Vinickej národnej poľnohospodárskej univerzite, ktorú tvorí šesť fakúlt s približne 

15-tisíc študentmi, sa slovenskí rektori stretli s rektorom prof. Hrihorym Kaletnikom a 

vedením univerzity a fakúlt. Súčasťou návštevy bolo aj podpísanie zmlúv o hľadaní možností 

hlbšieho prepojenia spolupráce slovenských a ukrajinských univerzít  a vedeckých inštitúcií 

zaoberajúcich sa problematikou poľnohospodárstva. Za UVLF podpísala  rektorka prof. 

Mojžišová  zmluvu o priateľstve a spolupráci medzi našou univerzitou  a Ukrajinským 

vedecko-edukačným konzorciom, v ktorej sa obe strany zaväzujú rozvíjať  vedeckú a 

vzdelávaciu spoluprácu medzi pedagógmi, vedeckými pracovníkmi a študentmi, podieľať sa 

na spoločných projektoch, grantoch, konferenciách a seminároch v oblastiach, ktoré sú ich 

spoločným záujmom.   

Na základe dlhodobej spolupráce Ukrajinské vedecko-edukačné konzorcium so sídlom 

v Kyjeve udelilo čestný titul doctor honoris causa (čestný doktor vied)  rektorovi SPU v Nitre 

Dr. h. c. prof. Ing. Petrovi Bielikovi, DrSc., rektorke UVLF prof. MVDr. Jane Mojžišovej, 

PhD.,  a rektorovi Technickej univerzity vo Zvolene prof. Ing. Rudolfovi Kropilovi, CSc.    

 

5. Účasť na 6. valnom zhromaždení Vyšehradskej asociácie univerzít (Visegrad 

University Association), Moskva 13. – 16. 9. 2017. 

 

6. Účasť na X. medzinárodnom sympóziu zameranom na voľne žijúce zvieratá –  

WAVES (Wild Animals Vigilance Euromediterranean Society – Európsko-

stredomorská spoločnosť pre ochranu voľne žijúcej fauny), Portugalsko,  Porto 20. –  

24. 9. 2017.  
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7. Účasť na výročnom stretnutí zástupcov inštitúcií poskytujúcich vyššie veterinárne 

vzdelávanie VetNEST 2017 (Veterinary Network of Students Staff Transfer –  

Európska výmenná sieť veterinárnych študentov a zamestnancov), Budapešť 15. – 16. 

10. 2017.  

 

8. V dňoch 19. – 21. 10. 2017 sa v Hradci Králové uskutočnilo stretnutie zástupcov 

farmaceutických fakúlt a univerzít Českej a Slovenskej republiky. 

 

9. Účasť na zasadnutiach valného zhromaždenia Federácie veterinárov Európy (FVE – 

Federation of Veterinarians of Europe) a EVERI (European Veterinarians working in 

Education, Research and Industry), ktorej členom je od roku 2017 aj UVLF 

v Košiciach, v dňoch 10. –  11. 11. 2017  v Bruseli. 

 

Významné vedecko-odborné podujatia: 

 

1. Konferencia ISAH v Mexiku 17. – 27. 3. 2017 (ISAH – International Society of Animal 

Hygiene –  medzinárodná spoločnosť pre hygienu zvierat). 

 

2. 60. ročník Študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ 5. 4. 2017. 

 

Dňa 5. 4. 2017 sa pod 

záštitou rektorky UVLF prof. 

Mojžišovej konal 60. ročník 

Študentskej vedeckej 

konferencie ŠVOČ. Na 

konferencii obohatenej 

medzinárodnou účasťou, 

okrem zahraničných študentov 

UVLF aj štyroch hostí z 

Univerzity prírodných vied vo 

Varšave, bolo prezentovaných 

61 prác. Rokovania sa 

uskutočnili v piatich sekciách: 

predklinickej, klinickej, 

hygieny potravín a prostredia, 

farmaceutickej a  sekcii bakalárskeho štúdia. Pri príležitosti jubilejného ročníka rektorka 

univerzity   vyzdvihla výrazný podiel prof. MVDr. Márie Goldovej, PhD., na úspešnom 

organizovaní ŠVOČ v minulých rokoch.  

V príhovore MVDr. Mariána Prokeša, PhD., bola zhrnutá história študentských 

vedeckých konferencií. Prvá ŠVOČ sa konala 26. 5. 1955. Bolo prednesených 11 pôvodných 

prác poslucháčov 3., 4. a 5. ročníka vtedajšej Veterinárskej fakulty v Košiciach Vysokej školy 

poľnohospodárskej v Nitre. V druhom ročníku, ktorý sa konal v roku 1957, hodnotila 

recenzná komisia zložená z radov učiteľov a študentov prednesené práce z rozličných stránok 

ako význam pre prax, časovú a metodickú náročnosť, formu prednesu a vystúpenie referenta. 

V decembri 1958 bolo počas 3. ročníka konferencie prednesených 18 referátov, za ktoré boli 

všetci aktívni účastníci odmenení knižnou publikáciou. V ostatných desiatich rokoch sa konali 

konferencie aj s početnou účasťou domácich a zahraničných hostí z Lipska, Budapešti, 

Varšavy, Brna, Prahy či Nitry. Základnou formou vedeckej práce študentov, do ktorej sa 

zapájali pomocné vedecké sily, demonštrátori a voluntéri, bola práca v študentských 

vedeckých krúžkoch, ktoré viedli pedagógovia. V sedemdesiatych rokoch došlo k 
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postupnému  zvyšovaniu počtu referátov na konferenciách z 15 prednesených v roku 1970 na 

58 prezentovaných v roku 1974 pri príležitosti 25. výročia vzniku vysokej školy, až na 

rekordných 135 referátov v roku 1978. Toto číslo znamenalo v prepočte vyše 27 percent 

zapojených študentov. Študentské príspevky boli postupne rozdeľované do tematických sekcií 

ako spoločensko-vedná, sekcia základné vedné disciplíny, výživa a hygiena, a sekcia 

aplikované poznatky. V roku 1975 bola študentská vedecká konferencia usporiadaná pri 

príležitosti 30. výročia oslobodenia Československa a vyhlásenia Košického vládneho 

programu. V sedemdesiatych rokoch bola konštatovaná vysoká úroveň prednesených 

príspevkov, čo sa prejavilo aj na dobrom umiestnení študentov našej školy na celoštátnych 

konferenciách, ktoré sa konali striedavo v Košiciach a Brne, často s medzinárodnou účasťou 

študentov z Nemecka, Maďarska, Poľska, Juhoslávie, Talianska, Fínska, Švédska, Dánska 

a ďalších krajín. Spoločenské a politické zmeny sa počas celého obdobia konania konferencií 

podpisovali na vnímaní a popularite ŠVOČ u študentov. Tieto skutočnosti sa mohli odzrkadliť 

v absenciách konferencií ako v roku 1990 i v znížení počtu prihlásených prác v nasledujúcom 

období. A to aj napriek finančnými oceneniam, ktoré sa v roku 1991 pohybovali v rozmedzí 

od 240 do 800 Kčs. O päť rokov neskôr bola cena pre víťaza 10 000 Sk spolu s cestou do 

Anglicka alebo až 1 000 dolárov pre víťaza 40. konferencie, k čomu samozrejme výraznou 

mierou prispeli štedrí sponzori. V ostatných dvadsiatich rokoch prešla vývojom aj organizácia 

príspevkov do sekcií. K dvom základným, predklinické a klinické disciplíny, pribudla v roku 

2001 sekcia histórie veterinárnej medicíny. Práce 52. študentskej vedeckej konferencie v roku 

2009 boli rozdelené do 4 okruhov: sekcia predklinická, klinická, hygieny potravín 

a prostredia, a mladí vedeckí pracovníci – doktorandi. So začiatkom výučby bakalárskeho 

študijného programu kynológia v akademickom roku 2004/2005 a magisterského študijného 

programu farmácia v akademickom roku 2006/2007 sa na 54. konferencii v roku 2011 

vytvoril priestor pre prezentáciu príspevkov z oblasti farmácie vznikom spoločnej 

farmaceutickej a predklinickej sekcie. S pribúdajúcim záujmom študentov študijného 

programu farmácia a bakalárskych študijných programov prezentovať svoje práce boli v roku 

2013 vytvorené sekcie farmaceutická a bakalárskeho štúdia.  

Po tejto exkurzii do histórie študentských konferencií začalo rokovanie v jednotlivých 

sekciách. Práce hodnotili odborné komisie v zložení: predklinická sekcia –  predsedníčka 

prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., a členovia doc. MVDr. Róbert Herich, PhD., a doc. MVDr. 

Dagmar Mudroňová, PhD.; klinická sekcia –  predseda doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., 

a členovia MVDr. Tatiana Weissová, PhD., a doc. MVDr. Igor Capík, PhD.; sekcia hygiena 

potravín a prostredia –  predsedníčka doc. MVDr. Ivona Kožárová, PhD., a členovia doc. 

MVDr. Daniela Takáčová, PhD., a MVDr. Miloš Halán, PhD.; farmaceutická sekcia –  

predseda prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc., a členovia  doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc., 

a RNDr. Štefan Mazáň; sekcia bakalárskeho štúdia –  predseda doc. MVDr. Peter Lazar, 

PhD., členovia doc. MVDr. Pavel Naď, PhD., a MVDr. Aladár Maďari, PhD. 

  

3. Univerzita zorganizovala medzinárodný vedecký kongres  XVII. Middle European 

Buiatrics Congress,  Štrbské pleso 3. – 6. 5. 2017. 

 

Slovensko bolo na zasadnutí medzinárodného vedeckého výboru v Maribore v roku 

2015 poverené, aby v roku 2017 zorganizovalo medzinárodný vedecký kongres XVII. Middle 

European Buiatric Congress, ktorý sa už tradične od roku 1999 koná v niektorom zo štátov 

strednej Európy. Na našom území bol naposledy organizovaný v roku 2009 v Košiciach na 

pôde našej univerzity. Stredoeurópskych bujatrických kongresov sa obyčajne zúčastňuje 

okolo 200 veterinárskych lekárov zo štátov celej Európy, ktorí sa profesionálne zaoberajú 

zdravím a produkciou hovädzieho dobytka. Na kongres v Tatrách sa zaregistrovalo 188 

účastníkov s najväčším zastúpením z Rakúska, Česka a Slovenska. Okrem tradičných 
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účastníckych krajín zo Strednej Európy prišli aj kolegovia z Turecka a Iránu, čo prispelo k 

rozšíreniu nielen odborných ale aj sociálnych obzorov.  

XVII. MEBC svojimi príhovormi otvorili 4. 6. 2017 v hoteli Patria rektorka Dr. h .c. 

prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.,  MVDr. Gabriel Csicsai, PhD., štátny tajomník 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, a Dr. h. c. prof. Dr. Walter 

Baumgartner, past-president Svetovej bujatrickej asociácie. Následne v jednotlivých sekciách 

(produkčné choroby, ortopédia, mliečna žľaza, reprodukcia, infekčné a parazitárne choroby 

a klinické aspekty zdravia) odznelo 40 zaujímavých prednášok a bolo odprezentovaných 56 

posterov. Zo strany medzinárodného organizačného výboru bola vysoko pozitívne hodnotená 

účasť študentov, ktorých sa na kongres zaregistrovalo 47. Ukazuje to dobrú perspektívu 

bujatrickej medicíny v stredoeurópskom priestore.  

 

4. V Košiciach sa konala medzinárodná konferencia Vplyv globálnych zmien na životné 

prostredie, zdravie ľudí a zvierat, ktorú organizovala UVLF a nórska Nord 

University v Bodø v dňoch 2. –  6. 5. 2017. 

 

Medzinárodná konferencia Vplyv globálnych zmien na životné prostredie, zdravie 

ľudí a zvierat sa konala v dňoch 2. –  6. 5. 2017 v hoteli Yasmin v Košiciach. Konferenciu 

spoločne zorganizovali UVLF a Nord University v Bodø v Nórsku za podpory bilaterálneho 

fondu na národnej úrovni v rámci grantov z Nórska, Islandu a Lichtenštajnska (Granty EHP 

a Nórska 2009 – 2014 v Slovenskej republike).   Garanciu nad konferenciou prevzali rektorka 

UVLF   Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., a prorektor pre výskum a vývoj Nord 

University v Bodø v Nórsku Reid Hole, Cand. agric., PhD.  

Cieľom konferencie 

bolo získať najnovšie 

informácie od odborníkov z 

oblasti humánnej a 

veterinárnej medicíny, 

biológie, klimatológie, 

hydrológie, 

poľnohospodárstva, lesníctva 

aj sociálnych vied o vplyve 

globálnych zmien na životné 

prostredie, zdravie ľudí 

a zvierat. Cieľom určite bolo 

otvoriť  diskusiu vo vzťahu 

k ochrane lesov, vodných 

zdrojov, zdravia ľudí a 
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zvierat, rozširovaniu prenášačov a s nimi možnosť šírenia nových patogénov a  nových 

chorôb, ako aj k pôsobeniu smogu a znečistenia prostredia pesticídmi a ich vplyv na 

bezpečnosť potravín. 

Konferencie sa zúčastnilo viac než 110 vedcov, pedagógov, doktorandov a študentov 

z 13 krajín (Slovensko, Nórsko, Česká republika, Nemecko, Poľsko, Slovinsko, Francúzsko, 

Taliansko, Švédsko, Nigéria, Alžír, Egypt, USA) troch kontinentov sveta (Európa, Afrika, 

Amerika).  Slávnostne ju otvorili Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., rektorka UVLF 

v Košiciach, doc. Marit Bjørnevik, Ph.D., prodekanka pre vzdelávanie z Fakulty biologických 

vied a akvakultúry, Nord University v Bodø, Nórsko. Účastníkov konferencie pozdravil aj 

veľvyslanec SR v Nórsku František Kašický.   

Na konferencii odznelo 19 vedecko-odborných prednášok a bolo vystavených 60 

plagátových prezentácií. Veľký záujem vyvolala prednáška renomovaného svetového 

a slovenského klimatológa prof. RNDr. Milana Lapina, CSc., z Univerzity Komenského 

v Bratislave. Ďalšími prednášajúcimi hosťami bol prof. Joseph Martinez z Národného 

výskumného ústavu pre vedu 

a technológie pre životné 

prostredie a poľnohospodárstvo 

z Francúzska,  doc. Pavel Novák 

z Českej republiky,  Camilla 

Risvoll z Nordland Research 

Institute a  Mikuláš Oros 

z Parazitologického ústavu SAV 

v Košiciach. Po bloku 

pozvaných prednášok 

pokračovali vystúpenia kolegov 

z Nórska, Talianska, Slovinska 

a Slovenska. Počas prestávok 

bola možnosť diskutovať pri 

posterových prezentáciách.   

 

5. Medzinárodná vedecká konferencia Hygiena Alimentorum XXXVIII, Štrbské  Pleso 

17. – 19. 5. 2017.  

 

6. Účasť univerzity na 6. ročníku Celoslovenských dní poľa 6. – 7. 6. 2017. 

 

7. 12. ročník seminára doktorandov venovaný pamiatke akademika Kolomana Boďu 

6. – 7. 9. 2017. 

 

8. XI. Central and Eastern European Proteomic Conference (CEEPC), ktorá sa konala 

v dňoch  27.  – 29. 9. 2017 v košickom hoteli Hilton, organizoval pod hlavičkou UVLF 

v Košiciach doc. MVDr. Mangesh Bhide, PhD.  

 

9. Európska noc výskumníkov 29. 9. 2017. 

 

Dňa 29. 9. 2017 sa uskutočnil 11. ročník podujatia Európska noc výskumníkov (ENV). 

V priestoroch obchodného centra Átrium Optima bolo pripravených 68  vedeckých stánkov a 

prezentácií košických univerzít – TUKE, UPJŠ, UVLF, Prešovskej univerzity a výskumných 

ústavov SAV. UVLF na tejto exhibícii vedy prezentovala 9 expozícií pripravených tak, aby 

zaujali od najmenších až po najstarších účastníkov a zároveň ich obohatili o nové informácie 

z oblasti veterinárnej medicíny a farmácie. Prostredníctvom interaktívnej expozície Lietajúce 
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stavovce a voda bol účastníkom predstavený 

terénny ornitologický a chiropterologický 

výskum a metódy používané v rámci výskumu 

vtákov a netopierov. Súčasťou toho bola aj 

prednáška s názvom Noční letci a vedci 

(MVDr. Ľ. Korytár, PhD.).  

Expozícia Neviditeľný svet 

mikroorganizmov (ústav mikrobiológie) 

predstavila svet baktérií, vírusov a iných 

mikroorganizmov, ktoré síce voľným okom 

nevidíme, ale tvoria neoddeliteľnú súčasť 

nášho sveta. Jedná sa o prospešné baktérie, ale 

aj rôzne baktérie a vírusy, ktoré dokážu 

spôsobiť smrteľné infekcie, mnohé sú 

prenosné zo zvierat na ľudí. Prezentácia Od 

buniek ku kométam (ústav genetiky) umožnila 

verejnosti malé nahliadnutie do práce v 

cytogenetickom laboratóriu. Návštevníkom 

priblížila princíp a význam metódy nazývanej 

kométový test, ktorým sa hodnotí stupeň 

poškodenia genetického materiálu (DNA) 

buniek.  

V stánku Plazy a ľudia (Aqua Terra 

klub) sa návštevníci oboznámili so životom 

plazov, ako aj s chovom rôznych druhov 

plazov ako svojich domácich miláčikov. 

Stánok Význam plazov pre ľudstvo (ústav 

fyziológie) poukazuje na význam plazov pre 

celý ekosystém, tiež ako sa využíva hadí jed 

v medicínskom a kozmetickom priemysle. 

Videozáznam priblížil odber hadieho jedu. 

Stánok Môj psík sa nebojí injekcie (ústav 

farmakológie) poukázal na rôzne aplikácie 

injekcií, ako aj rôzne typy ihiel a striekačiek. 

Expozícia Zmeraj si parametre srdca (ústav 

biofyziky) demonštrovala fyzikálne princípy 

EKG srdca pomocou trojzvodového systému 

doplnené meraním krvného tlaku a saturácie 

krvi kyslíkom u ľudí a zvierat.  

Expozícia Tajomstvo prírodných 

liečiv (katedra farmakognózie a botaniky) 

umožnila návštevníkom okrem liečivých 

rastlín v rôznej podobe spoznať aj jedovaté 

rastliny a produkty vo forme krémov, silíc a  

pochutnať si na niektorých druhoch 

bylinných čajov. V stánku Želatínové 

kapsuly vo farmácii (katedra farmaceutickej 

technológie) sa návštevníci dozvedeli, z čoho 

a ako je možné kapsuly vyrobiť, aké je ich 

použitie a aké typy kapsúl poznáme, akým 
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spôsobom sa kapsuly v priemysle plnia a sami si mohli vyskúšať plnenie kapsúl pomocou 

strojčeka, ktorý sa uplatňuje v lekárňach. 

Za hlavný prínos ENV je možné považovať možnosť prezentovať aktivity UVLF 

verejnosti, ako aj potenciálnym uchádzačom o štúdium na našej univerzite, ktorá má čo 

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

 

Významné spoločenské a športové podujatia: 

 

1. Celoslovenský veterinárny ples organizovaný UVLF  13. 1. 2017. 

 

UVLF nadviazala na tradíciu organizovania spoločných plesov  so Štátnou 

veterinárnou a potravinovou správou SR a Komorou veterinárnych lekárov SR a ujala sa 

úlohy hlavného organizátora Celoslovenského veterinárneho plesu 2017.  

V Dome umenia v Košiciach začal dňa 13. 1. 2017 ples symbolickým gongom, po 

ktorom nasledovala choreografia v podaní Tanečného klubu Meteor pod vedením Milana 

Plačka. Po príhovore a slávnostnom prípitku rektorky prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD., 

a ústredného riaditeľa prof. MVDr. Jozefa Bíreša, DrSc., mohli prítomní považovať ples za 

oficiálne otvorený a program pokračoval vystúpením speváčky Liny Mayer. Po ohlásení 

prvého tanečného kola sa parket okamžite zaplnil hosťami, ktorým hrala do tanca striedavo 

vynikajúca cimbalová muzika Milana Rendoša a DJ. Celým večerom sprevádzal hostí režisér, 

herec, spevák, pedagóg 

a scenárista v jednej osobe 

Igor Šimeg. Počas večera 

bol priestor nielen pre 

tanec, ale aj pre priateľskú 

konverzáciu pri degustácii 

vybraných vín. Nechýbala 

bohatá tombola, ktorej 

predchádzalo polnočné 

vystúpenie vzdušnej 

tanečnice z klubu 

Ariadnina niť. Milou 

spomienkou na ples 

zostanú hosťom fotografie 

pri profesionálnej 

fotostene.  

 

2. Bowlingový turnaj o cenu Akademického senátu UVLF v Košiciach 2. 2. 2017. 

 

3. Slovenský voltížny pohár 29. 4. 2017. 

 

4. Majáles  25. 5. 2017. 

 

5. Medzinárodný deň detí  3. 6. 2017. 

 

6. Jazdecké preteky o Cenu rektorky a pohár primátora  3. – 4. 6. 2017 a Jazdecké 

preteky o pohár rektorky 9. 9. 2017. 
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7. Stretnutie seniorov na IVVL a UVLF  v Košiciach 5. – 6. 10. 2017. 

 

V dňoch 5. a 6. 10. 2017 sa priestory Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov a 

UVLF stali miestom, kde sa už po štvrtýkrát stretli veterinárni  lekári –  seniori nad 70 rokov. 

Hlavným organizátorom stretnutia bol Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, ale 

na jeho zabezpečení sa spolupodieľali aj UVLF, Komora veterinárnych lekárov Slovenskej 

republiky a Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky. Podujatie otvoril a 

viedol riaditeľ IVVL  MVDr. Jozef Pokorný. S pozdravnými prejavmi vystúpila rektorka 

UVLF Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., a prezident KVL SR MVDr. Tibor 

Brauner. 

Hlavný prejav predniesol už po štvrtýkrát  nestor slovenskej veterinárnej historiografie 

a člen Komisie histórie veterinárnej medicíny pri IVVL MVDr. Ladislav Husár. Vo svojom 

príspevku  venoval pozornosť aktuálnej téme, a to  úlohám a plneniu  Národného programu 

ochrany seniorov a z neho vyplývajúcich povinností aj pre organizácie a inštitúcie 

veterinárnej starostlivosti vo vzťahu k seniorom –  veterinárnym lekárom. Stretnutia sa 

zúčastnilo spolu 138 veterinárnych lekárov seniorov a 11 členov sprievodu. Zo zahraničia boli 

prítomní 3 veterinárni lekári z Českej republiky a po jednom veterinárnom lekárovi zo 

Švajčiarska a Kanady.  

Súčasťou programu stretnutia seniorov bola aj návšteva a prehliadka UVLF. V aule 

univerzity účastníkov privítal prorektor pre zahraničné štúdium MVDr. Martin Tomko, PhD., 

ktorý vo svojom príhovore poukázal na celkové zmeny, ktoré sa na univerzite udiali od čias 

štúdia prítomných kolegov – seniorov. Následne prof. MVDr. Martin Zibrín, PhD., v 

obrazovej prezentácii doplnenej vecným komentárom prítomným pripomenul prvú generáciu 

profesorov Vysokej školy veterinárskej v Košiciach. So záujmom  si všetci vypočuli aj 

prezentáciu doc. MVDr. Zuzany Kosteckej, PhD., na tému Rozvoj veterinárnej medicíny 

vďaka osobnostiam vedy na filatelistickom materiáli. Nasledovalo tradičné fotografovanie pri 

soche koňa Arda. Potom sa seniori presunuli k novovybudovanej Univerzitnej veterinárnej 

nemocnici a k  renovovaným  ustajňovacím priestorom pre veľké zvieratá, kde ich prorektor 

pre klinickú činnosť a styk s praxou doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., a prednostka kliniky 
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malých zvierat prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD., informovali o rozsahu poskytovanej 

diagnostickej, terapeutickej, preventívnej a konzultačnej činnosti.  

 

8. Hubertova jazda 13. 10. 2017. 

 

9. Imatrikulácia študentov prvého ročníka 27. 10. 2017. 

 

10. Mikuláš pre deti 10. 12. 2017. 

 

11. Vianočný koncert Štátnej filharmónie Košice v Dome umenia 14. 12. 2017. 

 

Významné výsledky projektov: 
 

Medzi významné výsledky výskumnej činnosti v roku 2017 sú zaradené vedecké 

monografie  a kapitoly vo svetových monografiách, ako aj vedecké práce s IF  2,5.  

V roku 2017 bola prijatá a vo Vestníku publikovaná  prihláška patentu: 

MUDROŇOVÁ, Dagmar - TOPORČÁK, Juraj - KUZYŠINOVÁ, Katarína. Nosič 

probiotického prípravku pre včely: Carrier of probiotic preparation for honey bees. Banská  

Bystrica: ÚPV SR, 2017. 1 s. 

Významnými výsledkami boli publikácie: 1 vedecká monografia vydaná 

v renomovanom zahraničnom vydavateľstve Springer, a 8 kapitol vo vedeckých 

monografiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách CRC PRESS, Nova Science 

Publisher, Springer a InTech. 

 

AAA      Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 

AAA01 LANDSBERG, Gary - MAĎARI, Aladár - ŽILKA, Norbert. Canine and Feline 

Dementia: Molecular Basis, Diagnostics and Therapy. 1. vyd. Baltimore: Springer 

International Publishing, 2017: Springer International Publishing. online, 159 s. 

Dostupné na internete: <http://vetbooks.ir/canine-and-feline-dementia-molecular-

basis-diagnostics-and-therapy/>. ISBN 978-3-319-53219-6. 

 

AAB       Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

AAB01   BHIDE, Mangesh Ramesh - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - BORSZÉKOVÁ 

PULZOVÁ, Lucia - BENCÚROVÁ, Elena - FLACHBARTOVÁ, Zuzana - BHIDE, 

Katarína - ČOMOR, Ľuboš - POTOČŇÁKOVÁ, Lenka - KÁŇOVÁ, Evelína - 

TOMEČKOVÁ, Zuzana - ŠIROCHMANOVÁ, Ivana. In silico veritas II: 

Bioinformatika v molekulárnej biológii: metódy a protokoly. Rec. Janka Poráčová, 

Beáta Holečková, Ján Košuth. 1. vyd. Košice: UVLF, 2017. 357 s. ISBN 978-80-

8077-558-2. 

 

ABC      Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 

ABC01   POPELKA, Peter. Fermented Meats Composition - Health and Nutrition Aspects. In 

ZDOLEC, Nevijo. Fermented Meat Products: Health Aspects. 1. vyd. - Boca Raton: 

CRC PRESS, 2017. ISBN 978-1-4987-3304-5, s. 389-416 [2,14AH]. 

ABC02   MARCINČÁK, Slavomír. Lipid Oxidation of Fermented Meat Products. In 

ZDOLEC, Nevijo. Fermented Meat Products: Health Aspects. 1. vyd. - Boca Raton: 

CRC PRESS, 2017. ISBN 978-1-4987-3304-5, s. 488-511 [1,87AH]. 

ABC03   HEINOVÁ, Dagmar - KOSTECKÁ, Zuzana - NAGY, Oskar. Lactate 

Dehydrogenase of Bird and Mammalian Origin. In Dehydrogenases: Biochemistry, 
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Functions and Role in Disease. 1. vyd. - New York : Nova Science Publisher, 2017. 

ISBN 978-1-53610-550-6, s. 1-22, [1,1AH]. 

ABC04  ŠTEFFEKOVÁ, Zuzana - KISKOVÁ, Terézia - BIRKOVÁ, Anna - MAREKOVÁ, 

Mária - KOSTECKÁ, Zuzana - BEDLOVIČOVÁ, Zdenka – SMRČOVÁ, 

Miroslava. Noninvasive Cancer Diagnostics Using Native Fluorescence Analysis of 

Biological Fluids. In Reviews in Fluorescence 2016. 1. vyd. - Baltimore: Springer 

International Publishing, 2017. ISBN 978-3-319-48259-0, s. 185-201. 

ABC05   TÓTHOVÁ, Csilla - MAJOR, Peter - MOLNÁR, Ladislav - NAGY, Oskar. Protein 

Electrophoresis in Avian Medicine. In MITCHELL, Gilbert H. Gel Electrophoresis: 

Types, Applications and Research. 1. vyd. - New York: Nova Science Publisher, 

2017. ISBN 978-1-53612-127-8, s. 157-187 [1,73AH]. 

ABC06   ČERTÍK, Milan - KLEMPOVÁ, Tatiana - JALČ, Dušan - VÁRADYOVÁ, Zora - 

MARCINČÁK, Slavomír. Biotechnologically Enriched Cereals with PUFAs in 

Ruminant and Chicken Nutrition. In Food Lipids: Chemistry, Nutrition, and 

Biotechnology. 4. vyd. - Boca Raton: CRC PRESS, 2017. ISBN 978-1-4987-4485-0, 

s. 765-778. 

ABC07 FLEŠÁROVÁ, Slávka - MAŽENSKÝ, Dávid. Anatomical Correlation of the Arterial 

Blood Supply to the Spinal Cord in Human and Experimental Animals: A Review. 

In SISU, Alina Maria. Human Anatomy - Reviews and Medical Advances. 1. vyd. - 

Rijeka: InTech, 2017. ISBN 978-953-51-3612-5, s. 37-58 [1,71AH]. Dostupné na 

internete: <https://www.intechopen.com/books/human-anatomy-reviews-and-

medical-advances>. 

ABC08   ČÍŽKOVÁ, Dáša - MURGOCI, Adriana - Natalia - KREŠÁKOVÁ, Lenka - 

VDOVIAKOVÁ, Katarína - ČÍŽEK, Milan - SMOLEK, Tomáš - CUBINKOVÁ, 

Veronika - QUANICO, Jusal P. - FOURNIER, Isabelle - SALZET, Michel. 

Understanding Molecular Pathology along Injured Spinal Cord Axis: Moving 

Frontiers toward Effective Neuroprotection and Regeneration. In DIONYSSIOTIS, 

Yannis. Essentials of Spinal Cord Injury. 2. dopl. vyd. - Rijeka: InTech, 2017. ISBN 

978-953-51-5575-1, s. 1-21. 

 

ADC      Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 

ADC01   SCHWARZBACHEROVÁ, Viera - WNUK, Maciej - LEWINSKA, Anna - 

POTOCKI, Leszek - ZEBROWSKI, Jacek - KOZIOROWSKI, Marek - 

HOLEČKOVÁ, Beáta - ŠIVIKOVÁ, Katarína - DIANOVSKÝ, Ján. Evaluation of 

cytotoxic and genotoxic activity of fungicide formulation Tango® Super in bovine 

lymphocytes. In Environmental Pollution. ISSN 0269-7491, 2017, vol. 220, part A, 

s. 255–263. (5.099 - IF2017). 

ADC02   BALÁŽ, Peter - BALÁŽ, Matej - SHPOTYUK, Oleh - DEMCHENKO, Pavlo - 

VLČEK, Miroslav - SHOPSKA, Maya - BRIANČIN, Jaroslav - BUJŇÁKOVÁ, 

Zdenka - SHPOTYUK, Yaroslav - SELEPOVÁ, Barbora - BALÁŽOVÁ, Ľudmila. 

Properties of arsenic sulphide (β-As4S4) modified by mechanical activation. In 

Journal of Materials Science. ISSN 0022-2461, 2017, vol. 52, č. 3, s. 1747–1758. 

(2.599 - IF2017). 

ADC03   SOLÁR, Peter - SAČKOVÁ, Veronika - HRČKOVÁ, Gabriela - DEMEČKOVÁ, 

Vlasta - KASSAYOVÁ, Monika - BOJKOVÁ, Bianka - MUDROŇOVÁ, Dagmar - 

GANCARČÍKOVÁ, Soňa - JENDŽELOVSKÝ, Rastislav - FEDOROČKO, Peter. 

Antitumor effect of the combination of manumycin A and Immodin is associated 

with antiplatelet activity and increased granulocyte tumor infiltration in a 4T1 breast 

tumor model. In Oncology Reports. ISSN 1021-335X, 2017, vol. 37, č. 1, s. 368-

378. (2.662 - IF2017). 
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ADC04 FEČKANINOVÁ, Adriana - KOŠČOVÁ, Jana - MUDROŇOVÁ, Dagmar -

POPELKA, Peter - TOROPILOVÁ, Júlia. The use of probiotic bacteria against 

Aeromonas infections in salmonid aquaculture. In Aquaculture. ISSN 0044-8486, 

2017, vol. 469, s. 1-8. (2.570 - IF2017). 

ADC05   JACKOVÁ, Anna - SLÍŽ, Ivan - MANDELÍK, René - ŠALAMÚNOVÁ, Slavomíra 

- NOVOTNÝ, Jaroslav - KOLESÁROVÁ, Mariana - VLASÁKOVÁ, Michaela - 

VILČEK, Štefan. Porcine kobuvirus 1 in healthy and diarrheic pigs: Genetic 

detection and characterization of virus and co-infection with rotavirus A. In 

Infection, Genetics and Evolution. ISSN 1567-1348, 2017, vol. 49, č., s. 73–77. 

(2.885 - IF2017). 

ADC06   BALÁŽ, Matej - BALÁŽOVÁ, Ľudmila - DANEU, Nina - DUTKOVÁ, Erika - 

BALÁŽOVÁ, Miroslava - BUJŇÁKOVÁ, Zdenka - SHPOTYUK, Yaroslav. Plant-

Mediated Synthesis of Silver Nanoparticles and Their Stabilization by Wet Stirred 

Media Milling. In Nanoscale Research Letters. ISSN 1556-276X, 2017, vol. 12, č. 

1, article number 83. (2.833 - IF2017). 

ADC07 REKIK, Imen - CHAABANE, Zayneb - MISSAOUIA, Amara - BOUKET, Ali 

Chenari - LUPTÁKOVÁ, Lenka - ELLEUCH, Amine - BELBAHRI, Lassaad. 

Effects of untreated and treated wastewater at the morphological, physiological and 

biochemical levels on seed germination and development of sorghum (Sorghum 

bicolor (L.) Moench), alfalfa (Medicago sativa L.) and fescue (Festuca arundinacea 

Schreb.). In Journal of Hazardous Materials. ISSN 0304-3894, 2017, vol. 326, č., s. 

165-176. (6.065 - IF2017). 

ADC08   DEMEČKOVÁ, Vlasta - SOLÁR, Peter - HRČKOVÁ, Gabriela - MUDROŇOVÁ, 

Dagmar - BOJKOVÁ, Bianka - KASSAYOVÁ, Monika - GANCARČÍKOVÁ, 

Soňa. Immodin and its immune system supportive role in paclitaxel therapy of 4T1 

mouse breast cancer. In Biomedicine and Pharmacotherapy. ISSN 0753-3322, 2017, 

vol. 89, č., s. 245-256. (2.759 - IF2017). 

ADC09   KARAFFOVÁ, Viera - CSANK, Tomáš - MUDROŇOVÁ, Dagmar - KIRÁLY, Ján 

- REVAJOVÁ, Viera - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - NEMCOVÁ, Radomíra - 

PISTL, Juraj - VILČEK, Štefan - LEVKUT, Mikuláš. Influence of Lactobacillus 

reuteri L26 Biocenol™ on immune response against porcine circovirus type 2 

infection in germ-free mice. In Beneficial Microbes. ISSN 1876-2883, 2017, vol. 8, 

č. 3, s. 367 - 378. (2.923 - IF2017). 

ADC10 STAROŇ, Martin - SABO, Rastislav - SOBEKOVÁ, Anna - SABOVÁ, Lucia - 

LEGÁTH, Jaroslav - LOHAJOVÁ, Ľuboslava - JAVORSKÝ, Peter. Formetanate 

toxicity and changes in antioxidant enzyme system of Apis mellifera larvae. In 

Environmental Science and Pollution Research. ISSN 0944-1344, 2017, vol. 24, č. 

16, s. 14060–14070. (2.741 - IF2017). 

ADC11   JONIOVÁ, Jaroslava - REBIČ, Matúš - STREJČKOVÁ, Alena - HUNTOŠOVÁ, 

Veronika - STANIČOVÁ, Jana - JANCURA, Daniel - MIŠKOVSKÝ, Pavol - 

BÁNÓ, Gregor. Formation of Large Hypericin Aggregates in Giant Unilamellar 

Vesicles-Experiments and Modeling. In Biophysical Journal. ISSN 0006-3495, 

2017, vol. 112, č. 5, s. 966 - 975. (3.656 - IF2017). 

ADC12   JAVORSKÝ, Peter - KOLESÁR FECSKEOVÁ, Lívia - HREHOVÁ, Ľudmila - 

SABO, Rastislav - LEGÁTH, Jaroslav - PRISTAŠ, Peter. Establishment of 

Lactobacillus plantarum strain in honey bee digestive tract monitored using gfp 

fluorescence. In Beneficial Microbes. ISSN 1876-2883, 2017, vol. 8, č. 2, s. 143-

149. (2.923 - IF2017). 

ADC13 ŠTULAJTEROVÁ, Radoslava - MEDVECKÝ, Ľubomír - GIRETOVÁ, Mária - 

SOPČÁK, Tibor - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra. Effect of bioglass 45S5 addition 
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on properties, microstructure and cellular response of tetracalcium 

phosphate/monetite cements. In Materials Characterization. ISSN 1044-5803, 2017, 

vol. 126, s. 104-115. (2.714 - IF2017). 

ADC14   PIOVÁR, Juraj - WEIDINGER, Marieluise - BAČKOR, Martin - BAČKOROVÁ, 

Miriam - LICHTSCHEIDL, Irene. Short-term influence of Cu, Zn, Ni and Cd excess 

on metabolism, ultrastructure and distribution of elements in lichen Xanthoria 

parietina (L.) Th. Fr. In Ecotoxicology and Environmental Safety. ISSN 0147-6513, 

2017, vol. 145, s. 408-419. (3.743 - IF2017). 

ADC15   REITZNEROVÁ, Anna - ŠULEKOVÁ, Monika - NAGY, Jozef - MARCINČÁK, 

Slavomír - SEMJON, Boris - ČERTÍK, Milan - KLEMPOVÁ, Tatiana. Lipid 

Peroxidation Process in Meat and Meat Products: A Comparison Study of 

Malondialdehyde Determination between Modified 2-Thiobarbituric Acid 

Spectrophotometric Method and Reverse-Phase High-Performance Liquid 

Chromatography. In Molecules. ISSN 1420-3049, 2017, vol. 22, č. 11, s. 1988. 

(2.861 - IF2017). 

ADC16   DEVAUX, Stephanie - ČÍŽKOVÁ, Dáša - MALLAH, Khalil - KARNOUB, 

Melodie Anna - LAOUBY, Zahra - KOBEISSY, Firas - BLAŠKO, Juraj - NATAF, 

Serge - PAYS, Laurent - MÉRIAUX, Céline - FOURNIER, Isabelle - SALZET, 

Michel. RhoA Inhibitor Treatment At Acute Phase of Spinal Cord Injury May 

Induce Neurite Outgrowth and Synaptogenesis. In Molecular and Cellular 

Proteomics. ISSN 1535-9476, 2017, vol. 16, č. 8, s. 1394-1415. (6.540 - IF2017). 

ADC17   BALÁŽ, Matej - DANEU, Nina - BALÁŽOVÁ, Ľudmila - DUTKOVÁ, Erika - 

TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - BRIANČIN, Jaroslav - VARGOVÁ, Mária - 

BALÁŽOVÁ, Miriama - ZORKOVSKÁ, Anna - BALÁŽ, Peter. Bio-

mechanochemical synthesis of silver nanoparticles with antibacterial activity. In 

Advanced Powder Technology. ISSN 0921-8831, 2017, vol. 28, č. 12, s. 3307-3312. 

(2.659 - IF2017). 

 

ADM     Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of     

               Science alebo SCOPUS 

ADM01 ČOMOR, Ľuboš - DOLINSKÁ, Saskia - BHIDE, Katarína - BORSZÉKOVÁ 

PULZOVÁ, Lucia - JIMÉNEZ-MUNGUÍA, Irene - BENCÚROVÁ, Elena - 

FLACHBARTOVÁ, Zuzana - POTOČŇÁKOVÁ, Lenka - KÁŇOVÁ, Evelína - 

BHIDE, Mangesh Ramesh. Joining the in vitro immunization of alpaca lymphocytes 

and phage display: Rapid and cost effective pipeline for sdAb synthesis. In 

Microbial Cell Factories. ISSN 1475-2859, 2017, vol. 16, č. 1, article number 13. 

(3.681 - IF2017). 

ADM02  MEFTEH, Febia - DAOUD, Amal - BOUKET, Ali Chenari - ALENEZI, Faizah N. 

- LUPTÁKOVÁ, Lenka - RATEB, Mostafa E. - KADRI, Adel - GHARSALLAH, 

Neji - BELBAHRI, Lassaad. Fungal root microbiome from healthy and brittle leaf 

diseased date palm trees (Phoenix dactylifera L.) reveals a hidden untapped arsenal 

of antibacterial and broad spectrum antifungal secondary metabolites. In Frontiers in 

Microbiology. ISSN 1664-302X, 2017, vol. 8, č., article 307. (4.076 - IF2017). 

ADM03 ALENEZI, Faizah N. - REKIK, Imen - BOUKET, Ali Chenari - LUPTÁKOVÁ, 

Lenka - WEITZ, Hedda J. - RATEB, Mostafa E. - JASPARS, Marcel - 

WOODWARD, Stephen - BELBAHRI, Lassaad. Increased biological activity of 

Aneurinibacillus migulanus strains correlates with the production of new gramicidin 

secondary metabolites. In Frontiers in Microbiology. ISSN 1664-302X, 2017, vol. 8, 

č., article 517. (4.076 - IF2017). 



32 

 

ADM04 SARVAŠOVÁ, Adela - KOČIŠOVÁ, Alica - CANDOLFI, Ermanno - MATHIEU, 

Bruno. Description of Culicoides (Culicoides) bysta n. sp., a new member of the 

Pulicaris group (Diptera: Ceratopogonidae) from Slovakia. In Parasites and Vectors. 

ISSN 1756-3305, 2017, vol. 10, č. 1, article number 279. (3.080 - IF2017). 

ADM05 PRAŽIENKOVÁ, Veronika - HOLUBOVÁ, Martina - PELANTOVÁ, Helena - 

BUGÁŇOVÁ, Martina - PIRNÍK, Zdenko - MIKULÁŠKOVÁ, Barbora - 

POPELOVÁ, Andrea - BLECHOVÁ, Miroslava - HALUZÍK, Martin - ŽELEZNÁ, 

Blanka - KUZMA, Marek - KUNEŠ, Jaroslav - MALETÍNSKA, Lenka. Impact of 

novel palmitoylated prolactin-releasing peptide analogs on metabolic changes in 

mice with diet-induced obesity. In PLoS One. ISSN 1932-6203, 2017, vol. 12, č. 8, 

article e0183449. (2.806 - IF2017). 

ADM06 BELBAHRI, Lassaad - BOUKET, Ali Chenari - REKIK, Imen - ALENEZI, Faizah 

N. - VALLAT, Armelle - LUPTÁKOVÁ, Lenka - PETROVOVÁ, Eva - OSZAKO, 

Tomasz - CHERRAD, Semcheddine - VACHER, Sebastien - RATEB, Mostafa E. 

Comparative genomics of Bacillus amyloliquefaciens strains reveals a core genome 

with traits for habitat adaptation and a secondary metabolites rich accessory genome. 

In Frontiers in Microbiology. ISSN 1664-302X, 2017, vol. 8, article number 1438. 

(4.076 - IF2017). 

ADM07 MICHALICOVÁ, Alena - BANKS, William Allen - LEGÁTH, Jaroslav - KOVÁČ, 

Andrej. Tauopathies - Focus on changes at the neurovascular unit. In Current 

Alzheimer Research. ISSN 1567-2050, 2017, vol. 14, č. 7, s. 790-801. (2.952 - 

IF2017). 

 

Noví docenti: 

doc. MVDr. Anna Jacková, PhD. –  od 19. 4. v študijnom odbore 4.2.13 virológia 

doc. MVDr. Dáša  Čížková, DrSc. – od 4. 7. v študijnom odbore 6.3.3 veterinárna morfológia 

a fyziológia 

 

Noví profesori: 

prof. MVDr. Ján Venglovský, PhD. –  od 18. 5. v študijnom odbore 6.3.11 hygiena chovu 

zvierat a životné prostredia 

prof. MVDr. Ľudmila Tkáčiková, PhD. – od  18. 5. v študijnom odbore 4.2.7 mikrobiológia 

 

Odchod do starobného dôchodku – učitelia 

prof. MVDr. Valéria Letková, PhD.                                                                    31. 8. 2017 

 

Úmrtia 

prof. MVDr. Ján Elečko, CSc. zomrel  13. 6. 2017 
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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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 vychovávala absolventov v nasledovných štrnástich študijných 

programoch pre tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania v dennej a externej forme: 

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

6.3.2. hygiena potravín, 

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

6.3.2. hygiena potravín, 

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

študijného odboru 6.3.3. veterinárna morfológia a fyziológia, 
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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 1711, z toho 246 

študentov študujúcich v anglickom jazyku.  

Celkový počet študentov UVLF na prvom stupni vysokoškolského vzdelávania 

študujúcich v slovenskom jazyku v roku 2017 bol 204,  pričom 155 študentov študovalo v 

dennej forme, 32 študentov v externej forme štúdia a 17 študentov študovalo v dennej forme 

štúdia v anglickom jazyku.  

  V študijnom programe kynológia v dennej forme študovalo 77 študentov,  

v študijnom programe kynológia v externej forme študovalo 26 študentov, v študijnom 

programe bezpečnosť krmív a potravín v dennej forme študovalo 35 študentov,   v študijnom 

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

študovalo 43 študentov, v študijnom programe vzťah človek – zviera a jeho využitie  

v canisterapii a hipoterapii v externej forme študovalo 6 študentov, v študijnom programe 

náuka o živočíchoch v anglickom jazyku 17 študentov.  

Celkový počet študentov UVLF na spojenom prvom a druhom stupni 

vysokoškolského vzdelávania v roku 2017 bol 1463. Všetci študovali v dennej forme štúdia, z 

toho 1234 v slovenskom jazyku a 229 v anglickom jazyku. Z tohto počtu  v študijnom 

programe všeobecné veterinárske lekárstvo študovalo 665 študentov v slovenskom jazyku 

a 229 v anglickom jazyku, v študijnom programe hygiena potravín študovalo 88 študentov a v 

študijnom programe farmácia študovalo 481 študentov.  

Celkový počet študentov UVLF na druhom  stupni vysokoškolského vzdelávania bol 

44, 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. 2017 a tiež vývoj počtu študentov 

univerzity v rokoch 2012 – 2017. Z uvedených čísel vyplýva, že od roku 2012 po rok 2014  

bol zaznamenaný nárast celkového počtu študentov a od roku 2015 po rok 2017 bol 

zaznamenaný mierny pokles celkového počtu študentov. 

Na prvom stupni vysokoškolského vzdelávania došlo k poklesu počtu študentov v 

dennej forme štúdia aj 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 od akademického roku 2016/2017 prechodom na 4-ročnú dĺžku štúdia,  čo 

komplikuje štúdium pracujúcim študentom, a tento trend pokračoval aj v roku 2017. V 

študijných programoch v slovenskom štúdiu spojeného 1. a 2. stupňa vysokoškolského 

vzdelávania je za sledované obdobie mierny pokles počtu študentov (o 259 študentov), čo 

predstavuje  úbytok približne o 12 % oproti roku 2012. 

Celkový počet študentov na treťom stupni vysokoškolského vzdelávania bol 114 

študentov, z toho je 73 žien, študujúcich v 14 študijných programoch. V externej forme štúdia 

bolo zapísaných 35 doktorandov. Okrem toho malo 26 doktorandov prerušené štúdium. 

Z celkového počtu doktorandov študovalo 25 doktorandov na našich externých vzdelávacích 

inštitúciách: Parazitologický ústav SAV v Košiciach, Neuroimunologický ústav SAV v 

Bratislave, Centrum biovied SAV v Bratislave (Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 
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v Košiciach) a Biomedicínske centrum SAV v Bratislave (Virologický ústav). Štúdium 

úspešne ukončilo obhajobou dizertačnej práce 17 študentov. 

Na UVLF v Košiciach v akademickom roku 2017/18 študovalo 7 zahraničných 

doktorandov: MVDr. Petra Drzewnioková (ČR), školiteľ prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD. 

(UVLF v Košiciach); MVDr. Bohumil Bielik (ČR), školiteľ doc. MVDr. Juraj Toporčák 

(UVLF v Košiciach); MVDr. Agnieszka Balická (Poľsko), školiteľ prof. MVDr. Alexandra 

Trbolová, PhD. (UVLF v Košiciach); Ing. Bartosz Gasowski (Poľsko), školiteľ doc. MVDr. 

Dagmar Mudroňová, PhD. (UVLF v Košiciach); Mgr. Adriana-Natalia Murgoci (Rumunsko), 

školiteľ MVDr. Dáša Čížková, DrSc.; MVDr. Sandra Mihaljevičová (Chorvátsko), školiteľ 

PharmDr. Andrej Kováč, PhD. (Neuroimunologický ústav SAV v Bratislave);  Mgr. Thomas 

Vogels (Holandsko) školiteľ prof. MVDr. Michal Novák, DrSc. (Neuroimunologický ústav 

SAV v Bratislave).  

Výchovno-vzdelávacia činnosť na treťom stupni vysokoškolského vzdelávania  

v slovenskom a anglickom jazyku sa na UVLF v roku 2017 realizovala  

v 14-tich akreditovaných doktorandských študijných programoch v dennej a externej forme 

štúdia.  

V roku 2017 pracovalo 14 odborových komisií. Za činnosť a kvalitu práce komisií v 

plnej miere zodpovedajú garanti študijných odborov a programov. 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 

 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach uskutočňuje program 

Erasmus+ na všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania a pre všetkých zamestnancov 

univerzity. Študenti majú možnosť získať grant najviac na 12 mesiacov na každom stupni 

vysokoškolského štúdia na štúdium, stáž a od akademického roka 2014/2015 aj na 

absolventskú prax.   

V akademickom roku 2016/2017 v rámci programov Erasmus+ študovalo na 

zahraničných veterinárskych a farmaceutických vysokých školách celkovo 46 našich 

študentov,  z čoho mobilitu stáž a absolventskú prax na veterinárskych ambulanciách a v 

lekárňach využilo 22 študentov. Absolventská prax bola realizovaná prevažne v Českej 

republike, kde si  absolventi našli budúce zamestnanie. Mobilitu štúdium absolvovalo 

v zahraničí 18 našich študentov. Do výmenného študijného  a stážového pobytu sa zapojilo 6 

doktorandov  druhého  a tretieho ročníka doktorandského štúdia. Doktorandi študovali 

v Taliansku (2), Českej republike (3) a Portugalsku (1).  Stážový pobyt v krajinách programu 

Erasmus+ využili na získanie nových zručností, štúdium nových metód a osobnostný rozvoj 

s následnou implementáciou získaných kompetencií do prípravy záverečnej dizertačnej práce. 

Zamestnanci univerzity majú možnosť získať grant najviac na dva mesiace na výučbu 

alebo na školenie v zahraničí. 

V programe Erasmus+ bolo realizovaných 14 mobilít zamestnancov univerzity. 

Z celkového počtu bolo 5 mobilít  na výučbu a 9 mobilít školenie v krajinách: Španielsko (1), 

Poľsko (3), Česká republika (7),  Škótsko (1),  Portugalsko (2).   

Na našej univerzite študovalo v akademickom roku 2016/2017 v rámci programu 

Erasmus+ celkovo 28 zahraničných študentov v anglickom jazyku. Študenti prichádzali z 

veterinárskych vysokoškolských vzdelávacích inštitúcií zo Španielska, Portugalska, 

Talianska, Poľska, Bulharska a Turecka. Zo zahraničných univerzít navštívili našu univerzitu 
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8 pracovníci z Talianska, Českej republiky, Bulharska a Turecka, z toho 2 na výučbu a 6 na 

školenie.  

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. Hlavným dôvodom zvýšenia mobilít sú nové aktivity programu Erasmus+ 

a CEEPUS, ktoré zahŕňajú praxe a stáže pre študentov a absolventské stáže. Študenti majú 

možnosť zlepšiť si svoje zručnosti, a tým rozšíriť možnosti zamestnania sa po skončení 

štúdia. Medzinárodné študijné programy majú významný vplyv na profesionálny rast 

pedagogických, ale aj nepedagogických zamestnancov univerzity.  

 

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 

2017/2018 boli realizované v termínoch  6., 7. a 8. 6. 2017 nasledovne: 6. 6. 2017 pre študijný 

program  hygiena potravín,  6. a 7. 6. 2017 pre študijný program farmácia, 8. 6. 2017 pre 

študijný program všeobecné veterinárske lekárstvo. 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, hygiena potravín 

a farmácia sa realizoval 12. 6. 2017. 

Prijímacie konanie na UVLF v Košiciach sa pre uchádzačov o štúdium v anglickom 

jazyku na akademický rok 2017/2018 uskutočnilo v dňoch 11. 5., 9. 6., 6. 7. a 17. 8. 2017, 

z toho termín 9. 6. bol realizovaný na zastupiteľskom úrade SR v Oslo, Nórsko. Náhradný 

termín prijímacích pohovorov sa konal 9. 9. 2017. 

Na študijné programy prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania – bezpečnosť krmív 

a potravín, kynológia a vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii,   

a druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania –  trh a kvalita potravín –  bolo prijatie bez 

prijímacích skúšok.  

Prijatie uchádzača o štúdium na UVLF v Košiciach na bakalárske študijné programy 

bolo podmienené získaním úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného 

vzdelania. Poradie uchádzačov sa stanovilo na základe pridelených bodov za priemer z 

maturitnej skúšky a  bodov za aktívnu účasť na stredoškolských olympiádach a SOČ 

z profilových predmetov (biológia, chémia), prácu v organizáciách profesijne blízkych 

zvolenému študijnému programu, ktoré študent musí písomne doložiť k prihláške na štúdium.  

Prijatie uchádzača na druhý stupeň štúdia bolo podmienené ukončením prvého stupňa 

vysokoškolského štúdia. Poradie uchádzačov sa stanovilo na základe váženého študijného 

priemeru za predchádzajúce štúdium. 

     Prehľad o počte uchádzačov o štúdium na UVLF  na  akademický rok 2017/2018 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 

je stabilný. Počet záujemcov o štúdium na 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. 
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Počet prihlásených záujemcov do prvých ročníkov doktorského štúdia všeobecné 

veterinárske lekárstvo v anglickom jazyku v akademickom roku 2017/2018 bol 101, prijatých 

bolo 66 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 8 študentov, z ktorých sa nakoniec na štúdium nikto nezapísal. 

Môžeme konštatovať, že záujem o štúdium v študijnom programe všeobecné 

veterinárske lekárstvo v anglickom jazyku na UVLF pretrváva. Počet novoprijatých, ako aj 

zapísaných študentov v akademickom roku 2017/2018 zostal oproti predchádzajúcemu 

akademickému roku stabilný. Najväčší záujem o doktorské štúdium majú naďalej študenti z 

Írska, Islandu, Francúzska, Izraela, Grécka, Cypru, USA, Nemecka, Rakúska, Nórska, 

Talianska a Veľkej Británie. 

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 2017/2018 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 2017 – veľtrh vzdelávania, ktorý sa uskutočnil v dňoch 10. – 12. 10. 

2017 v Bratislave a veľtrhu vzdelávania a pracovných príležitostí Pro Educo 2017, ktorý sa 

konal  v dňoch 29. – 30. 11. 2017 v Košiciach.  

Zo zahraničných veľtrhov sa UVLF v roku 2017 zúčastnila na medzinárodnom 

študentskom veľtrhu Student Recruitment Fairs Norway, ktorý sa uskutočnil v dňoch 15.–16. 

2. 2017 v hlavnom meste Nórskeho kráľovstva, v Osle, a veľtrhu GETEX (Gulf Education 

and Training Exhibition) v Dubaji, Spojené arabské emiráty, ktorý sa konal v dňoch 13.–15. 

4. 2017.  

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 

bilbordoch a na veľkoplošných obrazovkách v kampani Štúdium v OC Optima a Aupark. 

 Pravidelne sme aktualizovali informácie o ponúkaných študijných programoch na webovom 

sídle UVLF a na Portáli VŠ.  Využili sme možnosti internetových portálov informujúcich 

o možnostiach štúdia na vysokých školách ako je www.studyportal.eu, www.education.sk, 

Azet, ktoré sú orientované na cieľovú skupinu potenciálnych uchádzačov o štúdium.  

UVLF dňa 27. 1. 2017 po prvýkrát pripravila Deň otvorených dverí, ktorého cieľom 

bolo predstaviť štúdium na univerzite a vybrané pracoviská budúcim záujemcom 

o vysokoškolské štúdium. Pri tejto príležitosti sme oslovili návštevníkov DOD a požiadali ich 

o vyplnenie dotazníka. Bolo vyplnených 190 dotazníkov. Jeden z údajov poukazuje na 

zastúpenie respondentov podľa krajov SR. Z nich vyplýva, že najviac respondentov 

pochádzalo z Prešovského kraja (38 %), Košického kraja (32 %) a Žilinského kraja (10 %). 

Na otázku: „Myslíte, že DOD ovplyvní Vaše rozhodnutie o výbere vysokej školy?“, 

odpovedalo kladne 144 respondentov (76 %) a 27 respondentov (14 %) nevedelo odpovedať 



39 

 

na túto otázku. Väčšina respondetov konštatovala, že DOD ovplyvní ich rozhodnutie o výbere 

vysokej školy. 

Možnosti štúdia v anglickom jazyku boli propagované tuzemskými aj zahraničnými 

inštitúciami v publikáciách alebo na webových portáloch. V rámci propagácie štúdia na 

UVLF boli aktualizované informácie pre uchádzačov o štúdium na študentskom portáli 

Keystone Academic Solutions, taktiež boli sprostredkúvané informácie prostredníctvom 

konzultačnej spoločnosti MATRIX CBS LTD, a v mesiacoch marec a apríl 2017 bola 

spustená propagačná kampaň na sociálnej sieti Facebook, ktorá informovala najmä o 

blížiacich sa prijímacích pohovoroch do 6-ročného programu všeobecné veterinárske 

lekárstvo. Informácie o možnosti štúdia na UVLF v Košiciach sú uverejnené taktiež na portáli 

MŠVVaŠ SR STUDYin, SAIA, v anglicko-slovenskom magazíne Slovak Spectator a na 

niekoľkých ďalších zahraničných online portáloch (Jump To Work, portál pre informovanie 

študentov o štúdiu a budovanie spolupráce so zahraničnými inštitúciami poskytujúcimi 

vzdelanie, a Beyond the States-US, portál o vysokých školách v Európe). 

V roku 2017 prejavili záujem o propagáciu možností štúdia na UVLF mnohé zahraničné 

organizácie nielen z Európy (Veľká Británia, Francúzsko, Nórsko, Cyprus, Grécko), ale aj 

z Ázie a Afriky (Izrael, Turecko, Spojené arabské emiráty, India, Pakistan, Bangladéš, 

Čína, Irán, Nigéria, Kamerun). 

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na akademický rok 2017/2018 sa konalo 

3. júla 2017 na UVLF. Na zabezpečenie prijímacieho konania pre tretí stupeň 

vysokoškolského štúdia boli rektorkou UVLF menované tri komisie v závislosti od druhu 

študijných odborov a počtu prihlásených  uchádzačov. Celkovo bolo vypísaných 55 tém 

dizertačných prác, 33 z UVLF a 22 z externých vzdelávacích inštitúcií (EVI), na ktoré sa 

prihlásilo  31 uchádzačov, z toho na dennú formu doktorandského štúdia 24 a na externú 

formu 7 uchádzačov, 1 sa na skúšku nedostavil.  

Prijímacia komisia zasadala 10. 7. 2017. Do dennej formy štúdia bolo prijatých 20 

uchádzačov, z toho na UVLF 15 (z toho 13 žien) a na EVI bolo prijatých 5 uchádzačov 

nasledovne: ÚFHZ SAV – 2, PaÚ SAV – 1, NIÚ SAV – 2. Do externej formy štúdia bolo 

prijatých všetkých 7 uchádzačov na UVLF, na EVI sa neprihlásil nikto. Najväčší záujem 

uchádzačov bol o študijný program infekčné a parazitárne choroby zvierat (6), hygiena 

potravín (4) a imunológia (4), veterinárna morfológia a fyziológia (3), súdne a verejné 

veterinárske lekárstvo (3), neurovedy (3), mikrobiológia (2), veterinárna chirurgia, ortopédia 

a röntgenológia (2) a po jednom uchádzačovi boli prijatí na študijné programy virológia, 

veterinárne pôrodníctvo a gynekológia, a hygiena chovu zvierat a životné prostredie.  

Celkovým trendom za posledné roky (od roku 2012) je pokles počtu doktorandov, 

týka sa to najmä externej formy štúdia. 

 

e. Údaje o absolventoch vysokoškolského štúdia  

 

V akademickom roku 2016/2017 celkový počet absolventov v prvom, spojenom 

prvom a druhom, a druhom stupni vysokoškolského štúdia bol 372. V slovenskom štúdiu 

v študijných programoch prvého stupňa štúdia ukončilo štúdium 54 absolventov, druhého 

stupňa štúdia 18, spojeného prvého a druhého stupňa štúdia 231 absolventov. Celkovo 

ukončilo štúdium 303 absolventov v slovenskom štúdiu a  69 v anglickom štúdiu (Tabuľka č. 

2).  

Promócie absolventov prvého, druhého a spojeného prvého a druhého stupňa štúdia 

akademického roku 2016/2017 sa konali v dňoch 28. a 29. 6. 2017 v Štátnom divadle v 

Košiciach.  V jednotlivých študijných programoch ukončilo štúdium v študijnom programe 

všeobecné veterinárske lekárstvo 73 absolventov v slovenskom a 48 absolventov v anglickom 

jazyku, v študijnom programe hygiena potravín 36, v študijnom programe farmácia 122 
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absolventov, v študijnom programe bezpečnosť krmív a potravín 14 absolventov, v študijnom 

programe kynológia v obidvoch formách 25 absolventov, v študijnom programe vzťah  človek 

–  zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii 15 absolventov v obidvoch formách, 

v študijnom programe trh a kvalita potravín 18 absolventov v dennej forme štúdia a  

v študijnom programe náuka o živočíchoch 21 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 2017 bolo z absolventov UVLF prvého, druhého a spojeného 

prvého a druhého stupňa štúdia študujúcich v slovenskom jazyku evidovaných 34 uchádzačov 

o zamestnanie, čo predstavuje spolu 11,22 % nezamestnaných absolventov. Z toho boli 14 

absolventi študijného programu všeobecné veterinárske lekárstvo, čo predstavuje 19,17 % 

z počtu absolventov v danom študijnom programe, 5 absolventov študijného programu 

hygiena potravín, čo predstavuje 13,88 % z  počtu absolventov v danom študijnom programe, 

4 absolventi študijného programu farmácia, čo predstavuje 3,27 % z počtu absolventov 

v danom študijnom programe,  4 absolventi  študijného programu kynológia, čo predstavuje 

16,00 % z počtu absolventov v danom študijnom programe,  2 absolventi študijného programu 

vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii, čo predstavuje 13,33 % 

z počtu absolventov v danom študijnom programe,  5 absolventi študijného programu trh 

a kvalita potravín, čo predstavuje 27,77 % z počtu absolventov v danom študijnom programe. 

Oproti roku 2016 je to nárast o 18 študentov, čo predstavuje zvýšenie o 6,42 %. 

Univerzita vykonala prieskum o uplatnení absolventov prostredníctvom dotazníka 

Zhodnotenie štúdia na UVLF absolventom univerzity, ktorý bol distribuovaný medzi 

čerstvými absolventmi v deň úspešného vykonania poslednej štátnej skúšky. Na prieskume sa 

zúčastnilo 94 absolventov, ktorí ukončili štúdium  v roku  2017. Z výsledkov vyplýva, že 

percento absolventov zapojených do prieskumu je pomerne dobré až na študijný program 

bezpečnosť krmív a potravín. Počet percent absolventov študijného programu farmácia (3,28 

%) je veľmi nízke a ich výsledky majú len obmedzenú výpovednú hodnotu. 

Odpovede na otázku „Aké problémy ste najviac vnímali po ukončení štúdia pri 

hľadaní zamestnania?“ sú rôzne, za najväčší problém respondenti považujú málo praktických 

skúseností, nedostatok pracovných miest v mieste bydliska absolventa,  nedostatok 

pracovných miest vo vyštudovanom odbore a nízke finančné ohodnotenie. 

Na UVLF v Košiciach v roku 2017 ukončilo doktorandské štúdium v riadnom  

termíne 17 doktorandov obhajobou dizertačnej práce, z toho 15 bolo v dennej forme štúdia. 

11 doktorandov, ktorí mali ukončiť štúdium v minulom akademickom roku, štúdium 

prerušilo, z toho 3 v dennej a 8 v externej forme štúdia. Najviac dizertačných prác bolo 

obhájených zo študijných odborov 6.3.3. veterinárna morfológia a fyziológia a 6.3.7. 

 infekčné a parazitárne choroby zvierat a 4.2.16. neurovedy (po tri). V roku 2017 neúspešne 

ukončili štúdium z rôznych dôvodov 4 doktorandi všetkých ročníkov, z toho 3 v dennej forme 

štúdia, ktorí štúdium zanechali a 1 v externej forme, ktorý bol zo štúdia vylúčený. 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  2016/17 bola druhýkrát zverejnená výzva na obsadzovanie 

pracovných miest postdoktorandov v zmysle vnútorného predpisu č. 63 Zásady obsadzovania 

postdoktorandských pracovných miest na UVLF v Košiciach. 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 prijatí: Mgr. Ľuboš 

Čomor, PhD., na  ústav imunológie, a Mgr. Adriána Fečkaninová, PhD., na ústav hygieny 

mäsa s nástupom 1. 10. 2017.  
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f. Úspechy, ktoré dosiahli študenti na národnej a medzinárodnej úrovni 

 

Dňa 5. apríla 2017 sa pod záštitou rektorky UVLF Dr.  h. c. prof. MVDr. Jany 

Mojžišovej, PhD., konal 60. ročník Študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ. Na konferencii s 

medzinárodnou účasťou, ktorej sa  okrem zahraničných študentov UVLF zúčastnili aj štyria 

hostia z Univerzity prírodných vied vo Varšave, bolo prezentovaných 61 prác. Rokovania 60. 

ročníka Študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ sa uskutočnili v piatich sekciách: 

predklinickej, klinickej, hygieny potravín a prostredia, farmaceutickej a  sekcii bakalárskeho 

štúdia.  

Prvé tri hlavné ceny v každej sekcii venovala rektorka UVLF  Dr. h. c. prof. MVDr. 

Jana Mojžišová, PhD. Generálnym sponzorom študentskej vedeckej konferencie bola firma 

Zoetis, podujatie podporili tiež Komora veterinárnych lekárov SR, Slovenská lekárnická 

komora a firmy Royal Canin, Med-Art, Merial, Vetis, Dr. Max, Siemens, Pharmacopola, 

Imuna Pharm a. s., Gram s. r. o., Bioveta SK, a Základná organizácia Odborového zväzu 

pracovníkov školstva a vedy pri UVLF v Košiciach. 

Generálny sponzor Študentskej vedeckej konferencie firma Zoetis  zastúpená MVDr. 

Gabrielom Vargom, prezidentom Nadácie svetovej veterinárnej asociácie malých zvierat a 

riaditeľom pre severnú Európu firmy Zoetis so sídlom v Bruseli a Amsterdame, venoval 

finančnú cenu vo výške 200  € týmto študentom: Peter Horváth, 4. ročník ŠP farmácia, 

Katarína Zelenayová, 6. ročník ŠP VVL, Zuzana Mojžišová, 5. ročník ŠP VVL, UVLF 

v Košiciach.  

Dňa 11. 5. 2017 sa na pôde Veterinární a farmaceutické univerzity Brno uskutočnil 16. 

ročník nadnárodného kola študentskej vedeckej konferencie z oblasti farmácie. Hlavnými 

organizátormi podujatia boli Únia študentov farmácie Brno a spoločnosť Zentiva. Okrem 

tradičných účastníkov, študentov z Farmaceutickej fakulty Univerzity Karlovej v Hradci 

Králové, Farmaceutickej fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno a 

Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, sa prvýkrát aktívne zúčastnila 

konferencie aj zástupkyňa Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 

Antónia Rokošná, študentka 5. ročníka študijného programu farmácia. V kvalitnej 

konkurencii veľmi dobre reprezentovala UVLF s prácou Dispenzačné algoritmy pod vedením 

školiteľa doc. RNDr. Jozefa Kolářa, CSc. Zaujala výberom témy, spracovaním aj výbornou 

prezentáciou. 

          V dňoch 13. – 14. 5. 2017 sa uskutočnila 3. medzinárodná študentská konferencia na 

Fakulte veterinárnej medicíny vo Varšave. Z našej univerzity už tradične vystúpilo 

v jednotlivých sekciách sedem študentov, a to 6 aktívne s ústnou prezentáciou a 1 študentka 

predstavila výsledky svojej vedeckej práce formou posteru. Na konferencii sa zúčastnili 

študenti veterinárskych fakúlt z Ukrajiny, Nemecka, Slovenska, Španielska a Ruska. Študenti 

UVLF dosiahli na tejto konferencii výborné výsledky: Anthony Lam – 1. miesto – klinická 

sekcia, Hannah McFall – 2. miesto – predklinická sekcia a Zuzana Mojžišová – 3. miesto – 

predklinická sekcia, Tomáš Ďuriček dostal ocenenie Honours for the study.  

Dňa 9. 11. 2017 sa dvaja študenti  ŠP trh a kvalita potravín zúčastnili na 19. 

celoslovenskej študentskej vedeckej konferencii s medzinárodnou účasťou   v  Bratislave pod 

názvom Chémia a technológie pre život. Bakalárka Erika Hutníková, študentka prvého 

ročníka, a bakalár Samuel Horváth, študent druhého ročníka, prezentovali svoje vedecké 

práce v sekcii potravinárska chémia a technológia, kde obsadili  5. a 4. miesto. Abstrakty 

súťažných prác boli uverejnené v recenzovanom zborníku. 

Získané ocenenia dokazujú, že naši študenti obstoja aj v medzinárodnej konkurencii a 

úspešne prezentovali UVLF. Je potrebné aj v budúcnosti venovať pozornosť medzinárodným 

kontaktom. 
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XII. ročník Seminára doktorandov venovaný pamiatke akademika Kolomana Boďu 

 

12. ročník seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Kolomana Boďu 

sa konal v dňoch 6. a 7. 9.  2017 v aule pavilónu morfologických disciplín UVLF.  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 

pred odbornou porotou aj kolegami 

výsledky svojej vedeckej práce celkovo 

23 doktorandov z ústavov SAV (ÚFHZ, 

PaÚ, ÚEF v Košiciach) 7 príspevkov, 

UVLF 6 príspevkov (v minulom roku ich 

bolo 10) a PF a LF UPJŠ v Košiciach 10 

príspevkov. Príspevky doktorandov 

z oblasti mikrobiológie, parazitológie,  

bunkovej biológie, fyziológie a patológie 

hodnotila odborná komisia zložená zo 

zástupcov organizátorov: RNDr. Š. 

Čikoš, PhD., a RNDr. K.  Čobanová, 

PhD. (obaja ÚFHZ SAV), doc. MVDr. I. Kožárová, PhD., a doc. MVDr. N. Sasáková, PhD. 

(obe UVLF), doc. RNDr. B. Bojková, PhD., a RNDr. V. Sačková, PhD. (obe PF UPJŠ). 

Komisia vybrala spomedzi účastníkov 8 najlepších prác, ktoré  odmenila poukazmi na 

nákup vedeckých publikácií. Ocenení boli: RNDr. Miroslava Bálintová, Mgr. Anna 

Onderková, Mgr. Erika Szentpéteriová a Mgr. Petra Hradická (všetky z Ústavu biologických 

a ekologických vied  UPJŠ), MVDr. Radka Titková (Klinika malých zvierat – oddelenie 

vnútorných chorôb, UVLF). Mgr. Miroslav Gančár (Ústav experimentálnej fyziky SAV), 

MVDr. Eva Glatzová-Binová a MVDr. Ivana Kubašová (obe z Ústavu fyziológie 

hospodárskych zvierat SAV).  

Príspevky zo seminára doktorandov boli uverejnené v recenzovanom zborníku 

s názvom Vedecké práce doktorandov 2017 (ISBN 978-80-971428-5-8). Recenzentmi boli 

doc. MVDr. A. Valenčáková, PhD., a doc. MVDr. K. Beňová, PhD.  

Členmi organizačného a programového výboru boli MVDr. Dušan Fabian, DrSc. 

z ÚFHZ SAV a prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD. 
 

g. Komentované ocenenia študentov v rámci vysokej školy 

 

Rektorka univerzity  udelila  Cenu rektora za vynikajúce výsledky počas štúdia siedmim 

absolventom študujúcim v slovenskom jazyku a trom absolventom študujúcim v anglickom 

jazyku.  

V študijnom programe trh a kvalita potravín v dennej forme štúdia Mgr. Miroslave 

Bobkovej,  Mgr. Zdenke Pencákovej, Mgr. Dominike Petríkovej,  Mgr. Monike Rybovičovej,  

Mgr. Zuzane Šimonovej a Mgr. Dominike Urbanovej. V študijnom programe vzťah  človek – 

zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii v dennej forme štúdia  Bc. Lucii 

Koritárovej. Cena rektora bola udelená absoventom študujúcim v anglickom jazyku, a to  

v študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo (MVDr. Johanne Sørby, MVDr. Fay 

Wisth Løvold) náuka o živočíchoch (BSc. Øyvind Espevik).  

V rámci ŠVOČ boli v jednotlivých sekciách ocenení títo študenti: 



43 

 

1. Predklinická sekcia  

1. cena: Tomáš Ďuríček, 6. ročník ŠP VVL, UVLF v Košiciach 

2. cena: Lukasz Zdrojkowski, 5th WMW, WULS in Warsaw 

3. cena: Štefan Beľuš, 6. ročník ŠP HP, UVLF v Košiciach 

2. Klinická sekcia  

1. miesto: Anthony Lam, 6th GVM, UVMP in Košice 

2. miesto: Veronika Kulinová, 6. ročník, ŠP VVL, UVLF v Košiciach 

3. miesto: Katarína Zelenayová, 6. ročník ŠP VVL, UVLF v Košiciach 

3. Sekcia hygiena potravín a prostredia  

1. miesto: Hannah McFall, 6th postBSc, UVMP in Košice 

2. miesto: Petra Poliaková, 6. ročník ŠP VVL, UVLF v Košiciach 

3. miesto: Daniela Juščáková, 6. ročník ŠP HP, UVLF v Košiciach 

4. Farmaceutická sekcia 

1. miesto: Miriama Balážová, 5. ročník ŠP farmácia, UVLF v Košiciach 

2. miesto: Petra Čubáková, 5. ročník ŠP farmácia, UVLF v Košiciach 

3. miesto: Denis Dostal, 5. ročník ŠP farmácia, UVLF v Košiciach 

5. Sekcia bakalárskeho štúdia  

1. miesto: Solheim Trine Nilsen, 3rd JSP, UVMP in Košice 

2. miesto: Diana Vargová, 3. ročník ŠP kynológia, UVLF v Košiciach 

3. miesto: Martin Florian, 3. ročník ŠP kynológia, UVLF v Košiciach 
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IV. INFORMÁCIE O POSKYTOVANÍ ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA 

 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 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, UVLF, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach 

a Podnikovo-hospodárska fakulta v Košiciach Ekonomickej univerzity v Bratislave. V rámci 

košických univerzít je UTV koordinovaná Technickou univerzitou (TU) v Košiciach. 

Odborným garantom tohto vzdelávania za UVLF je MVDr. Miroslav Húska, PhD.   

Slávnostná promócia sa konala 26. 5. 2017 v Aule TU v Košiciach za účasti zástupcov 

všetkých participujúcich univerzít. Promovaných bolo 189 študentov v 8 odboroch. V tomto 

akademickom roku nepromoval žiadny študent zo študijného odboru veterinárna medicína.  

UVLF od nového akademického roku ponúka možnosť štúdia aj v študijnom odbore farmácia, 

odbornou garantkou je doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc. 

 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 2017 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 SR, 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 
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na problematiku dermatológie, hematológie, anesteziológie, reprodukcie, ortopédie, 

neurológie a iné špecializačné oblasti, ako aj kvalitu a bezpečnosť potravín, výživu zvierat, 

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 2017  

 

Základy reprodukcie a umelej inseminácie kobýl, Klinika koní UVLF, 18. 2. 2017, UVLF. 

 

Zraz podkúvačov a veterinárnych lekárov, Klinika koní UVLF, 21. – 22. 4. 2017, UVLF. 

 

Vplyv globálnych zmien na životné prostredie, zdravie ľudí a zvierat – medzinárodná 

konferencia, 2. –  6. 5. 2017, UVLF. 

 

HYGIENA ALIMENTORUM XXXVIII medzinárodná vedecká konferencia na tému 

Bezpečnosť mäsa a mäsových výrobkov v hľadaní tradičnej kvality, 17. –  19. 5. 2017, Štrbské 

Pleso - hotel Patria. 

 

Základná dermatologická diagnostika v praxi malých zvierat, OVCH KMZ UVLF, 16. 6. 

2017, UVLF. 

 

Základy ultrasonografie dutiny brušnej, OVCH KMZ UVLF, 16. 6. 2017, UVLF. 

 

Oftalmologický kongres a workshop, OCHORR KMZ UVLF, 7. –  8. 10. 2017, UVLF. 

 

Zraz podkúvačov a veterinárnych lekárov, Klinika koní UVLF, 3. – 4. 11. 2017. 

 

Exotické druhy spoločenských zvierat vo veterinárnej praxi – odborný seminár spojený 

s workshopom Anesteziológia exotických zvierat (vtáky, plazy, malé hlodavce), Klinika 

vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat UVLF, 11. 11. 2017, Nitra. 

 

Mladí vedci – Bezpečnosť potravinového reťazca, 10. vedecká konferencia, UVLF, 22. –  23. 

11. 2017, UVLF. 

 

Vzdelávacie aktivity organizované v spolupráci s inými organizáciami v roku 2017  

 

Praktické aspekty metabolickej testácie oviec, Klinika prežúvavcov UVLF, 1. a 2. 2. 2017 

Liptovský Ján, Rimavská Sobota. 

 

Odborný seminár slovenskej asociácie aviárnej medicíny, Klinika vtákov, exotických a voľne 

žijúcich zvierat UVLF, 22. 3. 2017, Nitra. 

 

Imobilizácia voľne žijúcich zvierat vo farmových chovoch – workshop, Klinika vtákov, 

exotických a voľne žijúcich zvierat UVLF, 25. 2. 2017, Dolný Chotár, okr. Galanta. 

 

Základný kurz veterinárnej homeopatie pre veterinárnych lekárov, OVCH KMZ UVLF, 1. 4. 

2017, Vyhne. 
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Projekt diagnostiky nových vírusových pôvodcov hnačiek prasiat, Ústav epizootológie 

a preventívnej veterinárnej medicíny UVLF, 21. 4. 2017, Ňárad. 

 

XVII. stredoeurópsky bujatrický kongres, Klinika prežúvavcov UVLF, Vysoké tatry, Štrbské 

Pleso, 3. –  6. 5. 2017. 

 

Základy anestézie vtákov, ortopédie vtákov – externé fixácie, Klinika vtákov, exotických 

a voľne žijúcich zvierat UVLF, 27. 5. 2017, Kongres KVL SR, Jasná, Demänovská dolina. 

 

Ochorenia zažívacieho traktu u plazov, proventrikulárny dilatačný syndróm u veľkých 

papagájov – využitie zobrazovacích techník na včasnú diagnostiku, Klinika vtákov, 

exotických a voľne žijúcich zvierat UVLF, 27. 5. 2017, Kongres KVL SR, Jasná, 

Demänovská dolina. 

 

Chránené živočíchy vo veterinárnej ambulancii – úloha veterinárneho lekára, Klinika vtákov, 

exotických a voľne žijúcich zvierat UVLF, 27. 5. 2017, Kongres KVL SR, Jasná, 

Demänovská dolina. 

 

Veterinárna starostlivosť vo včelárstve – workshop, Klinika vtákov, exotických a voľne 

žijúcich zvierat UVLF,10. 6. 2017, Ústav včelárstva Liptovský Hrádok. 

 

XLIII. lekárnické dni Slovenskej farmaceutickej spoločnosti,  Katedra lekárenstva a sociálnej 

farmácie UVLF v Košiciach, Klinika malých zvierat UVLF, 22. – 24. 6. 2017, Košice. 

 

Rádiobiologická konferencia – XVIII. štiavnické dni, Ústav biológie, zoológie a rádiobiológie 

UVLF, 26. –  28. 9. 2017, Počúvadlo – Banská Štiavnica. 

 

Produkčné ochorenia dojníc – prevencia a riešenie, Mykotoxíny a zdravie 

vysokoprodukčných dojníc, Ochorenie dýchacích ciest dojníc na Orave, II. kongres 

veterinárnych asociácií, Klinika prežúvavcov UVLF, 29. –  30. 9. 2017, Sliač. 

 

Anestézia a imobilizácia pastevného výkrmového HD, koní na pastvách, II. kongres 

veterinárnych asociácií, Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat UVLF, 29. –  30. 

9. 2017, Sliač. 

 

Aktuálne otázky problémov pri zverofarmách, manažment medveďa hnedého, II. kongres 

veterinárnych asociácií, Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat UVLF, 29. –  30. 

9. 2017, Sliač. 

 

Nové a pripravované legislatívne zmeny týkajúce sa voľne žijúcej zveri a exotických zvierat, 

II. kongres veterinárnych asociácií, Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat 

UVLF, 29. –  30. 9. 2017, Sliač. 

 

Odborná konferencia Zemplínske lekárnické dni, Katedra lekárenstva a sociálnej farmácie 

UVLF, 29. –  30. 9. 2017, Humenné. 

 

Zdravie zvierat a kvalita potravín a krmív, konferencia, Agrofilm 2017, 3. –  5. 10. 2017, 

UVLF. 
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22. sympózium z dejín farmácie,  Katedra lekárenstva a sociálnej farmácie UVLF, 6. 10. 

2017, UVLF. 

 

Medzinárodné sokoliarske stretnutie, Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat 

UVLF, 18. 10. –  22. 10. 2017, Horné Saliby – Diakovce. 

 

Inovatívne biomateriály v regenerácii chrupkového a kostného tkaniva, seminár, Ústav 

anatómie UVLF, Ústav materiálového výskumu SAV,  27. 11. 2017, UVLF. 

 

Školenia asistentov úradných veterinárnych lekárov pre choroby včiel pre ŠVPS SR, Klinika 

vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat UVLF, 2017. 

 

Prednášky úradných veterinárnych lekárov pre oblasť zdravia zvierat, hygieny potravín 

a farmácie, Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat UVLF, IVVL v Košiciach. 
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V. INFORMÁCIE O  VÝSKUMNEJ A  ĎALŠEJ TVORIVEJ ČINNOSTI UVLF  

 

Vedecko-výskumná činnosť UVLF je organizovaná predovšetkým v rámci katedier a  

kliník v súlade s dlhodobým zámerom UVLF do roku 2017. Vzhľadom na rozmanitosť 

veterinárnych vied bola aj vedecko-výskumná činnosť značne diverzifikovaná na niekoľko 

hlavných oblastí, ktoré sú vzájomne prepojené princípom Jeden svet –  jedno zdravie: 

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

proteomiky, metabolomiky, 

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. štúdium a vývoj nových biologicky aktívnych látok, farmakogenetické a toxikologické 

štúdie, experimentálne biologické 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, kliník a ústavov, ako aj v spolupráci s vedeckými 

inštitúciami SAV o domáce a zahraničné granty. Kolektívy sú vedené skúsenými odborníkmi 

– osobnosťami, ktorí zabezpečujú kontinuitu výskumu vo svojich vedných oblastiach, o čom 

svedčí aj získanie štatútu špičkového tímu na základe rozhodnutia Akreditačnej komisie 

MŠVVaŠ SR. 

Významným zdrojom financovania vedy a výskumu na našej univerzite sú domáce 

granty. V roku 2017 sa na UVLF riešilo 73 grantov z domácich grantových agentúr: APVV 

12 projektov v sume 475 371 €, VEGA 46 projektov v sume 509 564 € a KEGA 15 projektov 

v sume 113 438 €. To spolu predstavuje sumu 1 098 373 €. Okrem toho bolo riešených 5 

zahraničných grantov s celkovou sumou 27 565 €  (Tabuľka 19) a 5 domácich a zahraničných 

nevýskumných grantov s celkovou sumou 190 242 € (Tabuľka 20). Na UVLF boli riešené tiež 

2 zahraničné projekty COST, tieto finančné prostriedky však neboli alokované na UVLF (420 

tis. €, Tabuľka 19). 

 

Podiel jednotlivých projektov na získaných finančných prostriedkoch 

 

Projekty 
2017 

Počet  Pridelené prostriedky spolu v € 

VEGA 46                    509 564 

KEGA 15                    113 438 

APVV 12                     475 371 

spolu 73 1 098 373 

Domáce  nevýskumné granty 5                      190 242 

Zahraničné vedecké granty 5                        27 565 

SPOLU                              83  1 316 270 

 

Na získavaní vedeckých grantov (APVV: 12, VEGA: 46, KEGA: 15, zahraničných 

vedeckých grantov: 5) sa podieľalo 261 (221 vedecko-pedagogických a 40 vedeckých) 

tvorivých pracovníkov UVLF v Košiciach, na ktorých pripadá 78 grantov, t. j. na 1 tvorivého 

pracovníka pripadá 0,3 grantu, resp. na jeden grant pripadá 3,3 tvorivého pracovníka. To 
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znamená, že traja tvoriví pracovníci sú nositeľmi jedného grantu a na jedného tvorivého 

pracovníka pripadá cca 4300 € získaných vo vedeckých grantoch. 

UVLF zaostáva v získavaní zahraničných grantov v rámci Horizontu 2020, ale 

môžeme skonštatovať, že v roku 2017 získala jeden projekt v rámci tohto grantového 

programu so začiatkom riešenia 1. 6. 2018.  

Priamym hodnoteným výstupom vedeckého výskumu je publikačná činnosť a 

uplatnenie výsledkov v praxi. V centrálnej databáze CREPC za rok 2017 bolo akceptovaných 

1068 publikačných jednotiek (25,5 % viac ako v minulom roku), 83 publikácií v CC (16,9 % 

viac ako v v minulom roku) a 34 publikácii registrovaných v databázach Web of Science 

a SCOPUS (100 % viac ako v minulom roku Tabuľka č. 13). V databáze CREPC bolo za rok 

2017 zaevidovaných celkom 1302 ohlasov na pôvodné práce vedecko-pedagogických 

pracovníkov univerzity, z toho 1228 v časopisoch registrovaných vo WOS a SCOPUS. 

 

Špičkový tím 

 

V júni 2017 Akreditačná komisia, poradný orgán vlády SR, rozhodla, že z 52 

podaných prihlášok na druhú výzvu „Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých 

škôl na Slovensku“ náročné kritériá splnilo 17 návrhov. Medzi nimi je aj špičkový tím 

z UVLF pod názvom LACTOVIR – Laktobacily a vírusy vo veterinárnej medicíne –  

v zložení: prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc., doc. MVDr. Radomíra Nemcová, PhD., MVDr. 

Soňa Gancarčíková, PhD. a MVDr. Michaela Vlasáková, PhD.  

LACTOVIR tím, členovia ktorého sú súčasťou Centra excelentnosti pre nákazy zvierat 

a zoonózy –  INFEKTZOON, zameriava svoju vedeckú aktivitu na štúdium vírusových nákaz 

zvierat a na prospešné baktérie – probiotické prípravky, ktoré slúžia na boj s infekčnými 

chorobami. Časť tímu orientuje vedeckú činnosť na epizootologickú analýzu vírusových 

infekcií v chovoch hospodárskych zvierat a voľne žijúcej zveri s využitím metód molekulovej 

epizootológie, diagnostiku infekčných chorôb s využitím najnovších molekulovo-genetických 

metód, identifikáciu mikroorganizmov, analýzu vírusových genómov, genetickú typizáciu 

vírusov. Ďalšia časť tímu sa zameriava na štúdium a využitie laktobacilov a vyvíjanie 

preventívnych prípravkov – probiotík na boj s infekčnými chorobami zvierat. Z infekčných 

agensov tím venuje pozornosť predovšetkým pestivírusom, PRRSV, PCV2, enterálnym 

infekciám, ktoré infikujú hovädzí dobytok, prasatá, ovce, diviaky a človeka. Obe časti tímu sú 

výrazne prepojené tým, že vedecké aktivity sú zamerané na analýzu  a prevenciu nákaz  

rôznej etiológie prevažne u hospodárskych zvierat. 

 

Interná grantová agentúra (IGA) 

 

Na základe Štatútu internej grantovej agentúry (IGA) UVLF v Košiciach – vnútorný 

predpis  č. 41 sa o grantové finančné prostriedky 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 31. 1. 2017 bola zverejnená  výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na projekty IGA 

UVLF so začiatkom riešenia v roku 2017.  

Do uzávierky bolo podaných 10 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 navrhla financovať v roku 2017/18 4 projekty IGA, ktoré boli následne odsúhlasené 

rektorkou UVLF: 
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Meno, priezvisko, tituly Názov projektu Pridelené finančné 

prostriedky 

Ivana Regecová, MVDr., 

PhD. 

Identifikácia toxinogénnych druhov 

mikromycét izolovaných z vajec 

3000,0 € 

Martina Galdíková, MVDr., 

PhD. 

Detekcia poškodení DNA 

lymfocytov po expozícii pesticídmi 

3000,0 € 

Peter Očenáš, RNDr., PhD. Biochemický profil moču pri 

nádorových ochoreniach s 

potenciálom diagnostického 

využitia v praxi 

3000,0 € 

Lucia Ungvarská-Maľučká, 

RNDr., PhD. 

Vplyv zmien rastových podmienok 

na obsah biologicky aktívnych 

látok s antioxidačným  účinkom v 

hubách rodu Cordyceps (Fr.) Link 

3000,0 € 

 

Koncom roka 2017 boli tiež členmi rady IGA na základe oponentských posudkov 

vyhodnotené záverečné správy projektov so začiatkom v roku 2016 s výsledkom: 1 projekt 

splnil ciele, 2 projekty splnili ciele s výhradami a u 1 projektu bola predĺžená doba riešenia 

o 6 mesiacov. 

 

Centrá excelentnosti 

  

Na UVLF v Košiciach pôsobia nasledovné centrá excelentnosti (CE): 

1. Centrum excelentnosti pre nákazy zvierat a zoonózy – INFEKTZOON (ITMS kód 

projektu: 26220120002) 

2. Centrum excelentnosti biomedicínskych technológií v partnerstve s UPJŠ v Košiciach 

(ITMS kód projektu: 26220120066) 

3. Centrum excelentnosti pre parazitológiu v partnerstve s Parazitologickým ústavom SAV 

v Košiciach (ITMS kód projektu: 26220120022) 

4. Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark Košice) v partnerstve 

s UPJŠ v Košiciach (ITMS kód projektu: 26220220185) 

5. Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech) v partnerstve 

s Ústavom fyziológie hospodárskych zvierat v Košiciach (ITMS kód projektu: 

26220220152) 

 

Centrá excelentnosti sa významnou mierou podieľajú na vedecko-výskumnej činnosti 

univerzity, publikačnej činnosti, ako aj na vzájomnej kooperácii univerzitných, 

medziuniverzitných  pracovísk  a 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. 

 Pracovisko INFEKTZOON pozostáva z piatich sekcií, v rámci ktorých 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: 



51 

 

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 (tzv. ECOTOX). Z uvedeného vyplýva, že NRL UVLF je už 23 

rokov nepretržite zapojené do registračného procesu prípravkov na ochranu rastlín ako na 

národnej, tak i nadnárodnej úrovni.  

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 – pozri tabuľku) a podnikateľská činnosť. 

NRL UVLF sa v roku 2017 naďalej aktívne podieľalo na spoločných európskych 

projektoch v rámci Annex I Renewal – AIR III (pozri COMMISSION REGULATION (EC) 

No 737/2007 of 27 June 2007). NRL UVLF spracovalo Draft Reneval Assessment Report 

(DRAR) pre sekciu ekotoxikológia ako spravodajský štát (Co-RMS) pre účinnú látku 

methoxyfenozide (fakturovaná suma 17 090.00 €) 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). Uvedený projekt bude fakturovaný v roku 2018 (plánovaná finančná hodnota 

projektu je 17 090 € bez DPH). 

NRL UVLF je zapojené do hodnotenia prípravkov na ochranu rastlín v rámci 

zonálnych registrácií. V roku  2017 boli vypracované v rámci zonálnych registrácií štyri 

záverečné správy, na základe ktorých boli v EÚ v rámci centrálnej zóny zaregistrované štyri 
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prípravky (Zonal Registration report for plant protection products:  Scenic Successor, Rapid, 

Evolution, WP 8% Metalaxyl, 64% Mancozeb). Uvedené zahraničné projekty v roku 2017 

priniesli finančné prostriedky na UVLF v objeme 10 475,08 €. 

V rámci podnikateľskej činnosti v roku 2017 bolo v rámci národnej expertíznej 

činnosti vypracovaných 136 expertíznych stanovísk s celkovým finančným obratom    58 

083,62 €. 

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  2018 sa plánuje dokončiť ďalšie dva významné európske projekty v rámci 

procesu AIR III, kde je Slovenská raporterským štátom pri zaraďovaní (registrácii) účinných 

látok na Annex I v rámci štátov EÚ. 

 

Folia Veterinaria 

 

Folia Veterinaria je vedeckým časopisom Univerzity veterinárskeho lekárstva a 

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

V roku 2017 časopis vstúpil do 7. desaťročnice (61. ročník) svojho vydávania. 

Vo Folii Veterinarii 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 roku 2016 odkedy je časopis vydávaný vydavateľstvom DeGruyter 

ako Open access. Folia Veterinaria v roku 2017  vychádzala štvrťročne, presne v stanovených 

termínoch a v stanovenom rozsahu. Každé číslo obsahovalo 10 vedeckých článkov. 

Elektronické verzie časopisu sú umiestnené na hlavnom webovom sídle univerzity a 2. rok aj 

na stránkach vydavateľstva DeGruyter s perspektívou zaradenia časopisu do databázy 

SCOPUS. Moderná redakcia časopisu Folia Veterinaria sa nachádza v priestoroch UVLF, 

príspevky je možné zasielať na e-mailovú adresu: folia.veterinaria@uvlf.sk. 

Naďalej je nutné pokračovať v snahách o skvalitňovanie príspevkov z jednotlivých 

pracovísk univerzity a získavať viac publikácií z medzinárodného priestoru.  

 

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“, VEGA 1/0486/17 

„Využitie sérových proteínov v diagnostike porúch zdravotného stavu zvierat“ a VEGA 

mailto:folia.veterinaria@uvlf.sk
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1/0107/17 „Výskum etiologických, diagnostických, terapeutických a preventívnych 

aspektov digitálnej dermatitídy– závažného ochorenia paznechtov hovädzieho dobytka“); 

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 28 chovoch 

hospodárskych zvierat a zahŕňala 1710 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 

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

Prírodovedecká fakulta UPJŚ Košice).  

 

Pracovisko je vybavené modernou prístrojovou technikou na analýzu vnútorného 

prostredia a priebežne zabezpečuje inováciu a modernizáciu svojho prístrojového vybavenia: 

– automatický biochemický analyzátor ALIZE 

(Lisabio, Francúzsko) – vyšetrenie 

bielkovinového, energetického, hepatálneho, 

enzymatického profilu, 

– automatický hematologický analyzátor BC-

2800 Vet (Shenzen Mindray Bio-Medical 

Electronics Co., Čína) – vyšetrenie 

hematologického profilu, 

– automatický acidobázický analyzátor ABL 5 

(Radiometer Copenhagen, Dánsko) – 

vyšetrenie acidobázického profilu, 

– automatický analyzátor krvných plynov 

a iónov Stat Profile pHOx Plus L (Nova Biomedical, USA), 

– spektrofotometer Specord (Carl Zeiss Jena, Nemecko) – vyšetrenie celkových lipidov, 

neesterifikovaných mastných kyselín, 

celkového bilirubínu, celkových 

imunoglobulínov, 

– 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 
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proteínov akútnej fázy v krvnom sére a mlieku, stanovenie koncentrácie tyroidných 

hormónov, vybraných protilátok, 

– poloautomatický štvorkanálový koagulometer Behnk CL-4 (Behnk Elektronik GmbH, 

Nemecko) – vyšetrenie koagulačných parametrov,  

– automatický elektroforetický systém Hydrasys (Sebia, Francúzsko) – stanovenie 

bielkovinových frakcií krvného séra a izoenzýmov,  

– OPTIMA 2100 (Perkin Elmer) – vyšetrenie koncentrácie ťažkých kovov v biologickom 

materiáli metódou optickej emisnej spektrofotometrie, 

– systém HPLC (Perkin Elmer) – stanovenie koncentrácie vitamínu E,  

– digitálny veterinárny diagnostický ultrazvuk SonoScape A5V.  

 

V roku 2017 bolo vyšetrených celkom 3026 biologických vzoriek (krv, moč, 

bachorový obsah, mlieko, trus, vnútorné orgány, močové kamene, semeno) v nasledovnom 

druhovom zastúpení: prežúvavce 2594, ošípané 208, psy a mačky 75, kone 39, hlodavce 1, 

vtáky 45, kurčatá 39 a plazy 280 vyšetrených vzoriek. 

V krvi a krvnom sére bol v rámci požadovaných ukazovateľov v jednotlivých 

metabolických profiloch vykonaný nasledovný počet analýz: hematologický profil 525, 

bielkovinový profil 5599, energetický profil 4061, enzymatický a hepatálny profil 4586, 

acidobázický profil 172, makro- a mikrominerálny profil 10 111. V ďalšom biologickom 

materiáli bolo vykonaných celkovo 322 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 2017 boli vedeckou radou UVLF schválené 2 návrhy habilitačných konaní 

(Tabuľka č. 8):  

MVDr. Anna Jacková, PhD. od 19. 4. 2017 v študijnom odbore 4.2.13. 

virológia  

MVDr. Dáša Čížková, DrSc. od 4. 7. 2017 v študijnom odbore 6.3.3. 

veterinárna morfológia a fyziológia 

Okrem toho bolo vedeckou radou odsúhlasené začatie troch habilitačných konaní: 

MVDr. Dagmar Sopková, PhD., MVDr. Ján Pošivák, PhD., a MVDr. Marcel Falis, PhD., 

z UVLF, a začatie jedného konania na vymenúvanie profesorov: doc. MVDr. Norbert Žilka, 

DrSc., z NIÚ SAV Bratislava. 
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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 k 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 2017 boli uskutočnené 3 výberové konania na obsadenie funkčných miest 

profesorov, 9 výberových konaní na obsadenie funkčných miest docentov a 28 výberových 

konaní na obsadenie pracovných miest odborných asistentov. Do uzávierky jedného 

zverejneného výberového konania na obsadenie miesta odborného asistenta sa neprihlásil ani 

jeden uchádzač (Tabuľka č. 9). 

Na základe výsledkov výberového konania funkčné miesto profesorov v roku 2017 

obsadili prof. MVDr. Mária Levkutová, PhD., prof. MVDr. Ján Venglovský, PhD., a prof. 

MVDr. Ľudmila Tkáčiková, PhD. Funkčné miesta docentov po úspešnom výberovom konaní 

obsadili doc. MVDr. Naďa Sasáková, PhD., doc. MVDr. Peter Popelka, PhD.,  doc. MVDr. 

Oskar Nagy, PhD., doc. MVDr. Róbert Herich, PhD., doc. MVDr. Mária Fialkovičová, PhD., 

doc. MVDr. Dagmar Mudroňová, PhD.,  doc. MVDr. Viera Almášiová, PhD., doc. MVDr. 

Katarína Holovská, PhD., a doc. MVDr. Anna Jacková, PhD. Bolo  realizovaných 28 

výberových konaní na pracovné miesta  odborných asistentov.  Dvadsať tri z nich obsadilo to 

isté miesto (MVDr. Tatiana Weissová, PhD., MVDr. Mária Figurová, PhD., MVDr. Jaroslav 

Novotný, PhD., MVDr. Pavlina Jevinová, PhD., MVDr. Boris Vojtek, PhD., MVDr. Lucia 

Sabová, PhD., MVDr. Martin Levkut, PhD., MVDr. Lenka Luptáková, PhD., Mgr. Monika 

Petrillová, MVDr. Jana Takáčová, PhD.,   RNDr. Zuzana Bujdošová, PhD., RNDr. Anna 

Uhrinová, PhD., RNDr. Lucia Ungvarská Maľučká, PhD., PharmDr. Slavomír Kurhajec, 

MVDr. Slávka Flešárová, PhD., MVDr. Alena Nagyová, PhD., PharmDr. Ľudmila Balážová, 

PhD., RNDr. Miriam Bačkorová, PhD., MVDr. Alexandra Valenčáková, PhD., MVDr. 

Ladislav Molnár, PhD., MVDr. Peter Váczi, PhD., RNDr. Imrich Strapáč, CSc., MVDr. 

Renáta Szabóová, PhD.) jeden bol absolvent doktorandského štúdia (MVDr. Michal Žilinčík, 

PhD.), jeden postdoktorand (MVDr. Monika Drážovská, PhD.), traja z pracovného pomeru na 

kratší pracovný čas a zastupovania počas materskej dovolenky (MVDr. Tomáš Lipták, PhD., 

MVDr. Michaela Karamanová, PhD., a MVDr. Lýdia Mesarčová, PhD.).  Výberových konaní 

sa zúčastnilo šesť uchádzačov, ktorí neboli v čase výberového konania v pracovnom pomere 

na UVLF v Košiciach.    

Fyzický počet zamestnancov UVLF k 31. 12. 2017 bol 611 (370 žien), z toho 

v kategórii učiteľov 221 (112 žien), v kategórii veda-výskum 40 (28 žien), a v kategórii 

ostatných zamestnancov 350 (230 žien). 

Z pohľadu kvalifikačnej štruktúry je situácia nasledovná – 10,8 % pedagogického 

zboru reprezentujú profesori, 22,6, % docenti, 54,2 % odborní asistenti s vedeckou alebo 

akademickou hodnosťou a 12,2 %  vysokoškolskí učitelia bez vedeckej hodnosti (Tabuľka č. 

10).  
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Od prijatia novely zákona o vysokých školách, ktorá upravuje zmenu veku v súvislosti 

so skončením pracovného pomeru vysokoškolských učiteľov, k 31.8.2017 sme zaznamenali 

prvý odchod profesora do starobného dôchodku z dôvodu dovŕšenia 70 rokov veku v danom 

akademickom roku. 

Z pohľadu získavania skúseností na medzinárodnej úrovni sú významnou aktivitou 

mobility pedagógov. Je potešiteľné, že v roku 2017 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.  

 

a) Štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu 
UVLF poskytla študentom v roku 2016/2017 štipendiá zo štátneho rozpočtu vo forme 

sociálnych a motivačných štipendií. 

aa) Sociálne štipendiá 

V roku 2017 o sociálne štipendium požiadalo 192 študentov a  priznané bolo 158 

študentom v celkovej výške  241 550,00 €.   

ab) Motivačné štipendiá 

V roku 2017 bolo vyplatených na motivačných štipendiách 86 516,00  €, ktoré boli 

priznané 212 študentom, z toho 76 396,00 €  za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti 

štúdia 145 študentom. Za vynikajúce výsledky v oblasti výskumu, vývoja, športovej činnosti a 

ukončenia štúdia s vyznamenaním a cenou rektora 67 študentom vo výške 10 120,00 €. 

 

b) Štipendiá z vlastných zdrojov 
Motivačné štipendium vyplácané z vlastných zdrojov univerzity bolo vyplatené 161 

študentom vo výške 30 816,00 €. 

Štipendium z vlastných zdrojov univerzity ako sociálna podpora študentom bolo 

vyplatené  10 študentom vo výške 13 050,00 €. 

Prideľovanie štipendií sa riadilo vnútorným predpisom č.  40 –  Štipendijným 

poriadkom. 

 

Študenti so špecifickými potrebami 

 

V roku 2017 o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami požiadali 

9 študenti. Na podporu vzdelávania  študentov so špecifickými potrebami bola v roku 2017 

MŠVVaŠ SR poskytnutá dotácia vo výške 11 046,00 €, ktorá bola vyčerpaná v plnej výške. 

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 od školy, 

  aktivity členov v záujmových kluboch UVLF, 

  sociálnu situáciu študenta. 

 

Kritériá na prideľovanie bodov na posúdenie nároku na ubytovanie na Študentských 

domovoch UVLF boli schválené na návrh študentskej komory AS UVLF v Košiciach dňa 8. 
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12. 2016 a podľa nich bolo spracované poradie študentov a pridelené ubytovanie na 

akademický rok 2016/2017.  

V roku 2016 sa upravila lôžková kapacita v ŠD  zrušením 3-lôžkových izieb v počte 

75. Trojlôžkové izby sa nahradili 2-lôžkovými podľa pokynov Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva so sídlom v Košiciach. Týmto opatrením sa zlepšil štandard pre ubytovaných 

študentov v ŠD UVLF. Výpadok ubytovacej kapacity sa vyriešil 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 2017 bolo podaných celkovo 753 žiadostí študentov o ubytovanie.  Ubytovanie 

bolo pridelené 533 študentom denného štúdia v internátoch UVLF, a to 5 študentom tretieho 

stupňa štúdia, 113 študentom zahraničného štúdia, 26 študentom z programu  Erasmus. 150 

študentov UVLF bolo ubytovaných  u zmluvného partnera  v ŠD TUKE. 
Mesačný poplatok za ubytovanie pre študentov v dvojposteľovej izbe v ŠD1 je 62 €, 

a v dvojposteľovej izbe v ŠD2 je 61 €.   

Študentské domovy okrem ubytovania zabezpečujú i stravovanie, najmä pre študentov 

a zamestnancov UVLF. V roku 2017 boli stravovacie služby zabezpečované prostredníctvom 

zmluvného partnera obstaraného výberovým konaním.  Nový dodávateľ rozšíril ponuku jedál 

na 8 a zlepšila sa aj ich kvalita. Z týchto dôvodov došlo k nárastu stravníkov. Nový dodávateľ 

stravy aktívne komunikuje so zástupcami študentov a reaguje na ich požiadavky a podnety. 

Celá jedáleň a kuchyňa bola komplexne zrekonštruovaná a kultúra stolovania sa posunula na 

vyššiu úroveň.  Rekonštrukčnými prácami prešli aj kuchynky na prípravu a ohrev jedla, 

sociálne zariadenia (umyvárne, sprchy, toalety) a  práčovne na 9 podlažiach v ŠD 2. Bola 

zriadená aj jedna sušička v ŠD 2. 

 

Oddychové zóny 

V areáli UVLF boli upravené a pribudli nové oddychové zóny, ktoré slúžia najmä 

študentom.  

 

 
 

 

Odborno-záujmové aktivity študentov  

 

Aj v roku 2017 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.  
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Kynologický klub  

Kynologický klub UVLF v roku 2017 združoval spolu 42 členov z radov študentov 

študijných programov všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín a  kynológia. 

Činnosť klubu je zameraná na športovú kynológiu a iné aktivity so psami. Členovia klubu si 

osvojujú základné pravidlá výcviku, chovu a starostlivosti o psov. Aktívne sa zapájali do 

súťaží a pripravovali svojich zverencov na skúšky z výkonu. Výcvik psov vykonávajú 

v kynologickom areáli UVLF Za haťou, kde 

pravidelne prebiehajú tréningy pod vedením 

skúsených kynológov. Zorganizovali 

preteky canicrosu, seminár stôp s P. 

Czerankom,  branný viacboj kynológov - 

kvalifikačné preteky pre oblasť východu. 

Tak ako každoročne, aj v tomto roku 

zorganizovali pretek o Pohár rektorky 

UVLF. V rámci praktickej výučby 

predviedli ukážky rôznych metodík výcviku 

psa pre športovú kynológiu pre študentov 

v študijných programoch kynológia a 

všeobecné veterinárske lekárstvo. Pri príležitosti dňa detí na UVLF členovia predviedli 

ukážky niektorých cvikov poslušnosti a obrany. Na konci roka členovia zorganizovali 

vianočné preteky klubu. Okrem akcií organizovaných klubom sa členovia zúčastnili aj na 

mnohých kynologických podujatiach na Slovensku, ale aj v zahraničí. Členovia klubu 

spolupracujú so Slovenskou kynologickou jednotou (SKJ), Zväzom športovej kynológie 

(ZŠK) a s inými kynologickými klubmi a organizáciami. Pravidelne sa organizovali brigády 

podľa potreby na údržbu a úpravu kotercového a výcvikového areálu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klub poľovníckej kynológie  

Klub poľovníckej kynológie združoval v akademickom roku 2016/17 spolu 21 členov 

a čakateľov z radov  študentov  študijných programov všeobecné veterinárske lekárstvo, 

hygiena potravín a  kynológia. 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 univerzitou organizovaných kolektívnych poľovačkách na diviačiu 

a bažantiu zver.  Členovia sa spolupodieľali na organizovaní lesných skúšok malých plemien, 

farbiarskych skúšok duričov a brlohárskych skúšok a na uvedených podujatiach aj 

úspešne predvádzali svojich psov. Tak ako v minulých rokoch, aj v tomto akademickom roku 

veľa hodín  strávili členovia klubu v nočných službách pri ochrane poľnohospodárskych 

kultúr pred škodami spôsobenými  diviačou zverou v univerzitnom poľovnom revíri 

Samostatná bažantnica.  
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    V rámci praktickej výučby 

predmetu výkon a výcvik III. –  poľovné 

psy  v ŠP kynológia predviedli členovia 

klubu ukážky práce stavačov, sliedičov, 

brlohárov a duričov. Klub zorganizoval 

pre svojich členov II. ročník súťaže 

v poľovníckej streľbe na strelnici v Nižnej 

Hutke za účasti rektorky  UVLF 

a prorektora pre zahraničné štúdium.  KPK  

sa prezentoval aj počas tradičných VT dní, 

na ktorých členovia klubu ponúkali pre 

účastníkov pripravený poľovnícky guláš. 

Zveľaďovaniu a údržbe  psincov v 

kynologickom areáli  za Hornádom  venovali členovia klubu mnoho brigádnických hodín.  

 

Kynologický klub DARCO  

Kynologický klub DARCO je 

záujmovým klubom UVLF združujúcim  

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 UVP 

Košice.  Počet aktívnych členov klubu je 17. 

Študenti sú nápomocní hlavne pri praktických 

ukážkach pre študentov ŠP kynológia, pre 

študentov ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo 

a ŠP hygiena potravín.  

 

Klub AQUA TERRA  

Klub AQUA TERRA (ATK) v spolupráci s klinikou vtákov,  exotických a voľne 

žijúcich zvierat pokračoval v roku 

2017 v realizácii výučby 

v slovenskom a anglickom jazyku 

pre študentov UVLF, kde poskytuje 

zvieratá a priestory, a tak isto aj pri 

výučbe predmetu zoológia. 

Organizovala exkurzie pre materské 

a stredné školy v Košiciach. 

Členovia klubu sa pravidelne 

zúčastňujú na teraristických 

burzách v Košiciach. Spolupracujú 

na organizácii VT dní. Klub 

opakovane organizuje stretnutia pre 

bývalých a súčasných členov za 

účasti pozvaných odborníkov. 
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V rámci toho sa organizujú aj odborné prednášky a odovzdávajú sa skúsenosti členom klubu. 

Tento rok to bolo jubilejné 30. stretnutie klubu. Ako klub sme sa zúčastnili na projekte 

Európska noc výskumníkov v Košiciach, kde sme spolupracovali s MVDr. Vladimírom 

Petrillom pod názvom Plazy a ľudia. Boli sme oslovení v rámci projektu košického 

bábkového divadla Virvar, kde sme prezentovali klub a zvieratá. Klub spolupracoval pri 

organizovaní DOD 2017 na univerzite, tak isto aj na MDD či na veľtrhu vzdelávania. 

ATK pokračoval v chove a odchove už zabehnutých druhov zvierat a doplnil nové 

zaujímavé druhy. Priebežne sa usporadúvajú náborové prednášky pre študentov I. ročníka 

UVLF a členské schôdze členov a sympatizantov ATK. V roku 2017  pokračovali na 

dokončení nových terárií v expozitúre či vybudovaní vonkajšieho výbehu pre korytnačky a 

voliéry pre chameleóny, niektoré komplexné brigády prispeli k skvalitneniu pracovného 

prostredia, čistote a poriadku ATK. Koncom leta boli nainštalované žalúzie v spoločenskej 

miestnosti, ktoré sú výraznou pomocou pri premietaní prezentácií v klube. 

 

Flóra klub 

V akademickom roku 2016/2017 sa počet študentov vo Flóra klube stabilizoval na  12. 

Činnosť členov Flóra klubu bola sústredená na  starostlivosť o vzhľad zelene v areáli školy  a 

átriu ŠD1 a pestovanie a rozmnožovanie muškátov. 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 rôznych druhov chilli papričiek. Na 

členskej schôdzi dňa 20. 4. 2017 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 areáli UVLF a átriu ŠD1.  Členovia 

klubu sa počas letného semestra podieľali 

na výsadbe muškátov do kameninových 

kvetináčov v areáli univerzity, ako aj ich 

polievaní. Členovia Flóra klubu sa starali 

aj o políčka medzi skleníkmi. Činnosť Flóra klubu je zameraná  hlavne na pestovanie 

liečivých rastlín a muškátov a na zveľadenie priestorov univerzity a internátu.  

 

Chovateľský klub 

Chovateľský klub (CHK) združuje študentov UVLF, ako aj všetkých záujemcov 

o chov, šľachtenie a vystavovanie malých 

kožušinových zvierat a hydiny 

s preukazom o pôvode. 

V akademickom roku 2016/17 sa 

klub naďalej podieľal na rozvoji 

chovateľstva z radov slovenských aj 

zahraničných študentov predovšetkým 

chovom bylinožravých kožušinových 

zvierat, sliepok a prepelíc. Členovia klubu 

sa zapájali do chovateľského a 

vystavovateľského života v rámci 

Slovenského zväzu chovateľov. CHK má 
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10 členov. V súčasnosti je v klube 80 ks zvierat, a to: ušľachtilé morčatá, stredne veľké a 

zdrobnené králiky, výkrmové kurčatá, japonské prepelice a bažanty. 

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, Poprade a v Nitre, ktoré boli 

organizované pod záštitou Slovenského chovateľského zväzu. Okrem výstav sa aktívne 

podieľali na organizácii VT dní, DOD 2017, vianočnej kapustnici a prednášky externého 

posudzovateľa hydiny a holubov pre študentov 2.  ročníka ŠP VVL.  

Počas akademického roka 2016/17 sa vyvinula spolupráca s ústavom farmakológie, 

ako aj s ústavom fyziológie, ktorým boli poskytované najmä bylinožravé kožušinové zvieratá 

pre potreby výučby. Taktiež pre Ústav klinickej farmakológie UVLF boli dodávané 

predinkubované slepačie vajcia z chovateľského klubu pre vedecké účely.  

V letnom semestri 2016/17 bola zahájená oprava voliéry, do ktorej neskôr bolo 

umiestnených 50 ks kurčiat línií Ross a Coop. 

V chovateľskej časti, ktorá je vyčlenená pre morčatá a činčily, sa pripravuje miesto pre 

umiestnenie dvojposchodovej klietky pre činčily. 

 

Klub chovateľov malých cicavcov a exotických vtákov 

Klub v súčasnosti má 25 členov, z toho 3 zahraničných študentov a plánuje prijať cca 

5 čakateľov. Klub  v roku 2017 opäť spolupracoval s klinikou vtákov, exotických a voľne 

žijúcich zvierat pri realizácii výučby v slovenskom a anglickom pedagogickom procese pre 

študentov UVLF, kde poskytoval svoje zvieratá. V súčasnosti v klube chovajú škrečky, 

morčatá, králiky, laboratórne potkany, činčily, 

rozely, andulky, agapornisy, papagája 

nádherného a papagája vrabčieho. 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. Zúčastnili sa aj akcie VT dni, kde mali 

svoj stánok. 

 

Klub sokoliarstva a rehabilitácie dravcov 

Členmi sokoliarskeho a rehabilitačného krúžku sú prevažne študenti ZAŠ  v počte 25 

študentov.  V krúžku pracujú aj 4 slovenskí  študenti. O členstvo v klube prejavili záujem  

študenti prvého ročníka.   

Členovia krúžku  svojpomocne upravili priestory a vonkajšie voliéry, kde majú 

v držbe 8 dravcov. Študenti krúžku sa zúčastňujú na pravidelnej klinickej stáži 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.  
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Členovia klubu sa 

podieľajú na programe 

a prezentácii činnosti univerzity  

pri rôznych príležitostiach. V 

septembri sa klub zúčastnil na 

prezentácii klubov univerzity, na 

ktorom sa študenti UVLF 

oboznámili s činnosťou klubu a 

mali možnosť požiadať o členstvo 

v klube. Členovia sokoliarskeho 

klubu sa zúčastnili na 

medzinárodnom sokoliarskom 

stretnutí v Diakovciach a  na 

sokoliarskom stretnutí v 

Sečovciach v novembri 2017. 

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 10 členov, 

dvaja z radu zamestnancov, dvaja 

doktorandi, šiesti študenti a dvaja 

externí členovia. Počas ŠVOČ 

klub organizoval výstavu 

minerálov s názvom Čo sa ukrýva 

v našich vitrínach. Členovia klubu 
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sa aktívne zapájali aj do univerzitných aktivít ako VT dni či Deň detí v areáli univerzity. 

Činnosť klubu sa zameriava hlavne na prácu v teréne. V priebehu roku 2017 absolvoval 

výjazdy do Byšty, Beňatiny, Dubníka, Dargova, Hodkoviec, Slanského Nového Mesta 

a Zemplínskej Teplice, odkiaľ bolo dovezených množstvo nových vzoriek minerálov. Klub 

navštívil Výstavu minerálov, polodrahokamov a skamenelín v Košiciach a Burzu nerastov 

a šperkov v Prešove. Taktiež sa zúčastnil Mineralogického setkání v Ostrave – výstava 

přírodnin, fosílií a šperků. Okrem spomínaných aktivít sa študenti aktívne venovali aj 

turistike. 

Hlavnou snahou klubu je rozšíriť svoje rady o nových členov a zväčšiť mineralogickú 

zbierku univerzity a aktívne sa zapájať do univerzitných aktivít spolu s inými klubmi.  

 

Spolok košických študentov farmácie 

Spolok košických študentov farmácie (SKŠF) aj počas ak. r. 2016/2017 pracoval na 

svojich aktivitách rovnako ako po minulé roky. Takmer každý týždeň sa členovia snažili 

spestriť život študentom na univerzite aj internátoch. Celkový počet členov je 120 a aktívne 

zapájajúcich sa je 35.  

Jednou z najväčších akcií, na ktorej spolok spolupracuje so študentmi 3. ročníka, je 

práve oslava ich prelomu (polovice štúdia). Spolok zorganizoval prelomový ples, na ktorom 

sa zúčastnili významní hostia ako  primátor mesta Košice, celé vedenie školy a sponzori. 

Ďalšou významnou aktivitou je  akcia Clinical skills event (CSE), ktorú organizuje 

spolok spoločne s bratislavskými študentmi farmácie. Ide o súťaž klinických zručností, kde si 

zmerali sily v oblasti farmakológie a klinickej farmácie. Víťazi z oboch univerzít sa zúčastnili 

na exkurzii v Nitre na pracovisku klinickej farmácie. 

Najväčšie snaženie a úsilie SŠFK vyvrcholilo v prípravách a organizovaní aktivity: 

„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. 

Apríl 2017 sa niesol v znamení Svetového dňa zdravia na tému Diabetes mellitus 

a máj 2017 v účasti na tradičnej aktivite VT dni.  Nasledovali ďalšie aktivity ako: 

- Smiech čistí zuby. Tento projekt spolok organizuje so študentami zubného lekárstva v 

spolupráci s firmou Curaprox. Vo večerných hodinách firma Curaprox pod taktovkou 

dentálnych hygienikov učila študentov UVLF ako správne dodržiavať dentálnu hygienu.   

- EPSA kongres, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia spolku. Kongres bol organizovaný na 

Farmaceutickej fakulte VFU Brno a jeho hlavnou témou bolo E-health.  

- Kvapka krvi. Túto aktivitu tradične organizuje spolok pod názvom UVLF pusťme si žilou. 

Krv darovalo 49 študentov, doktorandov a zamestnancov.  

- Európsky deň antibiotík. Aj v tomto 

roku sa SKŠF rozhodol v rámci tohto 

dňa vykročiť mimo areálu školy 

a zaškoliť aj širšiu verejnosť. 

Študentov  1. ročníka spolok zaškolil 

ako sa správne starať o svoje zdravie 

a ako postupovať v prevencii chorôb. 

Akciu podporila sieť lekární Benu. 

Ďalej sa SKŠF spolu so SSŠF zapojili 

do kampane Mesiac správneho 

užívania antibiotík.  

- Volejbalový turnaj. KŠF spolu 

s ostatnými klubmi UVLF 

zorganizoval 2. ročník volejbalového 
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turnaja, na ktorom sa zúčastnili študenti aj zamestnanci školy. 

- Koniec roku 2017 uzavrela Mikulášska grilovačka. V rámci tohto podujatia sa spolok snaží 

utužiť priateľstvo s viacerými klubmi na škole a využiť možnosť užiť si predvianočnú 

atmosféru priamo pod oknami ich izieb študentov na internátoch.  

 

Včelársky klub 

Včelársky klub zastrešuje 21 študentov. Svoj včelársky rok začal so šiestimi 

prezimovanými rodinami, ktoré sa úspešne podarilo rozmnožiť počas jari a leta na jedenásť. 

Okrem včelárskych prác so včelami členovia klubu vysievali zmes bylín pre opeľovače. 

Členovia klubu sa zúčastnili aj odbornej prednášky na tému preliečovania včelstiev pod 

odborným vedením MVDr. M. Staroňa z Včelárskeho ústavu v Liptovskom Hrádku.  

 

IVSA (International Veterinary Students´ Association) 

IVSA (International Veterinary Students´ Association) Slovakia na UVLF pôsobí už 

štvrtý rok. V súčasnosti IVSA Slovakia eviduje 55 aktívnych členov. Prezidentkou IVSA je 

Daniela Rolková (6. ročník ŠP VVL), viceprezidentkou Zuzana Szikurová (6. ročník ŠP 

VVL), Exchange officer Lucia Šillerová (4. ročník ŠP VVL) a pokladníčkou Júlia Švagerková 

(5. ročník ŠP VVL). 

V rámci svojej činnosti sa IVSA Slovakia člení na niekoľko sekcií:  

 

Animal welfare section  

Jednou z hlavných úloh tejto sekcie je pomáhať zvieratám a snažiť sa o zabezpečenie 

ich welfare. Animal welfare section sa snaží poukazovať na problémy, s ktorými sa pri chove 

domácich a hospodárskych zvierat často stretávame a vzdelávať v tejto oblasti študentov, 

veterinárnych lekárov, ale aj širokú verejnosť.  

V rámci Animal welfare week sa táto sekcia IVSA zapojila do celosvetovej súťaže, 

v rámci ktorej vytvorila projekt, v ktorom zisťovali postoj ľudí k Animal welfare a následne 

ho vyhodnotili. V tejto súťaži sa podarilo vyhrať druhé miesto v rámci celosvetovej 

organizácie IVSA. 

 

One health section  

Úlohou tejto sekcie 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 v marci zapojila v 

rámci medzinárodnej organizácie IVSA do súťaže TB Day Article Challenge 2017. Článok a 

plagát pripravený pri tejto príležitosti bol následne vyhlásený za najlepší spomedzi všetkých 

článkov, a bol uverejnený na sociálnych médiách IVSA, IPSF a IFMSA. Následne sa sekcia 
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zapojila do projektu World rabies day: Zero by 30, keď v areáli univerzity inštalovala štyri 

infografiky týkajúce sa problematiky besnoty ako vo svete, tak aj na Slovensku a zároveň 

predstavila projekt One health. Infografiky boli v slovenskom a anglickom jazyku. Pri 

príležitosti One health day v novembri zorganizovala IVSA ochutnávku farmárskych 

výrobkov v priestoroch univerzity a premietanie filmu v jedálni študentského domova UVLF.  

 

Veterinary education section  

Standing committee on veterinary education má v rámci študentskej organizácie IVSA 

za úlohu zlepšovať vzdelávanie študentov a prepájať vzdelávanie na univerzitách medzi 

sebou. V rámci univerzitného SCoVE tímu pripravovali pre študentov rôzne vzdelávacie 

akcie. Vytvárali takzvané Factsheets, ktoré slúžili na informovanie študentov o rôznych 

zaujímavých témach. Plagáty zverejňovali na sociálnych sieťach. S projektom má IVSA v 

pláne pokračovať. Táto sekcia zorganizovala tiež koncom roka 2017 prednášky na rôzne témy 

v rámci konskej medicíny. 

Projekt Big brother je zameraný na nových študentov študijného programu všeobecné 

veterinárske lekárstvo v slovenskom a v anglickom jazyku. Každý študent dostáva 

prideleného mentora, ktorý mu pomáha orientovať sa v univerzitnom živote a zodpovedá jeho 

otázky týkajúce sa orientácie na univerzite, štúdia, vyučujúcich, života v Košiciach. Projekt 

bude prebiehať aj ďalšie roky.  

IVSA tiež aktívne pracuje na nových projektoch, ako je kurz chirurgického šitia, 

kazuistiky, besiedky a iné. Pripravuje 0. ročník veterinárnej vedomostnej súťaže Veterinár 

roka, ktorá sa uskutoční v apríli 2018.  

V Standing committee on veterinary education v svetovej organizácii IVSA má 

zastúpenie aj IVSA Slovakia. 

 

Public relation section 

Úlohou tejto sekcie je propagácia IVSA Slovakia medzi študentmi 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 uverejňuje  svoje články.  

 

Študentské výmeny  

Cieľom študijných výmen je zabezpečovať komunikáciu s ostatnými členmi IVSA vo 

svete a sprostredkovať skupinové a individuálne výmeny pre študentov UVLF. V roku 2017 

prebehli 4 výmeny, a to s IVSA Romania, ktorej sa zúčastnili študenti UVLF aj študenti 

z univerzity v Cluj Napoca. Taktiež výmena s IVSA Belgium, kedy IVSA hostila študentov 

z univerzity v Ghente, ktorý potom taktiež hostil študentov UVLF. Ďalej to boli výmeny 

s IVSA Macedonia a IVSA Thessaloniki. Týchto výmen sa vždy zúčastnilo 8 − 10 študentov 

z jednej a rovnaký počet študentov z druhej organizácie IVSA. Študenti mali pripravený 

bohatý program, kde nechýbalo veľa workshopov, prednášok, ale aj výletov, napr. do 

Vysokých Tatier. 

 

Účasť na kongresoch 

V dňoch 9. − 19. 12. 2017 študentka Lucia Šillerová reprezentovala UVLF na IVSA 

sympóziu v Juhoafrickej republike, ktorého sa zúčastnilo vyše 200 delegátov z celého sveta. 

 

Ostatné aktivity  

Medzi ostatné aktivity IVSA Slovakia patrí organizácia spoločenských akcií, 

prednášok a iných podujatí pre študentov: 
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− február 2017 – Pub Quiz 

− marec 2017 – seminár s Orion Pharma na tému anestézie 

− apríl 2017 – Pub Quiz, Indoor Piknik 

− máj 2017 – spoluúčasť pri organizácii VT dní 

− september 2017 – prezentácia klubu novoprijatým študentom, organizácia 

„Uvítacieho pikniku“ 

− október 2017 – prednáška na tému Homeopatia vo veterinárnej praxi; Pub Quiz 

− november 2017 – prednáška na tému Čo po škole 

− december2017 – seminár so Zoetis 

 

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 je súčasťou ANSA Slovakia, organizácie združujúcej prevažne nórskych 

(škandinávskych) študentov študujúcich v Slovenskej republike. ANSA pri UVLF 

zorganizovala v roku 2017 v rámci univerzity viacero odborných podujatí. V marci 2017 

organizovala debatu s nórskou kazateľkou na tému Euthanasia and death, difficult 

conversations with the owners a kurz Nórskej veterinárskej asociácie pre študentov zo 

Škandinávie. V novembri 2017 organizovala seminár na tému Nová právna úprava týkajúca 

sa dovozu a držania plazov v Nórsku, odborný seminár na tému Work with wildlife, o ktorý 

prejavili záujem ako slovenskí, tak aj zahraniční študenti, a hosťom seminára bola organizácia 

Vets and Wildlife, ktorá prispela odbornými prednáškami. V decembri 2017 organizovala 

ANSA stretnutie študentov so švédskymi veterinárnymi lekármi na tému Používanie 

antibiotík v praxi veterinárneho lekára vo Švédsku, ktorého súčasťou bola aj ponuka 

pracovných príležitostí vo Švédsku pre končiacich absolventov.  

Už tradične zorganizovali študenti združení v ANSA Košice dňa 17. 5. 2017 v areáli 

univerzity oslavu pri príležitosti Národného dňa Nórskeho kráľovstva a dňa 8. 12. 2017 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 roku 2017 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, prelomový ples študentov farmácie, 

banket študentov 6. ročníka ŠP VVL a HP,  34. ročník VT dní, Deň zdravia, University Dance 

centrum.  Tradičným podujatím sa stala Študentská kvapka krvi na UVLF, ktorá sa konala 14. 

11. 2017 pod názvom  UVLF pusťme si žilou.   

 

Vydávanie študentského časopisu  

ARDO, časopis študentov UVLF, vyšiel v roku 2017 trikrát (7. ročník, mimoriadne 

vydanie, číslo 1 a 2). Mimoriadne vydanie v januári 2017 bolo pripravené pre návštevníkov 
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UVLF počas Dňa otvorených dverí 27. 1. 2017 a obsahovalo informácie pre uchádzačov 

o štúdiu, články o univerzite, prijímacom konaní a záujmovej činnosti študentov. Číslo 1 sa 

tematicky venovalo záchrane a rehabilitácii zvierat, herpetofaune a informáciám zo 

študentského života. V čísle 2 dominovali témy homeopatia, hydroterapia, očkovanie, 

vegánstvo. Do uvedeného vydania prispeli aj študentky študujúce na UVLF v anglickom 

jazyku článkom o Zoonoses Summer School v chorvátskom Dubrovníku. U čitateľov 

obľúbené tajničky a súťaže o vecné ceny boli súčasťou oboch štandardných čísel. Vydávaním 

časopisu sa naďalej rozvíja spolupráca medzi študentmi všetkých študijných programov a 

ročníkov univerzity. Tlač časopisu sa realizuje v Edičnom stredisku a predajni literatúry 

UVLF v Košiciach v náklade priemerne 350 kusov. Vydávanie časopisu je hradené 

z prostriedkov univerzity. Tlačená aj elektronická podoba časopisu je zdarma k dispozícii 

študentom, zamestnancom univerzity aj širokej verejnosti. V elektronickej podobe je vydané 

číslo k dispozícii na webovom sídle univerzity a zdieľané prostredníctvo Facebook stránky 

ARDO a UVLF v Košiciach.  

 

Podpora športových aktivít – TJ Slávia UVLF 

  

Aj v roku 2017 zabezpečoval pohybové aktivity študentov, zamestnancov a ich 

rodinných príslušníkov prevažne  ústav telesnej výchovy a športu s podporou vedenia 

univerzity a v spolupráci 

s Telovýchovnou jednotou  Slávia 

UVLF v Košiciach, ktorá má podiel na 

reprezentácii našej univerzity jednak 

výsledkami pretekárov, ale tiež 

organizáciou športových súťaží 

prostredníctvom oddielov v 

jazdeckých disciplínach, v kanoistike, 

lukostreľbe a športových hrách.  

Okrem pravidelnej telesnej 

výchovy v telocvični, posilňovni 

a kardio cvičebni sa športovalo aj 

v prírode.  

V roku 2017 sa študenti a zamestnanci zúčastnili na lyžovačkách na Poráči Brodku, 

Hnilčíku Mraznici, na turistike do 

Ružínskych jaskýň, na raftingu pre 

študentov –  Otváranie Hornádu 2017, 

na Jarnom a Jesennom behu okolo 

internátov, na  silovej súťaži Železný 

muž UVLF, Veľkonočných turnajoch 

2017 vo florbale, volejbale, minifutbale, 

bedmintone a stolnom  tenise, na 

turistike – Zádielska dolina Slovenský 

raj, rafting, cykloturistika a turistika pre 

študentov v Červenom Kláštore, 

jesennom výstupe na Sivec, 

Mikulášskych  turnajoch 2017  vo 

florbale, volejbale, minifutbale, 

bedmintone a stolnom tenise  pre 

študentov a zamestnancov, výlete z Kavečian do Kysaku. Uskutočnil sa aj mikulášsky aerobik 

v červenom.  
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Aj kanoistický oddiel už tradične 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. Na pretekoch Zuzka Páňková pokračovala v 

skvelých výkonoch, keď získala 3 tituly majsterky 

Slovenska a 1 druhé miesto. Spolu s Jakubom 

Antolíkom, ktorý bol trikrát strieborný, sú nádejami 

košickej kanoistiky.  

Jazdecký oddiel aj v roku 

2017 zorganizoval niekoľko súťaží v sedlových 

disciplínach a vo voltíži. Navyše mladé voltížne 

pretekárky získali na majstrovstvách Slovenska 

v súťaži skupín 2 prvé miesta a v jednotlivcoch 2 

druhé a 2 tretie miesta. Na majstrovstvách sveta 

juniorov v Ebreichsdorfe v súťaži skupín 

obsadili na koni Trouble Maker Z 10. miesto. 

Lukostrelecký oddiel pokračoval vo 

výsledkovom útlme, keď len jeden pretekár 

doniesol z MSR bronzovú medailu. Pomohli 

však výberom materiálu na vznik novej športovej 

disciplíny v rámci telesnej výchovy – lukostreľby. 

 Samostatný oddiel kondičného posilňovania po odchode MVDr. Martina Lapina 

taktiež javí menšiu aktivitu.  

 V pravidelnom športovaní pokračovalo aj zopár zamestnancov volejbalistov a ujala sa 

aj novinka v pohybovej činnosti – cvičenie pilates pre ženy, ktoré viedla pre dve skupiny 

učiteľka ústavu telesnej výchovy a športu PaedDr. Beáta Gajdošová. 

  

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 zmlúv, ktoré má univerzita uzavreté s jednotlivými 

lekárňami. Univerzita vykonala prieskum na zhodnotenie 5-mesačnej lekárenskej praxe 

študentov študijného programu farmácia v akademickom roku 2016/2017. Dotazník vyplnilo 

123 študentov. Študenti hodnotili lekárne z rôznych hľadísk. Prístup školiteľa a ostatných 

zamestnancov k študentovi hodnotí ako výborný 70 % opýtaných a viac ako 50 % hodnotí 



71 

 

získané praktické zručnosti ako výborné.   Počas 5-mesačnej praxe získalo 14 % respondentov 

svoje prvé zamestnanie. 

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  

 

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 

 

Školský poľnohospodársky podnik 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 pre potreby výchovno-vzdelávacej činnosti pre študentov našej 

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

zriaďovateľom a jediným spoločníkom je UVLF a zároveň aj jediným spoločníkom 

spoločnosti AGROPODNIK SLAMOZ, spol. s r. o.,  Zemplínska Teplica.  

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 

2017 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 
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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 na 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 na výkon uvedených špecifických 

činností. V objekte pôrodnice je vytvorený priestor na možnosť vykonávania chirurgických 

zákrokov u dojníc s komplikovaným pôrodom, prípadne popôrodné ošetrenie zvierat 

a priestor pre potreby uskladnenia liečiv, zdravotného materiálu a pomôcok potrebných na 

vykonávanie úkonov v pôrodnej chirurgickej miestnosti. Na potreby uskladnenia uhynutých 

zvierat je zrekonštruovaný kafilérny box, v ktorom je podľa potrieb praxe možnosť 

vykonávania pitiev zvierat v rámci praktických cvičení pri realizácii diagnostickej patológie 

uhynutých zvierat na farme. V roku 2017 sa pokračovalo v realizácii zlepšovania podmienok 

pre výkon praktickej výučby a zabezpečovanie zvýšenej ochrany zdravia a bezpečnosti 

študentov a pedagogických pracovníkov pre vykonávanie jednotlivých činností. 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 2017 bolo na ŠPP v Zemplínskej 

Teplici v letnom semestri akademického roka 

2016/2017 realizovaných 85 praktických cvičení, 

na ktorých sa zúčastnilo 2 078 študentov pod 

vedením 221 pedagógov pri celkovom objeme 12 

377 študentohodín. V zimnom semestri 

akademického roka 2017/2018 to bolo 81 

praktických cvičení s účasťou 1 565 študentov 

pod vedením 173 pedagógov pri celkovom 

objeme 9 189 študentohodín. Spolu bolo v roku 

2017 na ŠPP v Zemplínskej Teplici 

realizovaných 186 praktických cvičení, na 

ktorých sa zúčastnilo 3 643 študentov pod 

vedením 394 pedagógov pri celkovom objeme 

21 566 študentohodín. Praktickú výučbu 

v príslušných študijných predmetoch na ŠPP 

v roku 2017 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 
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a klinika prežúvavcov. Praktická výučba bola vykonávaná formou denných aj viacdenných 

blokových cvičení. Na ŠPP sa okrem toho realizovala aj v roku 2017 výrobná prax študentov 

veterinárneho lekárstva 1. ročníka v počte 186 študentov pod vedením 10 pedagógov 

s počtom 744 študentohodín. 

Okrem toho, že ŠPP vytvára podmienky na 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. 

Agropodnik bol vytvorený stopercentnou účasťou UVLF predovšetkým pre oficiálnu 

prepojenosť na poľnohospodárske štruktúry Ministerstva pôdohospodárstva SR. 

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

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

časť od Slovenského pozemkového fondu a cirkví. 

Stredisko EVS Zemplínska Teplica je prevádzkované len pre potreby Školského 

poľnohospodárskeho podniku s minimálnym počtom dvoch pracovníkov a pre potreby 

prevádzkovania bitúnku, ktorý bol zároveň využívaný na pedagogický proces. V roku 2017 

pokračovalo prevádzkovanie bitúnku v areáli EVS, ktorý vytvára priestor na zabezpečenie 

podmienok na realizáciu praktickej výučby v oblasti hygieny potravín. Táto problematika 

predstavuje významnú súčasť štúdia a profilácie absolventa UVLF hlavne v profesii 

veterinárny lekár. Výučba niektorých študijných predmetov z oblasti hygieny potravín ako 

hygiena a technológia mäsa, prehliadka jatočných zvierat a mäsa, veterinárno-hygienický 

dozor a pod., sú nevyhnutné súčasti štúdia na to, aby absolvent 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 (ÚZ) pre chov a choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach 

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, 
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choroby rýb, včiel, farmové chovy, poľovníctvo a v rámci študijného programu 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. Zrealizovaný je projekt LIFE Energy, ktorého  cieľom je 

systematický prístup k riešeniu problematiky kolízií vtáctva s elektrickými vedeniami 

prostredníctvom navrhnutia vhodných spôsobov identifikácie a eliminácie tohto rizika. UVLF 

je spoluriešiteľom tohto projektu. Projekt sa zameriava na zlepšenie potravných a hniezdnych 

podmienok, rovnako na rehabilitáciu živočíchov zranených v dôsledku stretu s prekážkami. 

 V priestoroch ÚZ bol obnovený a sprevádzkovaný malý rybník, ktorý si však po roku 

prevádzky vyžiadal rekonštrukciu. Opravený bol priesak hrádze a vytvorené bolo lovisko 

z betónových panelov. Momentálne je funkčný aj zarybnený. 

Účelové zariadenie je zamerané na farmový chov bažanta poľovného a jeho 

poddruhov. Kmeňový kŕdeľ bažantov pre poľovnícku sezónu 2018/2019 predstavuje 500 

kusov s produkciou približne 5 000 odchovaných bažantov. Ďalším druhom, s ktorým sa 

 v tomto zariadení môžeme stretnúť, je v malom množstve odchovávaný bažant jarabý. 

V roku 2013 bolo zakúpených a do priestorov ÚZ prevezených 10 včelích odložencov. 

Tieto tvorili základ chovu včiel. Priamo 

v priestoroch ÚZ boli na tento účel 

prestavané prvé časti priestorov bývalej 

králikárne. Cieľovým stavom je chov 

20–tich včelstiev, preto v roku 2016 

začala prestavba aj druhej časti 

pôvodnej králikárne. V roku 2017 bola 

ukončená prestavba  druhej časti 

pôvodného zariadenia na odchov 

králikov. Jej súčasťou sú aj prevádzkové 

priestory pre potreby včelnice a pre 

stáčanie medu. Cieľový stav 20-tich 

včelstiev bude v roku 2018 dosiahnutý. 

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 účelového zariadenia 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 

Slanských vrchov, kde hlavným druhom zveri je zver jelenia, srnčia a diviačia. Revír je 

areálom prirodzeného výskytu veľkých šeliem, ako napr. vlka dravého, rysa ostrovida, mačky 

divej, líšky hrdzavej, jazveca lesného a prechodne aj medveďa hnedého. Aj napriek pestrému 

druhovému výskytu veľkých šeliem sú v tomto revíri vysoké stavy kvalitnej jelenej a diviačej 

zveri. Pre potreby poľovníckeho obhospodarovania tohto revíru vlastní UVLF priamo v revíri 

poľovnícku chatu, tzv. Mudroveckú hájenku, a v prenájme od Lesy SR, š. p., má univerzita 
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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 pokračovali rekonštrukčné  práce na 

tejto chate, hlavne na odvodnení a zastabilizovaní 

základov chaty. Prebieha oprava fasády chaty 

a zrealizovaná bola výmena okien a dverí. Z dôvodu 

bezpečnosti prevádzky budú práce pokračovať aj 

výmenou elektrických rozvodov a opravou komína. 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. Tento revír bol založený 

v roku 1967, a teda v roku 2017 uplynulo 50 

rokov jeho existencie. Zároveň v roku 2017 

skončila platná 10-ročná zmluva o užívaní 

toho revíru univerzitou. Samozrejmou snahou 

UVLF bolo pokračovať v užívaní tohto revíru, 

čo sa po dohodách s vlastníkmi poľovných 

pozemkov aj podarilo. UVLF podpísala ďalšie 

nájomné zmluvy na užívanie revíru Obora 

Rozhanovce na obdobie  15 rokov.  

V roku 2018 bude nutné vykonať 

opravy oplotenia zverníka a poľovníckych 

zariadení – posedov, kŕmnych liniek, 

solísk, odchytových zariadení 

a veľkokapacitných senníkov. Plánujeme 

taktiež výstavbu nových odchytových 

zariadení.  
 

V tomto revíri realizujeme poplatkové 

poľovačky na danieliu a mufloniu zver, 

vykonávame  odchyt a predaj živej danielej zveri. 

V rámci praktického cvičenia pre našich aj 

zahraničných študentov realizujeme odchyt 

a následné veterinárske ošetrenie muflonej zveri. 

Pre skvalitnenia prostredia, hlavne zvýšenia 

úžitkovosti vo zvernici, sme v 2017 vykonali 

obnovu 5 ha pasienkov pre zver a prípravu sena na 

zimné obdobie. 
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Jazdecký areál UVLF  

 

Rekonštrukcia budovy maštaľ – jazdecká hala je najvýznamnejšia investícia do 

Jazdeckého areálu UVLF od čias jeho postavenia v 70. rokoch. V roku 2017 sa podarilo 

vysúťažiť dodávateľa a koncom apríla sa začali samotné práce. Bola odstránená stará strešná 

krytina a nahradená novou dvojvrstvovou krytinou s tepelnou izoláciou, nosná konštrukcia 

bola zbavená starých náterov a hrdze opieskovaním a bol aplikovaný nový ochranný náter 

proti korózii. Staré okná boli nahradené novými plastovými, bola vykonaná výmena dverí 

a boli urobené nové omietky, ako aj   odkvapový chodník okolo celej budovy. V polovici 

budovy maštaľ – jazdecká hala bola kompletne zrekonštruovaná elektroinštalácia 

pozostávajúca z rozvodnej skrine, rozvodov elektrickej energie a nových svietidiel.  

 Z prostriedkov UVLF bola ďalej zrekonštruovaná cesta za jazdeckou halou a vedľa nej 

bol dokončený odvodňovací žľab,  ktorý zabraňuje vytopeniu jazdeckej haly dažďovou 

vodou.  Vo vnútri haly bol inštalovaný nový plastový obklad lambrín (bočné drevené steny). 

Boli osadené parapety na vrchnej strane lambrín. Naplánované sú ešte úprava schodov na 

tribúny tak, aby bol výstup na tribúny komfortnejší.  

 Jednou z najdôležitejších súčastí opráv v jazdeckej hale je nepochybne inštalácia 

špičkového povrchu na jazdenie. Okrem toho, že povrch je naozaj výnimočný, čo sa týka 

fyzikálnych vlastností vyžaduje aj menej závlahy a lepšie udržiava tvar. Súhrnne je možné 

konštatovať, že rekonštrukcia priniesla lepšie osvetlenie, farby príjemných odtieňov, teplo bez 

prievanu a minimálnu prašnosť s neporovnateľnou atmosférou v hale počas pedagogického 

procesu i športových tréningov.  

 Po viac ako 40 rokoch bol pre účely  jazdeckého 

areálu zakúpený nový traktor s čelným nakladačom.  

 Okrem prác, ktoré boli zabezpečované 

dodávateľsky, sa svojpomocne podarilo vymaľovať časť 

boxov v obidvoch maštaliach. Boli odstránené staré 

masívne betónové žľaby v maštali a nahradené novými 

kovovými, ktoré vyžadujú menší priestor. Postupne sú 

aj staré plastové a kovové žľaby vymieňané za nové 

kovové, ktoré sú pevnejšie a trvácnejšie.  

 K najzávažnejším problémom jazdeckého areálu 

patrí likvidácia konskej podstielky, čo bolo vyriešené vývozom najprv do kompostárne mesta 

Košice v obci Bernátovce. Po naplnení kapacít bola uzavretá dohoda o vývoze konskej 

podstielky s Hospodárskym dvorom Gyňov.  

Stav zamestnancov Jazdeckého areálu UVLF bol k 31. 12. 2017 11 zamestnancov. 

Stav koní bol k 31. 12. 2017 58 koní, z toho 38 súkromných koní, 8 koní v majetku 

Policajného zboru SR a 12 koní v starostlivosti UVLF, čo je  maximálna kapacita jazdeckého 
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areálu. Pedagogická činnosť prebiehala oproti roku 2016 v nezmenenom režime. Spolu bolo 

v jazdeckom areáli odučených 535 hodín, ktorých sa zúčastnilo spolu 1211 študentov. 

V jazdeckom areáli sa realizovali najmä praktické cvičenia z predmetov zootechnika 

a technológia chovu zvierat, hygiena chovu zvierat 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 študenti všetkých študijných programov našej univerzity vrátane 

študentov študijného programu vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii 

a hipoterapii. Preventívne terapeutické úkony v jazdeckom areáli, ako sú dehelmintizácia 

a vakcinácia, naďalej zabezpečuje katedra epizootológie a parazitológie za asistencie 

študentov UVLF. Klinika koní zabezpečuje terapeutické úkony koní v starostlivosti UVLF, 

v majetku Policajného zboru SR a na 

požiadanie taktiež ošetruje kone súkromných 

majiteľov. 

Športová činnosť v Jazdeckom areáli 

UVLF je zabezpečovaná prostredníctvom 

Jazdeckého oddielu TJ Slávia UVLF. 

V parkúrových súťažiach sa najviac darilo 

Nine Nálepkovej, MVDr. Lucii Tarabovej, 

Jane Sopkovej a Kataríne Soľankovej.  

Voltížni jazdci TJ Slávia UVLF na 

majstrovstvách SR v Topoľčiankach dosiahli 

mimoriadny úspech, keď získali dve zlaté, 

dve strieborné, dve bronzové medaily a tri 

štvrté miesta. Na domácich a zahraničných medzinárodných pretekoch dosiahli niekoľko 

hodnotných umiestnení. Na juniorských 

majstrovstvách sveta skončili na 10. mieste 

v súťaži skupín. 

K nosným aktivitám organizovaným 

Jazdeckým oddielom TJ Slávia UVLF aj 

v roku 2017 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  

 

Ústav vedeckých informácií a knižnica UVLF v Košiciach (ďalej len „ÚVIK“) 

poskytuje knižničné služby študentom, zamestnancom univerzity a ostatným užívateľom.  

ÚVIK vykonáva knižnično-informačné služby a pedagogicko-vzdelávaciu činnosť. Realizuje 

projekty podporené z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia, z dotácie Ministerstva 

kultúry SR, spolupracuje na projektoch KEGA, VEGA, Nové študijné programy 

a vzdelávanie na UVLF v Košiciach. 

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-informačné služby, buduje profesijnú databázu evidencie poznatkov z oblasti 
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veterinárnej medicíny, farmácie a animal sciences – Evidence Based Veterinary Medicine, 

podporuje rozvoj vedy a prispieva k transferu inovácií do praxe.  

ÚVIK disponuje prostriedkami na akvizíciu časopisov, kníh a na logistiku knižnice. 

Počet odoberaných periodík predstavuje spolu 73 titulov zameraných na oblasť veterinárskej 

medicíny, hygieny potravín, farmácie, animal sciences a kynológie. Z celkového počtu je 53 

zahraničných a 20 domácich titulov časopisov. 31 titulov získavame do fondu výmenou za 

vedecký časopis univerzity Folia Veterinaria, 26 titulov časopisov kúpou, 13 titulov darom. 

V porovnaní s rokom 2016 došlo k nárastu  počtu odoberaných periodík z pôvodného 

počtu 71 na 73 titulov časopisov, čo je dôsledok nových spôsobov publikovania, on-line 

a Open Access. Nové formy publikovania a prístupu k elektronickým informačným zdrojom 

majú zásadný vplyv na poskytované knižnično-informačné služby s dôrazom na budovanie 

vlastných inštitucionálnych repozitárov. Fond knižnice predstavuje 89 755 knižničných 

jednotiek s ročným prírastkom 1 250 knižničných jednotiek v roku 2017. Súčasťou 

knižničného fondu sú okrem kníh, periodík, audiovizuálnych, elektronických dokumentov aj 

záverečné a kvalifikačné práce. V roku 2017 bolo zaevidovaných 306 diplomových, 

16 rigoróznych, 76 bakalárskych, 12 dizertačných, 5 habilitačných prác, celkom 415 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. Rozpočtové podmienky 

neumožňujú pravidelnú aktualizáciu, nákup knižničného fondu podľa potrieb používateľov. 

No napriek uvedeným skutočnostiam má doplňovanie fondov vzrastajúcu tendenciu. Jedným 

z ukazovateľov je percento darovaných kníh od odborne príbuzných  organizácií, ale aj 

absolventov univerzity.  

Výpožičné služby sú sprístupňované pre všetkých registrovaných používateľov, 

študentov, vedecko-pedagogických pracovníkov a ostatných čitateľov. V roku 2017 bolo 

registrovaných 1 750 čitateľov, z toho 330 bol počet nových zaregistrovaných používateľov.  

V automatizovanom knižničnom systéme ARL bolo realizovaných 23 036 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 2017 bolo 

zaslaných celkom 2 332 upomienok.  

ÚVIK zabezpečuje EIZ (elektronické informačné zdroje) v rámci projektu NISPEZ 

(Národný informačný systém prístupu k elektronickým zdrojom)  databázy Web of Science 

Core Collection, Current Contents Connect, Biosis Citation Index, Medline, Data Citation 

Index, Derwent Innovation Index, Korean Journal Database, Russian Science Citation Index, 

SciELO Citation Index, Zoological Record, Scopus, Science Direct, ProQuest Central, 

ProQuest DISSERTATION EXPRESS, SpringerLink, Wiley InterScience, Knovel. 

Zabezpečenie prístupov do týchto kolekcií 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, 

skončila 31. 12. 2016. V súčasnosti je prístupná len databáza LISTA (Library, Information 

Science and Technology Abstracts). 

  Do fondu je zakúpená databáza CAB-abstract, ktorá je svojím zameraním na 

poľnohospodárstvo, lesníctvo, veterinárnu medicínu, hygienu potravín a ochranu životného 
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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 programu farmácia. Cieľom ÚVIK je 

vybudovanie efektívneho systému využívania elektronických informačných zdrojov pre 

výskum a vývoj UVLF, zabezpečenie databáz SciFinder, Lexicom, Pharmacological abstract, 

Reaxys a iné.  

V roku 2017 bolo vypracovaných 246 rešerší podľa požiadaviek používateľov z EIZ 

dostupných v ÚVIK a zobrazených viac ako 3 578 plných textov.  Pre zamestnancov a 

študentov UVLF bolo vyhľadaných  35 plných textov článkov. 

K 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 

2017 bolo realizovaných 207 požiadaviek, z toho 43 žiadostí z partnerských inštitúcií a 164 

pre zamestnancov a študentov UVLF. 

ÚVIK eviduje publikačnú činnosť a ohlasy vedecko-pedagogických pracovníkov 

a doktorandov UVLF.  V  roku 2017 bolo zaevidovaných 1 475 záznamov  podľa kategórií 

publikačnej činnosti. Z celkového počtu bolo 986 záznamov exportovaných do Centrálneho 

registra evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) MŠVVaŠ SR. Súčasťou publikačnej činnosti 

je priebežná evidencia ohlasov. V roku 2017 bolo zaevidovaných celkom 1 302 ohlasov na 

pôvodné práce vedecko-pedagogických pracovníkov univerzity, z toho 1 228 v časopisoch 

registrovaných vo WOS a Scopus.  

Od 1. 1. 2018 bol spustený nový systém evidencie publikačnej činnosti CREPČ2. 

Pracovníčky ÚVIK absolvovali v priebehu roku 2017 školenia v Bratislave a v Košiciach pod 

vedením pracovníkov CVTI. Cieľom školení bolo zabezpečiť plynulý prechod na novú verziu 

evidencie, oboznámiť sa so základnými skupinami CREPČ2, princípmi evidencie v CREPČ2, 

rozlišovaním typológie polí a ovládacích prvkov CREPČ2, vyhľadávaním v CREPČ2, 

princípmi fungovania CREPČ2, životným cyklom záznamu v CREPČ2 a princípmi 

vytvárania väzieb  medzi citovanými a citujúcimi záznamami.  

Dlhodobo trvajúcou 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, HP, GVM 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 2017 prebiehala výučba v e-

learningovom kurze základy vedeckej práce, ktorého sa zúčastnilo 45 študentov druhého 

ročníka ŠP VVL, HP a v jazyku anglickom – Basic of Scientific Work pre študijný program 

GVM. 

 

Edičné stredisko a predajňa literatúry UVLF  

 

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 2017 bolo ponúknutých na predaj 349 titulov 

študijnej literatúry, z toho 52 v anglickom jazyku. 



81 

 

 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 2017 vydaných 18 titulov vysokoškolských učebníc, 

z toho 5 titulov v anglickom jazyku, 16 titulov učebných textov, z toho 2 v anglickom jazyku. 

Prémie za včasné odovzdanie 30 titulov vysokoškolských učebníc a učebných textov boli 

vyplatené 62 autorom v sume 7 800,00 €. 

 ESAP má reprezentačné priestory pre predaj a tlač študijnej a odbornej literatúry. 

Samoobslužná predajňa poskytuje osobný prístup zákazníkov – študentov k študijnej 

literatúre. Otváracie hodiny spĺňajú požiadavky a potreby študentov.   

 Internetový obchod v priebehu roka 2017 ponúkal 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.  Služby e-shopu využilo 172  záujemcov, ktorí mali 

záujem o biológiu 127 kusov  a chémiu 129 kusov na prijímacie konanie  na univerzitu, 

odbornú literatúru 90 kusov. Z možnosti platby si vybralo 122 záujemcov formou dobierky 

a 50 bankovým prevodom. Zo zahraničia si zakúpilo 19 uchádzačov učebné texty  na 

prijímacie skúšky z biológie a chémie v jazyku anglickom, za ktoré zaplatili bankovým 

prevodom. Na predaj nových titulov v  e-shope bolo potrebné v roku 2017 vypracovať 30 

licenčných zmlúv s autormi.        

 ESAP ponúka svoje služby na prenajatých tlačiarenských zariadeniach čiernobielom 

Konica Minolta Bizhub press 1052 a farebnom Bizhub pro C 1060 L s rôznymi grafickými 

prípravnými prácami pre tlač. Je vybavené novou elektrickou rezačkou Ideal 5225, čím sa 

zabezpečil hladký a presný orez prevažne dokumentov reprezentujúcich univerzitu a študijnej 

literatúry. 

 V roku 2017 boli spracované grafické práce: 30 vysokoškolských učebníc a učebných 

textov, 5 zborníkov, hodnotiace správy, časopis Spravodajca UVLF, Ardo, Praktická príručka 

prváka, kalendár 2018, návrhy na reprezentáciu univerzity, bannery  pre zahraničné štúdium,  

vianočný koncert, vizitky, diplomy, záložky, kalendáriky.  Zabezpečilo sa verejné 

obstarávanie na reklamné predmety s logom univerzity pre potreby prezentácie univerzity.

 ESAP spolupracovalo pri tlači študijného poriadku v slovenskom a anglickom jazyku, 

kalendára na rok 2018. Zabezpečovalo väzbu a tlač diplomových, bakalárskych, dizertačných 

a habilitačných prác a autoreferátov. Ďalej tlačí pozvánky, vizitky, diplomy, záložky, 

kalendáriky,  letáky, plagáty a rôzne tlačivá.  

 Z vykonanej analýzy vyplýva, že ESAP spĺňali kritériá moderného vydavateľského 

pracoviska pre grafické spracovanie, vydávanie, tlač a predaj pre študentov a zamestnancov 

univerzity.  

 

Študentské domovy UVLF  

 

Študentské domovy (ďalej len „ŠD“) ako účelové zariadenie UVLF boli zriadené 

na zabezpečenie poskytovania ubytovania a stravovania najmä pre študentov 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 : ŠD1 – 6 a ŠD2 – 5 

 kuchynky: ŠD1 – 19 a  ŠD2 – 10  

 práčovne:   ŠD1 – 7 a  ŠD2 – 7 

 posilňovňu:  ŠD2  
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 miestnosť na odkladanie bicyklov: ŠD1, ŠD2 

 priestory pre činnosť študentov v kluboch UVLF (Klub AQUA TERRA,  Flóra klub,  

Kynologický klub DARCO, Spolok košických študentov farmácie,  IVSA,  Včelársky 

klub a TJ Slávia UVLF) 

 

Pracovnú miestnosť majú pridelenú aj členovia Akademického senátu UVLF. 

V priestoroch ŠD pracuje aj redakcia časopisu ARDO a tiež internátne spoločenstvo sv. 

Františka z Assisi, ktoré tiež využíva miestnosť v ŠD1 a priestory jedálne.  V celom objekte 

ŠD – UVLF (študovne, izby, klubovne) majú študenti zabezpečený prístup na internet. 

 

Univerzitná lekáreň UVLF  

 

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 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.  

 

Plnenie dlhodobého zámeru 

 

Vedenie UVLF v Košiciach vypracovalo v roku 2017 Dlhodobý zámer UVLF 

v Košiciach na roky 2018 – 2023, pred jeho schválením vyhodnotilo plnenie Dlhodobého 

zámeru Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na roky 2012 – 2017. Zo 

spracovaného vyhodnotenia plnenia dlhodobého zámeru vyplýva nesplnenie cieľov závislých 

od externých subjektov (evidenicia poplatkov za ubytovanie v študetských domovoch v AIS, 

prepojenie AIS na Ústredný portál verejnej správy). 
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X. ROZVOJ UVLF V KOŠICIACH 

 

Oblasť rozvoja univerzity bola v roku 2017 napĺňaná úlohami projektového oddelenia 

a oddelenia prevádzky a investícií. Zameranie činnosti projektového oddelenia pokračovalo 

v roku 2017 následnými a priebežnými monitoringmi pokračujúcich projektov z projektového 

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+) zohľadňujúc Systém 

finančného riadenia ŠF EÚ. V roku 2017 bolo monitorovaných celkovo jedenásť  projektov  

financovaných v rámci Operačného programu Výskum a vývoj (OPVaV), dva projekty 

financované v rámci Operačného programu Vzdelávanie (OPV) a jeden projekt v rámci  

finančného memoranda  FM/EHP EEA grants. Monitorované projekty schválené v 

programovom období 2007 – 2013 sa v roku 2017 nachádzali v štádiu udržateľnosti s 

povinným päťročným následným monitorovaním. 

Pre projekt INFEKTZOON – Centrum excelentnosti pre nákazy zvierat a zoonózy 

(kód ITMS: 26220120002) bola pripravená a zaslaná 5. následná monitorovacia správa 

projektu s obdobím monitorovania november 2016 až október 2017, čím bol povinný 

monitoring ukončený. Povinná archivácia projektovej dokumentácie trvá do konca roka 2021. 

V roku 2017 boli tiež realizované nasledovné monitoringy v rámci OPVaV a OPV: 

 4. následná monitorovacia správa projektu s obdobím monitorovania august 2016 až 

júl 2017 pre projekt Centrum excelentnosti pre parazitológiu (kód ITMS: 

26220120022), 

 následná monitorovacia správa projektu s obdobím monitorovania máj 2015 až apríl 

2017 pre projekt Centrum excelentnosti biomedicínskych technológií (kód ITMS: 

26220120066),  

 5. následná monitorovacia správa projektu s obdobím monitorovania august 2016 – 

september 2017 pre projekt Pokročilé implantáty s naočkovanými kmeňovými 

bunkami na regeneráciu a rekonštrukciu tvrdých tkanív (kód ITMS: 26220220032), 

 následná monitorovacia správa projektu s obdobím monitorovania október 2016 až 

september 2017 pre projekt Tvorba a vývoj diagnostického postupu pri liečbe traumou 

poškodenej miechy (kód ITMS: 26220220127), 

 následná monitorovacia správa projektu s obdobím monitorovania máj 2016 až apríl 

2017 pre projekt Zvýšenie kvality vzdelávania rozšírením a modernizáciou IKT sietí a 

zariadení na UVL v Košiciach II. (kód ITMS: 26250120032), 

 následná monitorovacia správa projektu s obdobím monitorovania máj 2016 až apríl 

2017 pre projekt Zvýšenie kvality vzdelávania na UVLF v Košiciach rekonštrukciou 

výukových priestorov, dobudovaním infraštruktúry a IKT (kód ITMS: 26250120057), 

 monitorovacia správa projektu s obdobím monitorovania máj 2016 až apríl 2017 na 

úrovni hlavného partnera ÚFHZ SAV pre projekt Kompetenčné centrum pre 

biomodulátory a výživové doplnky (kód ITMS: 26220220152), 

 následná monitorovacia správa projektu za obdobie máj 2016 až apríl 2017 pre projekt 

Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach –  MediPark – Fáza I. (kód ITMS:  

26220220185), 

 následná monitorovacia správa projektu za obdobie apríl 2016 až marec 2017 pre 

projekt Obnova výskumnej a vývojovej infraštruktúry a prístrojového vybavenia na 

UVLF (kód ITMS: 26210120028), 

 následná monitorovacia správa projektu za obdobie máj 2016 až apríl 2017 pre projekt 

Skvalitnenie vzdelávacieho procesu na UVLF stavebnými úpravami, digitalizáciou 

knižničného fondu a vybudovaním IKT učebne biomedicínskej analytiky (kód ITMS: 

26250120069), 
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 následná monitorovacia správa projektu za obdobie marec 2016 až február 2017 pre 

projekt Nové študijné programy a vzdelávanie na UVLF (kód ITMS: 26110230036), 

 následná monitorovacia správa projektu za obdobie október 2016 až september 2017 

pre projekt UVLF zvyšuje kvalitu svojho vzdelávania (kód ITMS: 26110230064), 

 následné ročné hlásenie č. 6 s termínom monitoringu k 30. máju 2017 pre projekt 

SK0021 Biotechnologické a naturálne produkty pre zdravie ošípaných - kvalitné 

a bezpečné potraviny. 

 

Rovnako bol pripravený priebežný monitoring za obdobie od 1. septembra 2014 do 31. 

decembra 2016 pre projekt Energia v krajine – elektrické vedenia a ochrana prioritných 

druhov vtákov v územiach NATURA 2000. 

Projektové oddelenie realizovalo žiadosť o platbu z Bilaterálneho fondu na národnej 

úrovni so zdrojom financovania cez granty EHP a Nórska na krytie výdavkov konferencie a 

organizačné zabezpečenie konferencie Vplyv globálnych zmien na životné prostredie, zdravie 

ľudí a zvierat s termínom konania 2. až 6. mája 2017. Realizované odúčtovanie nákladov 

konferencie bolo zaslané v júni na Úrad vlády SR a bolo akceptované. 

S účinnosťou  od  apríla 2014 prešla do kompetencie projektového oddelenia 

technická a právna podpora projektov financovaných z národných zdrojov ŠR SR, riadených 

Agentúrou na podporu výskumu a vývoja. Na vyhlásenú výzvu Agentúry APVV v 03.10. 

2017 reagovalo projektové oddelenie právnou a administratívnou podporou (v prílohe je 

pripojený tabuľkový prehľad podaných projektov v roku 2017 a tabuľkový prehľad projektov 

APVV, ktoré boli financované v roku 2017). 

V roku 2017 bolo v rámci Operačného programu Výskum a inovácie (OPVaI) 

podaných niekoľko žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na dlhodobý 

strategický výskum a priemyselné výskumné a vývojové centrá. Mesiace júl a august sa tak 

niesli najmä v duchu eurofondov. Je nutné konštatovať, že projekty podané univerzitou ako 

hlavným partnerom, resp. ako partnerom boli v DSV aj PVVC výzve neschválené. V DSV 

výzve boli zamietnuté žiadosti o nenávratný finančný príspevok  na projekty 

„Personalizovaná medicína – OPENMED“ a „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). Voči rozhodnutiu 

Výskumnej agentúry bolo podané odvolanie v oboch prípadoch, a to ako z úrovne UVLF, tak 

aj z úrovne UPJŠ Košice.  Rovnako bola vo výzve PVVC (Výzva  OPVaI – 

VA/DP/2016/1.2.1 – 02 – Podpora priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach 

špecializácie RIS3 SK) zamietnutá žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt 

„Funkčne gradované biomateriály na regeneráciu chrupkového tkaniva“, kde bol žiadateľ 

Nemocnica Košice – Šaca, a. s., 1. súkromná nemocnica, a partnermi boli UVLF, ÚMV SAV, 

a UPJŠ Košice. Projekt bol v odbornom hodnotení zamietnutý, a tak hlavný partner 

Nemocnica Košice podala voči rozhodnutiu o zamietnutí odvolanie. 

MŠVVaŠ nakoniec výzvu na DSV zrušilo a v rámci výzvy na PVVC došlo 

k pozastaveniu financovania všetkých projektov. Všetky žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok v rámci týchto výziev boli nakoniec neúspešné. 

Vzhľadom na situáciu v OPVaI sa univerzita začala orientovať najmä na Operačný 

program Kvalita životného prostredia, v rámci ktorého podala dve žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok prostredníctvom vyhlásenej výzvy OPKŽP–PO4–SC431–2017–19: 

 projekt Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 17 s plánovanými celkovými 

oprávnenými výdavkami vo výške 2.069.598,92 € na výmenu výplní otvorov, 

zateplenie stropu do nevykurovaného priestoru, zateplenie fasády, vykurovanie, 

opravu zdravotechniky, opravu osvetlenia, inštaláciu bleskozvodu, inštaláciu 
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vzduchotechniky, rekonštrukciu výťahu, dobudovanie regulačnej techniky a 

hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému (projekt je k 31.12.2017 vo fáze 

odborného hodnotenia), 

 projekt Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 25 s plánovanými celkovými 

oprávnenými výdavkami vo výške 517.054,63  € na výmenu výplní otvorov, 

zateplenie stropu do nevykurovaného priestoru, obnovu a zateplenie fasády, inštaláciu 

bleskozvodu, inštaláciu vzduchotechniky a vykurovacieho systému (projekt je k 31. 

12. 2017 vo fáze administratívneho hodnotenia). 

 

V roku 2017 boli pripravené aj projektové návrhy na zníženie energetickej náročnosti 

pavilónu č. 35 (pavilón chémie) v celkovej hodnote 999.910,27 € a pavilónu č. 36 (pavilón 

farmácie) v celkovej hodnote 1.514.364,83 Eur. Oba projektové návrhy budú podané 

začiatkom roka 2018 prostredníctvom žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci 

výzvy OPKŽP–PO4–SC431–2017–19. V roku 2017 prebiehala tiež príprava projektu Joint 

Doctorate in Molecular Animal Nutrition  (MANNA) v rámci výzvy MSCA–ITN–2017 

Innovative Training Networks (akcia Marie Curie-Sklodowska –  inovatívne školiace siete). 

Garantom projektu je doc. MVDr. Mangesh Bhide, PhD., a základným cieľom projektu je 

poskytnúť školiaci program pre doktorandov zameraný na inovatívne technológie v oblasti 

živočíšnych vied a výživy zvierat v rámci siete šiestich partnerských univerzít a ďalších 

partnerov z neakademického sektora. Jedná sa o projekt v rámci Horizont 2020 a jeho 

zahájenie je odhadované na jún 2018. II. fáza projektu MediPark Košice prešla odborným 

hodnotením a bola podpísaná zmluva o partnerstve medzi UPJŠ v Košiciach, UVLF v 

Košiciach, TU v Košiciach a Neurobiologickým ústavom SAV. Podpis samotnej zmluvy o 

NFP sa uskutočnil v marci. Všetky výdavky v rámci druhej fázy boli zo strany UVLF 

zrealizované a uhradené poskytovateľom nenávratného finančného príspevku. 

V januári bola úspešne ukončená kolaudácia pavilónu 40, Univerzitnej veterinárnej 

nemocnice, ktorú univerzita slávnostne otvorila 24. februára 2017.  

 

V mesiacoch január a február prebehlo sťahovanie klinických činností a klinického 

personálu a spustenie prevádzky pripadlo na 6. marca 2017.   
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Univerzita v roku 2017 vykonávala 

intenzívnu stavebnú údržbu a realizáciu 

stavebných prác v študentských domovoch. 

Okrem rekonštrukcie sociálnych zariadení 

a kuchyniek v jednom z krídel ŠD 2 sa 

realizovala aj rekonštrukcia jedálne.  

Koncom roka sa začalo aj 

s rekonštrukciou výťahov na oboch 

študentských domovoch, ktorá bude 

ukončená v apríli budúceho roku. Počas júla 

a augusta sa realizovali aj práce menšieho 

rozsahu v oblasti stavebnej údržby, a to 

najmä v pavilónoch 1, 8, 14 a 26. V 

priebehu februára boli pripravené  projektové dokumentácie na rekonštrukciu a opravu striech 

na pavilónoch 4, 8, 9 a 10.  

Oprava strechy na pavilóne 8 a 9 bola 

ukončená v novembri. Koncom roka sa 

rozbehli práce na oprave striech pavilónu 4 

a pavilónu 10. V jazdeckom areáli sa 

ukončila rekonštrukcia jazdeckej haly, 

celková investícia sa vyšplhala na štvrť 

milióna €. 

 V apríli boli začaté prvé práce za 

pavilónom farmácie, kde vzniká nová 

oddychová zóna, výbehy pre kone a záhrada 

liečivých rastlín. V priebehu roka sa podarilo 

zrealizovať prípravu pre záhradu liečivých 

rastlín, výsadbu stromov a realizovala sa aj 

časť automatického závlahového systému. 

Univerzite bolo v júni dodané nové 

nákladné vozidlo IVECO vrátane nákladných   

kontajnerov. Nové vozidlo zabezpečuje odvoz 

kontajnerov s odpadom zo všetkých súčastí 

UVLF a nahradilo tak vyše štvrťstoročia používané 

vozidlo LIAZ. V roku 2017 bola realizovaná aj 

rekonštrukcia vstupných rámp a parkovacieho 

systému pri hlavnom vchode do areálu univerzity, 

rovnako bola osadená rampa pri vstupe do areálu pri 

pavilóne 40. 

Rozvoj univerzity bol rovnako ako v roku 

2016 podporený pridelením finančných prostriedkov 

na klinické služby, pohotovosti, bodové hodnotenie 

tvorivých pracovníkov a pre Internú grantovú 

agentúru UVLF. 
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XI. MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY UVLF V KOŠICIACH 

 

V roku 2017 univerzita rozvíjala a aktívne sa zapájala do medzinárodných aktivít v 

oblasti európskeho školstva aj veterinárskeho vzdelávania. Spolupráca s inými akademickými 

inštitúciami sa realizovala v rámci aktívneho členstva univerzity v svetových a európskych  

združeniach ako sú: Svetová organizácia veterinárnych lekárov (WVA – World Veterinary 

Association), Európske združenie inštitúcií pre veterinárne vzdelávanie (EAEVE – European 

Association of Establishments for Veterinary Education), Európska asociácia univerzít (EUA 

– European University Association), Európska asociácia farmaceutických fakúlt (EAFP – 

European Association of Faculties of Pharmacy), 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 vyšehradského regiónu 

(VUA – Visegrad University Assotiation), Združenie univerzít Karpatského regiónu (ACRU –  

Association of Carpathian Region Universities), Organizácia národných a európskych 

združení veterinárov zamestnaných v sektore vzdelávania, výskumu a priemyslu (EVERI – 

European Veterinarians working in Education, Research and Industry) 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, Univerzitou veterinárskej medicíny vo Viedni,  

Fakultou veterinárskej medicíny Poľnohospodárskej univerzity vo Vroclave, Veterinárskou 

fakultou Univerzity v Ľubľane, Fakultou veterinárskej medicíny Univerzity v Záhrebe. 

V neposlednom rade je to aj spolupráca s NORD University v Bodø, Nórsko.  

UVLF pripisuje mimoriadny význam procesu európskej evalvácie a akreditácie 

veterinárskych vysokých škôl, čo potvrdila aj svojím zastúpením na 29. plenárnom zasadnutí 

Európskeho združenia inštitúcií pre veterinárske vzdelávanie (General Assembly EAEVE 

2017), 18. – 19. 5. 2017 v Londýne. Zasadnutia sa zúčastnila rektorka UVLF Dr. h. c. prof. 

MVDr. Jana Mojžišová, PhD., a prorektori prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., doc. MVDr. Oskar 

Nagy, PhD., a MVDr. Martin Tomko, PhD.  

Univerzita preukazuje svoju snahu realizovať sa v celoeurópskom meradle, a to nie len 

v oblasti veterinárnej medicíny, ale má ambície byť aktívnym účastníkom celoeurópskeho 

vzdelávacieho a vedeckého procesu. Vzhľadom na to sa predstavitelia univerzity rektorka Dr. 

h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., a prorektor prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., zúčastnili 

na výročnej konferencii Európskej asociácie univerzít (EUA Annual Conference 2017) 5. – 7. 

4. 2017 v Bergene, Nórsko. Univerzita je aj riadnym členom Európskej asociácie 

farmaceutických fakúlt, predstavitelia univerzity prorektorka prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., 

prorektor prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., a PharmDr. Monika Fedorová sa zúčastnili na 

výročnej konferencii EAFP 16. – 19. 5. 2017 v Helsinkách.  

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, University of Veterinary 

Medicine Budapest, Maďarsko, Veterinary Faculty of the University of Ljubljana, Slovinsko, 

Faculty of Veterinary Medicine, University of Zagreb, Chorvátsko a Univerzita 

veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovensko. Pozorovateľmi sú Faculty of 

Veterinary Medicine, St. Cyril and Methodius University, Skopje, Macedónsko a Veterinary 

Faculty of the University of Sarajevo, Bosna a Hercegovina. Hlavným poslaním VetNest-u, 

podobne aj VUA (Visegrad University Association), je vzájomná komunikácia medzi 
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univerzitami, výmena skúseností v oblasti edukačného a vedecko-výskumného procesu, ako 

aj podpora  mobilít v rámci programu CEEPUS. Zástupcovia  škôl sa pravidelne každoročne 

stretávajú a riešia relevantnú agendu, podieľajú sa na organizácii odborných a vedeckých 

podujatí. Pravidelné každoročné stretnutie predstaviteľov veterinárskych vysokých škôl – 

členov VetNEST sa uskutočnilo v dňoch 15.–17. októbra 2017 v Budapešti. Zasadnutia sa 

zúčastnili zástupcovia UVLF a prorektori doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD. a MVDr. Martin 

Tomko, PhD. 

V mesiaci september sa už pravidelne koná VUA General Meeting. V roku 2017 

sa stretnutie členov VUA uskutočnilo v Moskve v dňoch 13. –  15. 9. 2017 a z UVLF sa ho 

zúčastnili zástupcovia univerzity, rektorka Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., 

a prorektor prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.  

ACRU – Asociácia univerzít karpatského regiónu – je medzinárodná asociácia 

združujúca vysokoškolské inštitúcie rôzneho zamerania zo Slovenska, Maďarska, Poľska, 

Rumunska, Srbska a Ukrajiny, v súčasnosti má 24 členov. 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 Dr. h. c. 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. Členstvo v ACRU sa neobmedzuje len na 

karpatský región, ale asociácia je otvorená aj univerzitám z iných regiónov.  

Od roku 2016 je univerzita riadnym členom EVERI (European Veterinarians working 

in Education, Research and Industry). EVERI je sekciou Federácie veterinárov Európy (FVE 

– Federation of Veterinarians of Europe). FVE bola založená v roku 1975 a reprezentuje 

veterinárne organizácie z 38 európskych krajín. Má 4 sekcie, ktoré reprezentujú hlavné oblasti 

pôsobenia veterinárnej profesie. Cieľom EVERI je poskytnúť členom aktuálne informácie 

o kontinuálnom vzdelávaní, o politike a legislatíve Európskej únie v oblasti vzdelávania, 

odbornej kvalifikácie, liekovej politiky, welfare laboratórnych zvierat.  

UVLF má trvalé bilaterálne dohody s viac ako dvomi desiatkami vzdelávacích 

inštitúcií v zahraničí. Jedná sa o spoluprácu vo vede a výskume, v pedagogickej oblasti a v 

personálnej výmene odborníkov oboch univerzít. V priebehu roka 2017 bolo  uzatvorených 11 

medzinárodných zmlúv o spolupráci s viacerými inštitúciami z Poľska (2), Portugalska (1), 

Arménska (1), Ukrajiny (3), Česka (2) a Ruska (2). 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. 

V rámci medzinárodnej vedeckej spolupráce a bilaterálnych projektov v priebehu roku 

2017 UVLF absolvovali vedecké pobyty dvaja výskumní pracovníci z Belgicka a Poľska. 
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XII. SYSTÉM KVALITY 

 

UVLF zabezpečuje vnútorný systém kvality v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene  a doplnení niektorých zákonov a Štandardmi a usmerneniami 

na zabezpečenie kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania (ESG). Pre 

hodnotenie kvality má univerzita zriadenú komisiu pre hodnotenie kvality, ktorá má 21 

členov, z ktorých je 6 študentov. 

 

a. Manažment vysokej školy 

V súlade s hodnotením kvality založenom na vykonávaní formálnych postupov 

obsahujúcich kompletný kvalitatívny PDCA cyklus a na základe Výročnej správy o kvalite 

UVLF v Košiciach za akademický rok 2015/2016 UVLF spracovala Návrh a plán odstránenia 

nedostatkov a zlepšenia kvality vyplývajúcich z Výročnej správy o kvalite UVLF v Košiciach 

za akademický rok 2015/2016. Súčasťou materiálu boli aj podnety a pripomienky 

vyplývajúce z dotazníkového prieskumu (Názory zamestnancov UVLF) a stanovisko vedenia 

UVLF k  nim. 

V súlade s § 2 ods. 10 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov vysoká škola podrobnejšie upraví svoje poslanie a úlohy vo 

forme dlhodobého zámeru vysokej školy podľa § 1 ods. 2 až 4. Dlhodobý zámer vysokej 

školy obsahuje jej zámery v jednotlivých oblastiach jej pôsobenia a vypracúva sa najmenej na 

šesť rokov. Vedenie UVLF v roku 2017 vyhodnotilo dlhodobý zámer na roky 2012 – 2017, 

ktorý bol aktualizovaný v akademickom roku 2015/2016 hlavne na základe návrhov 

vyplývajúcich z hodnotiacej správy medzinárodnej evalvácie a akreditácie UVLF. V roku 

2017 vedenie UVLF vypracovalo Dlhodobý zámer UVLF v Košiciach na roky 2018 – 2023, 

ktorý bol prerokovaný Vedeckou radou UVLF, Správnou radou UVLF  a schválený 

Akademickým senátom UVLF. 

V súlade s Návrhom a plánom odstránenia nedostatkov a zlepšenia kvality  

vyplývajúcich z Výročnej správy o kvalite UVLF v Košiciach za akademický rok 2015/2016  

vedenie UVLF schválilo nové znenie vnútorného predpis č. 57 – Vnútorný systém kvality na 

Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Základnými nástrojmi na 

dosiahnutie hlavného cieľa vnútorného systému kvality na základe prílohy 2 vnútorného 

predpisu sú: 

1. Pre oblasť výchovno-vzdelávacej činnosti 

a) hodnotenie výsledkov štúdia, 

b) hodnotenie študijných predmetov študentmi, 

c) hodnotenie pedagógov študentmi, 

d) bodové hodnotenie tvorivých pracovníkov v pedagogickej oblasti. 

2. Pre oblasť vedecko-výskumnej činnosti 

a) hodnotenie grantovej úspešnosti jednotlivých pracovísk, 

b) bodové hodnotenie tvorivých pracovníkov v publikačnej činnosti, 

c) hodnotenie ohlasov na publikačnú činnosť. 

3. Pre oblasť klinickej činnosti 

a) monitorovanie  a vyhodnocovanie spokojnosti klientov s poskytovanými službami na 

klinikách univerzity, 

b) monitorovanie a vyhodnocovanie spokojnosti klientov so službami univerzitnej 

lekárne. 

4. Pre oblasť ostatných činností 

a) hodnotenie zamestnancov vedúcim zamestnancom, 

b) získavanie a zdokumentovanie nových spôsobilostí a pracovných zručností, 

c) vykonávanie anonymných dotazníkových prieskumov zamestnancov. 
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UVLF sa zapojila do súťaže Národná cena SR za kvalitu 2016 podľa modelu CAF 

organizovanej Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR a získala ocenenie 

zlepšenia výkonnosti organizácie súťaže Národná cena za kvalitu 2016 v kategórii C 

(organizácie verejného sektora). Spätná väzba z hodnotenia UVLF v rámci súťaže Národná 

cena za kvalitu 2016 v systéme CAF poukázala na niektoré nedostatky v hodnotení kvality. 

UVLF vypracovala akčný plán na zlepšenie slabšie hodnotených oblastí, a to v súvislosti 

s prípravou univerzity na zapojenie do súťaže v roku 2018. 

Vedenie UVLF spracovalo, schválilo  a zaslalo prihlášku za pridruženého člena 

Asociácie amerických veterinárnych fakúlt (Association of American Veterinary Medical 

Colleges –  AAVMC). Na základe podmienok stanovených pre členstvo v AAVMC UVLF 

v návrhu prihlášky prehlasuje, že má záujem byť pridruženým členom AAVMC, udeľuje 

svojim absolventom titul doktor veterinárnej medicíny (MVDr.), plánuje podrobiť sa 

hodnoteniu a získať akreditáciu AAVMC a má partnerské vzťahy s univerzitami, ktoré sú 

členmi AAVMC. Členstvo v AAVMC posilní medzinárodné postavenie našej univerzity v 

americkom vzdelávacom priestore a uľahčí spoluprácu s veterinárnymi fakultami v USA. 

Univerzita sa v roku 2017 riadila schváleným rozpočtom. Celkovo plánované náklady 

vo výške 20 756 002 € vzrástli na skutočných 21 551 263 €. Celkové výnosy dosiahli výšku 

21 706 442 € a voči plánovaným výnosom išlo o nárast vo výške 643 592 €. Kladný 

plánovaný výsledok hospodárenia na základe plánu nákladov a výnosov bol dodržaný, pričom 

došlo k jeho poklesu na 155 179 € pred zdanením. Pokles plánovaného výsledku 

hospodárenia bol spôsobený potrebou použitia bežných prostriedkov na odstraňovanie 

nepredvídateľných havárií. V rozpočte na rok 2017 boli pridelené finančné prostriedky na 

klinické služby, zvýšila sa medziročne suma na bodové hodnotenie tvorivých pracovníkov 

a rovnako ako v roku 2016 boli pridelené finančné prostriedky pre Internú grantovú agentúru 

UVLF. Pre zlepšenie prehľadu nákladovosti sa v novembri sa začalo s implementáciou 

modulu výkonových listov, ktoré budú pokladom pre modul UNIKAN, ktorý sa bude 

zavádzať v priebehu roku 2018. 

V oblasti úspory energií boli realizované projektové dokumentácie k riešeniu 

energetickej náročnosti pavilónu P 17, P 25, P 35 a P 36, ktoré boli podané v rámci žiadostí o 

nenávratný finančný príspevok. Energetická náročnosť sa zníži aj ukončením výmeny 

výťahov na študentských domovoch. 

V oblasti verejného obstarávania bol systém elektronického zadávania zákaziek a 

plánovania verejného obstarávania na univerzite ocenený cenou Fair Sourcing Awards 2017 

(česko-slovenské ocenenie – Cena čestného nákupu) za elektronizáciu postupov verejného 

obstarávania, inovatívnosť a transparentnosť. Univerzita získala v rámci tohto ocenenia 1. 

miesto v kategórii START.  

 

b. Vzdelávanie 

V zmysle politiky riadenia kvality na UVLF a ustanovení vnútorného predpisu UVLF 

č. 57 je hodnotenie kvality výchovno-vzdelávacej činnosti rozdelené do nasledujúcich štyroch 

oblastí:  

- hodnotenie výsledkov štúdia, 

- hodnotenie študijných predmetov študentmi,  

- hodnotenie pedagógov študentmi a  

- bodové hodnotenie tvorivých pracovníkov v pedagogickej oblasti.  

 

V oblasti hodnotenia výchovno-vzdelávacej činnosti bol v porovnaní s akademickým 

rokom 2015/2016 použitý údaj, ktorý vyjadruje neúspešnosť štúdia, a to podiel počtu 

hodnotení FX voči počtu hodnotení, ktorý vyjadruje úspešnosť na skúške. V rámci hodnotenia 

výchovno-vzdelávacej činnosti boli vyhodnocované aj výsledky štátnych skúšok a hodnotenie 
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záverečných prác na prvom, druhom a spojenom prvom a druhom stupni vysokoškolského 

štúdia. V akademickom roku 2016/2017 bolo rozšírené hodnotenie kvality výchovno-

vzdelávacej činnosti aj o hodnotenie kvality odborných praxí študentmi. 

 

Hodnotenie kvality vzdelávania študentmi  formou anonymných dotazníkov 

 

V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách §70 Práva študenta študent 

má právo aspoň raz ročne mať možnosť formou anonymného dotazníka sa vyjadriť o kvalite 

výučby a o učiteľoch. Na UVLF sa hodnotenie uskutočňuje formou anonymného dotazníka 

Hodnotenie učiteľa a predmetu študentom, ktorý hodnotí odbornú a pedagogickú zdatnosť 

učiteľa, ako aj kvalitu výučbového procesu v rámci predmetu. Študent  vyplní dotazník 

minimálne raz za akademický rok, najlepšie po absolvovanej skúške z príslušného predmetu. 

V rámci celkového hodnotenia organizácie vyučovacieho procesu študent hodnotí osnovy 

a sylabus predmetu, organizáciu vyučovacej hodiny, kvalitu a dostupnosť študijného 

materiálu, kvalitu technického vybavenia, úroveň praktickej výučby a objektívnosť kritérií 

hodnotenia.  

      Pri celkovom hodnotení osobnosti učiteľa študent hodnotí zrozumiteľnosť učiteľovho 

výkladu, reakcie učiteľa na otázky študentov, profesionalitu prístupu učiteľa k študentom, 

ochotu učiteľa konzultovať so študentmi, podnecovanie záujmu študenta o predmet, jeho 

organizačné schopnosti, praktickú zručnosť a praktické skúsenosti, istotu a presvedčivosť vo 

výučbe. Hodnotenie sa vykonáva na základe päťstupňovej škály od veľmi nadpriemerné (1) 

až po veľmi podpriemerné (5).    

      V akademickom roku 2016/2017 hodnotenie  učiteľa a predmetu sa realizovalo najmä   

printovou formou. V zimnom semestri bolo hodnotených: 

- v ŠP BKaP 9 študijných predmetov a 6 pedagógov  

- v ŠP K-DF 9 študijných predmetov a 11 pedagógov 

- v ŠP CanHip-DF 8 študijných predmetov a 8 pedagógov 

- v ŠP TaKP  4 študijné predmety a 4 pedagógovia 

- v ŠP F  20 študijných predmetov a 49 pedagógov 

- v ŠP VVL 30 študijných predmetov a 61 pedagógov 

- v ŠP HP 15 študijných predmetov a 18 pedagógov 

 

V letnom semestri bolo hodnotených:   

- v ŠP BKaP  12 študijných predmetov a 20  pedagógov  

- v ŠP K-DF  4 študijné predmety a 12 pedagógov 

- v ŠP CanHip-DF  4 študijné predmety a 6 pedagógov 

- v ŠP CanHip-ExF 1 študijný predmet a 1 pedagóg 

- v ŠP TaKP  7 študijných predmetov a  10 pedagógov 

- v ŠP F  21 študijných predmetov a 27 pedagógov 

- v ŠP VVL  19 študijných predmetov a 40 pedagógov 

- v ŠP HP  8 študijných predmetov a 13 pedagógov 

 

V zahraničnom štúdiu využilo možnosť hodnotiť pedagogický proces prostredníctvom 

AIS len minimum študentov (15 študentov), ktorí v letnom semestri hodnotili 30 pedagógov a 

35 študijných predmetov. Vyplnením dotazníkov v písomnej forme bolo hodnotených 

v zimnom semestri 30 pedagógov a 25 študijných predmetov, v letnom semestri 28 

pedagógov a 20 študijných predmetov. 

    Okrem tohto dotazníka mali všetci študenti možnosť vyhodnotiť priebeh 

pedagogického procesu a svojich učiteľov aj využitím anonymného hodnotenia QR kódom. 

Hodnotenie úspešnosti štúdia 
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V akademickom roku 2016/2017 prekročilo štandardnú dĺžku štúdia 143 študentov, čo 

predstavuje 10,95 %  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 7 študentov, čo predstavuje – 16,28 %, 

- v ŠP K-DF 3 študentov, čo predstavuje – 3,66 %, 

- v ŠP K-ExF 0 študentov, čo predstavuje 0,00 %, 

- v ŠP TaKP-DF 1 študent, čo predstavuje – 2,17 %, 

- v ŠP VVL 57 študentov, čo predstavuje – 8,64 %, 

- v ŠP HP 24 študentov, čo predstavuje – 22,64 %, 

- v ŠP F 46 študentov, čo predstavuje – 8,32 %. 

 

V akademickom roku 2016/2017 bol celkový počet študentov študujúcich v anglickom 

jazyku, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia, 23, čo predstavuje 8,42 % 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: 

- v ŠP VVL v anglickom jazyku 19 študentov, čo predstavuje 8,30 %, 

- v ŠP NoŽ 4 študenti, čo predstavuje 9,09 % v danom študijnom programe.  

 

Na treťom stupni vysokoškolského štúdia v akademickom roku 2016/2017 nesplnil 

podmienky 1 doktorand (0,87 %), štandardnú dĺžku prekročili  2 študenti (1,75 %) a 3 

študenti zanechali štúdium (2,63 %). 

 

c. Tvorivá činnosť 
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. 

 

V roku 2017 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. 

V hodnotení grantovej úspešnosti bola hodnotená priemerná suma finančných 

prostriedkov na jeden bod vo vedeckej a publikačnej činnosti v rámci bodového hodnotenia 

tvorivých pracovníkov. Hodnotenie kvality prechádza postupným vývojom v rámci 

funkčného cyklu PDCA. V tejto súvislosti bolo prijaté nové znenie vnútorného predpisu 

UVLF č. 57, na základe čoho boli prvýkrát v rámci hodnotenia vyhodnocované aj ohlasy na 

publikačnú činnosť podľa jednotlivých pracovísk.  

Implementácia bodového hodnotenia, ktoré bolo schválené v roku 2015, však ukázala 

potrebu jeho aktualizácie, hlavne vzhľadom na začlenenie UVLF medzi výskumné univerzity 

a orientáciu na kvalitu výsledkov vedecko-výskumnej činnosti, potrebu podpory publikácií 

v karentovaných časopisoch a časopisoch evidovaných v databázach SCOPUS a WoS, a 

opakované požiadavky pracovísk a jednotlivcov o zaradenie hodnotenia citačných ohlasov  do 

bodového hodnotenia. Z uvedených  dôvodov vedenie UVLF vykonalo aktualizáciu bodového 

hodnotenia. 
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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. 

 

UVLF v Košiciach pokračovala  v realizácii a vyhodnocovaní dvoch dotazníkových 

prieskumov, a to „Názory zamestnancov UVLF v Košiciach“ a  „Úroveň využívania IKT 

zamestnancami, Účasť a úspešnosť vo vzdelávaní zamestnancov, Frekvencia odmeňovania 

jednotlivcov a tímov“ a v realizácii ročného hodnotenia zamestnancov vedúcim 

zamestnancom.  
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XIII. KONTAKTNÉ ÚDAJE 

 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, 

IČO: 00397474, 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: 

Dr. h. c. 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, PhD., 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 2017 v súlade s čl. 46 Smernice č. 46/2011, ktorou sa určuje forma a termín 

predkladania výročnej správy o činnosti vysokej školy a výročnej správy o hospodárení 

vysokej školy. 

Vedenie UVLF v roku 2017 vyhodnotilo dlhodobý zámer na roky 2012 – 2017, ktorý 

bol aktualizovaný v akademickom roku 2015/2016 hlavne na základe návrhov vyplývajúcich 

z hodnotiacej správy medzinárodnej evalvácie a akreditácie UVLF. V roku 2017 vedenie 

UVLF vypracovalo Dlhodobý zámer UVLF v Košiciach na roky 2018 – 2023, ktorý bol 

prerokovaný Vedeckou radou UVLF, Správnou radou UVLF  a schválený Akademickým 

senátom UVLF. 

Univerzita je členom viacerých združení, ktorých cieľom je aj koordinácia rôznych 

aktivít v oblasti medzinárodných vzťahov univerzít. UVLF požiadalo o členstvo v Asociácii 

amerických veterinárnych fakúlt (Association of American Veterinary Medical Colleges –  

AAVMC). 

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. Z vykonanej analýzy 

vyplýva, že od roku 2012 po rok 2014  bol zaznamenaný nárast celkového počtu študentov 

a od roku 2015 po rok 2017 bol zaznamenaný mierny pokles celkového počtu študentov. 

V roku 2017 bola úspešne ukončená kolaudácia  a uvedenie do prevádzky pavilónu 40, 

Univerzitnej veterinárnej nemocnice, bola vykonaná rekonštrukcia jazdeckej haly na 

účelovom zariadení Jazdecký areál UVLF a stavebná údržba v rámci areálu, študentských 

domovov, ako aj účelových zariadení UVLF. 

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 2016/2017, 

ktorá hodnotí kvalitu v oblastiach výchovno-vzdelávacej činnosti, vedecko-výskumnej 

činnosti, klinickej činnosti a ostatných činností. 

 

  



96 

 

XV. PRÍLOHY 

 

Príloha č. 1  

 

Prehľad zmien vnútorných predpisov v roku 2017 

 

1.  VP č.  1 –  Dodatok č. 1 k Štatútu UVLF v Košiciach 

2.  VP č.  7 –  Štatút Správnej rady UVLF  v Košiciach 

3.  VP č.  8 –  Rokovací poriadok Správnej rady UVLF v Košiciach                                                             

4. VP č.  9 –  Organizačný poriadok UVLF v Košiciach 

5. VP č. 30 – Smernica o poskytovaní cestovných náhrad na UVLF v Košiciach 

6. VP č. 31 – Cenník tovarov, prác a služieb poskytovaných UVLF v Košiciach                            

7. VP č. 38 – Školné a poplatky spojené so štúdiom na UVLF v Košiciach platné na 

akademický rok 2018/2019 

8. VP č. 57 – Vnútorný systém kvality na UVLF v Košiciach  

9. VP č. 65 – Registratúrny poriadok  UVLF v Košiciach 

10. VP č. 66 – Smernica o preventívnych lekárskych prehliadkach v súvislosti s prácou 

a dohľadom nad zdravím zamestnancov UVLF v Košiciach 

11. VP č. 67 – Etický kódex zamestnanca UVLF v Košiciach  

12. VP č. 68 – Etický kódex študenta UVLF v Košiciach  

13. VP č. 69 – Zásady systémovej podpory špičkových vedeckých tímov UVLF v Košiciach 

14. Prevádzkový poriadok Jazdeckého areálu UVLF v Košiciach 

15. 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 2017 



 

 

Tabuľka č. 1: Počet študentov vysokej školy k 31. 10. 2017 

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 1 149 122 23 19 30 29 2 2 204 172 

  2 44 36 0 0 0 0 0 0 44 36 

  1+2 1221 1011 242 186 0 0 0 0 1463 1197 

  3 70 52 7 5 37 17     114 74 

spolu UVLF 1484 1221 272 210 67 46 2 2 1825 1479 

spolu podľa 

stupňov 

1 149 122 23 19 30 29 2 2 204 172 

2 44 36 0 0 0 0 0 0 44 36 

1+2 1221 1011 242 186 0 0 0 0 1463 1197 

3 70 52 7 5 37 17 0 0 114 74 

spolu vysoká škola  1484 1221 272 210 67 46 2 2 1825 1479 

            1+2 - študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona 

         

 

 

 

 

 



 

 

Tabuľka č. 1a: Vývoj počtu študentov  

(stav k 31.10. daného roka) 

                                                                  Denná forma 

Stupeň 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

1 172 190 232 231 244 222 

2 44 46 32 25 30 18 

1+2 1463 1548 1687 1689 1639 1640 

3 77 75 100 107 107 117 

Spolu 1756 1859 2051 2052 2020 1997 

     Externá forma 

Stupeň 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

1 32 32 34 48 74 106 

2 0 0 0 9 9 0 

1+2 0 0 0 0 0 0 

3 37 36 49 48 47 48 

Spolu 69 68 83 105 130 154 

    V dennej aj v externej forme spolu 

Rok 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

1 204 222 266 279 318 328 

2 44 46 32 34 39 18 

1+2 1463 1548 1687 1689 1639 1640 

3 114 111 149 155 154 165 

Spolu 1825 1927 2134 2157 2150 2151 

       1+2 - študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona 

   



 

 

Tabuľka č. 2: Počet študentov, ktorí riadne skončili štúdium v akademickom roku 2016/2017 

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 47 39 22 20 6 2 0 0 75 61 

  2 18 17 0 0 0 0 0 0 18 17 

  1+2 232 195 47 38 0 0 0 0 279 233 

  3 13 10 1 1 3 2     17 13 

Spolu UVLF 310 261 70 59 9 4 0 0 389 324 

Spolu podľa 

stupňov 1 47 39 22 20 6 2 0 0 75 61 

  2 18 17 0 0 0 0 0 0 18 17 

  1+2 232 195 47 38 0 0 0 0 279 233 

  3 13 10 1 1 3 2 0 0 17 13 

Spolu vysoká škola  310 261 70 59 9 4 0 0 389 324 

            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 2017 

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 370 550 512 491 360 1,5 1,0 0,7 1,0 

vodné hospodárstvo           0,0 0,0 0,0 0,0 

lekárske vedy           0,0 0,0 0,0 0,0 

zubné lekárstvo           0,0 0,0 0,0 0,0 

farmaceutické vedy 60 327 300 129 69 5,5 0,4 0,5 1,2 



 

 

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 430 877 812 620 429 2,0 0,8 0,7 1,0 

          Externá forma 

Podskupina študijných odborov 
Plánovaný 

počet 

Počet 

prihlášok 
Účasť Prijatie Zápis 

Prihlášky/ 

plán 

Prijatie/                

účasť 

Zápis/            

prijatie 

Zápis/                  

plán            

učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické 

vedy           0,0 0,0 0,0 0,0 

humanitné vedy           0,0 0,0 0,0 0,0 

umenie           0,0 0,0 0,0 0,0 

spoločenské a behaviorálne vedy           0,0 0,0 0,0 0,0 

žurnalistika a informácie           0,0 0,0 0,0 0,0 

ekonómia a manažment           0,0 0,0 0,0 0,0 

právo           0,0 0,0 0,0 0,0 

vedy o neživej prírode           0,0 0,0 0,0 0,0 

vedy o živej prírode           0,0 0,0 0,0 0,0 

ekologické a environmentálne vedy 
          0,0 0,0 0,0 0,0 

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 100 39 39 39 14 0,4 1,0 0,4 0,1 

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 100 39 39 39 14 0,4 1,0 0,4 0,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



 

 

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 128 110 82 67 21,7 20,0 15,5 17,9 

 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 4 2 0 0 1,2 0,7 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 132 112 82 67 14,4 13,2 12,4 15,1 

 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabuľla č. 3b: Prijímacie konanie na študijné programy v druhom stupni v roku 2017 

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 19 19 19 19 1,0 1,0 1,0 1,0 

vodné hospodárstvo           0,0 0,0 0,0 0,0 

lekárske vedy           0,0 0,0 0,0 0,0 

zubné lekárstvo           0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

farmaceutické vedy           0,0 0,0 0,0 0,0 

nelekárske zdravotnícke vedy           0,0 0,0 0,0 0,0 

osobné služby           0,0 0,0 0,0 0,0 

dopravné a poštové služby           0,0 0,0 0,0 0,0 

bezpečnostné služby           0,0 0,0 0,0 0,0 

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 19 19 19 19 1,0 1,0 1,0 1,0 

          Externá forma 

Podskupina študijných odborov 
Plánovaný 

počet 

Počet 

prihlášok 
Účasť Prijatie Zápis 

Prihlášky/ 

plán 

Prijatie/                

účasť 

Zápis/            

prijatie 

Zápis/                  

plán            

učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické 

vedy           0,0 0,0 0,0 0,0 

humanitné vedy           0,0 0,0 0,0 0,0 

umenie           0,0 0,0 0,0 0,0 

spoločenské a behaviorálne vedy 
          0,0 0,0 0,0 0,0 

žurnalistika a informácie           0,0 0,0 0,0 0,0 

ekonómia a manažment           0,0 0,0 0,0 0,0 

právo           0,0 0,0 0,0 0,0 

vedy o neživej prírode           0,0 0,0 0,0 0,0 

vedy o živej prírode           0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

ekologické a environmentálne vedy 
          0,0 0,0 0,0 0,0 

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 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

vodné hospodárstvo           0,0 0,0 0,0 0,0 

lekárske vedy           0,0 0,0 0,0 0,0 

zubné lekárstvo           0,0 0,0 0,0 0,0 

farmaceutické vedy           0,0 0,0 0,0 0,0 

nelekárske zdravotnícke vedy           0,0 0,0 0,0 0,0 

osobné služby           0,0 0,0 0,0 0,0 

dopravné a poštové služby           0,0 0,0 0,0 0,0 

bezpečnostné služby           0,0 0,0 0,0 0,0 

obrana a vojenstvo           0,0 0,0 0,0 0,0 

logistika           0,0 0,0 0,0 0,0 

matematika a štatistika           0,0 0,0 0,0 0,0 

informatické vedy, informačné a komunikačné 

technológie           0,0 0,0 0,0 0,0 

Spolu 20 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 15 15 15 15          78,9 78,9 78,9 78,9 

 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 15 15 15 15          78,9 78,9 78,9 78,9 

 
 

         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 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 

  



 

 

Tabuľka č. 3c: Prijímacie konanie na študijné programy v treťom stupni v roku 2017 

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 9 9 9 9 9 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 15 15 14 11 11 1,0 0,8 1,0 0,7 

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 24 24 23 20 20 1,0 0,9 1,0 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 6 6 6 6 6 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 1 1 1 1 1 1,0 1,0 1,0 1,0 

vodné hospodárstvo           0,0 0,0 0,0 0,0 

lekárske vedy           0,0 0,0 0,0 0,0 

zubné lekárstvo           0,0 0,0 0,0 0,0 

farmaceutické vedy           0,0 0,0 0,0 0,0 

nelekárske zdravotnícke vedy           0,0 0,0 0,0 0,0 

osobné služby           0,0 0,0 0,0 0,0 

dopravné a poštové služby           0,0 0,0 0,0 0,0 

bezpečnostné služby           0,0 0,0 0,0 0,0 

obrana a vojenstvo           0,0 0,0 0,0 0,0 

logistika           0,0 0,0 0,0 0,0 

matematika a štatistika           0,0 0,0 0,0 0,0 

informatické vedy, 

informačné a komunikačné 

technológie           0,0 0,0 0,0 0,0 

Spolu 7 7 7 7 7 1,0 1,0 1,0 1,0 



 

 

          Z toho počet absolventov svojej vysokej školy 

     

Podskupina študijných 

odborov 

Počet 

prihlášok Účasť Prijatie Zápis 

% z 

celkového 

počtu 

prihlášok 

% z 

celkového 

počtu 

účasti 

% z 

celkového 

počtu 

prijatia 

% z 

celkového 

počtu 

zápisov 

 učiteľstvo, vychovávateľstvo 

a pedagogické vedy         0,0 0,0 0,0 0,0 

 humanitné vedy         0,0 0,0 0,0 0,0 

 umenie         0,0 0,0 0,0 0,0 

 spoločenské a behaviorálne 

vedy         0,0 0,0 0,0 0,0 

 žurnalistika a informácie         0,0 0,0 0,0 0,0 

 ekonómia a manažment         0,0 0,0 0,0 0,0 

 právo         0,0 0,0 0,0 0,0 

 vedy o neživej prírode         0,0 0,0 0,0 0,0 

 vedy o živej prírode 4 4 4 4 26,7 26,7 26,7 26,7 

 ekologické a environmentálne 

vedy         0,0 0,0 0,0 0,0 

 architektúra a staviteľstvo         0,0 0,0 0,0 0,0 

 konštrukčné inžinierstvo, 

technológie, výroba a 

komunikácie         0,0 0,0 0,0 0,0 

 poľnohospodárstvo         0,0 0,0 0,0 0,0 

 lesníctvo         0,0 0,0 0,0 0,0 

 veterinárske vedy 17 16 15 15 106,3 106,7 125,0 125,0 

 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 21 20 19 19 67,7 66,7 70,4 70,4 

 

          Z toho počet uchádzačov, ktorí získali vzdelanie nižšieho stupňa v 

zahraničí 

     

Podskupina študijných 

odborov 

Počet 

prihlášok Účasť Prijatie Zápis 

% z 

celkového 

počtu 

prihlášok 

% z 

celkového 

počtu 

účasti 

% z 

celkového 

počtu 

prijatia 

% z 

celkového 

počtu 

zápisov 

 učiteľstvo, vychovávateľstvo 

a pedagogické vedy         0,0 0,0 0,0 0,0 

 humanitné vedy         0,0 0,0 0,0 0,0 

 umenie         0,0 0,0 0,0 0,0 

 spoločenské a behaviorálne 

vedy         0,0 0,0 0,0 0,0 

 žurnalistika a informácie         0,0 0,0 0,0 0,0 

 



 

 

ekonómia a manažment         0,0 0,0 0,0 0,0 

 právo         0,0 0,0 0,0 0,0 

 vedy o neživej prírode         0,0 0,0 0,0 0,0 

 vedy o živej prírode 1 1 1 1 6,7 6,7 6,7 6,7 

 ekologické a environmentálne 

vedy         0,0 0,0 0,0 0,0 

 architektúra a staviteľstvo         0,0 0,0 0,0 0,0 

 konštrukčné inžinierstvo, 

technológie, výroba a 

komunikácie         0,0 0,0 0,0 0,0 

 poľnohospodárstvo         0,0 0,0 0,0 0,0 

 lesníctvo         0,0 0,0 0,0 0,0 

 veterinárske vedy 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 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 1 3,2 3,3 3,7 3,7 

 



 

 

Tabuľka č. 4: Počet študentov uhrádzajúcich školné (ak. rok 2016/2017) 

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 

2016/2017 

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 60 0 0 45 1 0 2 2 

  2 1 0 1 0 0 0 0 0 

  1+2 356 0 127 229 6 3 36 36 

  3                 

Spolu denná forma   417 0 128 274 7 3 38 38 

Externá forma 1 33   0 2 0 0 0 0 

  2 0 0 0 0 0 0 0 0 

  1+2 0 0 0 0 0 0 0 0 

  3 33 33       11   13 

Spolu externá 

forma   66 33 0 2 0 11 0 13 

obe formy spolu 1 93 0 0 47 1 0 2 2 

  2 1 0 1 0 0 0 0 0 

  1+2 356 0 127 229 6 3 36 36 

  3 33 33 0 0 0 11 0 13 

Spolu   483 33 128 276 7 14 38 51 



 

 

Tabuľka č. 5: Podiel riadne skončených štúdií na celkovom počte začatých 

štúdií v danom akademickom roku k 31.12.2017 

    Akademický rok začatia štúdia 

Podskupina 

študijných 

odborov 

Stupeň 

dosiahnutého 

vzdelania 

Forma 

štúdia 

2016 / 

2017 

2015 / 

2016 

2014 / 

2015 

2013 / 

2014 

2012 / 

2013 

2011 / 

2012 

veter. vedy I. denná 0,5 12,2 0,6 1,1 0,0 33,2 

veter. vedy II. externá 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

veter. vedy I. denná 0,0 0,0 57,0 1,9 1,0 0,0 

veter. vedy I. externá 5,9 11,1 17,7 0,0 0,0 0,0 

farmaceut. 

vedy II. denná 0,0 0,0 0,0 0,7 68,0 11,7 

veter. vedy I. 

denná 

AJ     72,0       

veter. vedy II. 

denná 

AJ           78,0 

vedy o živej 

prírode 
III. denná       42,9 75,0 75,0 

veter. vedy III. denná       57,1 46,7 39,1 

vedy o živej 

prírode 
III. externá         0,0 0,0 

veter. vedy III. externá         16,7 20,0 

 

 

 

 

 



 

 

Tabuľka č. 6: Prehľad akademických mobilít - študenti v akademickom roku 2016/2017 a porovnanie s 

akademickým rokom 2015/2016 

V roku 2016/2017 

        

Fakulta 

Fyzický 

počet 

vyslaných 

študentov 

z toho 

ženy 

Počet osobomesiacov 

vyslaných študentov 
Fyzický 

počet 

prijatých 

študentov 

z 

toho 

ženy 

Počet osobomesiacov, prijatých študentov 

progr

amy 

ES 

NŠP 

iné 

(CEEPUS, 

NIL, ..) 

programy ES NŠP iné (CEEPUS, NIL, ..) 

UVLF 48 40 214   4 30 23 208   4 

                      

Spolu 48 40 214 0 4 30 23 208 0 4 

           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 

progr

amy 

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 

           Rozdiel 5 7 4 0 -2 -5 0 -55 0 -5 

Rozdiel v 

%  11,6 21,2 1,9 0,0 -33,3 -14,3 0,0 -20,9 0,0 -55,6 



 

 

Tabuľka č. 7: Zoznam predložených návrhov na vymenovanie za profesora v roku 2017 

P.č. 

Meno a priezvisko Študijný odbor 

Dátum 

začiatku 

konania 

Dátum 

predloženia 

ministrovi 

Zamestnanec 

vysokej školy 

(áno/nie) 

1. Norbert Žilka, doc., MVDr., PhD. 4.2.15 imunológia 11.10.2017   nie 

            

      

 

Inauguračné konanie   

V tom počet 

žiadostí 

mimo 

vysokej 

školy 

  

 

Počet neskončených konaní: stav k 1.1.2017     

  

 

Počet neskončených konaní: stav k 31.12.2017 1 1 

  

 

Počet riadne skončených konaní k 31.12.2017     

  

 

Počet inak skončených konaní     

  

 

 - zamietnutie     

  

 

 - stiahnutie     

  

 

 - iné (smrť, odňatie práva a pod.)     

  
      

 

Celkový počet predložených návrhov Priemerný vek uchádzačov 

   

 

1 
45 

   



 

 

Tabuľka č. 8: Zoznam vymenovaných docentov za rok 2017 

P.č. 
Meno a priezvisko Študijný odbor 

Dátum začiatku 

konania 

Dátum udelenia 

titulu 

Zamestnanec vysokej 

školy (áno/nie) 

1. MVDr. Anna Jacková, PhD. 4.2.13 virológia 18.10.2016 19.4.2017 áno 

2. MVDr. Dáša Čížková, DrSc. 6.3.3 veterinárna morfológia 19.4.2017 4.7.2017 áno 

            

            

      

 

Habilitačné konanie 

  

V tom počet 

žiadostí mimo 

vysokej školy 

  

 

Počet neskončených konaní: stav k 1.1.2017     

  

 

Počet neskončených konaní: stav k 

31.12.2017 3 0 

  

 

Počet riadne skončených konaní k 31.12.2017 2   

  

 

Počet inak skončených konaní     

  

 

 - zamietnutie     

  

 

 - stiahnutie     

  

 

 - iné (smrť, odňatie práva a pod.)     

  

      

 

Celkový počet vymenovaných docentov Priemerný vek 

   

 

2 
54 

   



 

 

Tabuľka č. 9: Výberové konania na miesta vysokoškolských učiteľov uskutočnené v roku 2017 

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 3 1 0 5 2 0 0 1 

Docenta 9 1 0 5 4 0 0 3 

Ostatné 28 2 6 5 0 0 1 23 

Spolu 40 1,7 4,2 5,0 6 0 1 27 

         Počet miest obsadených bez výberového konania 

      
Zamestnanec Fyzický 

počet 

Prepočítaný 

počet 

      VŠ učiteľ nad 70 

rokov 0 0 

      Ostatní 7 4,3 

      Spolu 7 4,3 

      

         



 

 

Tabuľka č. 10: Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov 

Evidenčný prepočítaný počet vysokoškolských učiteľov k 31. 10. 2017 
 

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  214 34 46 0 109 25 111 11 26 0 60 14 

  0           0           

  0           0           

Spolu 214 34 46 0 109 25 111 11 26 0 60 14 

Podiel v 

% 100 15,9 21,5 0,0 50,9 11,7 51,9 9,9 23,4 0,0 54,1 12,6 

Spolu v 
roku 

2017 217 32,0 46,0 0,0 112,0 27,0 100,0 11,0 26,0 0,0 61,0 16,0 

Podiel v 

% 2017 100 14,7 21,2 0 51,6 12,4 100 9,6 22,8 0 53,5 14 

Rozdiel 
2017 - 

2016 -3 2 0 0 -3 -2 11 0 0 0 -1 -2 

Rozdiel 
v % 

2017 - 

2016 0,0 1,2 0,3 0,0 -0,7 -0,7 -48,1 0,3 0,6 0,0 0,6 -1,4 

Pozn.: Percentuálny podiel  v jednotlivých kategóriách žien je z celkového počtu žien 
     



 

 

Tabuľka č. 11: Prehľad akademických mobilít - zamestnanci v akademickom roku 2016/2017 a porovnanie s 

akademickým rokom 2015/2016 

V roku 2016/2017 

         

Fakulta 
Fyzický počet 

vyslaných 

zamestnanco

v 

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 15 11 165   11 9 5 40   30 

                      

Spolu 15 11 165 0 11 9 5 40 0 30 

           V roku 2015/2016 

         

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 11 9 172     4 2 20     

                      

Spolu 11 9 172 0 0 4 2 20 0 0 

           
rozdiel 4 2 -7 0 11 5 3 20 0 30 

rozdiel 

v %  36,4 22,2 -4,1 0,0 0,0 125,0 150,0 100,0 0,0 0,0 



 

 

Tabuľka č. 12: Informácie o záverečných prácach a rigoróznych prácach predložených na obhajobu v roku 2017 

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 77 62 76 61 52 35 8 4 2 1 

Diplomová 307 254 304 251 178 97 16 7 4 1 

Dizertačná  15 11 15 11 15 6 0 0 0 0 

Rigorózna 16 12 15 12 11 8 0 0 0 0 

Spolu 415 339 410 335 256   24     2 

           



 

 

Tabuľka č. 13: Publikačná činnosť vysokej školy za rok 2017 a porovnanie s rokom 2016 

V roku 2017 

         

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 

  2 37 10 83 8   34   894 1068 

                      

Spolu 2 37 10 83 8 0 34 0 894 1068 

           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     720 851 

           Rozdiel -2 7 5 12 4 0     174 217 

Rozdiel v % -50,0 23,3 100,0 16,9 100,0 0,0     24,2 25,5 



 

 

Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných 

 k 1.9.2017 

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 4.2.7 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 zvierat D S, A PhD. 



 

 

UVLF v Košiciach 6.3.4 vnútorné choroby 

zvierat 

vnútorné choroby zvierat 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. 2017 

Pozastavené práva 

       
Fakulta Stupeň Študijný odbor 

Študijný 

program 
Forma Jazyky 

Skratka 

titulu 

Dátum 

pozastavenia 

                

                

                

                

                

                

        

        
Odňaté práva, alebo skončenie platnosti priznaného práva 

     

Fakulta Stupeň Študijný odbor 
Študijný 

program 
Forma Jazyky 

Skratka 

titulu 

Dátum 

odňatia práva 

alebo 

skončenia 

platnosti 

UVLF Košice tretí toxikológia toxikológia D S, A PhD. 15.5.2017 

UVLF Košice tretí toxikológia toxikológia E S, A PhD. 15.5.2017 

                

                

                

                



 

 

Tabuľka č. 17: Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné 

konanie a konanie na vymenúvanie profesorov  k 31.12.2017 

Fakulta Odbor 

UVLF  4.2.7. mikrobiológia 

UVLF  4.2.15. imunológia 

UVLF  4.2.13. virológia 

UVLF 6.3.2.  hygiena potravín 

UVLF  6.3.3. veterinárna morfológia a fyziológia 

UVLF  6.3.4. vnútorné choroby zvierat 

UVLF  6.3.5. veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia 

UVLF  6.3.6. veterinárne pôrodníctvo a gynekológia 

UVLF  6.3.9. súdne a verejné veterinárske lekárstvo 

UVLF  6.3.10. výživa zvierat a dietetika 

UVLF  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 31.12.2017 

Pozastavené práva 
  

Fakulta Odbor Dátum pozastavenia 

      

      

      

      

      

      

   Odňaté práva, alebo skončenie platnosti priznaného práva 

Fakulta Odbor Dátum odňatia alebo skončenia platnosti 

UVLF  toxikológia 15.5.2017 

      

      

      

      

   



 

 

Tabuľka č. 19: Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2017 

P. č. Fakulta 

Poskytovateľ 

finančých 

prostriedkov 

(grantová 

agentúra, 

objednávateľ) 

Grant 

(G)/objed

návka 

(O) 

Domáce 

(D)/ 

zahraničné 

(Z) 

Číslo/ 

identifikáci

a projektu 

Priezvisko, 

meno  

a tituly 

zodpovednéh

o riešiteľa 

projektu  

Názov projektu  

Obdobi

e 

riešenia 

projekt

u (od - 

do) 

Objem 

dotácie/ 

finančných 

prostriedkov 

prijatých VŠ  

na jej účet  

v období od 

1.1. do 31.12. 

v eur 

v kategórii 

BV 

Objem 

dotácie/ 

finančných 

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 
6 279 0 

  

2 UVLF VEGA G D 1/0046/16 

Petrovová 

Eva, doc. 

MVDr., 

PhD. 

CAM-alternatívny 

zvierací model pre 

štúdium 

biomateriálov 

2016-

2018 
17 706 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 
16 201 0 

  

4 UVLF VEGA G D 1/0176/16 

Dianovský 

Ján, prof. 

MVDr., 

PhD. 

Genotoxické a 

cytotoxické účinky 

neonikotinoidovýc

h insekticídov 

2016-

2018 
10 565 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 
15 208 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 
11 468 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 
11 397 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 
8 968 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 
5 911 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 
11 255 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 
6 574 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 
7 791 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 
5 583 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 
8 323 0 

 

15 UVLF VEGA G D 1/0103/16 

Chripková 

Martina, 

MVDr., 

PhD. 

Brasinín a jeho 

deriváty ako 

potenciálne 

protinádorové 

liečivá 

2016-

2018 
14 859 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 
10 839 0 

 

17 UVLF VEGA G D 1/0258/15 

Bhide 

Mangesh, 

doc., PhD. 

Odhalenie 

potenciálnych 

faktorov 

neuroinvazívnych 

borélií 

spôsobujúcich 

neurozápal v CNS 

2015-

2018 
9 366 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 
6 551 0 

 

19 UVLF VEGA G D 1/0154/15 

Nagy 

Oskar, doc. 

MVDr., 

PhD., 

DipECBH

M 

Štúdium využitia 

novších 

diagnostických 

metód a 

biomarkerov pri 

riešení 

zdravotných 

porúch zvierat 

2015-

2017 
15 201 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 
14 090 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 
17 396 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 
17 498 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 
10 222 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 
12 167 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 
3 122 0 

 

26 UVLF VEGA G D 1/0009/15 

Gancarčíko

vá Soňa, 

MVDr., 

PhD. 

Využitie 

gnotobiotických 

laboratórnych 

zvierat v štúdiu 

fyziológie 

tráviaceho traktu a 

vzájomných 

interakcií 

prirodzenej 

mikroflóry a 

patogénov 

tráviaceho traktu 

2015-

2018 
14 897 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 
12 356 0 

 

28 UVLF VEGA G D 1/0455/15 

Goldová 

Mária, 

prof. 

MVDr., 

PhD. 

Cirkulácia 

oportúnnych 

parazitárnych 

infekcií zvierat a 

ľudí 

2015-

2017 
12 982 0 

 

29 UVLF VEGA G D 1/0591/15 

Ondrejková 

Anna, doc. 

MVDr., 

PhD. 

Štúdium 

vybraných 

patogénov v 

populáciách 

insektivorných 

netopierov 

2015-

2017 
10 567 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 
1 772 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 
7 326 0 

 

32 UVLF VEGA G D 1/0663/15 

Bujňák 

Lukáš, 

MVDr., 

PhD. 

Vplyv kŕmnych 

aditív na 

produkčné zdravie 

zvierat 

2015-

2017 
7 549 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 
5 988 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 
14 101 0 

 



 

 

35 UVLF VEGA G D 1/0090/14 

Valenčáko

vá 

Alexandra, 

MVDr., 

PhD. 

Stanovenie 

nádorových 

markerov CEA, 

CA 15-3 a TPSA u 

klinicky zdravých 

psov a psov s 

nádormi. 

2014-

2017 
8 110 0 

 

36 UVLF VEGA G D 1/0600/14 

Kostecká 

Zuzana, 

doc. 

MVDr., 

PhD. 

Tráviace 

proteinázy a 

membránovo-

viazané 

exopeptidázy v 

larvách muchy 

domácej (Musca 

domestica) a 

bzučivky zelenej 

(Lucilia sericata) 

využívaných v 

larvoterapii. 

2014-

2017 
4 014 0 

 

37 UVLF VEGA G D 1/0486/17 

Tóthová 

Csilla, 

MVDr., 

PhD. 

Využitie sérových 

proteínov v 

diagnostike porúch 

zdravotného stavu 

zvierat 

2017-

2019 
17 503 0 

 



 

 

38 UVLF VEGA G D 1/0081/17 

Nemcová 

Radomíra, 

doc. 

MVDr., 

PhD. 

Štúdium účinku 

prospešných 

mikroorganizmov 

a ich bioaktívnych 

produktov  na 

inhibíciu biofilm 

tvoriacich 

patogénov. 

2017-

2020 
18 369 0 

 

39 UVLF VEGA G D 1/0658/17 

Faixová 

Zita, prof. 

MVDr., 

PhD. 

Komplexný 

pohľad na vplyv 

prídavných látok 

na organizmus 

zvierat 

2017-

2020 
11 158 0 

 



 

 

40 UVLF VEGA G D 1/0571/17 

Maloveská 

Marcela, 

MVDr., 

PhD. 

Morfologická 

identifikácia 

prepojenia CNS s 

extrakraniálnymi 

zložkami 

lymfatického 

systému za 

fyziologických a 

patologických 

podmienok. 

2017-

2019 
16 648 0 

 

41 UVLF VEGA G D 1/0107/17 

Mudroň 

Pavol, prof. 

Dr. MVDr., 

PhD., 

DipECBH

M 

Výskum 

etiologických, 

diagnostických, 

terapeutických a 

preventívnych 

aspektov digitálnej 

dermatitídy– 

závažného 

ochorenia 

paznechtov 

hovädzieho 

dobytka. 

2017-

2019 
13 201 0 

 



 

 

42 UVLF VEGA G D 2/0125/17 

Venglovsk

ý Ján, doc. 

MVDr., 

PhD. 

Vplyv 

antropogénnej 

záťaže na výskyt 

mikrobiálnych a 

parazitických 

organizmov v 

životnom prostredí 

v urbánnych a 

rurálnych 

ekosystémoch 

2017-

2020 
20 022 0 

 



 

 

43 UVLF VEGA G D 1/0633/17 

Tkáčiková 

Ľudmila, 

doc. 

MVDr., 

PhD. 

Exopolysacharidy  

Lactobacillus 

reuteri: štúdium 

ich 

imunomodulačnéh

o účinku na 

intestinálne 

epitelové bunky 

prasiat (IPEC-1) 

po čelenži s 

enterotoxigénnymi 

E. coli 

2017-

2019 
10 660 0 

 

44 UVLF VEGA G D 1/0408/17 

Marcinčák

ová Dana, 

MVDr., 

PhD. 

Vplyv 

humínových 

kyselín na zdravie, 

produkčné 

ukazovatele a 

kvalitu mäsa 

brojlerových 

kurčiat 

2017-

2020 
10 159 0 

 



 

 

45 UVLF VEGA G D 1/0161/17 

Popelka 

Peter, doc. 

MVDr., 

PhD. 

Využitie krmiva 

suplementovaného 

probiotikami vo  

výžive rýb za 

účelom produkcie 

zdravých potravín 

2017-

2020 
9 859 0 

 

46 UVLF VEGA G D 1/0576/17 

Kožárová 

Ivona, doc. 

MVDr., 

PhD. 

Śtúdium využitia 

nových 

alternatívnych 

metód screeningu 

rezíduí antibiotík v 

systéme kontroly 

kokcidiostatík a 

ich rezíduí v 

potravinách a 

krmivách 

2017-

2020 
7 783 0 

 

      

 

 

 
 

 

509564 
 

 



 

 

APVV  

2017 

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 
42 282 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 
48 509 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 
64 000 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 
61 300 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 
2 000 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 
74 623 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 
81 970 0 

 



 

 

8 UVLF APVV G D 
APVV-

16-0203 

MVDr. Eva 

Styková, 

PhD. 

Terapeutická a 

preventívna 

rekolonizácia 

kožného 

ekosystému pri 

dermatitídach u 

koní 

2017-

2020 
33 097 0 

 

9 UVLF APVV G D 
APVV-

15-0134 

doc. 

MVDr. 

Alexandra 

Valenčáko

vá, PhD. - 

spoluriešite

ľ 

Genetická 

diverzita 

vybraných 

medicínsky 

dôležitých nových 

a novo sa 

objavujúcich 

patogénov so 

zoonóznym 

potenciálom. 

2016-

2019 
26 000 0 

 

10 UVLF APVV G D 
APVV-

15-0520 

doc. RNDr. 

Alexander 

Hudák, 

Phd. - 

spoluriešite

ľ 

Inteligentné 

nanopórovité 

systémy ako 

nosiče liečiv 

2016-

2019 
9 480 0 

 



 

 

11 UVLF APVV G D 
APVV-

15-0613 

MVDr. 

Aladar 

Maďari, 

PhD. - 

spoluriešite

ľ 

Štúdium 

funkčných bio-

implantátov a 

kmeňových buniek 

pre regeneráciu 

CNS 

2016-

2019 
23 450 0 

 

12 UVLF APVV G D 
APVV-

16-0171 

MVDr. 

Jana 

Koščová, 

PhD. - 

spoluriešite

ľ 

Progresívne 

metódy 

zabraňujúce 

vzniku a šíreniu 

rezistencie baktérií 

voči relevantným 

antibiotikám 

2017-

2020 
6 660 0 

 

13 UVLF APVV G Z 

SK-AT-

201055-

0030 

doc. 

MVDr. 

Pavel 

Bystrický, 

PhD. 

Eliminácia 

zdravotného rizika 

spôsobeného 

konzumáciou 

syrov a mliečnych 

výrobkov z 

hľadiska obsahu 

biogénnych 

amínov 

2016-

2019 
2 000 0 

 

      

 

 

 
 

 
475371 

 

 



 

 

KEGA – 

2017 

1 UVLF KEGA G D 
013UVLF

-4/2017 

MVDr. 

Lenka 

Krešáková, 

PhD 

Aplikácia 

progresívnych 

zobrazovacích 

technológií do 

edukačného 

procesu anatómie 

pre zvýšenie 

efektivity výuky a 

podporu integrácie 

s praxou 

2017-

2019 
14 842 0 

 



 

 

2 UVLF KEGA G D 
003UVLF

-4/2017 

doc. 

MVDr. 

Daniela 

Takáčová, 

PhD. 

Ochrana zvierat 

pred týraním - 

pokus o unifikáciu 

postupov orgánov 

veterinárnej 

starostlivosti, 

orgánov činných v 

trestnom konaní a 

súdov 

2017-

2019 
1 588 0 

 

3 UVLF KEGA G D 
002UVLF

-4/2017 

prof. Ing. 

Štefan 

Vilček, 

DrSc. 

BVDV 

ozdravovacie 

programy u 

hovädzieho 

dobytka: Transfer 

poznatkov na osi 

prax - výučba - 

prax 

2017-

2019 
6 329 0 

 



 

 

4 UVLF KEGA G D 
008UVLF

-4/2017 

RNDr. 

Monika 

Šuleková, 

PhD. 

Modernizácia a 

zatraktívnenie 

procesu výučby 

analytických 

disciplín v 

študijnom 

programe farmácia 

2017-

2019 
4 011 0 

 

5 UVLF KEGA G D 
003UVLF

-4/2016 

MVDr. 

Rudolf 

Hromada, 

PhD. 

Základy ekológie a 

aplikovaná 

ekológia pre 

študentov UVLF 

2016-

2018 
14 390 0 

 



 

 

6 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 
1 817 0 

 

7 UVLF KEGA G D 
013UVLF

-4/2016 

doc. Ing. 

Jarmila 

Eftimová, 

CSc. 

Budovanie zbierok 

liečivých rastlín 

pre edukačné 

účely predmetov 

Farmaceutická 

botanika, 

Produkcia 

liečivých rastlín a 

Farmakognózia 

2016-

2018 
2 026 0 

 



 

 

8 UVLF KEGA G D 
016UVLF

-4/2015 

MVDr. 

Mangesh 

Bhide, 

PhD. 

Pokročilé 

bioinformatické 

metódy pre 

študentov 

veterinárskych a 

medicínskych 

odborov 

2015-

2017 
12 649 0 

 

9 UVLF KEGA G D 
008UVLF

-4/2015 

prof. 

MVDr. 

Jana 

Kottferová, 

PhD. 

Implementácia 

nových trendov 

výskumu do metód 

vzdelávania 

študentov 

veterinárskeho 

lekárstva v 

predmete Poruchy 

správania 

domových zvierat 

2015-

2017 
8 142 0 

 



 

 

10 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 
5 398 0 

 

11 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 
11 239 0 

 



 

 

12 UVLF KEGA G D 
008UVLF

-4/2016 

MVDr. 

Katarína 

Vdoviakov

á, PhD. 

Implementácia 

interaktívneho 

vzdelávania v 

praktickej vyúčbe 

anatómie v 

študijnom 

programe 

Farmácia 

2016-

2018 
12 542 0 

 

13 UVLF KEGA G D 
006UVLF

-4/2015 

MVDr. 

Silvia 

Ondrašovič

ová, PhD. 

Moderná forma 

výučby a inovácia 

študijného 

predmetu základy 

fyziológie pre 

kynológov 

2015-

2017 
6 516 0 

 

14 UVLF KEGA G D 
004UVLF

-4/2015 

doc. 

MVDr. 

Pavel Naď, 

PhD. 

Učebné texty pre 

predmet Krmoviny 

a jedovaté rastliny 

2015-

2017 
3 216 0 

 



 

 

15 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 
8 733 0 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113438 

  

 



 

 

Zahraničné projekty 

1 UVLF COST G Z CM 1307 

Mangesh 

Bhide, 

doc., 

MVDr. 

PhD. 

Targeted 

chemotherapy 

towards diseases 

caused by 

endoparasites, 

Structure of 

project: Mobility 

2014-

17 
0* 0 

 

2 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 
0* 0 

 

 
      

    

*finančné prostriedky neprešli cez 

učtáreň UVLF 

 

 
  

 

 

 

 

     
 



 

 

Ostatné zahraničné vedecké projekty 

1 UVLF 

Industrias 

Químicas Del 

Valles, 

Espana 

O Z 
zRMS 

54/NRL/P-
3225/HS 

Legáth 

Jaroslav, 

prof. MVDr. 

CSc. 

Registration 

report for PPP 

WP 8% 

Metalaxyl, 64% 

Mancozeb 

2017 1600 0 

 

2 UVLF 

Arysta 

LifeScience 

S.A.S. Route 

d’Artix BP80 

64150 

Nogueres 

France 

VAT:FR4133

0129842  

ID-number: 

41330129842 

O Z 
zRMS 

54/NRL/P-

3046/HS 

Legáth 

Jaroslav, 

prof. MVDr. 

CSc. 

Registration 

report for PPP 

Evolution 

2017 4620 0 

 

3 UVLF 

CHEMINOV

A A/S, 

P.O.Box 9, 

Lemvig, 

Denmark 

O Z 
zRMS 

54/NRL/P-

2990/HS 

Legáth 

Jaroslav, 

prof. MVDr. 

CSc. 

Registration 

report for PPP 

Rapid 

2017 2750 0 

 



 

 

4 UVLF 

Bayer S.A.S. 

Bayer 

CropScience 

16, rue Jean-

Marie Leclair 

CS 90106 F-

69266 Lyon 

Cedex 09 

France 

VAT:FR2956

2038893 ID-

number: 

29562038893 

O Z 
zRMS 

54/NRL/P-

3110/HS 

Legáth 

Jaroslav, 

prof. MVDr. 

CSc. 

Registration 

report for PPP 

Scenic 

Successor 

2017 1505 0 

 



 

 

5 UVLF 

 

Chemicals 

Regulation 

Division 

Health&Safet

y Executive 

Riim 

IB,Mallard 

House 3 

PEASHOLM

E GREEN, 

YORK 

Y017PX 

UNITED 

KINGDOM 

VAT: 

GB88881017

7 ID-number: 

888810177 

Appl.: 

28.01.2015 

O Z Z 

Legáth 

Jaroslav, 

prof. MVDr. 

CSc. 

Metoxifenozide 

AIR III 

2015 

- 

2017 

17090 0 

 

         
27 565 

  



 

 

Tabuľka č. 20: Finančné prostriedky na ostatné (nevýskumné) projekty získané v roku 2017 

P. 

č. 
Fakulta 

Poskytovateľ 

finančých 

prostriedkov 

(grantová 

agentúra, 

objednávateľ) 

Grant 

(G)/ 

objedná

vka (O) 

Domáce 

(D)/ 

zahrani

čné (Z) 

Číslo/ 

identifikáci

a projektu 

Priezvisko, 

meno  

a tituly 

zodpovedn

ého 

riešiteľa 

projektu  

Názov 

projektu  

Obdo

bie 

riešeni

a 

projek

tu (od 

- do) 

Objem 

dotácie/finanč

ných 

prostriedkov 

prijatých VŠ  

na jej účet  

v období od 

1.1. do 31.12. 

v eur 

v kategórii BV 

Objem 

dotácie/finanč

ných 

prostriedkov 

prijatých VŠ  

na jej účet  

v období od 

1.1. do 31.12. 

v eur 

v kategórii KV 

Poznám

ky 

a 

doplňuj

úce 

informá

cie 

1 UVLF 

Nár.agentúra         

Program 

celoživotného 

vzdelávania 

G Z 

2016-1-

KS01-

KA103-

022248 

Bodnárová 

Libuša, 

MVDr. 

SAAIC - 

ERASM

US: 

Mobilita 

študentov 

a 

pracovní

kov 

vysokých 

škôl 

medzi 

krajinami 

programu 

2016-

2018 
41 755 

  

2 UVLF 

Nár.agentúra         

Program 

celoživotného 

vzdelávania 

G Z 

2017-1-

KS01-

KA103-

035019 

Bodnárová 

Libuša, 

MVDr. 

SAAIC - 

ERASM

US: 

Mobilita 

študentov 

a 

pracovní

2017-

2019 
97 936 

  



 

 

kov 

vysokých 

škôl 

medzi 

krajinami 

programu 

3 UVLF 

Nár.agentúra         

Program 

celoživotného 

vzdelávania 

G Z 

2017-1-

KS01-

KA107-

03526 

Bodnárová 

Libuša, 

MVDr. 

SAAIC - 

ERASM

US: 

Mobilita 

študentov 

a 

pracovní

kov 

vysokých 

škôl 

medzi 

krajinami 

programu 

2017-

2018 
23 475 

  

4 UVLF 

Európska 

komisia, 

Generálne 

riaditeľstvo pre 

životné 

prostredie 

G Z 

LIFE13 

NAT/SK/ 

001272 

MVDr. 

Soroka 

Jaroslav 

Energia v 

krajine – 

elektrick

é vedenia 

a ochrana 

prioritný

ch 

druhov 

vtákov v 

územiach 

NATUR

A 2000 

2014-

2019 
26 323 

  



 

 

5 UVLF 

Štátne lesy TNP 

Tatranská 

Lomnica 

Zmluva D 
3/2017/VPĆ

/JH 

prof.Ing. 

Juraj 

Ciberej, 

CSc. 

Zdravotn

á 

kontrola 

a 

manažme

nt zveri v 

rámci ŠL 

TANAPu 

### 753 
  

                        

                  190242     

 


