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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. 2019 do 31. 1. 2023 (2. funkčné obdobie) 

Dátum vymenovania za rektorku: 30. 1. 2019 

 

Prorektori  

 

Prorektor pre vzdelávanie 

Meno a priezvisko: MVDr. Martin Tomko, PhD. 

Funkčné obdobie: od 1. 3. 2019 do 28. 2. 2023 (2. funkčné obdobie)  

Dátum vymenovania za prorektora: 1. 3. 2015 

 

Prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium 

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

Funkčné obdobie: od 1. 3. 2019 do 28. 2. 2023 (2. 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. 2019 do 28. 2. 2023 (2. funkčné obdobie) 

Dátum vymenovania za prorektora: 1. 3. 2015 

 

Prorektorka pre medzinárodné vzťahy a internacionalizáciu 

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

Funkčné obdobie: od 1. 3. 2019 do 28. 2. 2023 (2. funkčné obdobie) 

Dátum vymenovania za prorektorku: 1. 3. 2015 

 

Prorektorka pre klinickú činnosť a styk s praxou  

Meno a priezvisko: prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD. 

Funkčné obdobie: od 1. 3. 2019 do 28. 2. 2023 (1. funkčné obdobie) 

Dátum vymenovania za prorektorku: 1. 3. 2019 
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Kvestor 

Meno a priezvisko: Ing. Róbert Schréter, PhD. 

Kvestor od 1. 10. 2015 

 

AKADEMICKÝ SENÁT UVLF 
 

Predseda AS UVLF  

doc. MVDr. Peter Lazár, PhD., od 1. 7. 2018 
 

Predsedníctvo AS UVLF  

doc. MVDr. Peter Lazár, PhD., funkčné obdobie od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2018 a od 1. 7. 2018 

do 30. 6. 2022, člen AS od 1. 7. 2002,  predseda komory zamestnancov AS do 30. 6. 2018, 

predseda AS od 1. 7. 2018  

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

2018 do 30. 6. 2022, člen AS od 1. 7. 2006, tajomník AS  

MVDr. Jana Koščová, PhD., funkčné obdobie od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2022, člen AS od 1. 7. 

2018,  podpredseda AS UVLF (predseda komory zamestnancov) 

Dávid Orčík, funkčné obdobie od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2022, člen AS od 1. 7. 2018, 

podpredseda AS UVLF (predseda komory študentov) 

 

Členovia Akademického senátu UVLF  
 

Komora zamestnancov 

1. MVDr. Ľubica Horňáková, PhD., funkčné obdobie od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2022, člen AS 

od 1. 7. 2018  

2. doc. MVDr. Peter Korim, CSc., funkčné obdobie od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2018 a od 1. 7. 

2018 do 30. 6. 2022, člen AS od 1. 7. 2018 

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

2018 do 30. 6. 2022, člen AS od 1. 7. 2006, tajomník Akademického senátu UVLF  

4. MVDr. Jana Koščová, PhD., funkčné obdobie od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2022, člen AS od 1. 7. 

2018, podpredseda Akademického senátu UVLF (predseda komory zamestnancov) 

5. doc. MVDr. Peter Lazár, PhD.,  funkčné obdobie od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2018 a od 1. 7. 

2018 do 30. 6. 2022, člen AS od 1. 7. 2002, predseda Akademického senátu UVLF 

6. prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc., funkčné obdobie od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2022, člen 

AS od 1. 7. 2018 

7. doc. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD., funkčné obdobie od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2022, 

člen AS od 1. 7. 2018 

8. prof. MVDr. Pavol Mudroň, PhD., dip. ECBHM, funkčné obdobie od 1. 7. 2018 do 30. 6. 

2018 a od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2022, člen AS od 1. 3. 2015 

9. MVDr. Vladimír Petrilla, PhD., funkčné obdobie od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2022, člen AS od 

1. 7. 2018 

10. prof. MVDr. Peter Reichel, CSc., funkčné obdobie od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2018 a od 1. 7. 

2018 do 30. 6. 2022, člen AS od 1. 7. 2014 

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

AS od 1. 7. 2014 

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

7. 2018 do 30. 6. 2022, člen AS od 1. 3. 2015 

13. prof. MVDr. Igor Valocký, PhD., funkčné obdobie od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2018 a od 1. 7. 

2018 do 30. 6. 2022, člen AS od 1. 7. 2006  
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14. MVDr. Boris Vojtek, PhD., funkčné obdobie od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2022, člen AS od 1. 

7. 2018  
 

Komora študentov 

1. Matěj Beránek, funkčné obdobie od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2022, člen AS od 1. 7. 2018 

2. Patrik Bilský, funkčné obdobie od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2018 a od 1. 7. 2018 do 30. 6. 

2022 

3. Jaroslav Bučan, funkčné obdobie od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2018 a od 1. 7. 2018 do 30. 6. 

2022 

4. MVDr. Mária Lapšanská, funkčné obdobie od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2022, člen AS od 1. 7. 

2018 

5. Štefan Matyi, funkčné obdobie od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2022, člen AS od 1. 7. 2018 

6. Dávid Orčík, funkčné obdobie od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2022, člen AS od 1. 7. 2018 

podpredseda AS UVLF (predseda komory študentov) 

7. Pavlína Palušová, funkčné obdobie od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2022, člen AS od 1. 7. 2018 
 

VEDECKÁ RADA UVLF 
 

Funkčné obdobie: 2015 – 2019 (do 21. 3. 2019) 

 

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.  

- 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.  
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- 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, do 20. 9. 2018  

- 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. Dr. h. c. 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  

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

Brno 

- výživa a dietetika 

11. PharmDr. Ondrej Sukeľ –  prezident Slovenskej lekárnickej komory, Bratislava  

- farmácia 

12. MVDr. Silvia Štefáková – prezident Komory veterinárnych lekárov SR, od 20. 9. 2018  

- všeobecné veterinárske lekárstvo 
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Funkčné obdobie: 2019 – 2023 (od 21. 3. 2019) 

 

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. doc. MVDr. Daša Čížková, DrSc. 

- veterinárna morfológia a fyziológia 

4. prof. MVDr. Zita Faixová, PhD. 

- veterinárna morfológia a fyziológia 

5. doc. MVDr. Alica Kočišová, PhD. 

- infekčné a parazitárne choroby zvierat 

6. doc. MVDr. Peter Korim, PhD.   

- hygiena prostredia a potravín 

7. prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.  

- hygiena prostredia a potravín  

8. prof. MVDr. Pavol Mudroň, PhD., DipECBHM  

- vnútorné choroby zvierat 

9. prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.  

- hygiena potravín 

10. doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., DipECBHM  

- vnútorné choroby zvierat 

11. doc. MVDr. Eva Petrovová, PhD. 

- veterinárna morfológia a fyziológia 

12. doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc. 

- infekčné a parazitárne choroby zvierat 

13. prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.   

- mikrobiológia 

14. doc. MVDr. Peter Popelka, PhD. 

- hygiena potravín 

15. prof. MVDr. Peter Reichel, CSc.  

- vnútorné choroby zvierat a farmakológia 

16. prof. MVDr. Zuzana Ševčíková, PhD. 

- veterinárna morfológia a fyziológia 

17. prof. MVDr. Ľudmila Tkáčiková, PhD. 

- imunológia 

18. MVDr. Martin Tomko, PhD., od 1. 7. 2016 

- veterinárna morfológia a fyziológia 

19. prof. MVDr. Michal Toropila, PhD.  

- hygiena chovu zvierat a životné prostredie 

20. prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD.  

- veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia 

21. prof. MVDr. Igor Valocký, PhD. 

- veterinárne pôrodníctvo a gynekológia 

22. PharmDr. Tomáš Wolaschka, PhD.   

- farmácia 
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Nečlenovia akademickej obce 

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

správy Slovenskej republiky   

- vnútorné choroby hospodárskych zvierat a farmakológia 

24. prof. MVDr. Štefan Faix, DrSc. – riaditeľ, Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, 

SAV Košice 

- veterinárna morfológia a fyziológia 

25. doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. – rektorka Slovenskej poľnohospodárskej 

univerzity v Nitre 

- krajinárstvo 

26. prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. –  rektor Technickej univerzity vo Zvolene 

- aplikovaná zoológia a poľovníctvo 

27. prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc. – Lekárska fakulta, Univerzity Komenského 

v Bratislave 

- farmácia 

28. prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD., dekan Farmaceutickej fakulty, Univerzity 

Komenského v Bratislave 

- farmácia 

29. prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA – rektor  Veterinární a farmaceutické 

univerzity Brno 

- choroby zvířat zájmových chovů 

30. doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, PhD., MBA – dekanka Farmaceutické fakulty 

Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 

- farmaceutická chémia 

31. prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. – rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach   

- materiály  

32. PharmDr. Vasil Šatnik, PhD. –  člen prezídia Slovenskej lekárnickej komory v 

Bratislave  

- farmácia 

33. MVDr. Silvia Štefáková – prezidentka Komory veterinárnych lekárov SR, Bratislava  

- všeobecné veterinárske lekárstvo 

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA UVLF PRE ŠTUDENTOV 

 

1. prof. MVDr. Zita Faixová, PhD. – predsedníčka, zamestnankyňa od  26. 3. 2015 do 31. 8. 

2019. 

2. MVDr. Martin Tomko, PhD. – zástupca, zamestnanec  od 26. 3. 2015 do 31. 8. 2019. 

predseda, zamestnanec od 1. 9. 2019. 

3. doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD. – tajomník, zamestnanec od 26. 3. 2015 do 31. 8. 2019. 

4. prof MVDr. Alexandra Trbolová, PhD. – tajomník, zástupca od 1. 9. 2019. 

5. prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD. – zástupca, zamestnanec od 1. 9. 2019. 

6. Tomáš Čigarský – člen, študent od 26. 3. 2015 do 29. 5. 2018. 

7. Vladislav Ďurdina –  člen, študent od 26. 3. 2015 do 8. 6. 2018. 

8. Ida Amundsen – člen, študent od 2. 10. 2017 do 18. 6. 2019. 

9. Jaroslav Bučan – člen, študent od 1. 9. 2018. 

10. Pavlína Palušová – člen, študent od 1. 9. 2018. 

11. Caitlin Braham Nicoll – člen, študent od 1. 9. 2019. 
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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 koní  

Klinika prežúvavcov  

Klinika ošípaných  

 

Univerzitná veterinárna nemocnica 

 

Klinika malých zvierat  

Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat  

Centrum aplikovaného výskumu  

Oddelenie riadenia a prevádzky Univerzitnej veterinárnej nemocnice  

- laboratórium klinickej biochémie a hematológie 

 

Vedecké, výskumné a vývojové pracoviská 

 

Národné referenčné laboratórium pre pesticídy 

Spoločné pracovisko IVVL a UVLF pre senzorickú analýzu potravín 

Klinické laboratórium 

Pracovisko analýzy DNA 

 

Informačné a pedagogické pracoviská 

 

Ústav vedeckých informácií a knižnica 

Múzeum histórie veterinárskeho lekárstva UVLF v Košiciach 

Redakcie univerzitných časopisov  

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/90
http://www.uvlf.sk/organizacna-struktura/93
http://www.uvlf.sk/organizacna-struktura/92
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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  

Centrum klinických zručností 

 

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. Jozef Hurný, PhD., súkromný podnikateľ, Humenné, vymenovaný 20. 7. 2015, druhé 

funkčné obdobie 

3. Mgr. Jozef Jurkovič, generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR, vymenovaný 25. 5. 2018, prvé funkčné obdobie 

4. MVDr. Boleslav Lešo, PhD., prednosta Okresného úradu Sobrance, vymenovaný 15. 1. 

2019, prvé funkčné obdobie  

5. MVDr. Anna Ondová, riaditeľka RVPS Košice-mesto, vymenovaná 18. 10. 2018, prvé 

funkčné obdobie 

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

vymenovaný 24. 4. 2015, prvé funkčné obdobie 

 

Členovia správnej rady vymenovaní na návrh rektora UVLF: 

1. Dr. h. c. JUDr. et Ing. Ján Bílek, ekonomicko-právny poradca, vymenovaný 18. 10. 2019, 

štvrté funkčné obdobie  

2. Ing. Milan Dolný, Slovenská obchodná a priemyselná komora, vymenovaný 28. 8. 2014, 

druhé funkčné obdobie – podpredseda 

3. Ing. Stanislav Hreha, PhD., predseda predstavenstva Východoslovenská vodárenská 

spoločnosť, a. s., Košice, vymenovaný 16. 1. 2018, druhé funkčné obdobie 

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

tretie funkčné obdobie – predseda 

5. MVDr. Miroslav Martinček, súkromný podnikateľ, vymenovaný 16. 1. 2018, druhé 

funkčné obdobie  

6. MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu, 

vymenovaný 24. 4. 2015, prvé funkčné obdobie 

 

Člen správnej rady vymenovaný na návrh zamestnaneckej časti akademického senátu: 

1. doc. MVDr. Peter Korim, PhD., vymenovaný 24. 4. 2019, prvé funkčné obdobie 
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Člen správnej rady vymenovaný na návrh študentskej časti akademického senátu: 

1. Dominik Lauko, študent ŠP VVL UVLF, vymenovaný 24. 4. 2018, prvé funkčné obdobie 
 

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 a ochrany osobných údajov 

- Komisia pre e-learning 

- Komisia pre hodnotenie kvality 

- Komisia pre klinickú činnosť 

- Komisia pre mobilitu študentov a učiteľov 

- 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  2019 

 

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 

2019:  
 

Vedenie univerzity: každý týždeň 

Kolégium rektora: 2. 10. 

Vedecká rada:  17. 4., 3. 7., 23. 10., 10. 12.  

Akademický senát: 21. 2., 21. 3.,  9. 5., 26. 9., 17. 10., 21. 11. 

Správna rada:  13. 5., 9. 12.  

 

Významné udalosti:  
 

1. Krst vedeckého časopisu Folia Farmaceutica Cassoviensiae 12. 3. 

 

Dňa 12. 3. 2019 sa v knižnici UVLF v Košiciach uskutočnil slávnostný akt – krst 

nového vedeckého farmaceutického časopisu s názvom Folia Pharmaceutica Cassoviensia. 

Podujatie otvorila rektorka prof. Mojžišová, krstným otcom časopisu bol významný farmaceut 

a historik farmácie a medicíny RNDr. Anton Bartunek, PhD., ktorý spolu s prorektorkou prof. 

Faixovou  oficiálne pokrstil nový 

farmaceutický časopis lekárenskými tabletami. 

Folia Pharmaceutica Cassoviensia je 

vedecký časopis založený v roku 2019 pri 

príležitosti 70. výročia Univerzity 

veterinárskeho lekárstva a farmácie 

v Košiciach. Časopis je vydávaný univerzitou 

štvrťročne a uverejňuje pôvodné štúdie 

prinášajúce najnovšie poznatky 

z farmaceutickej a biomedicínskej oblasti, 

prehľadové články a kazuistiky z lekárenskej 

a klinickej praxe.  

 

2. Inaugurácia rektorky a prorektorov UVLF 25. 3. 

 

Dňa 25. 3. 2019 sa uskutočnila slávnostná inaugurácia rektorky a prorektorov UVLF 

v Košiciach na funkčné obdobie rokov 2019 – 2023. Inaugurácia sa začala príchodom členov 

vedeckej rady, pozvaných akademických funkcionárov vysokých škôl, prorektorov a predsedu 

akademického senátu. Pri zvukoch fanfár nakoniec priviedol pedel do auly rektorku 

univerzity Dr. h. c. prof. MVDr. Janu Mojžišovú, PhD. Úvodca slávnosti doc. MVDr. Oskar 

Nagy, PhD., potom predniesol otvárací príhovor, v ktorom privítal akademických 

funkcionárov národných a zahraničných univerzít, zástupcov samosprávy, politického 

a spoločenského života, profesijne blízkych organizácií, členov správnej rady a vedeckej rady 

a akademického senátu univerzity, a všetkých  pozvaných prítomných hostí. Na tejto 

akademickej slávnosti sa v aule našej univerzity zišlo 25 rektorov, prorektorov a dekanov zo 
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slovenských, ale aj zahraničných univerzít. Inaugurácie sa tiež zúčastnili aj emeritní rektori 

univerzity Dr. h. c. prof. MVDr. Dušan Magic, PhD., a Dr. h. c. prof. MVDr. Rudolf Cabadaj, 

PhD. Medzi čestnými hosťami boli Ing. Jaroslav Polaček, primátor mesta Košice, 

podpredseda Košického samosprávneho kraja Daniel Rusnák, František Kašický, veľvyslanec 

s osobitným poslaním Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti SR, Ing. 

Norbert Kurilla, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR, ústredný riaditeľ 

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

Komory veterinárnych lekárov SR MVDr. Silvia Štefáková, prezident Slovenskej lekárnickej 

komory PharmDr. Ondrej Sukeľ či MVDr. Radka Vaňousová, prezidentka Komory 

veterinárních lékařů České republiky. 

Úvodca doc. Nagy po privítaní vyzval predsedu akademického senátu doc. MVDr. 

Petra Lazára, PhD., aby vyhlásil výsledky volieb a inauguroval Dr. h. c. prof. MVDr. Janu 

Mojžišovú, PhD., za rektorku UVLF v Košiciach v jej druhom funkčnom období. Tá po 

prijatí insígnií zložila oficiálny rektorský sľub, ktorý zakončila slávnostným „Spondeo“ 

a následne inaugurovala prorektorov univerzity na funkčné obdobie rokov 2019 – 2023, 

menovite prorektora pre vzdelávanie MVDr. Martina Tomka, PhD., prorektora pre vedecko-

výskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. MVDr. Juraja Pistla, PhD., prorektora pre 

rozvoj školy a hodnotenie kvality prof. MVDr. Jozefa Nagya, PhD., prorektorku pre 

medzinárodné vzťahy a internacionalizáciu prof. MVDr. Zitu Faixovú, PhD., a prof. MVDr. 

Alexandru Trbolovú, PhD., prorektorku pre klinickú činnosť a styk s praxou.  

Po ukončení inaugurácie nasledoval už tradičný slávnostný príhovor rektorky, po 

ktorom vystúpili aj ďalší  hostia, rektori a prorektori univerzít.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3. Prevzatie Ceny mesta Košice pre UVLF v Košiciach  7. 5. 

 

UVLF v Košiciach bola udelená Cena mesta 

Košice za medzinárodne uznávanú kvalitu 

poskytovaného vzdelávania v jedinečnej oblasti 

starostlivosti o zdravie zvierat i zdravie ľudí 

a príspevok k rozvoju komunitného života mesta 

Košice počas svojej sedemdesiatročnej histórie. Dňa 

7. mája 2019  prevzala toto ocenenie z rúk primátora 

mesta Košice Jaroslava Polačeka rektorka univerzity 

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., 

v Historickej radnici počas slávnostného ceremoniálu 

konaného pri príležitosti Dňa mesta Košice.  
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4. Promócie 26. – 27. 6. 

 

5. Zlatá promócia 11. 9. 

 

Zlatá promócia 2019 sa 11. 9. 2019 konala už po pätnástykrát. Privítali sme našich 

absolventov, ktorí pred päťdesiatimi rokmi, teda v čase pripomínania si 20. výročia založenia 

školy, prevzali vysokoškolské diplomy. Vtedy ich bolo spolu 78 absolventov, v tento deň si 

ich prišlo prevziať zlatý diplom 28. Po príhovore rektorky prof. Mojžišovej, ktorá vysoko 

ocenila všetku namáhavú prácu, ktorou zlatí promoventi naplnili svoj dlhý profesionálny život  

po skončení štúdií, nasledoval  príhovor zástupcu zlatých promoventov, ktorým bol MVDr. 

Ivan Seidl. Aj ďalší program pokračoval v tradičnom duchu vrátane spoločnej fotografie pred 

Ardom. 

 

6. Slávnostné zasadnutie akademickej obce pri príležitosti 70. výročia založenia školy v 

Dome umenia 16. 9. 

 

Slávnostným zasadnutím 

akademickej obce 16. 9. 2019 si 

UVLF v Košiciach pripomenula 

70. výročie svojho vzniku. 

V košickom Dome umenia sa pri 

tejto príležitosti stretli 

predstavitelia slovenských 

i zahraničných univerzít, 

zástupcovia samosprávy, štátnej 

správy, kultúrneho, spoločenského 

a hospodárskeho života. Na 

slávnostnom zasadnutí 

akademickej obce pozdravili jej 

zamestnancov, absolventov, 

študentov i priaznivcov viaceré osobnosti. Rektor Veterinárnej a farmaceutickej univerzity 

Brno Alois Nečas, vedúci Kancelárie prezidenta Štefan Rozkopál, veľvyslanec s osobitným 

poslaním pre granty Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho 

a Švajčiarskeho finančného mechanizmu František Kašický, štátny tajomník Ministerstva 



17 

 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriel Csicsai, štátna tajomníčka Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmanová, viceprezident Slovenskej rektorskej 

konferencie Pavol Sovák, primátor mesta Košice Jaroslav Polaček, ústredný riaditeľ štátnej 

veterinárnej a potravinovej správy SR Jozef Bíreš, prezidentka Komory veterinárnych lekárov 

SR Silvia Štefáková, vedúci Fakulty biologických vied a akvakultúry Nord University Bodø 

Jarle Jorgensen a rektor Národnej poľnohospodárskej univerzity Bila Cerkva Anatolij 

Danylenko.   

Svojou účasťou význam a miesto univerzity v slovenskom i európskom meradle 

podporili aj ďalší predstavitelia akademických inštitúcií. Rektorka UVLF Jana Mojžišová 

v príhovore pripomenula historické súvislosti, ktoré stáli pri konštituovaní jedinej vysokej 

školy svojho druhu u nás i jej súčasnosť. Zdôraznila, že už sedem desaťročí spoluvytvára 

obraz východného Slovenska ako regiónu s kvalitným odborným, vedeckým a pedagogickým 

zázemím, no zároveň ho úzko a pevne spája s európskym vzdelávacím a výskumným 

priestorom. Má stabilné miesto v systéme nášho vysokoškolského vzdelávania a podarilo sa 

jej dosiahnuť významný úspech na európskej úrovni.  

Prorektor  Jozef Nagy, ktorý slávnostné zasadnutie akademickej obce viedol, pozval 

potom na pódium kolegov, ktorí v uplynulom roku vynikli kvalitou svojej publikačnej 

činnosti. Tak ako to bolo zvykom v uplynulých rokoch počas otvorenia nového akademického 

roku, za najvyšší počet publikácií v karentovaných časopisoch a v časopisoch evidovaných 

v databázach WoS a SCOPUS rektorka udelila ocenenie RNDr. Terézii Švajlenke 

Pošivákovej, PhD., z ústavu hygieny zvierat a životného prostredia, za publikáciu v časopise 

s najvyšším impakt faktorom udelila ocenenie RNDr. Lucii Váhovskej, PhD.,  z ústavu 

biochémie, ktorá dvakrát publikovala v časopise s impakt faktorom 8,678. Tretie ocenenie 

za dosiahnutie najvyššieho počtu ohlasov – 149 – udelila rektorka prof. Ing. Štefanovi 

Vilčekovi, DrSc., z ústavu epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny.  

Univerzita vydala pri príležitosti jubilea pamätnú medailu. Na slávnostnom zasadnutí 

akademickej obce odovzdala rektorka Jana Mojžišová pamätné medaily vybraným partnerom 

z externého prostredia ako výraz ocenenia a uznania za plodnú spoluprácu a významný prínos 

pre rozvoj vysokoškolského vzdelávania a vedy.  

 

7. Uvítanie do života knihy Zloženie potravín a potravinových surovín 18. 9. 

 

8. Odovzdávanie PhD. diplomov 8. 10. 

 

9. Imatrikulácia 25. 10. 

 

10. Výskumne a technicky orientované univerzity podpísali inovovanú zmluvu 

o Združení V7 2. 12.  

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, 

Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Žilinská 

univerzita v Žiline, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Univerzita 

veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach podpísali v pondelok 2. 12. 2019 v Bratislave 

inovovanú Zmluvu o združení výskumne a technicky orientovaných univerzít Slovenskej 

republiky tzv. „Združenie V7“. Združenie je otvorené a bude otvorené pre subjekty, ktoré 

disponujú špičkovou vedeckovýskumnou infraštruktúrou reprezentovanou univerzitnými 

vedeckými parkami a centrami excelentnosti s vytvorenými podmienkami pre rozvoj inovácií 

a transfer poznatkov vedeckého výskumu do praxe; majú významný podiel na publikáciách 

slovenských výskumníkov v časopisoch registrovaných v renomovaných databázach; 
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poskytujú kvalitné, vedecky zamerané doktorandské štúdium a dôstojne reprezentujú 

slovenské vysoké školy v renomovaných rankingových agentúrach. 

 

11. Otvorenie laboratória hygieny a technológie mlieka 9. 12.  

 

Nové laboratórium hygieny a technológie 

mlieka otvorili  9. 12. 2019 v ústave hygieny 

a technológie mlieka na katedre hygieny 

a technológie potravín UVLF. Prostriedky na 

modernizáciu laboratória získala univerzita 

z účelových finančných prostriedkov 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

SR v rámci rozvojových projektov na podporu 

vysokých škôl pri napĺňaní ich dlhodobých 

zámerov. Celkové náklady na modernizáciu boli 

67 791 eur. Ministerstvo školstva poskytlo sumu 

64 883 eur, rozdiel dofinancovala univerzita z 

vlastných zdrojov. 

Projekt nazvaný Inovácia vo vzdelávaní 

na UVLF v Košiciach, s ktorým sa škola 

uchádzala o finančné prostriedky, vychádzal z 

aktuálnych potrieb, ktoré sú definované v 

dlhodobom zámere rozvoja univerzity na roky 

2018 – 2023. Projekt zahŕňa dve aktivity: 

nadstavbu centra klinických zručností a 

modernizáciu laboratória hygieny a technológie 

mlieka. 

 

12. Odhalenie busty prof. MVDr. Petra Popeska, DrSc. 10. 12. 

 

V areáli pred starou anatomickou posluchárňou bola 10. 12. 2019  slávnostne odhalená 

busta svetovo uznávaného veterinárneho anatóma profesora Petra Popeska, ktorého trojdielny 

Atlas topografickej anatómie hospodárskych zvierat patrí k najlepším dielam vo svetovej 

veterinárnej medicíne. Busta je dielom sochára Daniela Tatarku. Odhalenie busty bolo jedným 

z podujatí, ktoré sprevádzali 70. výročie vzniku univerzity. Slávnostný akt uviedla rektorka 

UVLF Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. Na slávnosti sa zúčastnili členovia 

Vedeckej rady UVLF i zamestnanci 

univerzity, predovšetkým tí, ktorá si na 

pána profesora pamätajú ako jeho 

študenti a neskôr aj kolegovia 

a spolupracovníci. Za všetkých svoju 

úctu a vďaku vyjadril prof. MVDr. Ján 

Danko, PhD., z katedry anatómie, 

histológie a fyziológie, ktorý 

v príhovore ako jeho žiak, 

spolupracovník, nástupca a nasledovník, 

ocenil predovšetkým hĺbku jeho 

osobnosti, charizmy a charakteru.  
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13. Odhalenie portrétov emeritných rektorov 16. 12. 

 

Dňa 16. decembra 1949 bola zákonom č. 1/1950 Sb. n. SNR  zriadená Vysoká škola 

veterinárska v Košiciach, dnešná Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie. Zákon mal 

účinnosť od študijného roku 1949/1950 a legislatívne tak potvrdil fungovanie jedinej 

inštitúcie svojho druhu na Slovensku, ktorá zapísala prvých študentov 1. ročníka už 3. októbra 

1949. Bolo ich 105, z toho jedna žena. Za prvého rektora bol 12. októbra vymenovaný prof. 

MVDr. Ján Hovorka, ktorý stál aj na čele prípravného výboru a za mimoriadne krátky čas od 

19. júla 1949 s úzkou skupinou spolupracovníkov vybudoval základy fungujúcej inštitúcie.  

Univerzita si po celý rok 

sériou podujatí pripomínala 70 

rokov existencie. V pondelok 

16. decembra 2019 v zasadacej 

miestnosti rektorátu odhalila 

rektorka UVLF Dr. h. c. prof. 

MVDr. Jana Mojžišová, PhD. 

galériu umeleckých portrétov 

emeritných rektorov. Svedkami 

tohto aktu boli bývalí rektori 

i prorektori a dlhoroční 

zamestnanci v riadiacich 

pozíciách, ktorí prijali pozvanie 

na malú slávnosť v spoločnosti 

členov aktuálneho vedenia 

univerzity.  

Obrazy ôsmich rektorov a dekanov (z čias, keď bola škola súčasťou nitrianskej 

vysokej školy) vytvoril akademický maliar doc. Stanislav Bubán. Na olejomaľbách sú 

akademik Ján Hovorka (rektor 1949 – 1952), prof. MVDr. Tomáš Gdovin (dekan 1952 – 

1959), akademik Jaroslav Otto Vrtiak (dekan 1959 – 1963, rektor 1972 - 1988), prof. MVDr. 

Ján Lazar (dekan 1963 – 1969, rektor 1969 - 1972), prof. MVDr. František Lešnik, DrSc. 

(rektor 1988 - 1989), Dr. h. c. prof. MVDr. Dušan Magic, PhD. (rektor 1990 – 1991, 1997 – 

2000), Dr. h. c. prof. MVDr. Rudolf Cabadaj, PhD. (rektor 1991 – 1997, 2000 - 2007) a prof. 

MVDr. Emil Pilipčinec, PhD. (rektor 2007 –  2011, 2011 – 2015).  

 

Významné návštevy: 

 

1. Návšteva študentov z Bodø 2. 4. 

 

2. Návšteva študentov z Louisiana State University  13. – 18. 4. 

 

V dňoch 13. –  18. apríla 2019 univerzita privítala na svojej akademickej pôde 

študentky a pedagogičky z Louisiana State University (LSU), College of Agriculture.  Osem 

študentiek študijného programu náuka o živočíchoch poskytovaného na LSU spolu s Dr. 

Cathy Williams, Dr. Eirin Oberhaus a výskumníčkou v oblasti entomológie Dr. Kirsten Healy 

prišlo do Košíc na stáž pripravenú na klinikách a v účelových zariadeniach UVLF 

v Košiciach. 

Študentky z Louisiany získavali počas stáže pod dohľadom pedagógov UVLF prax 

a klinické zručnosti potrebné pre výkon veterinárnej profesie. Špeciálny program bol 

pripravený pre Dr. Kirsten Healy, ktorá absolvovala niekoľko stretnutí s odborníkmi z UVLF 

v Košiciach, ktorých vedecké oblasti súvisia s entomológiou. Podpísané Memorandum o 
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porozumení medzi UVLF v Košiciach a medzi Louisiana State University a úspešne 

ukončená klinická prax študentiek môžu v budúcnosti viesť k plodnej spolupráci medzi 

slovenskou a americkou vzdelávacou inštitúciou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Návšteva nórskeho veľvyslanca 26. 6. 

 

V dňoch 26. a 27. júna 2019 sa v historickej budove Štátneho divadla v Košiciach 

uskutočnili promočné akty absolventov všetkých študijných programov. Na promócie 

študentov študujúcich v anglickom jazyku prijali pozvanie dokonca aj veľvyslanec Nórskeho 

kráľovstva v Slovenskej republike J. E. Terje Theodor Nervik s manželkou a honorárna 

konzulka Slovenskej republiky v Calgary MVDr. Eva Hadzima. 
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4. Návšteva  honorárnej konzulky SR v Calgary 28. 6. 

 

Honorárna konzulka Slovenskej republiky v Calgary MVDr. Eva Hadzima, po tom, 

ako sa zúčastnila promócie absolventov ŠP generaly veterinary medicine v Štátnom divadle 

Košice navštívila univerzitu za účelom komunikácie možností rozvoja vzájomnej spolupráce.  

 

5. Návšteva konzula Írskej republiky  16. 10. 

 

Dňa 16. októbra 2019 navštívil UVLF írsky konzul Conor McDonagh. Len krátko po 

svojom menovaní za zástupcu vedúceho misie na Veľvyslanectve Írska v Bratislave navštívil 

našu univerzitu, na ktorej 

v súčasnosti študuje 

všeobecné veterinárske 

lekárstvo v anglickom jazyku 

početná komunita írskych 

študentov. Záujem študentov 

z tejto ostrovnej krajiny 

o našu univerzitu pretrváva už 

dlhé roky, v tomto 

akademickom roku ich počet 

ešte vzrástol na tridsať päť. 

Aj preto sú kontakty 

univerzity s najvyššími 

diplomatickými zástupcami 

Írska na Slovensku dlhoročné 

a intenzívne.  

 

6. Stretnutie farmaceutických škôl SR a ČR na UVLF 7. – 9. 11. 

 

Účasť univerzity na významných medzinárodných podujatiach: 

 

1. Výročná konferencia Európskej asociácie univerzít 2019 

 

2. EAFP Európskej asociácie farmaceutických fakúlt (EAFP – European Association of 

Faculties of Pharmacy). 15. – 17. 5.  

 

3. VetNEST Záhreb 17. 4. 

 

4. Medzinárodná konferencia NordGlobal 2019 v Bodø 21. – 22. 5. 

 

Pod záštitou Nord University v Bodo a UVLF v Košiciach sa v dňoch 21. – 22. mája 

2019 v Bodø (Nórsko) konala 2. medzinárodná spoločná konferencia o globálnych zmenách. 

Nosnou témou konferencie bola Kvalita života vo veku globálnych zmien. Slovenskú 

republiku na konferencii zastupovala veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Nórskom 

kráľovstve J. E. Denisa Frelichová, ktorá konferenciu aj otvárala. Za UVLF v Košiciach sa na 

konferencii zúčastnili prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., MVDr. 

Martin Tomko, PhD., doc. MVDr. Alica Kočišová, PhD., a doc. MVDr. Daniela Takáčová, 

PhD. Odborný program konferencie zastrešoval rôzne oblasti a témy prednášok boli 

prezentované v štyroch sekciách: Zodpovedná výroba potravín a globálne zmeny,  Jedno 

zdravie,  Bio-hospodárstvo/Urbanizácia a Budúcnosť energií.  
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Za UVLF v Košiciach s prednáškami vystúpili prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., na 

tému Globálne zmeny – bezpečnosť potravín, doc. MVDr. Alica Kočišová, PhD., informovala 

prítomných o vplyve klimatických zmien na populáciu pakomárikov na Slovensku a  

problematike vplyvu klimatických zmien na prežívanie transportovaných zvierat sa venovala 

doc. MVDr. Daniela Takáčová, PhD. 3. medzinárodná spoločná konferencia o globálnych 

zmenách a ich dopade na zdravie ľudí, zvierat a životné prostredie je naplánovaná  na rok 

2021 a opäť by sa mala uskutočniť v Košiciach na Slovensku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. EAEVE Záhreb 30. 5. 

 

6. Výročný míting Vyšehradskej univerzitnej asociácie na pôde UVLF 

 

V rámci osláv 70. výročia založenia UVLF v Košiciach sa na jej pôde v dňoch 19. – 

20. septembra 2019 uskutočnilo výročné zhromaždenie Vyšehradskej univerzitnej asociácie 

(Visegrad University Association – VUA) v Košiciach, na ktorom sa zúčastnilo 28 

reprezentantov univerzít z ôsmich krajín združených v asociácii (ČR, Ukrajina, Chorvátsko, 

Maďarsko, Poľsko, Rusko, USA a SR). Našu univerzitu zastupovala rektorka UVLF Dr. h. c. 

prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., prorektorka  prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., a prorektor 

prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD. 

 

7. Okrúhly stôl Ako implementovať koncept One health –  Jedno zdravie do 

pregraduálneho vzdelávania,  Varšava 4. 12.  

 

Ako implementovať koncept Jedno zdravie do medicínskeho pregraduálneho 

vzdelávania bola hlavná téma diskusie okolo okrúhleho stola, ktorá sa konala 4. decembra 

2019 na pôde Poľskej komory lekárov a zubárov vo Varšave pod záštitou Európskej 

veterinárnej federácie (FVE) a ďalších medzinárodných organizácií reprezentujúcich 

humánnych a veterinárnych lekárov, zubárov, farmaceutov a ich študentské organizácie.  Na 

tomto podujatí sa zúčastnilo viac ako 50 účastníkov z Českej republiky, Maďarska, Poľska 

a Slovenska. 

 Hlavným cieľom bola výmena skúseností a význam rozvoja kultúry Jedno zdravie 

(One health Culture) v univerzitnom prostredí. Workshop bol rozdelený do dvoch sekcií, kde 

sa diskutovalo,  prečo je koncept One health dôležitý a ako ho implementovať do 

pregraduálneho vzdelávania. V rámci sekcie Implementácia konceptu One health do 
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vzdelávania  na pozvanie FVE prezentovala skúsenosti z našej univerzity v tejto oblasti 

rektorka prof. Mojžišová.   

 

Významné vedecko-odborné podujatia: 

 

1. Stretnutie vedenia s členmi prezídia KVL 26. 3.    

 

2. Svetový deň veterinárnej medicíny – bezplatné poradenstvo pre verejnosť 30. 4. 

 

V roku 2001 Svetová veterinárna asociácia (World Veterinary Association) ustanovila 

30. apríl za Svetový veterinárny deň. Cieľom Svetového veterinárneho dňa je propagácia 

veterinárnej profesie, zlepšenie welfare zvierat a ľudí, životného prostredia, potravinovej 

bezpečnosti, spôsobov prepravy zvierat a nakladania so zvieratami. Aj na našej univerzite sme 

si pripomenuli tento deň  bezplatnými poradenskými službami pre majiteľov spoločenských 

zvierat.  

Podujatie bolo zorganizované dňa 30. 4. 2019 v čase od 14. do 16. hodiny. Pre 

návštevníkov a záujemcov boli pripravené nielen drobné upomienkové darčeky, ale aj 

odborné letáčiky ohľadom správnej 

starostlivosti o zdravie svojich miláčikov. 

Odbornú garanciu nad akciou prevzali naši 

doktorandi z kliniky malých zvierat, z oboch 

oddelení – MVDr. Martina Takáčová a MVDr. 

Adriana Szarková z oddelenia vnútorných 

chorôb,  MVDr. Mária Lapšanská a MVDr. 

Kristína Huňáková z oddelenia chirurgie, 

ortopédie, reprodukcie a röntgenológie. Do 

stánku prichádzali nielen majitelia zvierat, ale 

aj naši študenti. Naši lekári im odpovedali na 

všetky otázky a tiež poskytovali kontakt na 

pohotovostnú linku v UVN.  

 

3. Konferencia  Škola – veda – prax  17. – 18. 9. 

 

Súčasťou série podujatí k 70. výročiu založenia  vysokej školy bola aj medzinárodná 

odborná konferencia ŠKOLA – VEDA – PRAX. Na príprave dvojdňovej konferencie (17. – 

18. septembra 2019) sa spolu s UVLF pod vedením predsedníčky organizačného výboru 

konferencie, prorektorky prof. Alexandry Trbolovej podieľala aj Štátna veterinárna a 

potravinová správa SR, Komora 

veterinárnych lekárov SR a Slovenská 

lekárnická komora. Cieľom konferencie bolo 

prezentovať najnovšie poznatky, výsledky 

výskumov a grantových úloh, klinických 

štúdií a rôznych ďalších foriem výskumu, na 

ktorých odborníci pracovali v uplynulých 

rokoch. Po prvýkrát organizovala univerzita 

takúto konferenciu pri jubileu pred desiatimi 

rokmi. O najnovšie poznatky prejavilo 

pozornosť vyše 250 účastníkov zo Slovenska 

i zahraničia a ďalšie desiatky študentov 

univerzity. 
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Konferencia bola určená vedeckým pracovníkom, pedagógom, veterinárnym lekárom, 

pracovníkom štátnej veterinárnej správy, farmaceutom i študentom. Najnovšie výsledky 

výskumov prezentovali medzinárodne uznávaní špecialisti. Výsledky  práce vo forme 

prednášok, abstraktov i posterov prezentovali aj pedagogicko-vedeckí a vedeckí pracovníci 

univerzity. Veterinárska i farmaceutická odborná obec sa s poznatkami môže zoznámiť 

prostredníctvom zborníka, ktorý bol z konferencie pripravený. Odborníci o aktuálnej 

problematike hovorili v šiestich sekciách: choroby spoločenských zvierat, choroby exotických 

zvierat, choroby koní, choroby hospodárskych zvierat, farmácia a v spoločnej sekcii hygiena 

a technológia potravín, infekčné a parazitárne choroby, hygiena chovu zvierat a životného 

prostredia, verejné veterinárske lekárstvo.  

 

4. Noc výskumníkov 27. 9.  

 

5. Medzinárodná herpetologická konferencia Eurovenom 2019 27. – 28. 9. 

 

Prvá komplexná konferencia zameraná na herpetológiu, vedu zaoberajúcu sa štúdiom 

plazov, sa konala 27. a 28. septembra 2019 na UVLF ako súčasť podujatí k 70. výročiu jej 

založenia. Konferencia počas dvoch dní priniesla prednášky špičkových odborníkov z celého 

sveta. Prezentované boli výsledky vedeckého výskumu, ale i skúsenosti z praxe či pozorovaní  

v divokej prírode. Príspevky boli členené na tri hlavné okruhy – problematika jedov a  

jedovatých plazov, veterinárna medicína plazov a všeobecná herpetológia. Vedeckými 

partnermi konferencie boli UVLF v Košiciach, UK v Bratislave, UPJŠ v Košiciach, KVL SR 

a ŠVPS SR. O výber a pozvanie špičkových svetových odborníkov sa postarali členovia 

organizačného výboru Milan Oselský (Herpetolog.sk), Miloš Halán (UVLF) a Ray Morgan 

(African Society of Venimology).  

Podľa MVDr. Miloša Halána, PhD., z Katedry epizootológie a parazitológie UVLF 

bolo cieľom konferencie  urobiť osvetu a priblížiť oblasť zoológie, ktorá sa venuje plazom. 

Zároveň aj odštartovať spoluprácu 

s medzinárodne uznávanými 

odborníkmi a dať šancu študentom 

i záujemcom  vypočuť si popredných 

expertov, ktorí sa venujú jedovatým 

hadom, veterinárnej medicíne, ale aj 

biológii a chovu plazov. Tieto oblasti 

záujmu sú väčšinou oddelené, 

konferencia ich mala za cieľ spojiť 

a pozrieť sa na problematiku plazov 

komplexne, z viacerých odborných 

stránok. 

 

 

6. Seminár doktorandov 14. – 15. 11. 

 

Významné spoločenské a športové podujatia: 

 

1. Deň otvorených dverí 23. 1. 

 

2. Maškarný ples 25. 1. 

 

3. Bowlingový turnaj O pohár akademického senátu 29. 1.  
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4. Deň narcisov 11. 4. 

 

5. Otvorenie poľovníckej sezóny 2. 5. 

 

6. Súťaž  troch univerzít v poľovníckej streľbe  O pohár rektorov 15. 5. 

 

     Pri príležitosti   70. výročia začiatku veterinárskeho vzdelávania na Slovensku UVLF 

zorganizovala súťaž v poľovníckej streľbe O pohár rektorov  troch slovenských univerzít, na 

ktorých sa vyučuje disciplína poľovníctvo, a sú to Slovenská poľnohospodárska univerzita 

v Nitre, Technická univerzita vo Zvolene  a Univerzita  veterinárskeho lekárstva a farmácie 

v Košiciach.  Úvodný 1. ročník  podujatia, ktoré sa  uskutočnilo  3. mája 2019 na strelnici 

v Nižnej Hutke (okres Košice-okolie) za účasti tímov všetkých  troch univerzít, otvorila 

príhovorom rektorka UVLF V Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. 

Jednotlivé univerzity reprezentovali 7-členné súťažné družstvá zložené z 3 zamestnancov –  

učiteľov, 3 študentov a 1 študentky. Súťažilo sa najskôr v  streľbe malokalibrovkou bez 

streleckej optiky na bežiaci terč líšky na vzdialenosť 50 m v stoji, bez opory (10 rán, 

maximum 100 bodov) a potom nasledovala broková streľba na  oblúkovom strelišti (10 

asfaltových terčov, max. 100 bodov). Dosiahnuté výsledky sa spočítali a konečný počet bodov 

stanovil poradie súťažiacich, pričom pri 

rovnosti bodov sa zohľadnil vyšší počet 

dosiahnutých 10 bodových zásahov pri 

guľovej streľbe. Výsledky súťaženia priniesli 

najviac radosti usporiadateľskej univerzite, 

ktorá okrem iných kategórií zvíťazila aj v 

hlavnej  súťaži univerzitných tímov a získala 

Putovný pohár s výsledkom 904 bodov (prof. 

J. Ciberej, doc. P. Lazár, MVDr. L. Molnár, 

D. Lauko, M. Žaťko, J. Lazár a I. Kyselicová) 

pred  SPU v  Nitre (770 bodov) a TU vo 

Zvolene (752 bodov).  

 

7. Majáles 28. 5.  

 

8. Dobrovoľnícka brigáda v jazdeckom areáli 22. 6. 

 

9. Jazdecké preteky o Košický pohár 7. 9. 

 

10. Záhradná slávnosť pri príležitosti 70. výročia založenia školy 17. 9. 

 

Príjemné počasie neskorého leta sprevádzalo 

záhradnú slávnosť, na ktorú v utorok 17. septembra 

2019 po 15. hodine pozvala rektorka UVLF všetkých 

zamestnancov i študentov univerzity. Organizátori 

využili centrálny priestor areálu a slávnosť situovali na 

námestie okolo sochy Arda. Stánky postavili na 

susedných trávnatých plochách medzi pavilónmi, čo 

vytvorilo veľmi príjemnú atmosféru, v ktorej si všetci 

vychutnali dobré jedlo i možnosť stráviť čas 

v spoločnosti kolegov. Svojimi gastronomickými 

schopnosťami sa blysli študenti, členovia záujmových 
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klubov, ktorí pripravili zaujímavú ponuku jedál od gulášu cez zdravú kuchyňu až po 

výnimočné dezerty. Do spevu hrala a dobrú náladu robila študentská kapela Bačova slina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Hubertova jazda 24. 10.  

 

12. Oslavy 17. novembra na UVLF i v rámci mesta 19. 11.  

 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácia v Košiciach v spolupráci s Technickou 

univerzitou Košice a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika pripravili sériu spoločných podujatí 

k Medzinárodnému dňu študentstva a Dňu boja za slobodu a demokraciu. Uskutočnili sa 19. 

novembra pod spoločným názvom Deň košických študentov od 1989 do 2019. V rámci tohto 

spoločného podujatia sa uskutočnilo slávnostné prijatie vybraných študentov a ich ocenenie 

na Rektoráte UPJŠ.   

Študenti UVLF pripravili 

vlastné spomienkové podujatie 

v utorok 19. novembra pod názvom 

Späť v čase v centrálnej zóne 

univerzitného areálu pri bronzovej 

soche koňa Arda. Chceli priblížiť 

atmosféru novembrových udalostí 

roku 1989 na vtedajšej Vysokej 

školy veterinárskej. Veľkoplošné 

postery nazvané Spomienky na 

súčasnosť boli vystavené na námestíčku okolo sochy Arda. Vo videoprojekciách na 

novembrové udalosti spomínali niektorí pedagógovia a zamestnanci školy. Bufet 

Koruna priniesol repliku kedysi najväčšieho bufetu v ČSSR, aj keď len v symbolickej podobe. 

Členovia Klubu Hygiena Alimentorum sa postarali o bufetovú retro klasiku, tradičnú chuť 

pridala aj ochutnávka študentských raňajok včerajšia aj dneška – tresky. V debate s priamymi 

účastníkmi Nežnej revolúcie z akademickej obce Vysokej školy veterinárskej spoznali 

študenti niektorých Hrdinov doby, ktorí sa podelili o svoje spomienky na pohnuté časy. 

Plamienok vďaky sa rozhorel uprostred areálu univerzity ako symbol spomienky. Členovia 

Včelárskeho klubu prispeli k atmosfére slávnosti vlastnoručne vyrobenými sviečkami 

z včelieho vosku. Študenti si mohli vlastnú sviečku aj sami vyrobiť a zapáliť. Do prípravy 

podujatia na UVLF sa zapojili členovia študentských záujmových zoskupení: Kynologický 

klub, Klub poľovníckej kynológie, Kynologický klub DARCO, Aqua-Terra klub, 

Chovateľský klub, IVSA (Medzinárodné združenie veterinárnych študentov), Flóra klub, 

Klub chovateľov malých cicavcov a exotických vtákov, Mineralogický klub, Spolok 

košických študentov farmácie, Včelársky klub a Klub Hygiena alimentorum. Študenti 

pripravili aj odznaky so symbolom Nežnej revolúcie, štrngalo sa kľúčmi, debatovalo. 
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Symbolicky potom položili kyticu za dnešných študentov i zamestnancov pri pamätnej tabuli 

Nežnej revolúcie v centre mesta.  

Od 17. hodiny sa potom v Steel aréne začal ligový hokejový zápas, ktorý hokejový klub 

HC Košice pripravil spoločne s univerzitami ako príspevok k oslavám Dňa študentstva. 

Sprievodný program s atraktívnymi súťažami si užili hokejoví fanúšikovia i študenti. Od 20. 

hodiny si potom študenti užili koncert skupiny NO NAME v aule Lekárskej fakulty UPJŠ.  

 

13. Mikuláš 7. 12. 

 

14. Vianočný koncert spojený s udelením medailí oceneným jednotlivom a kolektívom 

UVLF pri príležitosti 70. výročia 19. 12. 

 

Významné výsledky výskumnej činnosti  

 

Medzi významné výsledky výskumnej činnosti v roku 2019 sú zaradené vedecké 

monografie  vydané v domácich vydavateľstvách a kapitoly v monografiách vydaných 

v zahraničných vydavateľstvách InTech, IntechOpen, Springer a CRC PRESS ako aj vedecké 

práce s IF  3. 

 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

AAB01   HERICH, Róbert. Analýza účinkov probiotík - rozhodujúci faktor ich efektivneho 

použitia. Rec. Zuzana Ševčíková, Ľudmila Tkáčiková. 1. vydanie. Košice: UVLF, 

2019. 64 s. ISBN 978-80-8077-623-7. 

AAB02  ONDREJKOVÁ, Anna. Antirabické vakcíny - súčasnosť a perspektívy. Rec. Mária 

Goldová, Peter Reichel. 1. vyd. Košice: UVLF, 2019. 70 s. ISBN 978-80-8077-624-

4. 

AAB03 MARCINČÁK, Slavomír - ČERTÍK, Milan - MARCINČÁKOVÁ, Dana. Vplyv 

aditív prírodného pôvodu vo výžive brojlerov na kvalitu a bezpečnosť tukov 

produkovaného mäsa. Rec. Jozef Golian, Stanislav Kračmár. 1. vyd. Košice: UVLF, 

2019. 109 s. ISBN 978-80-8077-627-5. 

AAB04   SÜLI, Judit - SOBEKOVÁ, Anna - BUJDOŠOVÁ, Zuzana - HRUŠKOVÁ, Tatiana. 

Zloženie potravín a potravinových surovín. Rec. Lenka Vorlová, Bohuslava 

Tremlová. 1. vyd. Martin: Osveta, 2019. 588 s. ISBN 978-80-8063-475-9. 

AAB05   KOČIŠOVÁ, Alica. Vplyv globálnych zmien na výskyt a rozširovanie hmyzom 

prenášaných patogénov. Rec. Jozef Bíreš, Juraj Pistl. 1. vyd. Košice: UVLF v 

Košiciach, 2019. 91 s. ISBN 978-80-8077-648-0. 

AAB06   POPELKA, Peter - MUDROŇOVÁ, Dagmar - KOŠČOVÁ, Jana - 

FEČKANINOVÁ, Adriana - CINGEĽOVÁ MARUŠČÁKOVÁ, Ivana. Význam 

probiotických baktérií v akvakultúre pstruha dúhového (Oncorhynchus mykiss). Rec. 

Viola Strompfová, Rudolf Žitňan. 1. vyd. Košice: UVLF v Košiciach, 2019. 166 s. 

ISBN 978-80-8077-650-3. 

AAB07   VILČEK, Štefan - PISTL, Juraj - MOJŽIŠOVÁ, Jana. Bovinná vírusová hnačka - 

ozdravovacie programy, princípy a praktické skúsenosti. Rec. Štefan Švrček, 

Vladimír Celer. 1. vyd. Košice: UVLF v Košiciach, 2019. 153 s. ISBN 978-80-

8077-653-4. 

AAB08   TAKÁČOVÁ, Daniela - HEČKO, Roman - BUGARSKÝ, Andrej - KORIM, Peter - 

LEGÁTH, Jaroslav - NAGYOVÁ, Alena. Týranie zvierat - vážny spoločenský 

problém. Rec. Jozef Bíreš, Tibor Seman, Miloš Mašlej. 1. vyd. Košice: UVLF v 

Košiciach, 2019. 306 s. ISBN 978-80-8077-651-0. 
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ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 

ABC01   BOMBA, Alojz - NEMCOVÁ, Radomíra - STROJNÝ, Ladislav - MUDROŇOVÁ, 

Dagmar. The Use of Probiotics in Nutrition and Disease Prevention in Farm 

Animals. In Lactic Acid Bacteria : Microbiological and Functional Aspects. 5. vyd. 

- Boca Raton: CRC Press, 2019. ISBN 978-0-8153-6648-5, s. 579-607. 

ABC02   MAĎAR, Marián - KAČÍROVÁ, Jana - STYKOVÁ, Eva - MAĎAROVÁ, 

Michaela - NEMCOVÁ, Radomíra. Methods for Searching of Potential Beneficial 

Bacteria and Their Products in Dental Biofilm. In DINCE, Sadik - SÜMENGEN 

ÖZDENEFE, Melis - ARKUT, Afet. Bacterial Biofilms. 1. vyd. - London: 

IntechOpen, 2019. ISBN 978-1-78985-900-3, s. 1-17 [1,36AH]. 

ABC03   KAČÍROVÁ, Jana - MAĎAR, Marián - ŠTRKOLCOVÁ, Gabriela - MAĎARI, 

Aladár - NEMCOVÁ, Radomíra. Dental Biofilm as Etiological Agent of Canine 

Periodontal Disease. In DINCE, Sadik - SÜMENGEN ÖZDENEFE, Melis - 

ARKUT, Afet. Bacterial Biofilms. 1. vyd. - London: IntechOpen, 2019. ISBN 978-

1-78985-900-3, s. 1-16 [1,34AH]. 

ABC04   KOLENIČOVÁ, Simona - SCHWARZBACHEROVÁ, Viera - HOLEČKOVÁ, 

Beáta - GALDÍKOVÁ, Martina. Comet Assay: A Suitable Method for in Vitro 

Genotoxicity Assessment Using Animal Lymphocytes. In HARMON, Keith H. A 

Closer Look at the Comet Assay. 1. vyd. - New York: Nova Science Publisher, 2019. 

ISBN 978-1-53611-028-9, s. 105-141. 

ABC05   CIMBOLÁKOVÁ, Iveta - UHER, Ivan - VESZELITS LAKTIČOVÁ, Katarína - 

VARGOVÁ, Mária - KIMÁKOVÁ, Tatiana. Heavy Metals and the Environment. In 

Environmental Factors Affecting Human Health. 1. vyd. - London: IntechOpen, 

2019. ISBN 978-1-78985-528-9, online, S. 1-30. Dostupné na internete: 

<https://www.intechopen.com/online-first/heavy-metals-and-the-environment>. 

ABC06   STAŠKOVÁ, Andrea - NEMCOVÁ, Radomíra - LAUKO, Stanislav - JENČA, 

Andrej. Oral Microbiota from the Stomatology Perspective. In DINCE, Sadik - 

SÜMENGEN ÖZDENEFE, Melis - ARKUT, Afet. Bacterial Biofilms. 1. vyd. - 

London : IntechOpen, 2019. ISBN 978-1-78985-900-3, s. 1-21 [1,74AH]. 

 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch    

ADC01   LEWINSKA, Anna - BOCIAN, Aleksandra - PETRILLA, Vladimír - 

ADAMCZYK-GROCHALA, Jagoda - SZYMURA, Karolina - HENDZEL, 

Wiktoria - KALENIUK, Edyta - HUS, Konrad Kamil - PETRILLOVÁ, Monika - 

WNUK, Maciej. Snake venoms promote stress-induced senescence in human 

fibroblasts. In Journal of Cellular Physiology. ISSN 0021-9541, 2019, vol. 234, no. 

5, p. 6147-6160. (4.522 - IF2018) 

ADC02   HATALOVÁ, Elena - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - LUPTÁKOVÁ, Lenka - 

ŠPALKOVÁ, Michaela - KALINOVÁ, Jana - HALÁNOVÁ, Monika - 

BEDNÁROVÁ, Veronika - GABZDILOVÁ, Juliana - DEDINSKÁ, Kinga - 

ONDRISKA, František - BOLDIŠ, Vojtech. The first report of animal genotypes of 

Cryptosporidium parvum in immunosuppressed and immunocompetent humans in 

Slovakia. In Transboundary and Emerging Diseases. ISSN 1865-1674, 2019, vol.66, 

no.1, p. 243-249. (3.554 - IF2018) 

ADC03   FEČKANINOVÁ, Adriana - KOŠČOVÁ, Jana - MUDROŇOVÁ, Dagmar - 

SCHUSTEROVÁ, Petra - CINGEĽOVÁ MARUŠČÁKOVÁ, Ivana - POPELKA, 

Peter. Characterization of two novel lactic acid bacteria isolated from the intestine of 

rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum) in Slovakia. In Aquaculture. ISSN 

0044-8486, 2019, vol. 506, no., p. 294-301. (3.022 - IF2018) 
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ADC04   ŠULEKOVÁ, Monika - VÁHOVSKÁ, Lucia - HUDÁK, Alexander - ŽID, Lukáš - 

ZELEŇÁK, Vladimír. A study of 5-fluorouracil desorption from mesoporous silica 

by RP-UHPLC. In Molecules. ISSN 1420-3049, 2019, vol. 24, no. 7, art. no. 1317, 

p. [1-15]. (3.060 - IF2018) 

ADC05   KOZLOV, Oleksandr - KALÍKOVÁ, Květa - GONDOVÁ, Taťána - BUDOVSKÁ, 

Mariana - SALAYOVÁ, Aneta - TESAŘOVÁ, Eva. Fast enantioseparation of 

indole phytoalexins in additive free supercritical fluid chromatography. In Journal of 

chromatography A. ISSN 0021-9673, 2019, vol. 1596, p. 209-216. (3.858 - IF2018) 

ADC06   STROMPFOVÁ, Viola - KUBAŠOVÁ, Ivana - ŠČERBOVÁ, Jana - MAĎARI, 

Aladár - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - MUDROŇOVÁ, Dagmar - MILTKO, Renata - 

BELZECKI, Gregorz - LAUKOVÁ, Andrea. Oral administration of bacteriocin-

producing and non-producing strains of Enterococcus faecium in dogs. In Applied 

Microbiology and Biotechnology. ISSN 0175-7598, 2019, vol. 103, no. 12, p. 4953-

4965. (3.670 - IF2018) 

ADC07   MILEK, Michal - MARCINČÁKOVÁ, Dana - LEGÁTH, Jaroslav. Polyphenols 

content, antioxidant activity, and cytotoxicity assessment of Taraxacum officinale 

extracts prepared through the micelle-mediated extraction method. In Molecules. 

ISSN 1420-3049, 2019, vol. 24, no. 6, art. no. 1025, p. [1-14].  

(3.060 - IF2018) 

ADC08   ŠTEFANIDESOVÁ, Katarína - ŠPITALSKÁ, Eva - CSICSAY, František - 

FRIEDLÄNDEROVÁ, Viera - ŚÁNER, Andrej - ŠKULTÉTY, Ľudovít. Evaluation 

of the possible use of genus Mentha derived essential oils in the prevention of 

SENLAT syndrome caused by Rickettsia slovaca. In Journal of 

Ethnopharmacology. ISSN 0378-8741, 2019, vol. 232, s. 55-61. (3.414 - IF2019). 

ADC09   PETROVAJ, Ján - KUDLIČKOVÁ, Zuzana - BUDOVSKÁ, Mariana - 

SALAYOVÁ, Aneta - BALÁŽ, Matej - LINDNER, Wolfgang - GONDOVÁ, 

Taťána. Liquid chromatographic chiral recognition of phytoalexins on immobilized 

polysaccharides chiral stationary phases. Unusual temperature behavior. In Journal 

of chromatography A. ISSN 0021-9673, 2019, vol. 1601, no., p. 178-188.  

(3.858 - IF2018) 

ADC10   CHERIF-SILINI, Hafsa - THISSERA, Bathini - BOUKET, Ali Chenari - 

SAADAOUI, Nora - SILINI, Allaoua - ESHELLI, Manal - ALENEZI, Faizah N. - 

VALLAT, Armelle - LUPTÁKOVÁ, Lenka - YAHIAOUI, Bilal - CHERRAD, 

Semcheddine - VACHER, Sebastien - RATEB, Mostafa E. - BELBAHRI, Lassaad. 

Durum wheat stress tolerance induced by endophyte pantoea agglomerans with 

genes contributing to plant functions and secondary metabolite arsenal. In 

International Journal of Molecular Sciences. ISSN 1422-0067, 2019, vol. 26, no. 

16, art. no. 3989, p. [1-36]. (4.183 - IF2018) 

ADC11   BOCIAN, Aleksandra - BUCZKOWICZ, Justyna - JAROMIN, Marcin - HUS, 

Konrad Kamil - LEGÁTH, Jaroslav. An effective method of isolating honey 

proteins. In Molecules. ISSN 1420-3049, 2019, vol. 24, no. 13, art. no. 2399, p. [1-

10].  (3.060 - IF2018) 

ADC12   SHALABAYEV, Zh. - BALÁŽ, Matej - DANEU, Nina - DUTKOVÁ, Erika - 

BUJŇÁKOVÁ, Zdenka - KAŇUCHOVÁ, Mária - DANKOVÁ, Zuzana - 

BALÁŽOVÁ, Ľudmila - URAKAEV, Farit Kh. - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - 

BURKITBAYEV, Mukhambetkali. Sulfur-mediated mechanochemical synthesis of 

spherical and needle-like copper sulfide nanocrystals with antibacterial activity. In 

ACS Sustainable Chemistry & Engineering. ISSN 2168-0485, 2019, vol. 7, no. 7, p. 

12897-12909.  (6.970 - IF2018) 
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ADC13   HUMENÍK, Filip - ČÍŽKOVÁ, Dáša - ČIKOŠ, Štefan - LUPTÁKOVÁ, Lenka - 

MAĎARI, Aladár - MUDROŇOVÁ, Dagmar - KURICOVÁ, Mária - 

FARBÁKOVÁ, Jana - ŠPIRKOVÁ, Alexandra - PETROVOVÁ, Eva - CENTE, 

Martin - MOJŽIŠOVÁ, Zuzana - ABOULOUARD, Soulaimane - MURGOCI, 

Adriana - Natalia - FOURNIER, Isabelle - SALZET, Michel. Canine bone marrow-

derived mesenchymal stem cells: genomics, proteomics and functional analyses of 

paracrine factors. In Molecular and Cellular Proteomics. ISSN 1535-9476, 2019, 

vol. 18, no. 9, p. 1824-1835.  (4.828 - IF2018) 

ADC14   ŽELONKOVÁ, Katarína - HAVADEJ, Samuel - VEREBOVÁ, Valéria - 

HOLEČKOVÁ, Beáta - ULIČNÝ, Jozef - STANIČOVÁ, Jana. Fungicide 

tebuconazole influences the structure of human serum albumin molecule. In 

Molecules. ISSN 1420-3049, 2019, vol. 24, no. 17, art. no. 3190, p. [1-15].   

(3.060 - IF2018) 

ADC15   BALÁŽ, Matej - KUDLIČKOVÁ, Zuzana - VILKOVÁ, Mária - IMRICH, Ján - 

BALÁŽOVÁ, Ľudmila - DANEU, Nina. Mechanochemical synthesis and 

isomerization of N-substituted indole-3-carboxaldehyde oximes. In Molecules. ISSN 

1420-3049, 2019, vol. 24, no. 18, art. no. 3347, p. [1-19].  (3.060 - IF2018) 

ADC16   GALDÍKOVÁ, Martina - HOLEČKOVÁ, Beáta - ŠIVIKOVÁ, Katarína - 

SCHWARZBACHEROVÁ, Viera - KOLENIČOVÁ, Simona. Evaluating the 

genotoxic damage in bovine whole blood cells in vitro after exposure to thiacloprid. 

In Toxicology in Vitro. ISSN 0887-2333, 2019, vol. 61, no., art. no. 104616, p. [1-8]. 

(3.067 - IF2018) 

ADC17   VRANOVÁ, Eva - KOPCSAYOVÁ DIANA - KOŠUTH, Ján - COLINAS, Maite. 

Mutant-based model of two independent pathways for carotenoid-mediated 

chloroplast biogenesis in Arabidopsis embryos. In Frontiers in plant science. ISSN 

1664-462X, 2019, vol. 10, art. no. 1034, p. [1-7]. (4.106- IF2018) 

ADC18   SCHWARZBACHEROVÁ, Viera - WNUK, Maciej - DEREGOWSKA, Anna - 

HOLEČKOVÁ, Beáta - LEWINSKA, Anna. In vitro exposure to thiacloprid-based 

insecticide formulation promotes oxidative stress, apoptosis and genetic instability in 

bovine lymphocytes. In Toxicology in Vitro. ISSN 0887-2333, 2019, vol. 61, no., art. 

no. 104654, p. [1-8].  (3.067 - IF2018) 

ADC19   KÁŇOVÁ, Evelína - TKÁČOVÁ, Zuzana - BHIDE, Katarína - KULKARNI, Amod 

- JIMÉNEZ-MUNGUÍA, Irene - MERTINKOVÁ, Patrícia - DRÁŽOVSKÁ, 

Monika - TYAGI, Punit - BHIDE, Mangesh Ramesh. Transcriptome analysis of 

human brain microvascular endothelial cells response to Neisseria meningitidis and 

its antigen MafA using RNA-seq. In Scientific Reports. ISSN 2045-2322, 2019, vol. 

9, no. 1, art.no. 18763, p. 1-18.  (4.011- IF2018) 

ADC20   KUCHTA, Roman - RADAČOVSKÁ, Alžbeta - BAZSALOVICSOVÁ, Eva - 

VIOZZI, Gustavo - SEMENAS, Liliana - ARBETMAN, Marina - SCHOLZ, Tomáš. 

Host Switching of Zoonotic Broad Fish Tapeworm (Dibothriocephalus latus) to 

Salmonids, Patagonia. In Emerging Infectious Diseases. ISSN 1080-6059, 2019, vol. 

25, no. 11, p. 2156-2158.  (7.185 - IF2018) 

ADC21   KOPCSAYOVÁ DIANA - VRANOVÁ, Eva. Functional gene network of 

prenyltransferases in Arabidopsis thaliana. In Molecules. ISSN 1420-3049, 2019, 

vol. 24, no. 24, art. no. 4556, p. [1-25]. (3.060 - IF2018) 

ADC22   JUTKOVÁ, Annamária - CHROVAT, Dušan - MIŠKOVSKÝ, Pavol - JANCURA, 

Daniel - DATTA, Shubhashis. Encapsulation of anticancer drug curcumin and co-

loading with photosensitizer hypericin into lipoproteins investigated by fluorescence 

resonance energy transfer. In International Journal of Pharmaceutics. ISSN 0378-

5173, 2019, vol. 564, no., p. 369-378. (4.213 - IF2018) 
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ADC23   PATEL, Deepti Manjari - BHIDE, Katarína - BHIDE, Mangesh Ramesh - 

IVERSEN, Martin H. - BRINCHMANN, Monica Fengsrud. Proteomic and 

structural differences in lumpfish skin among the dorsal, caudal and ventral regions. 

In Scientific Reports. ISSN 2045-2322, 2019, vol. 9, no., art. no. 6990, p. [1-13]. 

(4.011 - IF2018) 

 

Noví docenti 

doc. Ján Bílek, PhD. – od 17. 4., odbor habilitačného konania a inauguračného konania 

vnútorné choroby zvierat 

 

Noví profesori 

prof. MVDr. Róbert Herich, PhD. – od 10. 12., odbor habilitačného konania a inauguračného 

konania veterinárna morfológia a fyziológia  

prof. MVDr. Anna Ondrejková, PhD. – od 10. 12., odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania infekčné a parazitárne choroby zvierat  

 

Odchod do starobného dôchodku – učitelia 

 

doc. MVDr. Pavel Bystrický, PhD.  

       31. 8. 2019 

prof. Ing. Juraj Ciberej, CSc.         31. 8. 2019 

PaedDr. Anton Čižmárik         31. 8. 2019 

prof. MVDr. Mária Goldová, PhD.          31. 12. 2019 

prof. MVDr. Vladimír Vajda, PhD.         31. 8. 2018 

 

Úmrtia 

 

prof. MVDr. Mariana Vrzgulová, DrSc. 

MVDr. Herbert Seidel, PhD. 

doc. MVDr. František Jenčík, CSc. 

Ondrej Mihok 

MVDr. Miroslav Húska, PhD. 

Peter Pulík 

PharmDr. Milan Horný 

MVDr. Alexander Šamo, CSc.   

 

              

             zomrela 6. 1. 

             zomrel 20. 1. 

         zomrel 27. 2.                

         zomrel 18. 4. 

        zomrel 26.4. 

       zomrel 3. 5. 

         zomrel 19. 5.  

          zomrel 10. 8. 
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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 2019 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 2019 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 do 31.8.2019, od 1.9.2019 v rámci 

študijného odboru veterinárske lekárstvo, 

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

v slovenskom jazyku do 31.8.2019, od 1.9.2019 v rámci študijného odboru veterinárske 

lekárstvo, 

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

kynológia v slovenskom jazyku do 31.8.2019, od 1.9.2019 v rámci študijného odboru 

veterinárske lekárstvo, 

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 do 

31.8.2019, od 1.9.2019 v rámci študijného odboru veterinárske lekárstvo, 

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 do 

31.8.2019, od 1.9.2019 v rámci študijného odboru veterinárske lekárstvo, 

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

odboru 6.3.1 všeobecné veterinárske lekárstvo v anglickom jazyku do 31.8.2019, od 

1.9.2019 v rámci študijného odboru veterinárske lekárstvo. 

 

Študijné programy pre spojený prvý a druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania 

UVLF v roku 2019 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 do 

31.8.2019, od 1.9.2019 v rámci študijného odboru veterinárske lekárstvo, 

2. študijný program hygiena potravín, denná forma štúdia v rámci študijného odboru 6.3.2 

hygiena potravín v slovenskom jazyku do 31.8.2019, od 1.9.2019 v rámci študijného 

odboru veterinárske lekárstvo, 

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

v slovenskom jazyku, od 1.9.2019 v rámci študijného odboru farmácia. 

 

Študijné programy pre druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania 

UVLF v roku 2019 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 v slovenskom jazyku do 31.8.2019, od 1.9.2019 v rámci študijného 

odboru veterinárske lekárstvo.  
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Študijné programy pre tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania  

UVLF v roku 2019 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  slovenskom a anglickom 

jazyku v rámci študijného odboru 6.3.2 hygiena potravín do 31. 8. 2019, od 1. 9. 2019 

v študijnom odbore veterinárske lekárstvo, 

2. študijný program hygiena potravín,  externá forma štúdia v  slovenskom  a anglickom 

jazyku v rámci študijného odboru 6.3.2 hygiena potravín do 31. 8. 2019, od 1. 9. 2019 

v študijnom odbore veterinárske lekárstvo, 

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

v slovenskom a anglickom jazyku v rámci študijného odboru 6.3.3 veterinárna 

morfológia a fyziológia do 31. 8. 2019, od 1. 9. 2019 v študijnom odbore veterinárske 

lekárstvo, 

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

v slovenskom a anglickom jazyku v rámci študijného odboru 6.3.3 veterinárna 

morfológia a fyziológia do 31. 8. 2019, od 1. 9. 2019 v študijnom odbore veterinárske 

lekárstvo, 

5. študijný program vnútorné choroby zvierat,  denná forma štúdia v rámci študijného 

odboru 6.3.4 vnútorné choroby zvierat do 31. 8. 2019, od 1. 9. 2019 v študijnom 

odbore veterinárske lekárstvo, 

6. študijný program vnútorné choroby zvierat,  externá forma štúdia v rámci študijného 

odboru 6.3.4 vnútorné choroby zvierat do 31. 8. 2019, od 1. 9. 2019 v študijnom 

odbore veterinárske lekárstvo, 

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

štúdia v slovenskom a anglickom jazyku v rámci študijného odboru 6.3.5 veterinárna 

chirurgia, ortopédia a röntgenológia do 31. 8. 2019, od 1. 9. 2019 v študijnom odbore 

veterinárske lekárstvo, 

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

štúdia v slovenskom a anglickom jazyku v rámci študijného odboru 6.3.5 veterinárna 

chirurgia, ortopédia a röntgenológia do 31. 8. 2019, od 1. 9. 2019 v študijnom odbore 

veterinárske lekárstvo, 

9. študijný program veterinárne pôrodníctvo a gynekológia,  denná forma štúdia 

v slovenskom a anglickom jazyku v rámci študijného odboru 6.3.6 veterinárne 

pôrodníctvo a gynekológia do 31. 8. 2019, od 1. 9. 2019 v študijnom odbore 

veterinárske lekárstvo, 

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

v slovenskom a anglickom jazyku v rámci študijného odboru 6.3.6 veterinárne 

pôrodníctvo a gynekológia do 31. 8. 2019, od 1. 9. 2019 v študijnom odbore 

veterinárske lekárstvo, 

11. študijný program infekčné choroby zvierat,  denná forma štúdia v slovenskom 

a anglickom jazyku v študijnom odbore 6.3.7 infekčné choroby zvierat do 31. 8. 2019, 

od 1. 9. 2019 v študijnom odbore veterinárske lekárstvo, 

12. študijný program infekčné choroby zvierat,  externá forma štúdia v slovenskom 

a anglickom jazyku v študijnom odbore 6.3.7 infekčné choroby zvierat do 31. 8. 2019, 

od 1. 9. 2019 v študijnom odbore veterinárske lekárstvo, 

13. študijný program parazitárne choroby zvierat,  denná forma štúdia v slovenskom 

a anglickom jazyku v študijnom odbore 6.3.7 infekčné a parazitárne choroby zvierat 

do 31. 8. 2019, od 1. 9. 2019 v študijnom odbore veterinárske lekárstvo, 
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14. študijný program parazitárne choroby zvierat,  externá forma štúdia v slovenskom 

a anglickom jazyku v študijnom odbore 6.3.7 infekčné a parazitárne choroby zvierat 

do 31. 8. 2019, od 1. 9. 2019 v študijnom odbore veterinárske lekárstvo, 

15. študijný program súdne a verejné veterinárske lekárstvo,  denná forma štúdia 

v slovenskom a anglickom jazyku v študijnom odbore 6.3.9 súdne a verejné 

veterinárske lekárstvo do 31. 8. 2019, od 1. 9. 2019 v študijnom odbore veterinárske 

lekárstvo, 

16. študijný program súdne a verejné veterinárske lekárstvo,  externá forma štúdia 

v slovenskom a anglickom jazyku v študijnom odbore 6.3.9 súdne a verejné 

veterinárske lekárstvo do 31. 8. 2019, od 1. 9. 2019 v študijnom odbore veterinárske 

lekárstvo, 

17. študijný program výživa zvierat a dietetika,  denná forma štúdia v slovenskom 

a anglickom jazyku v študijnom odbore 6.3.1 výživa zvierat a dietetika do 31. 8. 2019, 

od 1. 9. 2019 v študijnom odbore veterinárske lekárstvo, 

18. študijný program výživa zvierat a dietetika,  externá forma štúdia v slovenskom 

a anglickom jazyku v študijnom odbore 6.3.1 výživa zvierat a dietetika do 31. 8. 2019, 

od 1. 9. 2019 v študijnom odbore veterinárske lekárstvo, 

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

v slovenskom a anglickom jazyku v študijnom odbore 6.3.11 hygiena chovu zvierat 

a životné prostredie do 31. 8. 2019, od 1. 9. 2019 v študijnom odbore veterinárske 

lekárstvo, 

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

v študijnom odbore 6.3.11 hygiena chovu zvierat a životné prostredie do 31. 8. 2019, 

od 1. 9. 2019 v študijnom odbore veterinárske lekárstvo, 

21. študijný program mikrobiológia,  denná forma štúdia v slovenskom a anglickom 

jazyku v študijnom odbore 4.2.7 mikrobiológia do 31. 8. 2019, od 1. 9. 2019 

v študijnom odbore biológia, 

22. študijný program mikrobiológia,  externá forma štúdia v slovenskom a anglickom 

jazyku v študijnom odbore 4.2.7 mikrobiológia do 31. 8. 2019, od 1. 9. 2019 

v študijnom odbore biológia, 

23. študijný program virológia,  denná forma štúdia v slovenskom a anglickom jazyku 

v študijnom odbore 4.2.13 virológia do 31. 8. 2019, do 1. 9. 2019 v študijnom odbore  

biológia, 

24. študijný program virológia, externá forma štúdia v slovenskom a anglickom jazyku 

v študijnom odbore 4.2.13 virológia do 31. 8. 2019, do 1. 9. 2019 v študijnom odbore  

biológia, 

25. študijný program imunológia, denná forma štúdia v slovenskom a anglickom jazyku 

v študijnom odbore 4.2.15 imunológia do 31. 8. 2019, od 1. 9. 2019 v študijnom 

odbore biológia, 

26. študijný program imunológia, externá forma štúdia v slovenskom a anglickom jazyku 

v študijnom odbore 4.2.15 imunológia do 31. 8. 2019, od 1. 9. 2019 v študijnom 

odbore biológia, 

27. študijný program neurovedy, denná forma štúdia v slovenskom a anglickom jazyku 

v študijnom odbore 4.2.16 neurovedy do 31. 8. 2019, od 1. 9. 2019 v študijnom odbore  

biológia, 

28. študijný program neurovedy, externá forma štúdia v slovenskom a anglickom jazyku 

v študijnom odbore 4.2.16 neurovedy do 31. 8. 2019, od 1. 9. 2019 v študijnom odbore  

biológia. 
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b.   Údaje o študentoch a ich štruktúre 

 

Počty študentov v jednotlivých ročníkoch a študijných programoch uvádzajú Tabuľka 

č. 1 a Tabuľka č. 1a prílohy výročnej správy. Celkový počet študentov (na prvom, spojenom 

prvom a druhom, a druhom stupni vysokoškolského vzdelávania) bol 1653, z toho 276 

študentov študujúcich v anglickom jazyku.  

Celkový počet študentov UVLF študujúcich na prvom stupni vysokoškolského 

vzdelávania v roku 2019 bol 231; v slovenskom jazyku študovalo 160 študentov v dennej 

forme a 51 študentov v externej forme štúdia, 20 študentov študovalo v dennej forme štúdia 

v anglickom jazyku.  

V študijnom programe kynológia v dennej forme študovalo 88 študentov, v študijnom 

programe kynológia v externej forme študovalo 41 študentov, v študijnom programe 

bezpečnosť krmív a potravín v dennej forme študovalo 29 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 10 študentov, v študijnom programe náuka o 

živočíchoch v anglickom jazyku 20 študentov.  

Celkový počet študentov UVLF na spojenom prvom a druhom stupni 

vysokoškolského vzdelávania v roku 2019 bol 1394. Všetci študovali v dennej forme štúdia, z 

toho 1138 v slovenskom jazyku a 256 v anglickom jazyku. Z tohto počtu  v študijnom 

programe všeobecné veterinárske lekárstvo študovalo 636 študentov v slovenskom jazyku 

a 256 v anglickom jazyku, v študijnom programe hygiena potravín študovalo 72 študentov a v 

študijnom programe farmácia študovalo 430 študentov.  

Celkový počet študentov UVLF na druhom stupni vysokoškolského vzdelávania bol 

28, 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 č. 1 a 1a je 

uvedený evidovaný počet študentov UVLF k 31. 10. 2019 a tiež vývoj počtu študentov 

univerzity v rokoch 2014 – 2019. Z uvedených čísel vyplýva, že od roku 2015 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. K zníženiu počtu študentov prvého stupňa v 

externej forme štúdia došlo z dôvodu platenia školného, organizácie výučby v blokoch 

a prechodu od akademického roku 2016/2017 na 4-ročnú dĺžku štúdia, čo komplikuje štúdium 

pracujúcim študentom. Tento trend pokračoval do roku 2017. V rokoch 2019 a 2018 sme 

zaznamenali mierny nárast študentov študujúcich v externej forme štúdia. V študijných 

programoch v slovenskom štúdiu spojeného 1. a 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania je za 

sledované obdobie mierny pokles počtu študentov (o 382 študentov študujúcich v slovenskom 

jazyku, čo predstavuje úbytok približne o 24 % oproti roku 2014). V štúdiu v anglickom 

jazyku je opačný trend. Za sledované obdobie zaznamenávame nárast o 37 %. Celkovo za 

sledované obdobie klesol počet študentov študujúcich v slovenskom a anglickom jazyku 

v študijných programoch 1., 2. a spojeného 1. a 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania o 18 

%. 

Celkový počet študentov na treťom stupni vysokoškolského vzdelávania bol 127 

študentov, z toho je 87 žien, študujúcich v 14 študijných programoch. V externej forme štúdia 

bolo zapísaných 44 doktorandov. Okrem toho malo 19 doktorandov prerušené štúdium. 

Z celkového počtu doktorandov študovalo 24 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, z toho 14 žien. Stúpol počet 

študentov, ktorí štúdium zanechali/boli vylúčení: 6/5.  

Na UVLF v Košiciach v  roku 2019 študovalo 11 zahraničných doktorandov: MVDr. 

Pantelis Komodoros (Cyprus), školiteľ Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. (UVLF); 

MVDr. Maciej Gogulsky (Poľsko), školiteľ MVDr. Viola Strompfová, PhD. (Parazitologický 

ústav SAV, Košice); MVDr. Hana Zborovská (ČR), školiteľ prof. MVDr. Miroslav Svoboda, 

CSc. (UVLF); MVDr. Petra Drzewnioková, (ČR), školiteľ prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD. 

(UVLF); Ing. Bartosz Gasowski (Poľsko), školiteľ doc. MVDr. Dagmar Mudroňová, PhD. 

(UVLF); MVDr. Agnieszka Balicka (Poľsko), školiteľ prof. MVDr. Alexandra Trbolová, 

PhD. (UVLF); Mgr. Jorge Peinado (Španielsko), školiteľ doc. MVDr. Mangesh Bhide, PhD. 

(UVLF); Mgr. Tamil Sundaram (India), školiteľ doc. MVDr. Mangesh Bhide, PhD. (UVLF); 

Mgr. Punit Tyagi (India), školiteľ doc. MVDr. Mangesh Bhide, PhD. (UVLF);.; MVDr. 

Sandra Mihaljevičová (Chorvátsko), školiteľ PharmDr. Andrej Kováč, PhD. 

(Neuroimunologický ústav SAV v Bratislave);  Mgr. Thomas Vogels (Holandsko) školiteľ 

prof. MVDr. M. 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 2019 realizovala  

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

štúdia, v rámci ktorých pracovalo 14 odborových komisií vedených príslušnými garantmi. Za 

činnosť a kvalitu práce komisií v plnej miere zodpovedali garanti študijných odborov 

a programov, ktorí sa mimo iného vyjadrovali k menovaniam oponentov pre obhajoby 

dizertačných prác ako aj k vypísaným témam dizertačných prác v jednotlivých študijných 

programoch.  

 

c.   Údaje o akademickej mobilite študentov 

 

UVLF 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 na 

absolventskú prax. 

V akademickom roku 2018/2019 v rámci programu Erasmus+ študovalo na 

zahraničných veterinárskych a farmaceutických vysokých školách celkovo 43 našich 

študentov,  z čoho mobilitu stáž a absolventskú prax  v lekárňach a veterinárskych 

ambulanciách využilo 22 študentov.  

Absolventská prax bola realizovaná prevažne v Českej republike, kde si  absolventi 

našli budúce zamestnanie, ale aj v Belgicku, Estónsku, Írsku, Španielsku,  Rakúsku, 

Nemecku, Spojenom kráľovstve, Švédsku a na Cypre.  

Mobilitu štúdium absolvovalo v zahraničí 21 našich študentov. Do výmenného 

študijného  a stážového pobytu sa zapojili študenti  na spojenom 1. a 2. stupni a na  3. stupni 

vysokoškolského štúdia. Doktorandi študovali v Českej republike a Rakúsku.  Študenti 

využili stážový pobyt v krajinách programu Erasmus+ na získanie nových zručností, štúdium 

nových metód a osobnostný rozvoj s následnou implementáciou získaných kompetencií do 

prípravy záverečnej diplomovej a  dizertačnej práce. 

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

alebo na školenie v zahraničí. V programe Erasmus+ bolo realizovaných 21 mobilít 

zamestnancov univerzity. Z celkového počtu boli 3 mobility na výučbu a 18 mobilít na 

školenie. Mobility boli realizované v krajinách: Česká republika (7), Poľsko (5), Taliansko 

(3), Španielsko (2), Spojené kráľovstvo (2), Nórsko (1) a Cyprus (1).  
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Na našej univerzite študovalo v akademickom roku 2018/2019 v rámci programu 

Erasmus+ KA103 (krajiny programu) celkovo 17 zahraničných študentov v slovenskom a 

anglickom jazyku. Študenti prichádzali z vysokoškolských vzdelávacích inštitúcií zo 

Španielska, Portugalska, Bulharska, Poľska a Belgicka.  

Zo zahraničných univerzít navštívilo našu univerzitu 9 pracovníkov,  a to z  Českej 

republiky (3), Poľska (5) a Španielska (1), z toho 5 na výučbu a 4 na školenie.  

V rámci programu CEEPUS vycestovalo sedem našich študentov do Rakúska, 

Chorvátska, Maďarska a Českej republiky, na UVLF študovali traja zahraniční študenti z  

Bosny a Hercegoviny a Maďarska. Dvaja učitelia vycestovali do Chorvátska a Maďarska. 

Jeden učiteľ navštívil našu univerzitu z Chorvátska.  

V rámci Národného štipendijného programu bol realizovaný jeden štipendijný 

výskumný pobyt vysokoškolského učiteľa z UVLF v Košiciach v Centers for Disease and 

Prevention v Atlante, USA v trvaní troch mesiacov. 

V rámci výmenného študijného  a stážového pobytu v programe Erasmus+ sa 

v akademickom roku 2018/2019 uskutočnilo 7 zahraničných stáží v trvaní 2 – 5 mesiacov. 

Doktorandi pracovali na téme dizertačných prác v  Českej republike (4), Rakúsku (2) 

a Maďarsku (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. 

 

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 

2019/2020 boli realizované v termínoch 4., 5., a 6. 6. 2019 nasledovne: 4. a 5. 6. 2019 pre 

študijný program všeobecné veterinárske lekárstvo, 5. 6. 2019 pre študijný program hygiena 

potravín, 5. a 6. 6. 2019 pre študijný program farmácia. 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 10. 6. 2019. Pre uchádzačov o štúdium v študijnom 

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

štúdia a v študijnom programe trh a kvalita potravín v dennej forme štúdia bolo vypísané 

doplňujúce kolo prijímacieho konania v termíne od 1. 7. 2019 do 31. 7. 2019.  

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

na akademický rok 2019/2020 uskutočnilo v dňoch 29. 3., 3. 5., 14. 6. a 23. 8. 2019 na UVLF, 

5. 4. a 7. 6. 2019 na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Osle za prítomnosti mimoriadnej 

a splnomocnenej veľvyslankyne SR v Nórskom kráľovstve a Islandskej republike a 26. 4. 

2019 na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Londýne za prítomnosti mimoriadneho a 

splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky pri Dvore sv. Jakuba v Londýne. 

Uchádzači o štúdium v spoločnom bakalárskom študijnom programe náuka o živočíchoch boli 

prijímaní na partnerskej Nord University v Bodø, Nórsko.  

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 na bakalárske študijné programy bolo 

podmienené získaním úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného 
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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 2019/2020 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. Záujem o štúdium v študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo 

v anglickom jazyku však výrazne stúpol. 

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. 

Počet prihlásených záujemcov do prvých ročníkov doktorského štúdia všeobecné 

veterinárske lekárstvo v anglickom jazyku v akademickom roku 2019/2020 bol 141, prijatých 

bolo 105 a na štúdium sa zapísalo 90 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 viacero študentov, z ktorých sa nakoniec na štúdium zapísalo 6. Počet 

novoprijatých, ako aj zapísaných študentov v akademickom roku 2019/2020 oproti 

predchádzajúcemu akademickému roku opäť vzrástol. Novoprijatí uchádzači o štúdium 

v anglickom jazyku pochádzajú najmä z Francúzska, Írska, Izraela, Veľkej Británie, Grécka,  

a Islandu a v súvislosti so spoločným študijným programom prevažne z Nórska. 

Pri celkovom zhodnotení záujmu o štúdium na UVLF môžeme konštatovať stabilný 

vývoj, 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.  

UVLF sa zúčastnila podujatia Akadémia 2019 – veľtrh vzdelávania, ktorý sa 

uskutočnil v dňoch 9. – 11. 10. 2019 v Bratislave a veľtrhu vzdelávania a pracovných 

príležitostí Pro Educo 2019, ktorý sa konal v dňoch 5. a 6. 12. 2019 v Košiciach. Zo 

zahraničných veľtrhov sa UVLF v roku 2019 zúčastnila na medzinárodnom študentskom 

veľtrhu Student recruitment fairs Norway, ktorý sa konal v dňoch 13. – 14. 2. 2019 v hlavnom 

meste Nórskeho kráľovstva, v Osle. 

Informácie o univerzite boli uverejnené v príručkách Kam na vysokú školu, ako aj 

v prílohách celoštátnych a regionálnych denníkov venovaných štúdiu na vysokých školách a 

na bilbordoch. Možnosti štúdia v anglickom jazyku boli propagované tuzemskými aj 

zahraničnými inštitúciami v publikáciách alebo na webových portáloch. UVLF uverejňovala 

informácie pre uchádzačov o štúdium v anglickom jazyku na online študentských portáloch 

Masterstudies.com (portál spoločnosti Keystone Academic Solutions), Studyportals.com, 

Study abroad program finder USIS.me (portál spoločnosti MATRIX CBS LTD), portáli 

MŠVVaŠ SR STUDYin, SAIA a v anglicko-slovenskom magazíne Slovak Spectator. 
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Pravidelne sme aktualizovali informácie o ponúkaných študijných programoch aj na 

webovom sídle UVLF a na Portáli VŠ.  

UVLF v roku 2019 aktívne spolupracovala aj so zahraničnými konzultantskými 

spoločnosťami z Nórska, Francúzska, Grécka, Izraelu a Islandu, ktoré poskytujú informácie 

o možnostiach štúdia na UVLF. 

UVLF dňa 23. 1. 2019 po tretíkrát pripravila Deň otvorených dverí (DOD), ktorého 

cieľom bolo predstaviť štúdium na univerzite a vybrané pracoviská budúcim záujemcom 

o vysokoškolské štúdium v slovenskom jazyku. Pri tejto príležitosti sme oslovili návštevníkov 

DOD a požiadali ich o vyplnenie dotazníka. Spolu bolo odovzdaných a vyhodnotených 305 

dotazníkov. Zastúpenie respondentov bolo vyhodnotené podľa miesta ich trvalého pobytu na 

základe zatriedenia do samosprávnych krajov. Boli vyhodnotené odpovede respondentov na 9 

otázok. Z výsledkov dotazníka vyplýva, že návštevníci DOD na UVLF 2019 pochádzali 

najmä zo Žilinského, Košického a Prešovského kraja. Tieto tri kraje boli dominantné aj 

v minulom roku, ale v inom poradí (Prešovský, Košický a Žilinský kraj). O organizovaní 

DOD sa záujemcovia dozvedeli z webového sídla (viac ako polovica respondentov) a od 

učiteľa v škole. DOD výrazne ovplyvnilo rozhodnutie potenciálnych uchádzačov študovať na 

UVLF  (v skupine záujemcov o ŠP VVL, HP a BKaP až 75,65 %, v skupine ŠP K a CanHip 

72 % respondentov a skupine ŠP F tiež 72,07 % respondentov). 

Prostredníctvom pravidelnej organizácie dní otvorených dverí, tzv. Open days, 

univerzita podporovala aj potenciálnych zahraničných študentov. Ich cieľom bolo oboznámiť 

záujemcov o štúdium s areálom univerzity, vybranými pracoviskami, internátom, 

študentskými klubmi atď. Počas uplynulého roka boli organizované 10-krát, z toho 4-krát pri 

príležitosti prijímacích pohovorov, a zúčastnilo sa ich 45 uchádzačov.  

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na akademický rok 2019/2020 sa konalo 

1. 7. 2019 na UVLF. Na zabezpečenie prijímacieho konania pre tretí stupeň vysokoškolského 

štúdia boli rektorkou UVLF menované štyri komisie v závislosti od druhu študijných odborov 

a počtu prihlásených  uchádzačov. Celkovo bolo vypísaných 40 tém dizertačných prác, 25 

z UVLF a 15 z externých vzdelávacích inštitúcií (EVI), na ktoré sa prihlásilo  26 uchádzačov, 

z toho na dennú formu doktorandského štúdia 23 a na externú formu 3 uchádzači, 3 sa na 

skúšku nedostavili.  

Prijímacia komisia zasadala 2. 7. 2019. Do dennej formy štúdia bolo prijatých 20 

uchádzačov z toho na UVLF 15 (z toho 9 žien) a na EVI bolo prijatých 5 uchádzačov 

nasledovne: ÚFHZ SAV – 4, PaÚ SAV – 1). Do externej formy štúdia bolo prijatí všetci 3 

uchádzači na UVLF. Najväčší záujem uchádzačov bol o študijný program veterinárna 

morfológia a fyziológia (7), vnútorné choroby zvierat (4), veterinárna chirurgia, ortopédia 

a röntgenológia (4), hygiena chovu zvierat a životné prostredie (4), hygiena potravín (2), 

parazitárne choroby zvierat (2) a imunológia (2). Z celkového počtu 14 akreditovaných 

študijných programov bol záujem len o polovicu z nich. 

Vzhľadom na nízky počet prihlásených doktorandov bolo vypísané ešte 2. kolo 

prijímacích skúšok, ktoré sa uskutočnilo dňa 23. 8. 2019. Prihlásili sa 2 uchádzači, jeden do 

dennej a 1 do externej formy štúdia. Prijímacia komisia zasadala dňa 27. 8. 2019 a obidvaja 

uchádzači boli prijatí. Spolu bolo na doktorandské štúdium v akademickom roku 2019/20 

prijatých 25 uchádzačov. 

Trendom od roku 2012 je celkový pokles počtu doktorandov, týka sa to najmä externej 

formy štúdia, ktorý sa však za posledné roky 3 roky stabilizoval. 

 

e.  Údaje o absolventoch vysokoškolského štúdia  

 

V akademickom roku 2018/2019 bol celkový počet absolventov na prvom, spojenom 

prvom a druhom, a druhom stupni vysokoškolského štúdia 376. V slovenskom štúdiu 



40 

 

v študijných programoch prvého stupňa štúdia ukončilo štúdium 27 absolventov, druhého 

stupňa štúdia 14, spojeného prvého a druhého stupňa štúdia 230 absolventov. V anglickom 

štúdiu v študijných programoch prvého stupňa štúdia ukončilo štúdium 34 absolventov, 

spojeného prvého a druhého stupňa 69 absolventov. Celkovo ukončilo štúdium 273 

absolventov v slovenskom štúdiu a 103 v anglickom štúdiu (Tabuľka č. 2).  

V jednotlivých študijných programoch ukončilo štúdium v študijnom programe 

všeobecné veterinárske lekárstvo 114 absolventov v slovenskom a 69 absolventov 

v anglickom jazyku, v študijnom programe hygiena potravín 7, v študijnom programe 

farmácia 109 absolventov, v študijnom programe bezpečnosť krmív a potravín 3 absolventi, 

v študijnom programe kynológia v obidvoch formách 19 absolventov, v študijnom programe 

vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii 5 absolventov v obidvoch 

formách, v študijnom programe trh a kvalita potravín 16 absolventov v dennej forme štúdia a  

v študijnom programe náuka o živočíchoch 34 absolventov. Promócie absolventov prvého, 

druhého a spojeného prvého a druhého stupňa štúdia v akademickom roku 2018/2019 sa 

konali v dňoch 26. a 27. 6. 2019 v Štátnom divadle v Košiciach. 

V roku 2019 ukončilo rigorózne štúdium celkovo 29 absolventov. Z toho 18 

absolventov v komisii farmakológia, 2 absolventi v komisii imunológia, 1 absolvent v komisii 

mikrobiológia a 8 absolventov v komisii toxikológia. 

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 2019 bolo z absolventov UVLF prvého, druhého a spojeného 

prvého a druhého stupňa štúdia študujúcich v slovenskom jazyku evidovaných 26 uchádzačov 

o zamestnanie, čo predstavuje spolu 9,52 % nezamestnaných absolventov. Z toho boli 16 

absolventi študijného programu všeobecné veterinárske lekárstvo, čo predstavuje 14,00 % 

z počtu absolventov v danom študijnom programe, 3 absolventi študijného programu hygiena 

potravín, čo predstavuje 42,85 % z  počtu absolventov v danom študijnom programe, 1 

absolvent študijného programu farmácia, čo predstavuje 0,92 %, 2 absolventi študijného 

programu kynológia, čo predstavuje 10,52 % z počtu absolventov v danom študijnom 

programe, 2 absolventi študijného programu vzťah človek – zviera a jeho využitie 

v canisterapii a hipoterapii, čo predstavuje 40,00 % z počtu absolventov v danom študijnom 

programe a 2 absolventi študijného programu trh a kvalita potravín, čo predstavuje 12,50 % 

z počtu absolventov v danom študijnom programe. Oproti roku 2018 je to zvýšenie o 17 

študentov. 

Univerzita vykonala prieskum o uplatnení absolventov prostredníctvom dotazníka 

Zhodnotenie štúdia na UVLF absolventom univerzity, ktorý bol zverejnený na portáli Google. 

Tento dotazník mohli absolventi vyplniť v mesiaci október 2019. Prieskumu sa zúčastnilo 111 

absolventov, z toho 57 absolventov študijného programu farmácia, 35 absolventov študijného 

programu všeobecné veterinárske lekárstvo, 3 absolventi študijného programu hygiena 

potravín, 5 absolventov študijného programu trh a kvalita potravín, 2 absolventi študijného 

programu vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii, 8 absolventi 

študijného programu kynológia a 1 absolvent študijného programu bezpečnosť krmív 

a potravín. Na otázku „Zamestnali ste sa v odbore, ktorý ste vyštudovali na UVLF 

v Košiciach?“ odpovedalo 93 absolventov kladne. Odpovede na otázku „Aké problémy ste 

najviac vnímali po ukončení štúdia pri hľadaní zamestnania“ sú rôzne. Za najväčší problém 

respondenti považujú málo pracovných skúseností, nedostatok teoretických vedomostí a tiež 

nedostatok pracovných miest v mieste bydliska absolventa. Rovnako ako v minulom roku 

respondenti uvádzajú nízke finančné ohodnotenie. 
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Na UVLF v roku 2019 ukončilo doktorandské štúdium v riadnom  termíne 17 

doktorandov obhajobou dizertačnej práce z celkového počtu 39 doktorandov, ktorí mali 

v danom roku ukončiť štúdium obhajobou dizertačnej práce. 12 dizertačných prác 

z celkového počtu bolo vykonaných doktorandmi v dennej forme štúdia. Doktorandi, ktorí 

mali ukončiť štúdium v minulom akademickom roku, štúdium prerušili (7), prestúpili do 

externej formy štúdia (6) alebo boli vylúčení zo štúdia (5) a 4 majú nadštandardnú dobu 

v externej forme štúdia. Prerušené štúdium má 19 doktorandov, z nich je 12 v dennej a 7 

v externej forme štúdia. Najviac dizertačných prác bolo obhájených v študijných programoch 

neurovedy (4), hygiena chovu zvierat a životné prostredie (3) a parazitárne choroby zvierat 

(3). V roku 2019 neúspešne ukončilo štúdium z rôznych dôvodov 10 doktorandov všetkých 

ročníkov, z toho 2 štúdium zanechali a 8 boli zo štúdia vylúčení. Príčinou neúspešnosti bolo 

najmä nesplnené kritérium – publikácie v impaktovaných časopisoch alebo prvoautorstvo 

v jednej z dvoch publikácií, ako aj neukončené experimenty a neukončená práca.  

V akademickom roku 2018/2019 bola tretíkrát zverejnená výzva na obsadzovanie 

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

postdoktorandských pracovných miest na UVLF v Košiciach. Na referát vedecko-výskumnej 

činnosti a zahraničných stykov boli doručené 2 žiadosti. Zasadnutie výberovej komisie sa 

konalo dňa 24. 9. 2019. Z 2 prihlásených postdoktorandov však podmienky výzvy podľa VP 

č. 63 čl. II. bod 3 splnila len jedna z nich. Na postdoktorandské pracovné miesto s nástupom 

od 1. 10. 2019 bola prijatá RNDr. Annamária Jutková, PhD., ktorí získala pracovnú zmluvu 

na 2 roky s nástupom 1. 10. 2019 na ústave genetiky.  

 

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

 

Dňa 24. 4. 2019 sa pri príležitosti 70. výročia založenia UVLF pod záštitou rektorky 

Dr. h. c. prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD., konal 62. ročník Študentskej vedeckej 

konferencie – ŠVOČ. Prihlásilo sa 56 študentov z UVLF, z ktorých sedem študovalo 

v anglickom jazyku. Rokovania 62. ročníka Študentskej vedeckej konferencie – ŠVOČ sa 

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

farmaceutickej a  sekcii bakalárskeho štúdia.  

Študentské práce hodnotili odborné komisie v zložení: Predklinická sekcia: 

predsedníčka doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD., a členky doc. MVDr. Katarína Holovská, 

PhD., a doc. MVDr. Lenka Luptáková, PhD.; Klinická sekcia: predseda prof. MVDr. Peter 

Reichel, CSc., a členovia MVDr. Ľubica Horňáková, PhD., MVDr. Edina Sesztáková, PhD., a 

Ing. MSc. Radoslav Kaminský, PhD.; Sekcia hygiena potravín a prostredia: predsedníčka doc. 

MVDr. Ivona Kožárová, PhD., a členovia MVDr. Gabriela Štrkolcová, PhD., a doc. MVDr. 

Marcel Falis, PhD.; Farmaceutická sekcia: predsedníčka doc. MVDr. Eva Čonková, PhD., 

a členovia RNDr. Miriam Bačkorová, PhD., a PharmDr. Tomáš Wolaschka, PhD.; Sekcia 

bakalárskeho štúdia: predseda doc. MVDr. Peter Lazár, PhD., a členky RNDr. Eva 

Barbušinová, PhD., a MVDr. Jana Maľová, PhD. 

Prvé tri hlavné ceny v každej sekcii venovala UVLF. Generálnym sponzorom 

študentskej vedeckej konferencie bola firma Zoetis, podujatie podporili tiež Komora 

veterinárnych lekárov SR, Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a 

vedy pri UVLF v Košiciach a spoločnosti Royal Canine Czech & Slovak Republics, Lekáreň 

Dr. Max, Vetis, Siemens Healthcare, Pharmacopola, Bioveta SK. Na spolufinancovaní 

vydania zborníka abstraktov sa podieľala Veterinárna sekcia Slovenskej spoločnosti pre 

poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied. 

V dňoch 11. – 12. 5. 2019 sa na Fakulte veterinárskeho lekárstva Univerzity 

prírodných vied vo Varšave uskutočnila 5. medzinárodná vedecká konferencia študentov 

veterinárskeho lekárstva. Medzinárodnej vedeckej konferencie sa zúčastnilo 45 študentov a 
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doktorandov zo 6 európskych krajín (Slovensko, Slovinsko, Poľsko, Ukrajina, Španielsko, 

Ruská federácia), ktorí prezentovali svoje práce pred členmi hodnotiacich komisií, Vedeckej 

komisie, akademickej obce a pred študentmi príslušnej fakulty. Rokovacím jazykom 

konferencie bol v celom jej priebehu anglický jazyk. 

Rokovanie konferencie prebiehalo v šiestich sekciách: predklinickej, klinickej – malé 

zvieratá, klinickej – hospodárske zvieratá, klinickej – exotické zvieratá, klinickej – voľne 

žijúca zver a doktorandskej. Študenti prezentovali výsledky svojich prác ústne formou 

prednášky alebo posteru. Našu alma mater na tejto konferencii aktívne reprezentovali traja 

študenti, MaryAnne Antonia Sciberras, študentka 5. ročníka študijného programu všeobecné 

veterinárske lekárstvo v anglickom jazyku, v sekcii klinickej – hospodárske zvieratá 

s prednáškou Resistance of E. coli isolates from broiler chickens to selected antibiotics, 

Michal Bajtoš, študent 4. ročníka študijného programu všeobecné veterinárske lekárstvo, 

v sekcii klinickej – malé zvieratá s prednáškou The prevalence of the upper respiratory tract 

bacterial contamination diagnosed by endoscopic evaluation a MVDr. Daniela Juščáková, 

študentka 2. ročníka doktorandského štúdia v študijnom odbore 6.3.2 hygiena potravín, 

v sekcii doktorandskej s prednáškou Screening of poultry feed and tissues for coccidiostat 

residues using the antibiotic residue screening tests. V každej sekcii boli hodnotiacou 

komisiou ocenené dve práce, hlavnou cenou prednáška a čestným uznaním poster. Z našich 

študentov najvyššie ocenenie získala študentka MaryAnne Antonie Sciberras, ktorej 

prednáška v klinickej sekcii – hospodárske zvieratá bola ocenená hlavnou cenou.  

Všetci traja študenti predniesli veľmi kvalitné vedecké práce sprevádzané bohatou 

a zaujímavou diskusiou a dostali certifikát o účasti na konferencii. Obohatením konferencie 

bol aj workshop s témou Cardiopulmonary resuscitation (CPA) – practical guidelines for 

successful outcome, na ktorom sa zúčastnili dvaja naši študenti, MaryAnne Antonia Sciberras 

a Michal Bajtoš. Nemenej významnou súčasťou konferencie boli aj štyri inšpiratívne plenárne 

prednášky, na ktorých pozvaní hostia prezentovali svoje skúsenosti v rôznych oblastiach 

veterinárnej medicíny, súčasného výskumu, laboratórnej a klinickej praxe. Abstrakty prác 

študentov boli publikované v zborníku abstraktov z tejto konferencie. 

  Siedmeho mája 2019 sa v sídle spoločnosti Zentiva v Prahe konal XVIII. ročník 

Nadnárodnej študentskej vedeckej konferencie. Na konferencii prezentovalo svoje práce spolu 

20 študentov, ktorí zvíťazili na fakultnom alebo univerzitnom kole študentskej vedeckej 

konferencie. Na podujatí sa po prvý raz zúčastnili aj tri študentky z našej univerzity a doplnili 

tradičných účastníkov z  Farmaceutickej fakulty v Hradci Králové, Univerzity Karlovej (8 

študentov), Farmaceutickej fakulty Veterinárnej a farmaceutickej univerzity Brno (5 

študentov) a Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (4 študenti). 

Organizátorom konferencie bola Únia študentov farmácie 

v Brne a Farmaceutická fakulta, Veterinárnej a farmaceutickej 

univerzity Brno. Študentky 5. ročníka UVLF predniesli 

zaujímavé práce a vo veľkej konkurencii dosiahli výborné 

umiestnenie. Študentka Katarína Faturová za prácu „Synthesis 

and biological properties of hybrid chalcones with core 

scaffold of indol-3-yl and 4-fluorophenyl“ získala 3. miesto 

v chemickej sekcii. Ďalšie 3. miesto v sekcii ostatných 

farmaceutických disciplín si odniesla Dominika Zelencová, 

ktorá prezentovala prácu s názvom „Study of drug delivery 

system effects on multicellular tumor spheroids“. Treťou 

študentkou, ktorá reprezentovala našu univerzitu bola Kristína 

Doričová, ktorá predniesla čiastkové výsledky svojej 

diplomovej práce pod názvom „Plectranthus scutellarioides 

and its flavonoid glucoronides“.         
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Študenti ŠP F boli úspešní aj na prvom ročníku podujatia Mistrovství v magistraliter 

přípravě – Česko-slovenské finále 2019, ktoré sa konalo v Olomouci pod záštitou firmy 

Fagron. Na súťaži sa zúčastnili študenti zo všetkých štyroch vysokých škôl poskytujúcich 

farmaceutické vzdelávanie v SR a ČR. Ondrej Franko sa umiestnil na 5. mieste, Ivana Sujová 

na 7. mieste a Denisa Weissová na 8. mieste. 

      Medzi ďalšie úspechy našich študentov patrí aj 2. miesto Mareka Ratvaja študenta ŠP  

VVL na 21. Medzinárodnom vedeckom študentskom kongrese, ktorý sa konal 17.- 19. apríla 

2019 v Istanbule, Turecko. 

Šimon Halás, študent ŠP VVL sa stal víťazom svetovej fotografickej súťaže Animal 

health and welfare beyond the cliché, ktorú organizovala Svetová organizácia pre zdravie 

(OIE) s fotografiou New horseshoe. 

Zuzana Durcová študentka ŠP VVL obsadila 4. miesto v kategórii polmaratón ženy na 

96. ročníku Košického medzinárodného maratónu mieru a 56. miesto (z 23 tisíc súťažiacich) 

na bežeckom podujatí Barcelonský polmaratón.  

 

XIV. ročník Seminára doktorandov venovaný pamiatke akademika Kolomana Boďu 

 

14. ročník seminára doktorandov venovaný pamiatke akademika Kolomana Boďu sa 

konal v rámci osláv okrúhlych výročí významných košických inštitúcií, a to 70. výročia 

založenia UVLF, 60. výročia založenia UPJŠ v Košiciach a 50. výročia založenia ÚFHZ SAV 

v Košiciach v dňoch 14. a 15. 11. 2019 na UVLF. Uvedené inštitúcie sú zároveň dlhoroční 

organizátori seminára. Seminár sa prvýkrát vo svojej histórii konal v novom termíne, a to 

namiesto septembra v novembri. 

Seminár zahájil a úvodný príhovor 

predniesol prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., 

prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a 

doktorandské štúdium. K účastníkom seminára 

sa prihovoril aj prorektor UPJŠ prof. RNDr. 

Peter Fedoročko, CSc., a riaditeľ ÚFHZ 

Centra biovied SAV, prof. MVDr. Š. Faix, 

DrSc. S organizačnými záležitosťami 

prítomných oboznámil MVDr. Dušan Fabian, 

DrSc., z ÚFHZ Centra biovied SAV.  

Hlavným cieľom seminára je 

poskytnúť doktorandom priestor na získanie praktických skúseností pri prezentácii vlastných 

výsledkov v ústnej a písomnej forme, ktoré sú dôležitou súčasťou vedeckej práce. 

Na seminári prezentovalo pred odbornou porotou aj kolegami výsledky svojej 

vedeckej práce celkovo 33 doktorandov (z 38 publikovaných príspevkov bolo 19 z UVLF, 12 

z ústavov SAV v Košiciach a 7 z UPJŠ v Košiciach), je to viac ako o tretinu v porovnaní 

s minulým rokom, o čo sa svojou aktivitou pričinili hlavne doktorandi UVLF. Jedná sa o 3. 

najvyššiu účasť v histórii seminára. 

Seminár bol tematicky zameraný na oblasť biologických, lekárskych 

a farmakologických vied. Odzneli tiež príspevky od doktorandov z Ústavu 

experimentálnej fyziky SAV a Ústavu geotechniky SAV, vzhľadom na osobitný pohľad 

na patogenézu niektorých ochorení a rozvoj biotechnológií cestou syntézy terapeuticky 

využiteľných nanočastíc. Širokú diskusiu vyvolal príspevok o  využití alternatívnych 

terapeutických metód vo veterinárnej medicíne.  

Príspevky doktorandov z oblasti mikrobiológie, parazitológie, bunkovej biológie, 

fyziológie, patológie a klinických disciplín hodnotila odborná komisia zložená zo zástupcov 

organizátorov: RNDr. Š. Čikoš, CSc., a RNDr. K.  Čobanová, PhD. (obaja Centrum biovied, 
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ÚFHZ SAV), doc. MVDr. I. Kožárová, PhD., a doc. MVDr. D. Sopková, PhD. (obe UVLF), 

RNDr. L. Maliničová, PhD., a RNDr. T. Kisková, PhD. (obe PF UPJŠ). 

Komisia vybrala spomedzi účastníkov 9 najlepších prác, ktoré  odmenila darčekovými 

poukážkami. Ocenení boli: Mgr. Petra Adamková, 

UPJŠ (Ústav biologických a ekologických vied, 

Katedra fyziológie živočíchov), MVDr. Filip 

Humeník, UVLF (Katedra anatómie,  histológie 

a fyziológie, Ústav anatómie), RNDr. Nikola 

Jureková, UPJŠ (Ústav biologických 

a ekologických vied, Katedra zoológie), MVDr. 

Stanislav Lauko, UVLF (Katedra 

mikrobiológie a imunológie, Ústav mikrobiológie 

a gnotobiológie), RNDr. Dominika Mravčáková, 

UVLF (Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum biovied SAV), Mgr. Katarína 

Peňazziová, UVLF (Katedra mikrobiológie a imunológie, Ústav mikrobiológie 

a gnotobiológie), PhDr. Jozef Pisko, UPJŠ (Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum 

biovied SAV), RNDr. Ivana Timková, UPJŠ (Ústav biologických a ekologických vied, 

Katedra mikrobiológie), MVDr. Miroslava Vargová, UVLF (Parazitologický ústav SAV) 

Za pozitívum môžeme označiť skutočnosť, že v roku 2019 sa prihlásilo na seminár 

viac doktorandov z UVLF v porovnaní s predchádzajúcim rokmi. Do budúcna je potrebné 

viac využiť potenciál seminára účasťou doktorandov nižších ročníkov. 

 Príspevky zo seminára doktorandov boli uverejnené v recenzovanom zborníku 

s názvom Vedecké práce doktorandov 2019 (ISBN 978-80-972752-7-3).  

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

z ÚFHZ, Centrum biovied SAV a prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., z UVLF. 

  

XII. ročník vedeckej konferencia Mladí vedci – bezpečnosť potravinového reťazca 

 

V dňoch 21. – 22. 11. 2019  sa v bratislavskom hoteli Barónka uskutočnil XII. ročník  

vedeckej konferencie Mladí vedci – bezpečnosť potravinového reťazca. Konferenciu 

organizoval Národný kontaktný bod SR pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA (NKB 

EFSA) so sídlom na odbore bezpečnosti potravín a výživy Ministerstva pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Spoluorganizátorom XII. ročníka konferencie bola 

Slovenská technická univerzita v Bratislave – Fakulta chemickej a potravinárskej technológie. 

Konferencia bola určená pre študentov bakalárskych, magisterských a doktorandských 

študijných programov, ako aj pre mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov, ktorí pôsobia 

v oblasti bezpečnosti celého potravinového reťazca. Cieľom konferencie bolo sústrediť na 

jednom mieste mladých vedeckých pracovníkov a umožniť im prezentovať výsledky svojej 

vedeckej práce; okrem iného konferencia dáva priestor mladým vedeckým pracovníkom 

nadviazať kontakty s kolegami nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky.    

Konferencie sa zúčastnilo viac ako 60 mladých vedeckých pracovníkov (z toho 49 

prezentujúcich).  Zastúpené boli  slovenské univerzity  (Slovenská technická univerzita 

v Bratislave, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Univerzita veterinárskeho 

lekárstva a farmácie v Košiciach, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita sv. 

Cyrila a Metoda v Trnave, Technická univerzita Košice),  Slovenská akadémia vied, Národné 

poľnohospodárske a potravinárske centrum,  Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky. Príjemne prekvapila aj účasť mladých vedcov z Českej republiky: Univerzita 

Pardubice, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 

Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocinářský Holovousy.  
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Na konferencii boli prezentované najnovšie trendy týkajúce sa všetkých oblastí 

potravinového reťazca, od zdravia rastlín, prípravkov na ochranu rastlín, kontaminantov, 

krmív, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat (welfare), cez potravinárske produkty 

až po zdravie zvierat. Počas konferencie odznelo až 29 prezentácií a 23 posterov. 

Vedecký výbor konferencie z prednesených príspevkov vyhodnotil 2 najlepšie práce v 

kategórii prednáška a poster.  Hodnotená bola nielen kvalita vedeckej práce, ale aj spôsob 

prezentácie a reakcie na otázky počas diskusie k danému príspevku. 

Víťazom v kategórii prednáška bol 

príspevok Protektívny účinok enterocínov a 

enterocín-produkujúcich kmeňov na infekciu 

Trichinella spiralis, ktorý prezentovala  

MVDr. Miroslava Vargová, doktorandka 

UVLF z  Parazitologického  ústavu SAV, 

Košice. V kategórii poster bol vyhodnotený 

ako najlepší príspevok Staphylococcus 

 aureus a Escherichia coli v parených syroch, 

ktorý prezentovala Bc. Karolína Kvočiková  

z  Fakulty  chemickej a potravinárskej 

technológie, Slovenská technická univerzita v 

Bratislave. Výherkyne boli odmenené 

knižnou  poukážkou  na nákup odborných publikácií v hodnote 50 €, ktoré venoval 

hlavný organizátor NKB EFSA; ceny víťazom odovzdal vedecký výbor priamo na 

konferencii. 
 

g.   Komentované ocenenia študentov v rámci vysokej školy 

 

Rektorka univerzity  udelila Cenu rektora za vynikajúce výsledky počas štúdia ôsmym 

absolventom. Dvom absolventom študujúcim v slovenskom jazyku: v študijnom programe trh 

a kvalita potravín Mgr. Palaštovej Paule a v študijnom programe kynológia Bc. Uchaľovej 

Alexandre. Šiestim absolventom študujúcim v anglickom jazyku: v študijnom programe 

všeobecné veterinárske lekárstvo MVDr. Fay Dimaline, MVDr. Lisa Marie Dunne, MVDr. 

Maria Borgersen Hære, MVDr. Sonia Jego a MVDr. Thea Linkjendal a v študijnom programe 

náuka o živočíchoch BSc. Malin Pedersen. 

V rámci ŠVOČ boli Cenou rektorky v jednotlivých sekciách ocenení títo študenti: 

1. Predklinická sekcia 

1. miesto:  Michala Wöllner, 5. ročník ŠP VVL: Monitoring anaplazmózy v populácii 

psov. 

2. miesto:  Kristína Ničová, 5. ročník ŠP F: Hodnotenie potenciálneho klastogénneho 

účinku insekticídu po expozícii na humánne lymfocyty periférnej krvi.  

3. miesto:  Zoe Fox, 5. ročník ŠP GVM: Genetic background of canine disorders of sexual 

development. 

2. Klinická sekcia  

1. miesto:  Barbora Runčáková, 6. ročník ŠP VVL: Dynamika krívania v chove dojníc. 

2. miesto:  Lívia Belková, 6. ročník ŠP VVL: Vplyv sezóny na ovariálnu aktivitu 

a veľkosť oocytov u pohlavne dospelých prasničiek.  

3. miesto:  Erik Novoveský, 6. ročník ŠP VVL: Sledovanie sezónnych zmien vybraných 

hematologických parametrov u Trachemys spp.  

3. Sekcia hygiena potravín a prostredia  

1. miesto:  Maryanne Sciberras, 5. ročník ŠP GVM: Antibiotic resistance of Escherichia 

coli isolated from broiler chickens after the slaughter.  
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2. miesto:  Harriet Sarah Watkins, 6. ročník ŠP GVM: Broad spectrum detection of 

antibiotic residues in poultry meat by multi-plate assay.  

3. miesto:  Diana Legáthová, 5. ročník ŠP VVL:Toxicita vybraných insekticídnych 

prípravkov na ochranu rastlín a ektoparazitík na vodné bezstavovce.  

4. Farmaceutická sekcia 

1. miesto:  Dominika Zelencová, 5. ročník ŠP F: Štúdium prestupu nosičových systémov 

do nádorových sferoidov.  

2. miesto:  Katarína Faturová, 5. ročník ŠP F: Syntéza a biologické vlastnosti hybridných 

chalkónov indol-3ylu a 4-fluórfenylu. 

3. miesto:  Kristína Doričová, 5. ročník ŠP F: Plectranthus scutellarioides a jeho 

flavonoidné glukuronidy. 

5. Sekcia bakalárskeho štúdia  

1. miesto:  Andrea Karlsen, 3. ročník ŠP NoŽ: Anaplasmosis in animals.  

2. miesto:  Martin Petráš, 3. ročník ŠP K: Dedičné ochorenia pohybového aparátu psov.  

3. miesto:  Juni Helén Jonas, 3. ročník ŠP NoŽ: Growth factors of animal amniotic fluid in 

prenatal development.   

 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva a 30. výročia Dňa boja za slobodu 

a demokraciu rektorka univerzity ocenila piatich študentov a dve študentky doktorandského 

štúdia: Dominik Lauko (4. ročník ŠP VVL), Filip Korim (4. ročník ŠP VVL), Šimon Halás (5. 

ročník ŠP VVL), Maroš Dostál (5. ročník ŠP VVL), Štefan Matyi (3. ročník ŠP F), MVDr. 

Anna Reitznerová (ŠP HP) a MVDr. Bc. Zuzana Vikartovská (2. ročník ŠP Neurovedy). 
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IV. INFORMÁCIE O POSKYTOVANÍ ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA 

 

UVLF sa v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach podieľa na vzdelávaní 

v rámci Univerzity tretieho veku (UTV). UTV 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, a tým umožniť zúčastňovať sa na rozvoji spoločnosti, 

školstva, vedy a techniky i občanom, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu byť zapojení 

v aktívnom každodennom pracovnom procese.  

V akademickom roku 2018/2019 naša univerzita zastrešovala študijné odbory 

veterinárna medicína a farmácia. Odborným garantom študijného odboru veterinárna 

medicína bol MVDr. Miroslav Húska, PhD., a od mája 2019 MVDr. Beáta Koréneková, 

PhD., a študijného odboru farmácia doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc. Slávnostná promócia sa 

konala 24. 5. 2019 v Aule TU v Košiciach za účasti zástupcov všetkých participujúcich 

univerzít. Promovaných bolo 187 študentov. V tomto akademickom roku po prvý raz 

promovali absolventi študijného odboru farmácia v počte 26.   

 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 2019 vzdelávacie aktivity 

v uvedených oblastiach neboli realizované.   

UVLF zabezpečuje významné aktivity na úseku ďalšieho vzdelávania samostatne a 

v spolupráci so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR (ŠVPS SR), Komorou 

veterinárnych lekárov SR a Inštitútom vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach 

(IVVL). IVVL je vzdelávacie a kongresové zariadenie Ministerstva pôdohospodárstva a 

rozvoja vidieka Slovenskej republiky primárne zamerané na rozvoj ľudských zdrojov. Dôraz 

je kladený na celoživotné vzdelávanie zamestnancov organizácií Štátnej veterinárnej a 

potravinovej správy Slovenskej republiky vo všetkých oblastiach veterinárnej starostlivosti, 

hygieny potravín a surovín živočíšneho a rastlinného pôvodu, a potravinového dozoru, 

veterinárnej legislatívy, ochrany štátneho územia, spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ 

a laboratórnej diagnostiky. 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. 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.  
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V predchádzajúcom roku boli vzdelávacie aktivity organizované univerzitou zamerané 

hlavne na postgraduálnu špecializáciu veterinárnych lekárov v oblasti oftalmológie, RTG 

diagnostiky, kardiológie a bezpečnosti a kvality potravín.  

 

Vzdelávacie akcie organizované UVLF v roku 2019 

 

Oftalmologický workshop – Diagnostické a terapeutické postupy v oftalmológii, Klinika 

malých zvierat, 16. 2. 2019, Univerzitná veterinárna nemocnica UVLF v Košiciach 

 

RTG diagnostika koní – podkúvačský seminár, Klinika koní UVLF v Košiciach, 28. 2. 2019, 

UVLF v Košiciach 

 

Medzinárodná vedecká konferencia HYGIENA ALIMENTORUM XL – Bezpečnosť a 

kvalita hydiny, vajec, rýb, zveriny a medu – konferencia, 15. – 17. 5. 2019, Štrbské pleso 

 

ŠKOLA – VEDA – PRAX – odborná konferencia pri príležitosti 70. výročia založenia UVLF 

v Košiciach, 17. – 18. 9. 2019, UVLF v Košiciach 

 

Kardiologické minimum – workshop, Klinika malých zvierat UVLF v Košiciach, 8. 11. 2019, 

Univerzitná veterinárna nemocnica UVLF v Košiciach 

 

Stála účasť UVLF v zásahovom tíme pri kontaktoch veľkých šeliem s človekom 

 

Vzdelávacie akcie organizované v spolupráci s inými organizáciami v roku 2019 

 

Odborný seminár Chov a choroby oviec a kôz, Klinika prežúvavcov UVLF, 6. – 7. 2. 2019, 

Liptovský Ján, Veľké Teriakovce 

 

Odborný seminár Aktuálne otázky zdravia, welfare zvierat a zdravotnej bezpečnosti 

potravinového reťazca v regióne Beskydy. 15. 2. 2019, Dolný Kubín 

 

RTG psov a mačiek – workshop základný, klinika malých zvierat, 2. 3. 2019, Univerzitná 

veterinárna nemocnica UVLF v Košiciach 

 

Odborný seminár a workshop: Oftalmológia psov, Samohýl;  Praha, 2. 3. a 3. 3. 2019 

 

RTG psov a mačiek – workshop pre pokročilých, klinika malých zvierat, 3. 3. 2019, 

Univerzitná veterinárna nemocnica UVLF v Košiciach 

 

USG psov a mačiek – workshop pre začiatočníkov, klinika malých zvierat, 2. 3. 2019, 

Univerzitná veterinárna nemocnica UVLF v Košiciach 

 

USG psov a mačiek – workshop pre pokročilých, klinika malých zvierat, 3. 3. 2019, 

Univerzitná veterinárna nemocnica UVLF v Košiciach 

 

Endoskopia psov a mačiek– workshop, klinika malých zvierat, 2. 3. 2019, Univerzitná 

veterinárna nemocnica UVLF v Košiciach 
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Manažment prípravy kobyly na umelú insemináciu a jej praktický výkon – workshop, 9. 3. 

2019, Jazdecké centrum KŠZ, SPU v Nitre 

 

Choroby exotických zvierat –  medzinárodná konferencia, klinika vtákov, exotických a voľne 

žijúcich zvierat, 29. 3. – 1. 4. 2019, Budapešť 

 

Terapia ruptúry predného skríženého väzu pomocou TTA rapid, luxácie pately a použitie 

uzamykateľných kovových implantátov pri zlomeninách u malých plemien psov, workshop, 

klinika malých zvierat, 30. 3. 2019, Nitra 

 

Traumatizmy u psov, mačiek a koní a homeopatická liečba porúch pohybového aparátu –  4. 

špecializovaný homeopatický seminár pre veterinárnych lekárov, klinika malých zvierat, 6. 4. 

2019, Vyhne 

 

Imobilizácia farmových zvierat – maďarský stepný dobytok, vodné byvoly, workshop, klinika 

vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat, 11. 5. 2019, Žihárec – farma Habán 

 

22. košický morfologický deň – Imunohistochémia – každodenný partner v morfológii, 

konferencia, Katedra anatómie, histológie a fyziológie UVLF, 30. 5. 2019, Košice 

 

XIX. stredoeurópsky bujatrický kongres, Klinika prežúvavcov UVLF, 22. 5. – 25. 5. 2019, 

Ľvov, Ukrajina 

 

XIX. kongres KVL SR, Klinika koní a Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat 

UVLF, 31. 5. –  2. 6. 2019, Jasná, Demänovská dolina 

 

Endokrinológia u psov a mačiek a jej riešenie homeopatiou. ORL ochorenia a ich 

homeopatická liečba. 5. špecializovaný homeopatický seminár pre veterinárnych lekárov, 

klinika malých zvierat, 8. 6. 2019, Vyhne 

 

Farmové zvieratá – IV. kongres veterinárnych asociácií, Klinika koní a Klinika vtákov, 

exotických a voľne žijúcich zvierat UVLF, 27. – 28. 9. 2019, Sliač 

 

Poruchy správania psov a mačiek – najčastejšie poruchy správania psov a mačiek, seminár, 2. 

– 4. 10. 2019, Hronsek, Senec, Košice 

 

Poruchy respiračného aparátu u malých zvierat a koní – Rinitídy – 6. špecializovaný 

homeopatický seminár pre veterinárnych lekárov, klinika malých zvierat, 5. 10. 2019, Vyhne 

 

Exotické druhy spoločenských zvierat vo veterinárnej praxi – workshop, 9. 11. 2019, SOŠ 

veterinárna Nitra 

 

V. Ophthalmology Conference of EESVO, Lodž, Poľsko, 15. 11. 2019 
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V. INFORMÁCIE O  VÝSKUMNEJ A  ĎALŠEJ TVORIVEJ ČINNOSTI UVLF  

 

Vedecko-výskumná činnosť UVLF bola v roku 2019 podobne ako predchádzajúce 

roky organizovaná na báze katedier, kliník, centier excelentnosti, kompetenčného centra 

a univerzitného vedeckého parku v súlade s dlhodobým zámerom UVLF na roky 2018 – 

2023.  

Vedecko-výskumná činnosť na univerzite sa vykonávala v rámci vedeckého konceptu 

„Jeden svet, jedno zdravie“ prepojením veterinárnej a humánnej medicíny, hygieny potravín, 

životného prostredia  a farmácie v oblastiach výskumu: 

a) OV 13 vedy  o živej prírode,  

b) OV 18 lekárske a farmaceutické vedy, 

c) OV 20 veterinárske vedy. 

Na vedeckej činnosti sa v roku 2019 podieľalo 220 vedecko-pedagogických a 47 

vedeckých tvorivých pracovníkov vedených na UVLF v zamestnaneckom pomere.  

Za účelom zefektívnenia vedecko-výskumnej činnosti bolo v zmysle Dlhodobého 

zámeru UVLF na roky 2018 – 2023 určených 5 dominantných oblastí vedy a výskumu, 

zastrešených koordinátormi  vedy a výskumu na UVLF: 

a. Predklinická oblasť VaV 

i. Pracoviská prevažne neinfekčného charakteru: prof. MVDr. Z. Ševčíková, 

PhD. 

ii. Pracoviská infekčného charakteru: doc. MVDr. Mangesh Bhide, PhD. 

b. Klinická oblasť VaV: prof. MVDr. Pavol Mudroň, PhD., Dip. ECBHM 

c. VaV v oblasti hygieny potravín a životného prostredia: prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD. 

d. VaV v oblasti farmácie: prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc. 

Úlohou koordinátorov dominantných oblastí vedy a výskumu je okrem iného 

vyselektovať výskumné tímy a následné zintenzívnenie vedecko-výskumnej činnosti 

v dominantných oblastiach vedy a vytvorenie podmienok pre špičkový výskum. 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 2019 sa na UVLF riešilo 64 grantov z domácich grantových agentúr: APVV 

18 projektov  v sume 537 038 €, VEGA 30 projektov 364 852 €, KEGA: 15 projektov 

111 844 € a projekt Solmea v sume 39 979 + 70 501 (KV). To spolu predstavuje sumu 

v kategórii BV 1 053 713 € + 70 501 (v kategórii KV). Okrem toho bolo riešených 5 

zahraničných grantov s celkovou sumou 12 442 € (na zahraničný grant v rámci grantového 

programu Horizont 2020 boli finančné prostriedky pridelené zálohovo v roku 2018), 

(Tabuľka č. 19). V roku 2019 bolo tiež riešených 7 domácich a zahraničných nevýskumných 

grantov s celkovou sumou 231 158 € (Tabuľka č. 20).  
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Podiel jednotlivých projektov na získaných finančných prostriedkoch v roku 2019 

Projekty 
2019 

Počet  Pridelené prostriedky spolu v € (BV) 

VEGA 30 364 852 

KEGA 15 111 844 

APVV 18 537 038 

Solmea, s. r. o. 1 39 979 + 70 501 (KV) 

Spolu 64 1 053 713 

Domáce  nevýskumné granty 7 231 158 

Zahraničné vedecké granty 5 12 442 

SPOLU                               76 1 297 313 + 70 501 (KV) 

BV – bežné výdavky, KV – kapitálové výdavky 

 

Na získavaní vedeckých grantov (APVV: 18, VEGA: 30, KEGA: 15, projekt firmy 

Solmea a zahraničných vedeckých grantov: 5) sa podieľalo 267 (220 vedecko-pedagogických 

a 47 vedeckých) tvorivých pracovníkov UVLF, na ktorých pripadá 69 vedeckých grantov, t. j. 

na 1 tvorivého pracovníka pripadá 0,26 grantu, resp. na jeden grant pripadá 3,9 tvorivých 

pracovníkov. To znamená, že približne 4 tvoriví pracovníci sú nositeľmi jedného grantu a na 

jedného tvorivého pracovníka pripadá v priemere 4000 € získaných vo vedeckých grantoch. 

UVLF riešila zahraničný grant v rámci grantového programu Horizont 2020, č. 

765423–MANNA H2020-MSCA-ITN-2017 so začiatkom riešenia 1. 6. 2018, do ktorého sú 

zapojené univerzity Glasgow, Miláno, Barcelona, Bonn a Záhreb.  

Pracovníci univerzity sú zapojení do riešenia zahraničných projektov COST ako 

partneri – finančné prostriedky týchto projektov však neboli alokované na UVLF (COST 

Action CA17110 Standardizing OUtput-based surveillance to control Non-regulated Diseases 

of cattle in the EU, 29. 10. 2018 – 29. 10. 2022, prof. Š. Vilček; CA16230 - COMBAR – 

Combatting anthelmintic resistance in ruminants, 1. 9. 2017 – 1. 9. 2021, PharmDr. Š 

Megyesi; CA18217 - European Network for Optimization of Veterinary Antimicrobial 

Treatment, 15. 11. 2019 – 14. 11. 2023, MVDr. J. Koščová; CA18221 - PERIAMAR – 

PEsticide RIsk AssessMent for Amphibians and Reptiles, 14. 6. 2019 – 14. 6. 2023, MVDr. 

R. Sabo; COST Action  CA18105 – RIBMINS - Risk based meat inspection and integrated 

meat safety assurance, 4. 3. 2019 – 4. 3. 2023, doc. MVDr. Peter Popelka, PhD.). 

Priamym hodnoteným výstupom vedeckého výskumu je publikačná činnosť a 

uplatnenie výsledkov v praxi. V centrálnej databáze CREPC za rok 2019 bolo akceptovaných 

1161 publikačných jednotiek, z toho 85 publikácií v CC a 34 publikácií v impaktovaných 

časopisoch registrovaných v databázach Web of Science a SCOPUS (Tabuľka č. 13). 

V databáze CREPC bolo za rok 2019 zaevidovaných celkom 1 828  ohlasov na pôvodné práce 

vedecko-pedagogických pracovníkov univerzity, z toho 1 731  v časopisoch evidovaných v 

databázach Web of Science a SCOPUS. 

 

Špičkový tím 

 

V priebehu roka 2019 pracoval na UVLF na základe rozhodnutia Akreditačnej komisie 

špičkový tím LACTOVIR – Laktobacily a vírusy vo veterinárnej medicíne v zložení: prof. 

Ing. Štefan Vilček, DrSc., doc. MVDr. Radomíra Nemcová, PhD., MVDr. Soňa 

Gancarčíková, PhD., a RNDr. Slavomíra Šalamúnová, PhD. Členovia tohto tímu sú súčasťou 

Centra excelentnosti pre nákazy zvierat a zoonózy – INFEKTZOON, zameriavajú svoju 
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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. Oba časti tímu sú 

vzájomne prepojené tým, že vedecké aktivity sú zamerané na analýzu a prevenciu nákaz  

rôznej etiológie prevažne u hospodárskych zvierat. 

 

Centrá excelentnosti, kompetenčné centrum a univerzitný vedecký park  

 

Vedecko-výskumné centrá sa významnou mierou podieľajú na vedecko-výskumnej 

činnosti univerzity, publikačnej činnosti ako aj na vzájomnej kooperácii medziuniverzitných 

pracovísk  aj pracovísk Slovenskej akadémie vied. Na UVLF pôsobili v roku 2019 nasledovné 

vedecko-výskumné centrá: 

1. Centrum excelentnosti pre nákazy zvierat a zoonózy – INFEKTZOON (ITMS kód 

projektu: 26220120002), ukončené 5 ročné monitorovacie obdobie 

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) 

Centrum excelentnosti INFEKTZOON je jediné CE na UVLF, ktoré nie je 

v partnerskom vzťahu s inou inštitúciou. Má významné postavenie 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. 

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.  
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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, viaceré unikátne prístroje 

a zariadenia: MALDI-TOF spektrofotometer, experion automated electrophoresis, real time 

PCR prístroje, microarray scaner, systém pre 2D elektroforézu, 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:  

1. listom MŠVVaŠ č. 2012-819/147:1-072 zo dňa 27. 1. 2012 NRL UVLF a listom MŠVVaŠ 

č. 2014-2840/7082:1-15AA zo dňa 12. 2. 2014 poverené vykonávaním povinností 

odborného pracoviska na účely hodnotenia prípravkov na ochranu rastlín pre oblasť 

necieľových organizmov (tzv. ECOTOX), 

2. listom Ministerstva zdravotníctva SR č. S12124-2019-OVZSaP-3 zo dňa 2. 9. 2019 

poverené hodnotením rizika prípravkov na ochranu rastlín na zdravie ľudí, 

3. listom MPaRV SR č. 43614/2019 zo dňa 3. 10. 2019 na základe § 5 zákona č136/2000 Z. 

z. o hnojivách v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MPaRV SR č. 245/2005 

poverené hodnotením zdravotnej neškodnosti hnojív pre ľudí s účinnosťou od 1. 1. 2020. 

Z uvedeného vyplýva, že NRL UVLF je už 25 rokov nepretržite zapojené do 

registračného procesu prípravkov na ochranu rastlín na národnej i nadnárodnej úrovni 

v oblasti hodnotenia rizika prípravkov na ochranu rastlín pre ekosystém a od r. 2019 

hodnotenia rizika pesticídov pre človeka (humánna toxikológia). Pôsobnosť pracoviska sa tiež 

rozšírila na hodnotenie rizika hnojív pre človeka.  

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 (Tabuľka č. 19) a podnikateľská činnosť. 

NRL UVLF sa v roku 2019, tak ako aj po iné roky, naďalej aktívne podieľalo na 

spoločných európskych projektoch v rámci Annex I Renewal – AIR III (viď 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) a ako Rapporteur 

member state v oblasti Ecotox ukončilo pripomienkové konanie účinnej látky boscalid pre 

Európsku komisiu.  

NRL UVLF je zapojené do hodnotenia prípravkov na ochranu rastlín v rámci 

zonálnych registrácií. V roku  2019 boli vypracované v rámci zonálnych registrácií tri 

záverečné správy, na základe ktorých boli v EÚ v rámci centrálnej zóny zaregistrované štyri 

prípravky (Zonal Registration report for plat protection products: BARITON PERFECT, 

FORCE 1,5G, FLEXITY). Uvedené zahraničné projekty v roku 2019 priniesli finančné 

prostriedky na UVLF v objeme 6 530,12 €. 
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V rámci podnikateľskej činnosti v roku 2019 bolo v rámci národnej expertíznej 

činnosti vypracovaných 138 expertíznych stanovísk s celkovým finančným obratom 51 

220,73 €. 

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 Ministerstvom 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvom zdravotníctva SR, 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, s ktorými sa pripravuje hodnotenie rizika účinných látok pesticídov na človeka. 

V oblasti hodnotenia rizika pesticídov na včely NRL UVLF spolupracuje s 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. 

 

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. 2019 bola zverejnená  výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na projekty IGA 

UVLF so začiatkom riešenia v roku 2019.  

Do uzávierky došlo na referát pre vedu výskum a zahraničné styky 17 projektov, čo je 

o 10 viac ako v roku 2018. 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 2019/20 4 projekty IGA, ktoré boli následne odsúhlasené 

rektorkou UVLF: 

MVDr. Viera 

Schwarzbacherová, PhD.                      

Hodnotenie genotoxického a cytotoxického 

účinku insekticídu acetamipridu v bunkových 

kultúrach  

3000,0 € 

MVDr. Zuzana Vikartovská 

(Mojžišová) (doktorandka) 

Stratifikácia pacientov s kanínnou kognitívnou 

dysfunkciou, využitie inovatívnej bunkovej 

terapie  

3000,0 € 

MVDr. Tatiana Vataščinová 

(Andrašková) (doktorandka) 

Antimikrobiálny potenciál laktobacilov v 

surovom ovčom mlieku  

3000,0 € 

MVDr. Martina Karasová 
Prevalencia Babesia gibsoni u plemena 

Americký pitbulteriér na východnom Slovensku 

a nové možnosti terapie  

3000,0 € 

Koncom roka 2019 boli tiež členmi rady IGA na základe oponentských posudkov 

vyhodnotené záverečné správy projektov so začiatkom v roku 2018 s výsledkom: všetky 4 

projekty splnili ciele a budú monitorované nasledujúci rok za účelom kontroly publikačnej 

činnosti v zmysle štatútu IGA. 
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Folia Veterinaria 

 

Folia Veterinaria je vedeckým časopisom UVLF, ktorý vychádza od roku 1956 a v 

anglickom jazyku od roku 1993. V roku 2019 to bol už 63. ročník vydávania časopisu. 

Redakčná rada časopisu je medzinárodná a sú v nej zastúpení odborníci z Austrálie, Číny, 

krajín západnej a strednej Európy. 

Vo Folia Veterinaria publikujú okrem slovenských autorov aj autori zo zahraničia, 

takže je významným zdrojom vedeckých informácií nielen na Slovensku, ale aj v iných 

krajinách sveta, najmä od roku 2016, odkedy je časopis vydávaný vydavateľstvom DeGruyter 

ako Open access. Folia Veterinaria v roku 2019  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 4. rok aj 

na stránkach vydavateľstva DeGruyter s perspektívou zaradenia časopisu do svetových 

databáz. V súčasnosti prebieha proces hodnotenia v súvislosti so zaradením časopisu do 

databázy Emerging Sources Citation Index (ESCI), ktorý je zahrnutý vo Web of Science.  

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.  

 

Folia Pharmaceutica Cassoviensia 

 

Folia Pharmaceutica Cassoviensia je vedeckým časopisom UVLF, ktorý vychádza od 

roku 2019. Časopis je zameraný na uverejňovanie pôvodných vedeckých prác 

z farmaceutickej a biomedicínskej oblasti, prehľadových článkov, kazuistík z lekárenskej 

a z klinickej praxe a krátkych oznámení o aktuálnych vedeckých poznatkoch vo farmácii 

a medicíne. Príspevky sa uverejňujú v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. Ak je 

príspevok písaný v inom ako v anglickom jazyku, vyžaduje sa názov práce, abstrakt 

a kľúčové slová v angličtine. Časopis je vydávaný štvrťročne v presne určených termínoch, 

každé číslo obsahuje 10 článkov a pre potreby medziuniverzitnej výmeny a pre čitateľov je 

dostupný v tlačenej aj voľne dostupnej elektronickej verzii. Informácie o časopise včítane 

pokynov pre autorov a on-line verzie časopisu sa nachádzajú na webovom sídle UVLF. 

Šéfredaktorkou časopisu je rektorka univerzity Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, 

PhD., výkonnou redaktorkou je prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., 

prorektorka pre medzinárodné vzťahy a internacionalizáciu, 

technickou redaktorkou je Mgr. Zuzana Holečková a za grafickú 

úpravu je zodpovedná Bc. Ivana Báštiová. Členmi redakčnej rady 

sú významní odborníci z oblasti farmácie a medicíny z Európy aj 

zo zámoria. Redakcia časopisu  Folia Pharmaceutica 

Cassoviensia sídli v areáli UVLF.  

Vedecký časopis Folia Pharmaceutica Cassoviensia 

(ISSN 2858-9609) je registrovaný v zozname periodickej tlače 

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pod evidenčným 

číslom EV 5741/18. 

Redakčná rada časopisu Folia Pharmaceutica 

Cassoviensia má ambíciu v budúcnosti uverejňovať články len 

v anglickom jazyku, čím by sa  mohol etablovať medzi vedecké 

časopisy v oblasti farmaceutických vied v medzinárodnom priestore. Uverejňovaním 

kvalitných a aktuálnych vedeckých článkov s primeraným ohlasom časopis významne 

prispieva k rozvoju odboru farmácie. 

mailto:folia.veterinaria@uvlf.sk
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Európska noc výskumníkov 2019 

 

Významné okrúhle výročie založenia UVLF sa odzrkadlilo aj  v doposiaľ 

najrozsiahlejšej expozícii populárno-náučných stánkov a prednášok na podujatí Európska noc 

výskumníkov (ENV) za posledné roky.  

ENV je projekt finančne podporovaný rámcovým programom Európskej komisie na 

podporu výskumu, vývoja a inovácií –  Horizont 2020.  ENV je paralelne organizovaná v 30 

štátoch Európy. Hlavným organizátorom podujatia je Slovenská organizácia pre výskumné 

a vývojové aktivity v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied, portálom EurActiv.sk 

a Centrom vedecko-technických informácií SR. Podujatie sa uskutočňuje v Bratislave, 

Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach a Poprade. 

Aj v tomto roku sa ako každoročne v priestoroch obchodného centra Átrium Optima 

uskutočnil 13. ročník podujatia ENV dňa 27. 9. 2019, v rámci ktorého sa UVLF predstavila 

s doterajším rekordným počtom 14 expozícií a 5 prednášok. Mottom tohtoročného festivalu 

vedy je Život ako ho (ne)poznáme, preto aj jediná univerzita svojho druhu na Slovensku 

priniesla ukážky vedeckých poznatkov, ktoré úzko súvisia so životom okolo nás. Okrem 

UVLF zaujímavý program pripravili aj vedci z Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity 

Pavla Jozefa Šafárika, Univerzity Komenského v Bratislave, Prešovskej univerzity v Prešove 

a výskumných ústavov Slovenskej akadémie vied. 

Na festivale vedy reprezentovalo UVLF trinásť ústavov a katedier, niektoré už aj 

viackrát za posledné roky. Veľký záujem najmä mladších návštevníkov pútala expozícia 

Chémia trochu inak, pripravená pracovníkmi Ústavu 

farmaceutickej chémie, ktorá  poukázala na to, že 

chémia nie sú iba teoretické definície, vzorce a výpočty. 

Jej neoddeliteľnou súčasťou sú experimenty, ktoré 

nadchnú, zaujmú a pobavia deti aj dospelých. Centrum 

aplikovaného výskumu sa prezentovalo expozíciou Nová 

stratégia „krotiteľov“ kliešťov, kde vystavovatelia 

predstavili prototyp funkčného vlákna prolen tickfree s 

repelentným účinkom proti kliešťom. Návštevníci si 

mali možnosť vyskúšať, ako správe odstraňovať 

prichytené kliešte. Na túto tému odzneli aj 2 prednášky, ktoré predniesol doc. B. Peťko. 

Expozíciou Poznaním k ochrane zvierat okolo nás katedra epizootológie a parazitológie 

predstavila terénny veterinársky a zoologický výskum voľne žijúcich druhov zvierat. 

Návštevníci stánku získali celý rad informácií o tom, ako sa infekčné choroby stali 

novodobou výzvou pre prežívanie ohrozených druhov po celej planéte, ako veterinárska 

medicína bojuje proti vymieraniu druhov a ako aj my sami môžeme pomôcť zvieratám vo 

svojom okolí. Katedra mikrobiológie a imunológie svojou expozíciou Neviditeľní pomocníci z 

mikrosveta predstavila význam výskumu prospešných baktérií a ich produktov, ale aj význam 

buniek imunitného systému, ktorý nás nepretržite chráni.  

V  stánku ústavu farmakológie Vakcinácia psov – 

ochrana pred infekčnými ochoreniami sa návštevníci 

dozvedeli, ako vakcinácia psov zabezpečí ochranu pred 

infekčnými ochoreniami a je rovnako dôležitá aj u ľudí, 

aký je základný princíp očkovania a prečo je potrebné i 

aké sú typy vakcín. Psy sa (ne) bránia útokom bol názov 

expozície  ústavu aplikovanej etológie a profesijnej etiky. 

Bezpečné vzťahy medzi človekom a psom si vyžadujú 

pochopenie signalizácie psov. Expozícia vizuálnou 

formou informovala ako správne interpretovať reč tela 

http://nocvyskumnikov.freshidea.sk/program/stanok/atrium-optima/160.html
http://nocvyskumnikov.freshidea.sk/program/stanok/atrium-optima/100.html
http://nocvyskumnikov.freshidea.sk/program/stanok/atrium-optima/100.html
http://nocvyskumnikov.freshidea.sk/program/stanok/atrium-optima/104.html
http://nocvyskumnikov.freshidea.sk/program/stanok/atrium-optima/120.html
http://nocvyskumnikov.freshidea.sk/program/stanok/atrium-optima/120.html
http://nocvyskumnikov.freshidea.sk/program/stanok/atrium-optima/129.html
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psa, pričom návštevníci mali možnosť „vycvičiť“ si virtuálneho psa.  

Potraviny ako ich (ne)poznáme – katedra hygieny a technológie potravín predstavila 

zloženie mliečnych, mäsových a rastlinných potravín z pohľadu ich kvality. Účastníci si na 

trenažéri mohli skúsiť, ako sa dojí kravské mlieko, získať poznatky o tom, ako sa vyrábajú 

mliečne výrobky a ďalšie zaujímavosti z oblasti výroby potravín. Pracovníci ústavu 

patologickej fyziológie v expozícii Čo sa skrýva v moči? prezentovali parametre, ktoré sa 

vyšetrujú v moči, ich význam, ako aj prítomnosť organických a anorganických látok v 

močovom sedimente zdravých či liečených pacientov. 

Ústav biológie, zoológie a rádiobiológie  a ústav anatómie prezentovali expozíciu 

Alternatívne testy z biochémie – metódy skúmania xenobiotík (cudzorodých látok) na živé 

systémy na úrovni celého organizmu, čo je v porovnaní s bunkovou alebo tkanivovou 

úrovňou komplexnejšie a reálnejšie. Súčasťou toho bola aj expozícia  Vtáčie embryo ako ho 

nepoznáme, kde bolo možné aj pod mikroskopom nazrieť do vývoja vtáčieho plodu. 

Vieme akú vodu pijeme? – bol názov expozície 

ústavu hygieny zvierat a  životného prostredia, ktorá 

predstavila dôležitosť vyšetrenia kvality pitnej vody a jej 

úpravy pred jej použitím spotrebiteľom aj s praktickými 

ukážkami vyšetrenia kvality pitnej vody. Pracovníci toho 

istého ústavu prezentovali aj expozíciu nazvanú Biodiverzita 

ekosystémov, ktorá  predstavila úlohu  a pozitívny vplyv 

rozmanitosti zelene a 

fauny lúčneho 

ekosystému v mestskom prostredí na reguláciu klímy na 

lokálnej úrovni. Poukázala na význam zadržiavania vody 

v prírode a na zvyšovanie atmosférickej vlhkosti. Tri 

katedry – katedra farmaceutickej technológie, katedra 

farmakognózie a botaniky a katedra lekárenstva a sociálnej 

farmácie sa spojili pri príprave expozície Lekáreň ako ju 

nepoznáme. Expozícia umožnila nahliadnuť do tajomstva 

lekárenských priestorov, ktoré sú pre pacientov 

neprístupné. Záujemcovia získali informácie o jednotlivých typoch lekárskych predpisov, 

najmenší hravou formou spoznali spôsoby podávania rôznych druhov liekov, aj aký je rozdiel 

medzi pilulkou, pastilkou, tabletou a kapsulou. Tropickí kamaráti okolo nás – každoročne už 

ako jedna z najzaujímavejších expozícií ústavu fyziológie ponúkla možnosť spoznať krásu a 

pôvab niektorých tropických živočíchov, niektoré z nich sú chované v domácnostiach ako 

rodinní miláčikovia. Zároveň poskytla možnosť získať odborné rady o ich chove, 

rozmnožovaní, chorobách, ale aj o prevencii chorôb, ktoré na živočíchy číhajú. Podvodný svet 

spoza skla predstavili študenti univerzity z  Aqua-Terra klubu, ktorí návštevníkom priblíži 

tajomstvá akvaristiky. Návštevníci mali možnosť oboznámiť sa s rôznymi druhmi živočíchov 

akváriového sveta a zároveň sa poradiť s odborníkmi o chove, rozmnožovaní, chorobách, ale 

aj o prevencii chorôb vodných živočíchov. 

V rámci prednáškovej činnosti predniesli pracovníci MVDr. R. Galajda, RNDr. V. 

Verebová, doc. E. Petrovová a doc. B. Peťko zaujímavé populárno-vedecké prednášky.  

Je možné konštatovať, že 13. ročník ENV bol vydarenou akciou, ktorá prilákala do 

obchodného centra Optima v Košiciach množstvo návštevníkov rôznych vekových kategórií 

z celého východoslovenského regiónu.  

 

 

 

 

http://nocvyskumnikov.freshidea.sk/program/stanok/atrium-optima/133.html
http://nocvyskumnikov.freshidea.sk/program/stanok/atrium-optima/141.html
http://nocvyskumnikov.freshidea.sk/program/stanok/atrium-optima/142.html
http://nocvyskumnikov.freshidea.sk/program/stanok/atrium-optima/147.html
http://nocvyskumnikov.freshidea.sk/program/stanok/atrium-optima/147.html
http://nocvyskumnikov.freshidea.sk/program/stanok/atrium-optima/148.html
http://nocvyskumnikov.freshidea.sk/program/stanok/atrium-optima/148.html
http://nocvyskumnikov.freshidea.sk/program/stanok/atrium-optima/151.html
http://nocvyskumnikov.freshidea.sk/program/stanok/atrium-optima/152.html
http://nocvyskumnikov.freshidea.sk/program/stanok/atrium-optima/152.html
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Klinické laboratórium kliniky prežúvavcov  

 

Pracovisko je odborne spôsobilé vykonávať objektívne a nezávislé skúšky, vyšetrenia 

a analýzy biologického materiálu (krv, moč, mlieko, trus a pod.),  krmív a 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 

1/0398/18 „Analýza bielkovín krvného séra pri hodnotení vnútorného prostredia a 

diagnostike ochorení zvierat“, VEGA 1/0486/17 „Využitie sérových proteínov 

v diagnostike porúch zdravotného stavu zvierat“ a VEGA 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 20 chovoch 

hospodárskych zvierat a zahŕňala 1 208 ks hovädzieho dobytka, 20 oviec a 12 kôz; 

e) spoluprácu a riešenie úloh a aktuálnych problémov aj s inými pracoviskami v rámci  

univerzity (katedra anatómie, histológie a fyziológie; katedra biológie a genetiky; katedra 

výživy, dietetiky a chovu zvierat; katedra mikrobiológie a imunológie; katedra 

patologickej anatómie a patologickej fyziológie; katedra farmácie, farmakológie 

a toxikológie; katedra epizootológie a parazitológie; katedra hygieny a technológie 

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

a potravinovej správy SR (krajské a regionálne veterinárne a potravinové správy v rámci 

SR) a s pracoviskami laboratórnej diagnostiky (Štátne veterinárne a potravinové ústavy 

SR, Centrum biomedicínskej mikrobiológie a imunológie ako spoločné pracovisko UVLF 

a Neuroimunologického ústavu SAV, Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach,  

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v  Košiciach).  

Pracovisko je vybavené modernou prístrojovou technikou na analýzu vnútorného 

prostredia a priebežne zabezpečuje inováciu a modernizáciu svojho prístrojového vybavenia. 

V roku 2019 bolo vyšetrených celkom 3 485 vzoriek biologického materiálu 

v nasledovnom druhovom zastúpení: prežúvavce 2 970, ošípané 193, psy a mačky 161, kone 

117 a kurčatá 44. V krvi a krvnom sére bol v rámci požadovaných ukazovateľov 

v jednotlivých metabolických profiloch vykonaný nasledovný počet analýz –  hematologický 

profil 449, bielkovinový profil 6 032, energetický profil 3 637, enzymatický a hepatálny profil 

3 780, acidobázický profil 114, makro- a mikrominerálny profil 8 716.  
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VI. HABILITAČNÉ KONANIA A KONANIA NA VYMENÚVANIE PROFESOROV  

 

V roku 2019 bol vedeckou radou UVLF schválený 1 návrh na menovanie za docenta 2 

návrhy na menovanie za profesora a 1 návrh inauguračného konania:  

MVDr. Ján Bílek, PhD. 17.4.2019 v odbore habilitačného a inauguračného 

konania vnútorné choroby zvierat 

doc. MVDr. Anna Ondrejková, PhD. 

 

doc. MVDr. Róbert Herich, PhD. 

 

doc. MVDr. Alica Kočišová, PhD. 

3.7.2019 v odbore habilitačného a inauguračného 

konania infekčné a parazitárne choroby zvierat 

3.7.2019 v odbore habilitačného a inauguračného 

konania veterinárna morfológia a fyziológia  

23.10.2019 v odbore habilitačného a  

inauguračného konania infekčné a parazitárne 

choroby zvierat 

 

Prof. MVDr. Anna Ondrejková, PhD., a prof. MVDr. Róbert Herich, PhD., si prevzali 

dekréty profesora od prezidentky SR 10. decembra 2019.  

Okrem toho bolo v roku 2019 vedeckou radou odsúhlasené začatie 1 inauguračného 

konania: doc. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD., z UVLF, odbor habilitačného 

a inauguračného konania hygiena potravín, a 4 habilitačných konaní: MVDr. Martin Levkut, 

PhD., a MVDr. Radoslava Vlčková, PhD., odbor habilitačného a inauguračného konania 

veterinárna morfológia a fyziológia, MVDr. Slavomír Horňák, PhD., odbor habilitačného 

a inauguračného konania veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia a MVDr. Iveta 

Maskaľová, PhD., odbor habilitačného a inauguračného konania výživa zvierat a dietetika 

(Tabuľka č. 7, 8). UVLF mala v roku 2019 priznané práva uskutočňovať habilitačné konanie 

a inauguračné konanie v 11 odboroch habilitačného konania a inauguračného konania 

(Tabuľka č. 17) a nebolo jej pozastavené, odňaté a nebola skončená platnosť priznaného práva 

uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné konanie v žiadnom odbore habilitačného 

konania a inauguračného konania (Tabuľka č. 18). 
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VII. ZAMESTNANCI  UVLF V KOŠICIACH 

 

UVLF zabezpečuje študijné programy v bakalárskom, magisterskom, doktorskom 

a doktorandskom štúdiu, čo si vyžaduje premyslenú politiku v oblasti ľudských zdrojov. Hoci 

kritériá na zvyšovanie kvalifikácie vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov sú na 

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

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

štruktúry funkčných miest v kombinácii s pozitívnou motiváciou ku zvyšovaniu si 

kvalifikácie. Veková štruktúra najmä na funkčných miestach profesorov a docentov je menej 

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

sme spokojní a hľadáme vnútorné rezervy, ako tento stav zlepšiť. Priemerný vek 

vysokoškolských učiteľov sa medziročne mierne zvyšuje, čo súvisí so skutočnosťou, že podľa  

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 2019 bolo uskutočnené 1 výberové konanie na obsadenie funkčného miesta 

profesora, 4 výberové konania na obsadenie funkčných miest docentov a 29 výberových 

konaní na obsadenie pracovných miest odborných asistentov a asistentov. Okrem výberových 

konaní na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov realizovala UVLF aj 13 

výberových konaní na obsadenie pracovných miest výskumných pracovníkov a  43 

výberových konaní na obsadenie funkcií vedúcich zamestnancov.  

Na základe výsledkov výberového konania funkčné miesto profesora v roku 2019 

obsadila prof. PharmDr. Miloslava Rabišková, CSc.  

Funkčné miesta docentov po úspešnom výberovom konaní obsadili  doc. MVDr. 

Vladimír Macák, PhD., doc. RNDr. Alexander Hudák, PhD., doc. MVDr. Zuzana Kostecká, 

PhD.,  a doc. MVDr. Radomíra Nemcová, PhD. 

Pracovné miesta  vysokoškolských učiteľov vo funkciách asistentov a odborných 

asistentov po predchádzajúcom výberovom konaní obsadili z 29 realizovaných výberových 

konaní 23 to isté miesto: MVDr. Mária Kuricová, PhD., MVDr. Tomáš Mihok, PhD., MVDr. 

Zuzana Farkašová, PhD., MVDr. Zuzana Lacková, PhD., MVDr. Katarína Vdoviaková, PhD., 

MVDr. Marcela Maloveská, PhD., MVDr. Lenka Krešáková, PhD., MVDr. Radoslava 

Vlčková, PhD., MVDr. Vladimír Petrilla, PhD., RNDr. Monika Šuleková, PhD., RNDr. 

Jarmila Harvanová, PhD., RNDr. Peter Očenáš, PhD., MVDr. Mária Milkovičová, PhD., 

RNDr. Valéria Verebová, PhD., PharmDr. Veronika Kmeťková, PharmDr. Simona Rohaľová, 

RNDr. Štefan Mazáň, MVDr. Rudolf Hromada, PhD., Ing. Ladislav Takáč, PhD., MVDr. 

Richard Galajda, PhD., MVDr. Martina Galdíková, PhD., Mgr. Martin Zborovjan, PhD., Mgr. 

Lukáš Varga,  MVDr. Beáta Korenéková, PhD., Mgr. Martin Bartkovský, MVDr. Pavol 

Roba, MVDr. Jana Maľová, PhD., MVDr. Jana Koščová, PhD.,  MVDr. Petra Timkovičová 

Lacková. 

Pracovné miesta výskumných pracovníkov po predchádzajúcom výberovom konaní  

obsadili: MVDr. Eva Styková, PhD.,  MVDr. Zuzana Drahovská, PhD., MVDr. Zuzana 

Andrejčáková, PhD., RNDr. Miroslava Smrčová, PhD., MVDr. Jana Teleky, PhD., RNDr. 

Jana Halušková, PhD., MVDr. Zuzana Sihelská, PhD., MVDr. Rastislav Sabo, PhD., RNDr. 

Mária Kolesárová, PhD., RNDr. Hedviga Košuthová, PhD., MVDr. Jana Výrostková, PhD., 

MVDr. Katarína Kuzyšinová, PhD., MVDr. Katarína Bárdová, PhD.  

Fyzický počet zamestnancov UVLF k 31. 12. 2019 bol 639 (398 žien), z toho 

v kategórii vysokoškolský učiteľ 220 (118 žien), v kategórii výskumný pracovník 47 (32 

žien), a v kategórii ostatných zamestnancov 372 (248 žien). 
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Z pohľadu kvalifikačnej štruktúry 11,8 % pedagogického zboru reprezentujú profesori, 

18,2 % docenti, 55,9 % odborní asistenti s vedeckou alebo akademickou hodnosťou a 14,1 % 

vysokoškolskí učitelia bez vedeckej hodnosti.  

V roku 2019 skončili z vysokoškolských učiteľov pracovný pomer z titulu odchodu do 

starobného dôchodku prof. MVDr. Vladimír Vajda, PhD., prof. Ing. Juraj Ciberej, CSc., prof. 

MVDr. Mária Goldová, PhD., doc. MVDr. Pavel Bystrický, PhD., PaedDr. Anton Čižmárik 

a z iných dôvodov MVDr. Denisa Toropilová, PhD. 

Z pohľadu získavania skúseností na medzinárodnej úrovni sú významnou aktivitou 

mobility pedagógov. Je potešiteľné, že v roku 2019 bol zachovaný trend počtu pedagógov 

UVLF, ktorí sa zúčastnili akademickej mobility vrátane počtu tzv. osobodní (Tabuľka č. 11).  

Zamestnanci, vysokoškolskí učitelia a výskumní 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 zabezpečuje 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 2019 štipendiá zo štátneho rozpočtu vo forme 

sociálnych a motivačných štipendií. 

 

aa) Sociálne štipendiá 

V roku 2019 o sociálne štipendium požiadalo 123 študentov a  priznané bolo 93 

študentom v celkovej výške 161 860,00 €.   

  

ab) Motivačné štipendiá 

V roku 2019 bolo vyplatených na motivačných štipendiách 87 385,00 €, ktoré boli 

priznané 205 študentom, z toho 60 245,00 €  za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti 

štúdia 85 študentom. Za vynikajúce výsledky v oblasti výskumu, vývoja, športovej činnosti a 

ukončenia štúdia s vyznamenaním a cenou rektora 120 študentom vo výške 27 140,00 €. 

 

b) Štipendiá z vlastných zdrojov 

Motivačné štipendium vyplácané z vlastných zdrojov univerzity bolo vyplatené 192 

študentom vo výške 27 018,08 €. 

Štipendium z vlastných zdrojov univerzity ako sociálna podpora študentom bolo 

vyplatené 8 študentom vo výške 18 335,00 €. 

Prideľovanie štipendií sa riadilo vnútorným predpisom č.  40 –  Štipendijný poriadok. 

 

Študenti so špecifickými potrebami 

 

V roku 2019 o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami požiadalo 

14 študentov. O rozšírenie podporných služieb pre študentov so špecifickými potrebami 

požiadal 1 študent. O zohľadnenie špecifických potrieb v priebehu štátnych skúšok požiadali 

3 študenti. O zohľadnenie špecifických potrieb v priebehu prijímacieho konania požiadali 

2 študenti. O osobnú asistenciu z dôvodu rozsahu zdravotného obmedzenia požiadali 

2 študenti. 

Na podporu vzdelávania študentov so špecifickými potrebami bola v roku 2019 

MŠVVaŠ SR poskytnutá dotácia vo výške 12 537,00 €, ktorá bola vyčerpaná vo výške 

12 536,96 €. 

Postup UVLF pri vytváraní všeobecne prístupného akademického prostredia a 

zodpovedajúcich podmienok štúdia pre študentov so špecifickými potrebami 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 

vnútorný predpis č. 56 – Smernica o podpore študentov a uchádzačov o štúdium so 

špecifickými potrebami na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. 

 

Poradenské služby pre študentov 

 

UVLF poskytuje poradenské služby ako súčasť zlepšovania kvality vzdelávania. 

Poradenské služby sú poskytované všetkým študentom univerzity formou poradenstva, 

pomoci a podpory v rôznych životných situáciách. Poradenské služby využilo celkovo 19 
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študentov. Študentom bolo poskytnuté: sociálne poradenstvo – 8 študentom, právne 

poradenstvo – 2 študentom, pedagogické – 7 študentom a psychologické poradenstvo – 2 

študentom. 

 

Starostlivosť o študentov – ubytovanie, stravovanie 

 

Kritériá na prideľovanie bodov na posúdenie nároku na ubytovanie na Študentských 

domovoch (ďalej ŠD) UVLF boli schválené na návrh študentskej komory AS UVLF v 

Košiciach dňa 8. 12. 2016.  

Poradie žiadateľov o ubytovanie bolo vytvorené podľa kritérií zohľadňujúcich 

prospech, vzdialenosť bydliska od školy, aktivitu v záujmových kluboch UVLF, sociálnu 

situáciu študenta.  

Študenti si podávali žiadosti elektronickou formou prostredníctvom AIS. Ubytovanie 

bolo pridelené 569 študentom denného štúdia v ŠD, 2 študentom tretieho stupňa štúdia, 99 

študentom štúdia v anglickom jazyku a 7 študentom z výmenného programu Erasmus+. 

Ubytovanie sa ponúka v 2-lôžkových izbách a v 1-lôžkových apartmánoch. Poplatok za 

ubytovanie pre študentov v dvojposteľovej izbe v ŠD1 je 62 €, a v dvojposteľovej izbe v ŠD2 

je 61 €. Platba za izbu obsadenú jednou osobu je 122 €. 

V študentských domovoch sa naďalej vykonávali rekonštrukcie izieb, a to v ŠD2 na 9. 

podlaží (12 izieb) a na 8. podlaží (12 izieb). Na týchto podlažiach sa zrekonštruovala aj 

podlaha a dvere, ktoré zabezpečujú väčšie súkromie pre študentov. V oboch budovách 

internátov bola zrealizovaná hygienická maľba kuchyniek, spŕch, spoločenských miestností 

a klubovní. Rekonštrukcie boli zamerané na opravy odpadnutých obkladov v sociálnych 

zariadeniach, terénne úpravy átria v ŠD2, hygienické maľby v priestoroch kúpeľní, kuchyniek 

a izieb, rekonštrukciu zvislých rozvodov v budove ŠD2 v počte 5 ks (z 9. podlažia do 

suterénu) a v spolupráci so študentmi Flóra klubu boli skrášlené priestory domovov výsadbou 

kvetov, o ktoré sa študenti starali.  

V rámci zveľaďovania ŠD na základe pripomienok a požiadaviek študentov bolo 

vymenených 30 váľand, 22 chladničiek, 86 stoličiek, 2 práčky, 2 mikrovlnky, 1 sušička, 4 

dvojplatňové variče, 25 kusov paplónov a vankúšov.  

ŠD okrem ubytovania zabezpečujú aj stravovanie, najmä pre študentov 

a zamestnancov UVLF. Stravovacie služby sú zabezpečované prostredníctvom zmluvného 

partnera GASTROMILA, s. r. o. Dodávateľ ponúka 8 jedál. Došlo k nárastu stravníkov a 

nový dodávateľ stravy aktívne komunikuje so zástupcami študentov a reaguje na ich 

požiadavky a podnety. V akademickom roku 2018/2019 sa na žiadosť študentov (stravníkov) 

začali vydávať aj večere v priestoroch jedálne ŠD Cesta pod Hradovou 11. V mesiaci 

november 2019 došlo k pracovnému stretnutiu zástupcov internátnej rady pod vedením 

študenta Jaroslava Bučana, zástupcov dodávateľov stravy spoločnosti GASTROMILA 

a riaditeľa ŠD, kde sa riešili aktuálne pripomienky k stravovaniu. Na pracovnom stretnutí 

konatelia spoločnosti GASTROMILA informovali o možnosti podávania aj vegánskej stravy 

pre študentov.  

 

Oddychové zóny 

V areáli UVLF a Študentských domovov (ŠD)  boli upravené a pribudli nové 

oddychové zóny, ktoré slúžia najmä študentom. Oddychová zóna bola zriadená v pavilóne č. 

35 (pavilón chemických disciplín a v átriu ŠD 1. 
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Odborno-záujmové aktivity študentov  

 

Aj v roku 2019 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. UVLF podporila aj vznik nového klubu Hygiena alimentorum, 

ktorý svoju činnosť začal 21. 2. 2019. Súčasne rozvíjal svoju činnosť Spolok košických 

študentov farmácie a študenti študijného programu všeobecné veterinárske lekárstvo rozvíjali 

činnosť IVSA Slovakia. Na klubové aktivity boli poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu 

UVLF.  

 

Kynologický klub  

Kynologický klub UVLF v roku 2019 združoval spolu 25 členov a čakateľov 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 osvojovali základné pravidlá výcviku, chovu a starostlivosti o psov. 

Aktívne sa zapájali do 

súťaží a pripravovali 

svojich zverencov na 

skúšky z výkonu. Výcvik 

psov vykonávali 

v kynologickom areáli 

UVLF Pri hati, kde 

pravidelne prebiehali 

tréningy pod vedením 

skúsených kynológov. 

Členovia klubu sa 

zúčastnili so psami na 

akcii Deň otvorených 

dverí na UVLF so svojimi 

ukážkami športovej kynológie (poslušnosti a obrany), ktorý sa konal 23. 1. 2019. Členovia 

klubu sa dňa 24. 4. 2019 zúčastnili akcie UVLF Handling. V rámci praktickej výučby 

predviedli ukážky rôznych metodík výcviku psa pre športovú kynológiu pre študentov 

v študijných programoch kynológia, všeobecné veterinárske lekárstvo a hygiena potravín. 

Členovia klubu sa zúčastnili fotenia reklamných fotiek a videí pre UVLF, na ktorých 

prezentovali športovú kynológiu a činnosť klubu. Taktiež vypomáhali na VT dňoch pre 

študentov. Okrem akcií organizovaných klubom sa členovia zúčastnili aj mnohých 

kynologických podujatí 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. Podľa potreby pravidelne prebiehali brigády na 

údržbu a úpravu kotercového a výcvikového areálu. Na záver roka sa tradíciou stalo 

organizovanie pretekov o Pohár rektorky UVLF v športovej kynológii so zadávaním skúšky 

BH-VT, SVV1, IGP1 a Mikulášskych pretekov klubu. 

 

Klub poľovníckej kynológie  

Klub poľovníckej kynológie združoval v roku 2019 spolu 31 členov a čakateľov z 

radov študentov študijných programov všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín a  

kynológia. Členovia klubu sa zúčastnili so svojimi zverencami na všetkých spoločných 

poľovačkách na bažantiu a diviačiu zver, ktoré boli organizované v poľovných revíroch 
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UVLF. Okrem toho sa spolupodieľali na organizovaní lesných skúšok malých plemien, 

farbiarskych skúšok duričov a brlohárskych skúšok a na uvedených podujatiach aj úspešne 

predvádzali svojich psov. Aj v tomto roku sa 

podieľali na ochrane poľnohospodárskych 

kultúr pred škodami spôsobenými diviačou 

zverou v univerzitnom poľovnom revíri 

Samostatná bažantnica. Pre potreby 

praktickej výučby disciplíny výkon a výcvik 

III. – poľovné psy v študijnom programe 

kynológia predviedli členovia klubu ukážky 

práce stavačov, sliedičov, brlohárov 

a duričov. Klub sa prezentoval aj počas 

tradičných VT dní, na ktorých členovia 

klubu ponúkali pre účastníkov pripravený poľovnícky guláš. Členovia klubu sa zúčastnili so 

psami na akcii Deň otvorených dverí na UVLF s ukážkami poľovníckej kynológie, ktorý sa 

konal 23. 1. 2019. Vybraní členovia klubu (I. Kyselicová, D. Lauko, M. Žaťko a J. Lazár) 

úspešne reprezentovali našu univerzitu na streleckých pretekoch troch univerzít v poľovníckej 

streľbe. Na prvom ročníku tohto podujatia vyhral súťaž jednotlivcov M. Žaťko. Kolektív 

študentov UVLF vyhral súťaž študentských družstiev a spolu s pedagógmi sa tím našej 

univerzity stal s veľkým náskokom aj celkovým víťazom uvedeného podujatia. Mnoho 

brigádnických hodín členovia klubu venovali zveľaďovaniu a údržbe psincov v kynologickom 

areáli za Hornádom, ktoré by si vyžadovali výraznejšiu investíciu do ich rekonštrukcie. 

 

Kynologický klub DARCO  

Kynologický klub DARCO je záujmovým 

klubom UVLF, ktorý združuje cvičiteľov, chovateľov 

a majiteľov psov rôznych plemien a krížencov z radov 

študentov a zamestnancov UVLF. Zameriava sa na 

výchovu a začlenenie psov do bežného života 

s človekom, ako aj na výcvik psích športov, najmä 

agility, dogdancing, dogfrisbee, obedience, canicross 

a dogtrekking a výcvik canisterapeutických 

a záchranárskych psov. Počet aktívnych členov je 16. 

Členovia klubu pravidelne organizujú tréningy agility, 

socializačné prechádzky so psami a aktívne sa venujú dogtrekkingu. Pomáhajú pri organizácii 

akcií Piknik pre prvákov, Mikuláš medzi internátmi, VT dni, Handling. Členovia klubu 

predviedli so svojimi psami ukážky agility aj počas akcie Deň otvorených dverí na UVLF 23. 

1. 2019. Študenti participujú pri výučbe praktických ukážok pre študentov prvých a druhých 

ročníkov ŠP kynológia, ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo a ŠP hygiena potravín.  

 

Klub AQUA TERRA  

     Klub AQUA TERRA v akademickom roku 

2018/2019 pokračoval v spolupráci s klinikou vtákov, 

exotických a voľne žijúcich zvierat pri realizácii výučby 

pre slovenských i zahraničných študentov UVLF, kde 

poskytoval zvieratá a priestory, a tak isto aj pri výučbe 

predmetu zoológia. Pre potreby výučby poskytoval 

zvieratá aj ústavu fyziológie. V tomto roku sa výučba 

rozšírila o predmet aplikovaná veterinárna hematológia, 

kde študenti mali možnosť naučiť sa odber krvi 
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u hadov, korytnačiek a leguánov, ako aj fixáciu týchto zvierat. Ďalej to bol predmet chov 

a choroby plazov a terárijných zvierat, kde sa študenti naučili základné informácie o chove 

týchto zvierat a taktiež ako diagnostikovať niektoré špecifické ochorenia. Náplňou predmetu 

bolo aj určovanie pohlavia u plazov. Klub organizoval exkurzie pre materské a stredné školy 

v Košiciach a spolu s kynologickým a poľovníckym klubom pre základnú školu Poprad – 

Matejovce. Spoluorganizoval tradičné Veterinárne dni, ktoré sú určené pre celú akademickú 

obec. Klub opakovane organizoval stretnutia pre bývalých a súčasných členov za účasti 

pozvaných odborníkov. Klub sa pravidelne zúčastňuje projektu Európska noc výskumníkov 

v Košiciach a Dňa otvorených dverí na UVLF, ako aj pikniku pre prvákov, Medzinárodného 

dňa detí či veľtrhu vzdelávania Pro Educo v Košiciach. Klub bol oslovený v rámci projektu 

košického bábkového divadla Virvar, kde prezentoval zvieratá. Klub pokračoval v chove 

a odchove už zabehnutých druhov zvierat. Tento rok do chovu pribudol leguán kubánsky 

(Cyclura nubila) a dlhokrčka červenobruchá (Emydura subglobosa). Z akvaristiky to bol 

hadohlavec dúhový (Channa bleheri) a bichír ornamentový (Polypterus ornatipinnis). V roku 

2019 pokračoval klub v dokončovaní nových terárií v expozitúre či vybudovaní vonkajšieho 

výbehu pre korytnačky a voliéry pre chameleóny, pričom niektoré komplexné brigády prispeli 

k skvalitneniu pracovného prostredia, čistote a poriadku klubu. V danom roku bol počet 

členov klubu 28. 

 

Flóra klub 

Začiatkom roku 2019 sa počet členov Flóra klubu stabilizoval na 13 študentov. 

Členovia klubu zorganizovali Garden party pre svojich stálych členov, kde zároveň 

prezentovali svoju činnosť ostatným študentom UVLF. Na základe tejto prezentácie sa 

prihlásilo do klubu 57 nových členov. V súčasnosti má klub 70 členov. Členovia Flóra klubu 

sú rozdelení do skupín podľa oblasti záujmu, ktorej sa budú v letnom semestri venovať. 

Keďže v skleníkoch UVLF bola vykonávaná plánovaná oprava, bola činnosť klubu 

obmedzená a zameraná na pestovanie citrusov, sukulentov, čili papričiek v klubovni. 

Členovia klubu zorganizovali upratovanie skleníkov tak, aby mohli byť začaté práce na ich 

oprave. Citrusové rastliny boli umiestnené na katedru farmakognózie a botaniky, ostatné na 

internát a do klubovne. Členovia klubu pomáhali pri organizácii osláv 30. výročia boja za 

slobodu a demokraciu. Taktiež sa zapojili do brigády pri úprave univerzitnej záhrady 

liečivých rastlín a zazimovaní muškátov. Aktívne sa zúčastnili výstavy o liečivých rastlinách, 

ktorú usporiadala Katedra farmakognózie a botaniky UVLF. 

 

Chovateľský klub 

V roku 2019 sa Chovateľský klub podieľal na rozvoji chovateľstva predovšetkým 

chovom bylinožravých kožušinových zvierat a hydiny. V klube je zaregistrovaných 10 

študentov, ktorí sa aktívne starali o zvieratá a prevádzkovanie technického vybavenia klubu. 

V súčasnosti je v klube 90 kusov zvierat, a to stredne veľké a zdrobnené králiky, holuby a 

japonské prepelice. Posledné dva roky členovia klubu úspešne nadviazali spoluprácu 

s poprednými chovateľmi králikov a importovali do klubu najnovšie národné plemeno 

králikov – Štrbský gepardí rex, ktoré bolo neskôr prezentované na výstavách pod záštitou 

Slovenského zväzu chovateľov (SZCH) a na rôznych školských podujatiach. Počas roku 2019 

sa upevnila tiež spolupráca členov Chovateľského klubu s Oblastným združením SZCH 

Košice – Barca, ktoré prijalo našu univerzitu za kolektívneho člena. Okrem členstva boli traja 

študenti zaradení do prípravného kurzu posudzovateľov holubov, hydiny a králikov 

organizovaného SZCH v Nitre. Pre pedagogické účely boli chované zvieratá prezentované 

počas praktických cvičení na ústave chovu zvierat, ústave farmakológie a ústave fyziológie 

pre slovenských ako aj zahraničných študentov. Študenti z predmetov zootechnika a animal 

husbandry sa aktívne zúčastňovali na praktickej výučbe v priestoroch klubu ako aj 
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chovateľských výstav vo Veľkej Ide, Geči, Barci, 

Poprade a v Nitre. Medzi významné aktivity 

členov klubu patrili organizácia VT dní, Dňa 

otvorených dverí na UVLF, vianočnej kapustnice, 

prednášky externého posudzovateľa hydiny 

a holubov pre študentov 2. ročníka všeobecného 

veterinárskeho lekárstva, Mikulášskej párty 

a prezentácie klubu pre budúcich študentov na 

začiatku zimného semestra. Ďalšou aktivitou 

členov klubu bolo dokončenie rekonštrukcie 

klubovne v priestoroch ŠD2 a dokončenie boxov pre gravidné zvieratá. V nasledujúcom pláne 

je zahrnutá kúpa ďalšieho zajačinca pre národné plemená králikov. 

 

Klub chovateľov malých cicavcov a exotických vtákov 

V súčasnom období v klube chovajú morčatá, králiky, laboratórne potkany, činčily, 

zebričky, rozely, korely a andulky. Spolu chovajú 26 kusov malých cicavcov a 17 kusov 

exotických vtákov. Členovia klubu sa podobne ako minulý rok aktívne zúčastnili akcií pre 

deti, a to MDD a Mikuláš, kde záujemcom ukázali svojich chovancov a diskutovali na tému 

chovu, starostlivosti a ochrany zdravia malých cicavcov a exotických vtákov, ktoré v klube 

chovajú. Aktívne sa tiež zúčastnili aj na ďalších 

akciách ako Deň otvorených dverí na UVLF, VT dni, 

piknik pre prvákov, Mikulášska párty (grilovačka) a 

Responsible pet ownership, čo je nový projekt v 

spolupráci s IVSA Slovakia a Kynologickým klubom 

DARCO. Klub sa prezentoval tiež na akciách 

organizovaných UVLF pri príležitosti športovo-

branného dňa, májových slávností a iné. Klub 

zaviedol bodový systém hodnotenia aktivity členov. 

Na základe nízkeho bodového hodnotenia môže 

disciplinárna komisia klubu vylúčiť dlhodobo 

neaktívneho člena. V súčasnosti má klub 19 členov, z toho sú 3 zahraniční študenti, a 6 

čakateľov. Klub aj v uplynulom roku pokračoval v spolupráci s klinikou vtákov, exotických 

a voľne žijúcich zvierat pri realizácii výučby študentov v slovenskom a anglickom jazyku. 

Členovia klubu na uvedenú výučbu poskytovali svoje zvieratá.  

 

Klub sokoliarstva a rehabilitácie dravcov 

Členmi sokoliarskeho a rehabilitačného klubu sú prevažne študenti študujúci 

v anglickom jazyku v počte 24. V klube okrem toho pracujú aj 6 slovenskí študenti. 

O členstvo v klube prejavili záujem študenti prvého ročníka. Členovia klubu svojpomocne 

upravujú priestory a vonkajšie voliéry, kde 

majú v držbe 11 dravcov. Študenti sa 

zúčastňujú pravidelnej klinickej činnosti 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. 

Poskytujú paliatívnu starostlivosť 

o hendikepované dravé vtáky. Členovia klubu 



68 

 

organizovali pravidelné stretnutia a podujatia spojené s výrobou a prezentáciou sokoliarskych 

potrieb a koláčikov, dobrovoľné príspevky sú následne použité na financovanie potrieb klubu. 

Členovia organizujú workshopy, prednášky, zúčastňujú sa na rôznych podujatiach pre deti 

(MDD, Mikuláš a iné), spolupracujú s materskými škôlkami a základnými školami, kde 

realizujú demonštrácie a ukážky a šíria osvetu o dravých vtákoch a o ochrane dravcov vo 

voľnej prírode. Poskytli príspevky do časopisov Sokoliar a IAF Newsletter. V máji členovia 

klubu organizovali prvú klubovú konferenciu za účasti Ellen Hagen (IAF Norway delegate), 

ktorá prezentovala sokoliarstvo v Nórsku, jeho minulosť a budúcnosť. Členovia klubu sa 

v októbri 2019 zúčastnili na Medzinárodnom stretnutí sokoliarov v Galante a v novembri 

2019 na Zemplínskom medzinárodnom stretnutí sokoliarov a na 19. medzinárodnom 

univerzitnom stretnutí sokoliarov na TU vo Zvolene, kde si navzájom vymenili sokoliarske 

skúsenosti. 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. 

Klub prevádzkuje aj facebookovú stránku UVM Košice Falconry & Raptor Rehabilitation 

Club, kde sú pravidelne aktualizované informácie o klube a 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 9 členov. 

Priebežne počas roka sa usporadúvali náborové stretnutia pre študentov nižších ročníkov 

UVLF a členské schôdze. Členovia klubu sa aktívne zapájajú do univerzitných aktivít ako sú 

VT dni, piknik pre prvákov a Garden party pri príležitosti 70. výročia univerzity. Činnosť 

klubu sa zameriava hlavne na prácu v teréne. V priebehu semestra sa realizovali výjazdy do 

Dubníka, Dargova, Slanca, Slanského Nového Mesta a Zemplínskej Teplice, odkiaľ bolo 

dovezené množstvo nových vzoriek minerálov. Členovia navštívili Výstavu minerálov, 

polodrahokamov a skamenelín v Košiciach, Burzu nerastov a šperkov v Prešove, výstavu 

minerálov a mineralogickú zbierku Prírodovedného múzea v Bratislave. Okrem spomínaných 

aktivít sa študenti aktívne venovali aj turistike. Hlavnou snahou klubu je rozšíriť svoje rady 

o nových členov a zväčšiť mineralogickú zbierky univerzity. 

 

Spolok košických študentov farmácie 

Spolok košických študentov farmácie (SKŠF) je jedným zo študentských spolkov na 

UVLF a jeho hlavným poslaním  je upevňovanie farmaceutického povedomia na verejnosti 

a aj medzi samotnými študentmi farmácie. V roku 2019 študenti spolku realizovali rôzne 

podujatia, ktorými sa podieľali na kultúrno-spoločenskom a vzdelávacom rozvoji študentov. 

  Na Strednej zdravotníckej škole Moyzesova 66 Košice študenti  zorganizovali besedu 

so stredoškolákmi z odboru farmaceutický laborant, v rámci ktorej prezentovali spolok a 

propagovali štúdium na UVLF. Pre študentov tretieho ročníka zorganizovali  9. prelomový 

ples farmaceutov. V spolupráci so Slovenským spolkom študentov farmácie (SSŠF) študenti 

organizovali súťaž Clinical skills event, ktorá bola zameraná na kazuistiky z klinickej 

farmakológie. Víťazi okrem vecných cien získali možnosť navštíviť pracovisko klinickej 

farmácie v Nitre. Podujatie Farmaceuti pre farmaceutov – dni pracovných príležitostí bola 

najväčšia vzdelávacia akcia roka pre SKŠF, v rámci ktorej študenti mali možnosť vypočuť si 

podmienky a možnosti zamestnania od potenciálnych budúcich zamestnávateľov a tiež 

odborné prednášky na rôzne témy. Na Svetový deň zdravia študenti spolku záujemcom merali 

krvný tlak, hladinu cholesterolu v krvi či glykémie, BMI a  percento tuku v tele. Študenti 
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klubu v spolupráci s ostatnými klubmi sa aktívne podieľali na   oslavách 70. výročia UVLF. 

Študenti spolku pripravili pre prvákov v úvode semestra nový projekt 4P – Praktická 

prednáška pre prváka, v rámci ktorého mali prváci  možnosť získať rôzne informácie od 

starších, skúsenejších študentov. SKŠF  oslávil Svetový deň farmaceutov sériou zaujímavých 

prednášok a meraním  biochemických parametrov. Podujatie Piknik prvákov  zorganizovali 

študenti spolku s ostatnými klubmi univerzity.  

V spolupráci so Slovenským spolkom študentov zubného lekárstva študenti 

vykonávali osvetovú činnosť  ohľadom správnej hygieny ústnej dutiny. Aktívne sa zúčastnili 

aj na projekte Smiech čistí zuby. V spolupráci s Národnou transfúznou stanicou zorganizovali 

projekt Kvapka krvi, na ktorej darovalo krv vyše 40 študentov i zamestnancov.  Ďalšou 

významnou udalosťou bola oslava 30. výročia Nežnej revolúcie, v rámci ktorej študenti SKŠF 

v spolupráci s ostatnými klubmi pripravili video Hrdinovia doby, rozdávali odznaky 

Ďakujeme 1989 a zúčastnili sa aj na ďalších podujatiach organizovaných pri tejto príležitosti 

ostatnými vysokými školami v meste Košice.  

Na Svetový deň antibiotík študenti 

zorganizovali  diskusiu Skúsme to inak a merali 

biochemické parametre vrátane merania CRP v krvi. 

V rámci osvety sa študenti zúčastnili aj na ďalších 

aktivitách v spolupráci so Spolkom medikov mesta 

Košice (SMMK), ako boli napr. diskusie, online 

kampane a Pub kvízy na danú tému. Na Svetový deň 

AIDS v spolupráci so študentmi SMMK  

informovali širokú verejnosť o problematike tohto 

ochorenia. V spolupráci s ostatnými klubmi 

univerzity organizovali na Mikuláša  volejbalový turnaj a  Mikulášsku grilovačku. V rámci 

projektu TWINNET, čo je výmenný pobyt medzi farmaceutickými univerzitami, študenti 

spolku  hostili 10 študentov farmácie z Litvy a dvoch študentov z Bratislavy počas 5 dní.  

Spolok nezaostával ani v zahraničných aktivitách. Mal svojich zástupcov na Annual 

Congress EPSA v Sofii, Bulharsku, Summer University v Portoroži, Slovinsku a Autumn 

Assembly EPSA v Poreči, Chorvátsku. O svojej činnosti spolok informoval aj 

prostredníctvom príspevkov do časopisu Lekárnik. Pri príležitosti 70. výročia UVLF bol 

SKŠF  ocenený pamätnou medailou. 

 

 

Včelársky klub 

Momentálne v klube pracuje 15 riadnych členov a 32 čakateľov spomedzi slovenských 

študentov rôznych ročníkov a študijných programov. Klub začal svoju činnosť s deviatimi 

prezimovanými rodinami. V priebehu leta sa 

tieto včelstvá úspešne rozšírili na 12. Činnosť 

klubu bola zameraná na práce na včelnici, 

prípravné práce v klubovni, pomoc pri 

organizovaní klubových a medziklubových 

akcií. Okrem toho klub zorganizoval odbornú 

prednášku na tému Možnosti využitia včelích 

produktov v medicíne pre študentov 

a zamestnancov UVLF. Odborným lektorom 

bol MUDr. Štefan Košlík, CSc. V jarných 

týždňoch, keď aktivita včelích rodín vrcholila, 

sa klub zameral na prevenciu rojenia. Klub 

vytvoril niekoľko mladších včelstiev, tzv. 
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odložencov. V termínoch 27. 6. 2019 až 15. 8. 2019 sa konalo vytáčanie medu. V letných 

mesiacoch sa študenti učili pridávať odchované a označené 

matky. Koncom leta zakrmovali a preliečovali včelstvá. 

V tomto čase bol spád klieštika hrozivý. V jeseni 2019 

zazimovali študenti celkovo osem včelstiev, z ktorých 

jedno sa ukázalo ako bezmatečné, ktoré sa nakoniec spojilo 

s iným včelstvom. V mesiacoch september až december 

2019 sa zapojili do všetkých podujatí, ktoré pripravovali 

študentské kluby pre študentov a zamestnancov UVLF.  

 

Klub Hygiena alimentorum 

V novovytvorenom klube pracuje 33 študentov, 10 

nápomocných členov z radov zamestnancov a doktorandov a 17 

čakateľov. Pre klub bol vyhradený priestor v študentskom domove. 

Klub sa od svojho vzniku podieľa na všetkých aktivitách, ktoré boli 

organizované v rámci študentského či univerzitného života. Podieľal 

sa na výrobe občerstvenia v rámci podujatí branno-športový deň na 

UVLF v máji a piknik pre študentov prvých ročníkov v septembri. 

Pri príležitosti osláv 70. výročia založenia univerzity klub 

prezentoval svoju činnosť 

ďalšími ukážkami výroby 

cukroviniek, kváskového chleba 

či grilovaním tradičných klobás. V októbri 2019 sa klub 

zapojil do akcie 30. ročník pretekov o Pohár rektorky 

UVLF. Spolupodieľal sa na organizácií exkurzie 

v spoločnosti Ryba Košice. Študenti pod dohľadom 

odborného garanta klubu MVDr. Borisa Semjona, PhD., 

vykonávali senzorické hodnotenia Treskoslovenskej 

tresky a Treskoslovenskej tresky Pikant v spoločnosti 

Ryba Košice. Na konci roka bol klub 

spoluorganizátorom ďalších dvoch študentských akcií: 30. výročie boja za slobodu 

a demokraciu a mikulášske posedenie. V decembri klub usporiadal simulované senzorické 

hodnotenie vín v Senzorickom laboratóriu spoločného pracoviska IVVL a UVLF v Košiciach 

pod vedením hlavného technológa klubu Mgr. Martina Bartkovského. 

 

IVSA (International Veterinary Student´s Association) 
IVSA (International Veterinary Student’s Association) Slovakia na UVLF pôsobí od 

roku 2014. V súčasnosti IVSA Slovakia eviduje 58 aktívnych členov. Do júna 2019 bola 

prezidentkou IVSA  Vanda Lukačínová, viceprezidentkou Henrieta Ďurdinová, sekretárkou 

Andrea Lopatovská, exchange officer Lucia Šillerová  a pokladníčkou Júlia Švagerková. Od 

septembra 2019 je prezidentom Michal Bajtoš, viceprezidentkou Hedviga Ďurdinová, 

Exchange officerom Lucia Šillerová, exchange officer junior je Sonja Ivašková, pokladníčkou 

je Patrícia Hudáková a sekretárkou je Andrea Lopatovská. 

Medzi najvýznamnejšie projekty IVSA Slovakia v roku 2019 patrili: 

Výmenný pobyt desiatich členov IVSA Slovakia, ktorý sa uskutočnil 4. – 10. 2. 2019 

na Veterinárnej univerzite v Lyone, vo Francúzsku. Počas pobytu navštívili študenti centrum 

chirurgických zručností, biofarmu na chov hovädzieho dobytka a stretli sa aj so študentmi. 

Medzinárodná výmena je významnou formou zabezpečovania komunikácie s ostatnými 

členmi IVSA vo svete a je platformou na sprostredkovanie skupinových a individuálnych 

výmen pre študentov UVLF. 
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Dňa 7. 2. zorganizovali členovia IVSA v spolupráci s psychologičkou PhDr. Luciou 

Vargovou Ištvánikovou, PhD., workshop Keď nám dajú ľudia zabrať viac ako zvieratá. 

Cieľom workshopu bolo zlepšiť schopnosti v komunikácii s klientom pri výkone činnosti 

veterinárneho lekára. Ďalšou aktivitou, ktorú pripravili členovia IVSA, bol tradičný banket 

šiestakov, ktorý sa konal 15. 2. 2019 v hoteli Akadémia. Cieľom plesu bola nielen zábava, ale 

banket mal aj charitatívny rozmer, lebo sa podarilo vyzbierať 500.- eur na útulok v Košiciach. 

Dňa 18. 2. zorganizovali študenti IVSA squashový turnaj, na ktorom sa zúčastnilo 12 hráčov. 

Víťazi boli odmenení cenami a produktmi od sponzorov. V spolupráci s firmou Orion Pharma 

zorganizovali členovia IVSA seminár  Anesteziológia v praxi. Lektori sa podelili so študentmi 

o svoje poznatky pri výbere správnych liečiv, kombinácii liekov, možných komplikáciách 

a ich riešením pri anestézii. Po úspešnom workshope s psychologičkou  sa uskutočnil ďalší 

28. 2. 2019 pod názvom Ako si zlepšiť vzťahy v dnešnej digitálnej dobe. Na workshope boli 

diskutované témy ako napr. výhody a nevýhody sociálnych sietí a spôsoby a možnosti 

vytvárania si nových vzťahov a priateľstiev prostredníctvom osobného kontaktu. Podujatie 

Kurz chirurgického šitia sa konal 25. 3. 2019 a bol určený študentom ŠP VVL. Pod vedením 

MVDr. Márie Lapšanskej sa budúci veterinárni lekári zdokonaľovali v technikách 

chirurgického šitia.  

V rámci výmenných aktivít hostili členovia IVSA Slovakia 9 kolegov z veterinárnej 

fakulty v Miláne, Taliansko, v dňoch 6. – 12. 3. 2019. Svojim talianskym kolegom pripravili 

bohatý program –  prehliadku univerzity, návštevu vybraných pracovísk, workshopy, ukážku 

operácie brušnej dutiny a ultrasonografie brušnej dutiny, chirurgické šitie v Centre klinických 

zručností, návštevu Klubu AQUA TERRA, ale aj prehliadku pamiatok Košíc a okolia, krás 

Vysokých Tatier, ukážku slovenskej kuchyne a folklóru. 

V spolupráci s firmou Cymedica zorganizovali členovia IVSA Slovakia prednášku, 

ktorú viedli odborníci z praxe. Témou prednášky boli problematika diagnostiky hypotyreózy 

u mačiek v ČR a v SR a jej transdermálna liečba. Dňa 1. 4. 2019 sa uskutočnila beseda 

s MVDr. Vladimírom Petrillom, PhD., odborným asistentom na ústave fyziológie, ktorý je 

významným expertom na chov hadov.  

V dňoch 1. – 7. 4. 2019 sa desať členov IVSA Slovakia zúčastnilo na výmennou 

pobyte na Veterinárnej fakulte v Miláne. V rámci pobytu navštívili fakultu, kliniky, odborné 

prednášky a riešili klinické prípady na klinike prežúvavcov. 

  Dňa 9. 4. 2019 sa uskutočnili voľby na obsadenie pozícií na nasledujúce funkčné 

obdobie v IVSA Slovakia. 

Súťaž Veterinár roka sa uskutočnila 9. 4. 2019. Zámerom súťaže bolo preveriť 

a zmerať si sily v teoretickej aj praktickej príprave študentov 4. – 6. ročníka študijného 

programu VVL. Úlohy pre 20 súťažiacich pozostávali z teoretickej prípravy, praktických 

skúseností, moderných medicínskych trendov a kritického myslenia. Hlavnou myšlienkou 

súťaže bolo motivovať študentov k lepším vzdelávacím výsledkom a rozvíjaniu logického 

myslenia. Víťazkou  súťaže sa stala Júlia Švagerková, na druhom mieste sa umiestnila 

Kristína Máliková a tretie miesto získala Michaela Halánová. 

V rámci výmenných aktivít študenti IVSA Slovakia hostili desať študentov 

z Veterinárnej fakulty v Lyone, Francúzsko. Francúzski študenti si prezreli areál univerzity, 

navštívili klinické pracoviská, vyskúšali si úpravu paznechtov u hovädzieho dobytka, 

endoskopiu dýchacích ciest, spoznali pamätihodnosti Košíc a absolvovali túru vo Vysokých 

Tatrách. 

VT dni patria už tradične k zábavným podujatiam, ktoré organizujú študenti UVLF 

v spolupráci s ostatnými študentskými klubmi. Tento rok 26. – 27. 4. sa konal v poradí už 36. 

ročník tohto podujatia. Pre študentov prvých ročníkov zorganizovali projekt Big Brother. Jeho 

hlavným cieľom je pomôcť mladším spolužiakom zorientovať sa v novom prostredí vysokej 

školy a pri nadväzovaní nových kontaktov. Ďalším podujatím pre študentov prvého ročníka 
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bol Piknik pre prvákov, ktorý sa uskutočnil 26. 9. 2019. Jeho hlavným cieľom bolo predstaviť 

prvákom areál univerzity formou hry a dať im možnosť spoznať členov ostatných klubov aj 

akademickej obce. Pri príležitosti osláv 70. výročia založenia univerzity sa členovia klubu 

spolu s ostatnými klubmi zapojili do jej osláv 17. a 18. 9. 2019. V rámci akcie Malá burza 

učebníc, ktorá sa uskutočnila v školskej jedálni na študentských domovoch 6. 10. 2019, mali 

študenti možnosť si medzi sebou vymeniť učebnice.  V  Pub Quize (9. 10. 2019 a 6. 11. 2019) 

študenti súťažili v družstvách a v jednotlivých kolách museli správne odpovedať na otázky 

z oblastí chémia, história a pod. Akcia Kurz chirurgického šitia  sa konal 22. 10. 2019 pod 

vedením MVDr. Márie Lapšanskej. V rámci kurzu, ktorý sa uskutočnil v Centre klinických 

zručností, mali študenti možnosť precvičiť si techniky šitia. Posedenie členov IVSA Slovakia 

s doc. MVDr. Kosteckou PhD., vedúcou katedry chémie, biochémie a biofyziky, sa 

uskutočnilo 12. 11. 2019. Kazuistické posedenie s MVDr. Kadášim, PhD., odborným 

asistentom na klinike prežúvavcov, sa uskutočnilo 20. 11. 2019. Mikulášska párty sa 

uskutočnila 3. 12. 2019 v spolupráci ostatnými študentskými klubmi.  
Počas celého roka členovia IVSA spolu s ďalšími klubmi realizovali projekt  

Responsible pet ownership. V rámci tohto projektu študenti navštevujú základné školy a 

vysvetľujú žiakom, čo všetko znamená vlastniť domáce zviera, ako si ho správne vybrať, čím 

ho kŕmiť a ako sa oň starať. Pri pútavej prezentácii nesmeli chýbať živé zvieratká, ktoré si 

nakoniec mohli žiaci zblízka pozrieť, niektoré pohladkať a opýtať sa  rôzne otázky.  

 

 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 

na Slovensku. ANSA pri UVLF 

zorganizovala v roku 2019 v rámci 

univerzity viacero odborných podujatí: 

livestream seminár s členmi DNV 

(Norwegian Veterinary Association) z 

Nórska na tému Ethical breeding on 

dogs, stretnutie s  absolventmi na tému 

Zamestnanie v Nórsku po štúdiu na 

UVLF v Košiciach, farmakologický 

seminár so zahraničným hosťom, 

profesorkou Brigit Ranheim, seminár na 

tému Wildlife veterinary work 

so zahraničným hosťom Andy Andrews, alebo opakovaný seminár Šitie rán. 

Medzi už tradičné výročné akcie organizované študentmi združenými v ANSA Košice 

patria ANSA Annual Meeting vo februári 2019 a oslava pri príležitosti Národného dňa 

Nórskeho kráľovstva dňa 17. 5. 2019, ktorej sa zúčastňujú študenti a pozvaní hostia. Študenti 

si menu aj celú slávnosť pripravujú vo svojej réžii. 

ANSA tiež organizuje informačné stretnutie pre svojich kolegov z 2. ročníka 

spoločného študijného programu náuka o živočíchoch po ich príchode do Košíc v letnom 

semestri.  
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Podpora ďalších študentských aktivít   

 

Tradičné podujatia študentov 

Aj v roku 2019 vytváralo vedenie univerzity 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, 36. ročník VT dní, Deň zdravia, University Dance 

centrum. Tradičným podujatím sa stala Študentská kvapka krvi na UVLF, ktorá sa konala 5. 

11. 2019 pod názvom UVLF – pusťme si žilou. 

 

Vydávanie študentského časopisu  

ARDO, časopis študentov UVLF, vyšiel v roku 2019 päťkrát (9. ročník, jedno 

mimoriadne vydanie a štyri riadne čísla). Mimoriadne vydanie v januári 2019 bolo pripravené 

pre návštevníkov Dňa otvorených dverí 

na UVLF 23. 1. 2019, obsahovalo 

informácie pre uchádzačov o univerzite, 

štúdiu, prijímacom konaní a záujmových 

študentských kluboch. Témami čísla 1 

boli nádorové ochorenia a onkológia 

zvierat. Mimoriadne aktuálna téma 

ekológie, ohrozenia životného prostredia 

človeka a jeho záchrana dominovala ako 

téma vydania čísla 2. Metódy účinnej 

recyklácie a princíp bezobalového 

hospodárstva podali aj cenné praktické 

rady do bežného života. K oslavám 70. 

výročia založenia UVLF prispeli študenti číslom 3, ktoré venovali rozhovorom s významnými 

osobnosťami veterinárnej medicíny, ich spomienkam na štúdium a odkazom do budúcna. 

Číslo 4 reflektovalo spomienku na 30. výročie udalostí 17. novembra 1989 a odkaz tejto 

dejinnej udalosti z pohľadu osobností veterinárnej praxe na Slovensku. Tlačená verzia 

časopisu ARDO vychádzala v ESAP UVLF v priemernom náklade 330 kusov na riadne 

vydanie. Náklady na tlač boli hradené zo zdrojov UVLF s príspevkom Komory veterinárnych 

lekárov SR. Časopis bol zdarma distribuovaný medzi študentov a zamestnancov UVLF. 

Elektronická verzia časopisu ARDO je voľne prístupná na webovom sídle univerzity 

a zverejnená na sociálnej sieti Facebook. 

 

Podpora športových aktivít – TJ Slávia UVLF 

  

V jubilejnom roku 70. výročia založenia UVLF  boli organizované pohybové aktivity 

študentov, zamestnancov a ich rodinných príslušníkov prevažne v spolupráci s ústavom 

telesnej výchovy a športu a s podporou vedenia univerzity.  Telovýchovná jednota  Slávia 

UVLF v Košiciach sa okrem  masových podujatí pre študentov  podieľa na reprezentácii našej 

univerzity jednak výsledkami pretekárov –  jazdcov, kanoistov a lukostrelcov, ale tiež 

organizáciou športových súťaží prostredníctvom oddielov v jazdeckých disciplínach, 

v kanoistike, lukostreľbe a športových hrách. 

Každý rok sa začína organizovaním lyžovačiek pre zamestnancov v Levočskej doline, 

ktoré už tradične striedala zimná turistika do Veľkej ružínskej jaskyne. Jarné mesiace sa niesli 

v znamení raftingu. Najprv na Hornáde,  neskôr na obľúbenom Dunajci, tentoraz na celom 

slovenskom úseku. Súťaže pre študentov nemôžu byť bez  obľúbených veľkonočných 
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a mikulášskych turnajov v kolektívnych hrách a jarného a jesenného behu okolo internátov. 

Už za samozrejmé sa ráta cvičenie pilates pre ženy. Telovýchovná jednota Slávia UVLF 

v Košiciach mala v roku 2019 spolu 437 členov, prevažne študentov UVLF. Najväčším 

súťažným oddielom je jazdecký oddiel, ktorý organizoval 

preteky v sedlových disciplínach i vo voltíži. Podrobnejšie 

o ich aktivitách je zmienka pri činnosti jazdeckého areálu. 

Kanoistický oddiel pre nepriaznivé vodné podmienky 

v roku 2019 nezorganizoval  preteky Slovenského pohára vo 

vodnom slalome a zjazde, ale len v septembri Košický pohár –  

verejné a náborové preteky žiakov v slalome. Veľkým 

prekvapením boli však medzinárodné výsledky Zuzky 

Páňkovej, ktorá pokračovala vo výborných výkonoch, keď získala medzi juniormi striebornú 

a bronzovú medailu na majstrovstvách sveta i Európy a pridala aj jedno štvrté a jedno šieste 

miesto. Členovia oddielu si odniesli z majstrovstiev 

SR 4 prvé, 2 druhé a 4 tretie miesta.  

  Lukostrelecký oddiel sa podieľal na 

organizácii celoslovenských pretekov. 

Aktivity členov športu pre všetkých – 

volejbal, futbal, bedminton, florbal, frisbee, 

kondičné posilňovanie, kardiocvičenia, lukostreľba, 

indoorové lezenie, kanoistika, turistika, aerobik a 

pilates cvičenia majú voľnočasový rekreačný 

charakter. 

 Členmi telovýchovnej jednoty sú aj kynologické kluby UVLF, ktoré sa venujú aj 

organizácii pretekov či pomoci pre útulky. 

  

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. 
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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. Študenti študijného programu kynológia vykonávajú kynologické praxe na 

kynologických akciách, výstavách a súťažiach a klinické praxe na Klinike malých zvierat 

UVLF. Študenti študijného programu vzťah človek – 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 ako regulovaných povolaní. V tejto časti uvádzame prehľad o činnosti 

jednotlivých účelových zariadení, ktoré sú nevyhnutné pre naplnenie poslania UVLF.   

 

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

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

stredisko (EVS)  Zemplínska Teplica 

 

Školský poľnohospodársky podnik predstavuje špecifické pracovisko UVLF, ktoré 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-vzdelávacieho činnosti pre študentov našej 

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

zriaďovateľom a jediným spoločníkom je UVLF v Košiciach, a zároveň aj jediným 

spoločníkom spoločnosti AGROPODNIK SLAMOZ, spol. s r. o.,  Zemplínska Teplica.  

ŠPP predstavuje 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 2019 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 
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študentov aj pedagogických pracovníkov dostupné širokopásmové pripojenie na internet, čo 

výrazne zlepšuje podmienky aj pre vykonávanie výchovno-vzdelávacej činnosti, hlavne pri 

realizácii viacdňových blokových praktických cvičení.   

V areáli hlavného dvora farmy sú 

vytvorené podmienky pre zabezpečenie 

sociálneho zázemia pre pedagógov a študentov 

priamo v priestoroch objektu dojárne. Pre 

možnosť celoročného vykonávania klinickej 

diagnostickej činnosti a chirurgicko-

ortopedických zákrokov u hovädzieho dobytka 

v rámci výučbového procesu ako aj za účelom 

preventívnej starostlivosti o paznechty dojníc je 

v maštaľnom objekte pre dojnice po pôrode 

a so zdravotnými problémami vytvorený 

samostatný oddelený priestor pre výkon 

uvedených špecifických činností. V 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 pre vykonávanie úkonov 

v pôrodnej chirurgickej miestnosti.  

Pre potreby uskladnenia uhynutých 

zvierat slúži 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 2019 sa pokračovalo 

v realizácii zlepšovania podmienok na výkon 

praktickej výučby a zabezpečovanie zvýšenej 

ochrany zdravia a bezpečnosti študentov 

a pedagogických pracovníkov na vykonávanie 

jednotlivých činností. Pre pedagogický proces 

sa využívajú aj informačno-komunikačné 

technológie v oblasti monitorovania priestorov pôrodnice pomocou kamerového systému s 

možnosťou sledovania priebehu pôrodov dojníc cez počítač v ubytovacích priestoroch 

študentov využívaných predovšetkým vo večerných a  nočných hodinách počas realizácie 

blokových praktických cvičení na farme. V prípade nevyhnutnosti je možné takýmto 

spôsobom zabezpečiť včasnú asistenciu za účasti študentov v prípadoch komplikovaných 

pôrodov. 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 2019 bolo na ŠPP v Zemplínskej Teplici v letnom semestri akademického roka 

2018/2019 realizovaných 79 praktických cvičení, na ktorých sa zúčastnilo 1 672 študentov 

pod vedením 164 pedagógov pri celkovom objeme 9 966 študentohodín. V zimnom semestri 

akademického roka 2019/2020 to bolo 55 praktických cvičení s účasťou 1 295 študentov pod 

vedením 120 pedagógov pri celkovom objeme 7 117 študentohodín. Spolu bolo v roku 2019 

na ŠPP. v Zemplínskej Teplici realizovaných 134 praktických cvičení, na ktorých sa 

zúčastnilo 2 967 študentov pod vedením 284 pedagógov pri celkovom objeme 17 083 

študentohodín. Praktickú výučbu v príslušných študijných predmetoch na ŠPP v roku 2019 
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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 ošípaných a klinika prežúvavcov. Praktická 

výučba bola vykonávaná formou denných aj viacdenných blokových cvičení. Na ŠPP sa 

okrem toho realizovala aj v roku 2019 výrobná prax študentov 1. ročníka  študijného 

programu všeobecné  veterinárske lekárstvo v počte 151 študentov pod vedením 15 

pedagógov s počtom 604 študentohodín. 

Okrem toho, že ŠPP vytvára podmienky pre praktickú výučbu študentov univerzity, 

pre vedecko-výskumnú činnosť a technicky a materiálne zabezpečuje ich priebeh, pokrýva aj 

potreby predklinických a klinických pracovísk UVLF zvieratami a zabezpečuje pre ne aj 

krmovinovú základňu. 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 a rozvoja vidieka 

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.  

V roku 2019 boli nakúpené poľnohospodárske pozemky o celkovej výmere 92,233 ha 

v celkovej sume 266 380,- €, z toho pre Agropodnik Slamoz 10,8271 ha (26 700,- €) a pre 

ŠPP 81,4062 ha (239 680,- €). Bol uskutočnený aj predaj nepotrebných pozemkov ŠPP 

o rozlohe 2,8269 ha v hodnote 15 700,- €. 

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 2019 

pokračovalo prevádzkovanie bitúnku v areáli EVS, ktorý vytvára priestor na zabezpečenie 

podmienok na realizáciu praktickej výučby 

v oblasti hygieny potravín. Táto problematika 

predstavuje významnú súčasť štúdia a profilácie 

absolventa UVLF hlavne v profesii veterinárny 

lekár. Výučba niektorých študijných predmetov 

z oblasti hygieny potravín ako hygiena 

a technológia mäsa, prehliadka jatočných 

zvierat a mäsa, úradná kontrola potravín a pod., 

sú nevyhnutné súčasti štúdia na to, aby 

absolvent štúdia mohol vykonávať dozor nad 

hygienou produkcie potravín, aby získal 

odborné vedomosti 

v oblasti výkonu potravinového dozoru nad výrobou potravín 

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

oboznámil sa s prevádzkou, technologickými procesmi výroby, 

hygienickými podmienkami pri spracovaní potravín vo výrobných 

potravinárskych podnikoch. Problematika hygieny potravín v oblasti 

spracovania živočíšnych komodít, technológie výroby a kvality 

mäsa, 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 
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nezastupiteľnú možnosť realizácie časti praktickej výučby tejto odbornej problematiky 

v podmienkach vlastnej prevádzky.  

 

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

 

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

poskytuje priestor na pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť so zameraním na aspekty 

chovu a chorôb voľne žijúcich zvierat, rýb a včiel. V rámci pedagogického procesu bola 

v roku 2019 realizovaná hlavne praktická časť výučby študijných predmetov choroby zveri, 

choroby rýb, včiel, farmové chovy, poľovníctvo a v rámci študijného programu poľovníctvo 

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 pokračovala v projekte siete rehabilitačných staníc, ktoré zastrešuje ZOO 

v Bojniciach. V priestoroch ÚZ sú vybudované a  využívané priestory rehabilitačnej stanice  

pre chránené druhy živočíchov. V roku 2019 pokračovala realizácia projektu 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 je zameraný na zlepšenie potravných 

a hniezdnych podmienok, rovnako na rehabilitáciu živočíchov zranených v dôsledku stretu 

s prekážkami. 

ÚZ je zamerané na farmový chov bažanta poľovného a jeho 

poddruhov. Kmeňový kŕdeľ bažantov pre poľovnícku sezónu 

2020/2021 predstavuje 500 kusov s produkciou približne 5 500 

odchovaných bažantov. Ďalším druhom, s ktorým sa  v tomto 

zariadení môžeme stretnúť, je v malom množstve odchovávaný 

bažant jarabý. 

10 včelích odložencov zakúpených v roku 2013 bolo 

základom chovu včiel. Cieľový stav 20-tich včelstiev bol dosiahnutý 

už v roku 2018. Odborným garantom chovu je MVDr. Rastislav 

Sabo, PhD. V tejto oblasti UVLF spolupracuje aj s  MVDr. M. 

Staroňom z Ústavu včelárstva Národného poľnohospodárskeho 

a potravinárskeho centra Výskumného ústavu živočíšnej výroby Nitra v Liptovskom Hrádku. 

UVLF poskytuje na ÚZ priestory pre Ústav včelárstva na organizovanie kurzov asistentov 

úradných veterinárnych lekárov v chove včelstiev.  

K účelovému zariadeniu patrí aj diviačí výcvikový oplôtok slúžiaci pre plemená 

poľovných psov, na nácvik skúšobných disciplín odvaha, pri skúškach poľovnej 

upotrebiteľnosti. V tomto oplôtku, momentálne pre kritickú situáciu s africkým morom 

ošípaných, nie je diviačia zver. 

Samostatnou súčasťou ÚZ sú poľovné revíry, kde UVLF má prenajatý výkon práva 

poľovníctva. Poľovné revíry slúžia pre potreby pedagogického procesu, ďalšie zazverovanie 

a zveľaďovanie fauny.  

Poľovný revír Makovica je voľným poľovným revírom situovaným v masíve 

Slanských vrchov, kde hlavným druhom zveri je zver jelenia, srnčia a diviačia. Revír je 

areálom prirodzeného výskytu veľkých šeliem, 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 

poľovnícku zrubovú chatu Hlavatovská. V revíri bolo vybudovaných niekoľko nových 
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poľovníckych zariadení – posedy, soľníky a krmelce. V uplynulej poľovníckej sezóne  bolo 

v tomto revíri zrealizovaných päť výučbových poľovačiek na diviačiu zver. 

Druhým poľovným revírom je Zverník Obora, ktorý bol založený v roku 1967. 

Zverník Obora je oplotená poľovná plocha o rozlohe necelých 500 ha, v ktorej sa venujeme 

intenzívnemu chovu danielej a muflonej zveri. V roku 2019 boli vykonané opravy oplotenia 

zverníka a poľovníckych zariadení – posedov, kŕmnych liniek, solísk a veľkokapacitných 

senníkov. Naplánovaná a  

zrealizovaná bola taktiež výstavba 

nového odchytového zariadenia. 

Toto odchytové zariadenie bolo v r. 

2019 vybudované v časti zverníka 

Koryto. Slúžiť bude hlavne na 

odchyt muflonej zveri pre potreby 

praktických cvičení študentov. 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. V roku 2018 bola začatá revitalizácia všetkých ostatných pastevných 

plôch vo zverníku, začala výstavba oplotenia jednotlivých pasienkov a tieto práce boli v 2019 

ukončené. Väčšia časť oplôtkov bola v jeseni 2019 pooraná a je pripravená na jarné 

pokračovanie obnovy pasienkov, teda spracovanie pôdy na sejbu, hnojenie a samotné osiatie 

týchto plôch.  

 Pre obidva revíry v užívaní UVLF boli v rámci eradikácie AMO pridelené 

chladiarenské boxy od ŠVPS SR na uskladnenie diviakov po ulovení. Box pre revír Obora 

Rozhanovce je umiestnený  v areáli účelového zariadenia a box pre revír Makovica je 

umiestnený v areáli Mudroveckej hájenky.  

V roku 2019 skončila platnosť nájomných zmlúv pre UVLF na 

užívanie revíru Samostatná Bažantnica Rozhanovce. Zabezpečenie 

kontinuálnej výuky a realizácie produkcie farmového chovu bažantov 

na ÚZ univerzita zabezpečila 

podpísaním zmluvy 

o spolupráci s novým 

užívateľom tohto revíru. 

Naďalej tak vieme zrealizovať 

výučbové poľovačky na malú 

zver. V revíri je situovaná 

poľovnícka chata Pincatorka. 

V  tomto revíri boli zrealizované dve výučbové 

poľovačky na bažantiu zver pre študentov UVLF . 

 

 

Jazdecký areál UVLF  

 

Jazdecký areál ako účelové zariadenie UVLF zabezpečuje pedagogický proces 

študentov UVLF, športovú činnosť študentov a zamestnancov UVLF, ako aj detí, mládeže a 
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dospelých z blízkeho i širokého okolia, organizáciu športových, spoločenských a kultúrnych 

podujatí a chovateľskú a poradenskú činnosť.  

V roku 2019 v spolupráci so Strednou odbornou školou technickou boli 

zrekonštruované vnútorné omietky a vymaľovaná maštaľ v budove maštaľ –  jazdecká hala. 

V uvedených aktivitách v spolupráci s uvedenou strednou školou plánuje UVLF pokračovať 

aj v roku 2020.  

Svojpomocne bola vymaľovaná 

rozhodcovská veža v oceľovej hale. Z darov 

venovaných TJ Slávia UVLF bol doplnený 

piesok do oboch povrchov v krytých 

jazdeckých halách. V celom jazdeckom areáli 

bol inštalovaný nový kamerový systém (12 

kamier + príslušenstvo), pričom finančné 

prostriedky zabezpečili členovia TJ Slávia 

UVLF. Rovnako zo zdrojov TJ Slávia UVLF 

bolo inštalované nové LED osvetlenie nad kolbišťom v krytej oceľovej hale, čo pozitívne 

ovplyvnilo intenzitu osvetlenia, ale hlavne spotrebu elektrickej energie.  

 K 31. 12. 2019 pracovalo v jazdeckom areáli 12 zamestnancov a bolo ustajnených 61 

koní, z toho 9 v majetku Policajného zboru SR (PZ SR), 12 v starostlivosti UVLF a 40 koní 

súkromných majiteľov.  

V roku 2019 bola na účelovom zariadení realizovaná hlavne  pedagogická činnosť, 

a to najmä praktické cvičenia z predmetov všeobecná zootechnika a plemená psov a koní,   

zootechnika a technológia chovu zvierat, hygiena chovu zvierat a welfare, epizootológia, 

všeobecná reprodukcia a pôrodníctvo, choroby koní, základy podkúvačstva a ortopedické 

podkúvanie, hipoterapia, výcvik a rehabilitácia koní  a jazdectvo. Preventívne terapeutické 

úkony v JA, ako sú dehelmintizácia a vakcinácia, naďalej zabezpečuje katedra epizootológie 

a parazitológie ako súčasť výučby študentov študujúcich v slovenskom a anglickom jazyku. 

Klinika koní zabezpečuje terapeutické úkony koní v starostlivosti UVLF, v majetku PZ SR 

a na požiadanie taktiež ošetruje kone súkromných majiteľov.  

V roku 2019 sa výrazne zintenzívnila vzájomná spolupráca s klinikou koní, 

predovšetkým v oblasti diagnostiky krívania koní z externého prostredia pred a po záťaži. 

Športová činnosť v JA UVLF je zabezpečovaná v spolupráci s TJ Slávia UVLF. 

V parkúrových súťažiach spomedzi všetkých členov TJ UVLF dominovali Lýdia Petruňáková 

s koňom Caspar G, Lucia Tarabová s koňom Ronceval  B a Jana Sopková s koňmi Johnny 

Cash a Santina. Všetky tri pretekárky nielenže absolvovali niekoľko parkúrov stupňa S (130 

cm), ale podarilo sa im v nich aj niekoľkokrát zvíťaziť. Ďalší pretekári, ktorým sa v roku 2019 

darilo, boli Viktória Mecková, Alexandra Bálintová, Nina Nálepková, Katarína Soľanková, 

Samuel Paľa a Martina Petruňáková. 

Voltížni jazdci získali na 

majstrovstvách SR v Dunajskom 

Klatove jednu zlatú, dve strieborné a dve 

štvrté priečky. Na medzinárodných 

pretekoch CVI Frenštát a CVI Pezinok 

v súťaží juniorských skupín 1* obsadila 

skupina v zložení Patrícia Malegová, 

Petra Kolcunová, Ema Czetoová, 

Veronika Pavľaková, Ela Hajurková 

a Martina Jiroušková na kobyle Vivian 

a na valachovi Good Luck s lonžérom 

Mariánom Pavľakom dvakrát prvé 
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miesto.  

 K nosným aktivitám 

organizovaným TJ Slávia UVLF aj 

v roku 2019 patrili preteky, 

sústredenia, spoločné tréningy, skúšky 

základného výcviku. Podarilo sa 

zorganizovať spolu 6 pretekov 

a Hubertovu jazdu. Najväčšiemu 

záujmu sa tešili Cena rektorky 

v parkúrovom skákaní, Slovenský voltížny pohár a Košický pohár v parkúrovom skákaní.  

UVLF v rámci aktivít pri príležitosti 70. výročia svojho založenia a tiež v súlade s 

aktivitami Európskeho hlavného mesta dobrovoľníctva 2019 organizovala dňa 22. 6. 2019 v 

spolupráci s Dobrovoľníckym centrom Košíc, Radou mládeže Košického kraja a Jazdeckým 

oddielom TJ Slávia UVLF v Košiciach dobrovoľnícku brigádu zameranú na opravu dvoch 

severných tribún na našom účelovom zariadení Jazdecký areál UVLF. Aktivity boli zamerané 

na odstránenie hrdze a natretie oceľových konštrukcií. Akcie sa zúčastnilo takmer 70 

dobrovoľníkov, okrem zamestnancov UVLF, predstaviteľov Dobrovoľníckeho centra Košíc, 

dobrovoľníkov z radov občanov mesta Košice to boli 

hlavne účastníci projektu zameraného na 

dobrovoľníctvo v rámci projektu Erasmus
+
. Cieľom a 

úlohou projektu Erasmus+ s názvom „Pomôž 

ostatným, pomôž sebe“ je motivovať a inšpirovať 

mládež k dobrovoľníctvu. Projektu sa zúčastnilo 48 

mladých ľudí z Cypru, Estónska, Fínska, Litvy, 

Rumunska, Srbska, Španielska a Slovenska. V 

jazdeckom areáli popri práci panovala uvoľnená a 

priateľská atmosféra.  

 

 

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, APVV, Erasmus a iné. 

Knižnično-informačné činnosti ÚVIK sú ovplyvňované nielen legislatívnymi 

zmenami, ale predovšetkým pokrokom v oblasti nových technológií spojených so zmenou 

prístupu k informáciám, oslabovaním dopytu po tlačených dokumentoch a tradičných 

knižničných službách. Informačné zdroje sa posúvajú do virtuálneho prostredia vrátane 

sociálnych sietí a mobilných technológií. Prehlbuje sa trend open source – otvorených zdrojov 

a nástrojov. E-learning, zavádzanie digitalizácie, aplikácia multimédií, 3D technológií sú 

neoddeliteľnou súčasťou poskytovaných služieb.  

ÚVIK je pracoviskom vybaveným výpočtovou, reprografickou technikou s prístupom 

na internet, zabezpečuje vzdialený prístup k elektronickým informačným zdrojom, buduje 

infraštruktúru pre otvorenú vedu, otvorený prístup a urýchľuje vedeckú komunikáciu. 

Podporuje kritické myslenie a rozhodovanie budovaním profesijnej databázy, evidencie 

poznatkov z oblasti veterinárnej medicíny, farmácie a animal sciences – Evidence Based 

Veterinary Medicine. Databáza bude prispievať k transferu inovácií do praxe.  
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ÚVIK disponuje prostriedkami na akvizíciu časopisov, kníh a na logistiku knižnice. 

Počet odoberaných periodík v roku 2019 bol spolu 72 titulov zameraných na oblasť 

veterinárskej medicíny, hygieny potravín, farmácie, animal sciences a kynológie. Z celkového 

počtu je 45 zahraničných a 27 domácich titulov časopisov. 24 titulov získavame do fondu 

výmenou za vedecký časopis univerzity Folia Veterinaria, 31 titulov časopisov kúpou, 17 

titulov darom. Napriek klesajúcemu počtu tradičných  titulov časopisov narastá počet open 

access, časopisov s otvoreným prístupom. Adresár časopisov s otvoreným prístupom DOAJ 

(Directory of Open Access Journals) je súčasťou portfólia elektronických informačných 

zdrojov zverejnených na webovom  sídle univerzity. V tejto databáze je od roku 2016 

zverejnený univerzitný vedecký časopis Folia Veterinaria. Folia Veterinaria vychádza 

v tlačenej forme v univerzitnom vydavateľstve ESAP a v elektronickej forme vo 

vydavateľstve DeGruyter, kde je sprístupnený formou open access pod otvorenou licenciou 

creative commons (CC BY-SA).  

V roku 2019 symbolicky pri príležitosti 70. výročia vzniku univerzity  začal 

vychádzať druhý vedecký časopis Folia Pharmaceutica Cassoviensia. V časopise sú 

publikované významné výsledky výskumných, grantových úloh vedeckých a vedecko-

pedagogických pracovníkov univerzity predovšetkým z odboru farmácie a biomedicínskych 

vied. V súčasnosti vychádza v tlačenej forme v slovenskom jazyku. Ambíciou časopisu je 

vychádzať v elektronickej forme v anglickom jazyku. O zmenu formy vydávania časopisu 

môže redakčná rada požiadať po 2 rokoch pravidelného a presného vychádzania.    

Fond knižnice v roku 2019 tvorí 88 535 knižničných jednotiek s ročným prírastkom 

804 knižničných jednotiek v slovenskom a anglickom jazyku. Z celkového ročného prírastku 

bolo  122 knižničných jednotiek zaevidovaných do fondu čiastkových knižníc a 682 do fondu 

ÚVIK. Súčasťou knižničného fondu sú okrem kníh, periodík, audiovizuálnych, 

elektronických dokumentov aj záverečné a kvalifikačné práce. V roku 2019 bolo 

zaevidovaných 416 záverečných prác, z toho 311 diplomových, 24 rigoróznych, 61 

bakalárskych, 19 dizertačných, 1 habilitačná práca tzv. sivej literatúry. 

V hodnotenom období počet zaevidovaných knižničných jednotiek bol nižší o 13 % v 

porovnaní s minulým rokom 2018. Výsledkom  klesajúcej tendencie pri kúpe knižných titulov 

sú nedostatočné finančné prostriedky a nárast cien. Napriek uvedeným skutočnostiam vzrástol 

počet knižných titulov zakúpených z Fondu na podporu umenia, ktorý poskytol 1500 eur 

v roku 2019 na realizáciu vypracovaného projektu pre nákup periodickej literatúry. 

Zakúpených bolo 25 kníh v slovenskom jazyku a 6  kníh v anglickom jazyku, ktoré boli 

zaevidované do knižničného fondu ÚVIK, a  zakúpené 3 monografie do fondu čiastkových 

knižníc  

Podporou dobrej akvizičnej politiky je organizovanie predajnej výstavy Veterinary 

and Pharmacy Libri 2019, ktorá umožňuje študentom a zamestnancom UVLF prezrieť, 

objednať a zakúpiť vhodný vybraný titul knihy. Na predajnej výstave konanej v dňoch od 22. 

–  25.10. 2019 bolo prezentovaných 214 titulov,  z tohto  počtu bolo zakúpených do fondu  

ÚVIK 46 k. j. v celkovej sume 6 000 eur. 36 titulov bolo zakúpených do čiastkových knižníc. 

Výpožičné služby sú sprístupňované pre všetkých registrovaných používateľov, 

študentov, vedecko-pedagogických pracovníkov a ostatných čitateľov. V roku 2019 bolo 

registrovaných 1 742 čitateľov, z toho 1039 aktívnych čitateľov. 267 bolo nových 

zaregistrovaných používateľov, 338 vyradených. V automatizovanom knižničnom systéme 

ARL bolo realizovaných 18 080 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. Registrovaní používatelia môžu vyhľadávať v on-line 
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katalógu doporučenú študijnú literatúru podľa študijného programu a ročníka. V roku 2019 

bolo zaslaných celkom 2 219 upomienok.  

V roku 2019 bola realizovaná plánovaná revízia knižničného fondu v čiastkových 

knižniciach: klinika malých zvierat, ústav pre chov a choroby zveri a rýb a ústav jazykov. 

Vyradenie a fyzická kontrola bola z morálneho zastarania, fyzického poškodenia a straty. 

Vyradených bolo spolu 1100 knižničných jednotiek. 

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, SpringerLink, Wiley 

InterScience, Knovel a Gale. Zabezpečenie prístupov do týchto kolekcií je dôležité pre 

hodnotenie univerzity, akreditáciu a evalváciu ako aj hodnotenie vedecko-pedagogických 

zamestnancov univerzity. Licencia ProQuest a ProQuest Dissertation, ktorá sprístupňovala 

kolekciu databáz z rôznych odborov a skončila 31. 12. 2018,  bola obnovená v roku 2020.  

Do fondu je zakúpená databáza CAB-abstract, ktorá je svojím zameraním na 

poľnohospodárstvo, lesníctvo, veterinárnu medicínu, hygienu potravín a ochranu životného 

prostredia dôležitá pre úzko špecializovanú cieľovú skupinu používateľov ÚVIK. Ďalšou 

zakúpenou licencovanou databázou je European Pharmacopoeia Online, verzia 8.2, európsky 

liekopis, dôležitý informačný zdroj pre študentov programu farmácia.   

V roku 2019 bolo vypracovaných 67 rešerší podľa požiadaviek používateľov z EIZ 

dostupných v ÚVIK a zobrazených viac ako 3 000 plných textov.  Pre zamestnancov a 

študentov UVLF bolo vyhľadaných  takmer 1000 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 

2019 bolo realizovaných 143 požiadaviek, z toho 39 žiadostí z partnerských inštitúcií a 104 

pre zamestnancov a študentov UVLF. 

ÚVIK eviduje publikačnú činnosť a ohlasy vedecko-pedagogických pracovníkov 

a doktorandov UVLF. V roku 2019 bolo zaevidovaných 1 599 záznamov  podľa kategórií 

publikačnej činnosti. Súčasťou publikačnej činnosti je priebežná evidencia ohlasov. V roku 

2019 bolo zaevidovaných celkom 1 752 ohlasov na pôvodné práce vedecko-pedagogických 

pracovníkov univerzity, z toho 1 470 v časopisoch registrovaných vo WoS a Scopus.  

Od 1. 1. 2018 je spustený systém evidencie publikačnej činnosti CREPČ2, ktorý 

nahrádza pôvodný CREPČ1. CREPČ2 je samostatný systém evidencie publikačnej činnosti 

a ohlasov, ktorý spolupracuje s lokálnym knižnično-informačným systémom ARL. 

Samostatné záznamy z lokálnych knižničných systémov sú exportované do CREPČ2 

a následné importované väzby do lokálnych databáz. Pre správne nastavenie a fungovanie 

obidvoch systémov bolo potrebné aktualizovať pracoviská, vyčistiť entity a pravidelne 

kontrolovať a opravovať zamestnancov, aktualizovať pracovné úväzky, ktoré sú dôležité pre 

štátnu dotáciu. Rovnako záznamy o dokumente v CREPČ2 sú importované a majú svoj 

postup vyjadrený v metodických pokynoch CREPČ2 podľa zákona č. 131/2002: 

nespracovaný – tieňový – uložený – zapísaný – potvrdený. Až potvrdený záznam 

o dokumente je úplný a pripravený na kontrolu CVTI SR. V CREPČ2 sa evidujú  ohlasy na 

dokumenty, ktoré sú v databáze evidované. Zvýšené nároky na evidenciu publikačnej činnosti 

a ohlasov bude nevyhnutné prehodnotiť v pracovných činnostiach zamestnancov, ktorí túto 

činnosť vykonávajú. 

Dlhodobo trvajúcou úlohou knižnice je zvyšovanie informačnej gramotnosti 

používateľov prostredníctvom prednášok,  seminárov, školení používateľov. ÚVIK pripravuje 
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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 2019 prebiehala výuka v e-

learningovom kurze základy vedeckej práce, ktorého sa zúčastnilo 26 študentov druhého 

ročníka ŠP VVL, HP. Pre doktorandov bol pripravený seminár – informačná príprava pre III. 

stupeň, zameraný na prácu v elektronických informačných zdrojoch, prácu s citačnými 

manažérmi a prípravu písania vedeckých článkov. 

Pri príležitosti 70. výročia založenia univerzity sa uskutočnila konferencia 70 rokov 

vzdelávania na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a 20 rokov 

Advanced Rapid Library pod záštitou rektorky UVLF v Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr. Jany 

Mojžišovej, PhD.  Konferencia sa konala dňa 22. 11. 2019 pod heslom Cognitio scientia 

successus. 1. ročník odbornej konferencie bol zameraný na vývoj vzdelávania predovšetkým 

v oblasti informačných technológií na univerzite. 

Ďalším významným podujatím bol Týždeň slovenských knižníc, ktorý sa koná 

pravidelne prvý týždeň v mesiaci marec. Počas tohto týždňa boli organizované odborné 

semináre, besedy s autormi, populárno-náučné kvízy a neformálne stretnutia. 

Dlhodobým zámerom a perspektívou ÚVIK je príprava na nové informačné prostredie, 

zabezpečujúce kolobeh informácií od ich vzniku, analýzy, prezentácie a uchovávania,  

príprava na otvorený prístup, otvorené publikovanie a otvorenú vedu. 

Z pohľadu aktuálnych výziev je nutná digitalizácia dokumentov, príprava legislatívnej 

úpravy pre digitálne objekty v prostredí web 3.0.,  tzv. sémantickom webe, intenzívnejšie 

využívanie mobilných technológií, aplikácia multimédií, blogy, sociálne siete, príprava 

nových profesií ako informačný konzultant, informačný kurátor a informačný manažér. 

 

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 2019 bolo ponúknutých na predaj 384 titulov 

študijnej literatúry, z toho 44 v anglickom jazyku.  

ESAP vydáva študijnú literatúru prostredníctvom edičného a vydavateľského plánu 

pružne, načas podľa požiadaviek autorov, cenovo prístupnejšiu pre študentov. Z plánu edičnej 

a vydavateľskej činnosti bolo v roku 2019 vydaných 12 titulov vysokoškolských učebníc, 

z toho 2 tituly v anglickom jazyku, a 12 titulov učebných textov, z toho 1 v anglickom jazyku. 

Prémie za včasné odovzdanie 20 titulov vysokoškolských učebníc a učebných textov boli 

vyplatené 46 autorom v sume 5 000 eur. 

ESAP má reprezentačné priestory na predaj a tlač študijnej a odbornej literatúry. 

Samoobslužná predajňa poskytuje osobný prístup zákazníkom – študentom k študijnej 

literatúre. Otváracie hodiny spĺňajú požiadavky a potreby študentov. Internetový obchod 

v priebehu roka 2019 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 259 záujemcov, ktorí mali záujem o biológiu (221 kusov) a chémiu (221 
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kusov) na prijímacie konanie na univerzitu a odbornú literatúru (87 kusov). Z možnosti platby 

si vybralo 107 záujemcov formu dobierky a 152 bankovým prevodom. Zo zahraničia si 

zakúpilo 37 uchádzačov učebné texty na prijímacie skúšky z biológie a chémie v anglickom 

jazyku, za ktoré zaplatili bankovým prevodom. Na predaj nových titulov v e-shope bolo 

potrebné v roku 2019 vypracovať 23 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 2019 boli spracované grafické práce: 24 vysokoškolských učebníc a učebných 

textov, 2 zborníky, hodnotiace správy, časopis Spravodajca UVLF, Ardo, Praktická príručka 

prváka, kalendár 2020, 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. 

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 spĺňa 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 sa pre nich vytvárajú optimálne podmienky na štúdium a v nemalej miere tiež 

na rozvoj spoločenského, kultúrneho a športového vyžitia. 

Študenti môžu v rámci ubytovania v ŠD využívať spoločenské miestnosti, kuchynky, 

práčovne, posilňovňu, miestnosť na odkladanie bicyklov, priestory pre činnosť študentov 

v kluboch UVLF (Klub AQUA TERRA, Flóra klub, Kynologický klub DARCO, Spolok 

košických študentov farmácie, IVSA, Včelársky klub, Mineralogický klub a TJ Slávia UVLF) 

a pribudol priestor pre nový študentský klub Hygiena Alimentorum, ktorému bola pridelená aj 

kuchyňa. Pracovnú miestnosť majú pridelenú aj členovia Akademického senátu UVLF. 

V priestoroch ŠD pracuje redakcia časopisu ARDO a tiež internátne spoločenstvo sv. 

Františka z Assisi, ktoré 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 umožňujúca odbornú 

praktickú prípravu študentov v študijnom programe 

farmácia. Zriadenie univerzitnej lekárne umožňuje 

zabezpečovanie rozvoja študijného programu farmácia 
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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 

 

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 vyhodnotilo plnenie dlhodobého zámeru na roky 2018 – 2023 podľa 

jednotlivých oblastí, ktoré je súčasťou Výročnej správy o kvalite UVLF v Košiciach za 

akademický rok 2018/2019.  
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X. ROZVOJ UVLF V KOŠICIACH 

 

Rozvoj UVLF sa v roku 2019 niesol najmä v duchu implementácie projektov na 

zníženie energetickej náročnosti budov. Univerzita v roku 2019 implementovala štyri veľké 

projekty, ktoré zahŕňali stavebné práce na pavilónoch 17, 25, 35 a 36. Všetky tieto projekty sa 

realizovali v rámci zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku prostredníctvom 

operačného programu Kvalita životného prostredia. 

Projekt Zníženie energetickej náročnosti 

pavilónu č. 17 sa začal realizovať v januári 2019. 

Predmetom projektu je predĺženie životnosti 

stavebných konštrukcií budovy a v rámci 

stavebných prác sa realizovala výmena výplní 

otvorov, zateplenie stropu do nevykurovaného 

priestoru, zateplenie fasády, vykurovanie, oprava 

zdravotechniky, oprava osvetlenia, 

inštalácia bleskozvodu, inštalácia 

vzduchotechniky či rekonštrukcia výťahu. 

Vzhľadom na komplikovanú rekonštrukciu 

bol termín ukončenia z pôvodne 

plánovaného januára 2020 posunutý na jún 

2020. Celkové oprávnené výdavky projektu 

sú vo výške 2 069 598,92 €. 

 Projekt Zníženie energetickej 

náročnosti pavilónu č. 25 bol v realizácii od 

septembra 2018, pričom pôvodne 

plánované odovzdanie sa posunulo zo 

septembra 2019 na november 2019. 

Novembrový termín bol dodržaný a stavba 

bola odovzdaná zhotoviteľom univerzite. 

Koncom roka sa začalo s prípravou 

podkladov na kolaudačné konanie, ktoré 

začne v prvom kvartáli roka 2020. V rámci 

realizácie projektu došlo k rekonštrukcii podlahy, 

zatepleniu stropu do nevykurovaného priestoru, 

zatepleniu fasády, rekonštrukcii strechy, 

rekonštrukcii skleníkov, výmeny výplní otvorov, 

inštalácii novej zdravotechniky, vzduchotechniky, 

zásuviek, bleskozvodu, osvetlenia, napojeniu nových 

technológií a výmeny vykurovania celkovo za 517 

054,63 €. 

Projekt Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 35 (pavilón chemických 

disciplín) je v realizácii od januára 2019. 

Ukončenie všetkých prác je naplánované na 

január 2020. Projekt zlepšuje tepelno-technické 

vlastnosti stavebných konštrukcií zateplením 

základov obvodových stien pod terénom, 

zateplením obvodového plášťa stenovými 

panelmi a zateplením strešnej konštrukcie. 

V rámci projektu sa modernizuje vykurovací 
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systém, systém prípravy teplej vody a osvetlenie. 

Vykurovanie bude riešené hydraulicky regulovanou 

sústavou a rozvod teplej vody bude riešený osadením 

termostatických regulačných ventilov. Rekonštrukcia 

osvetlenia zahŕňa prevažne náhradu pôvodných 

svietidiel za LED osvetlenie. V rámci stavby sa 

realizuje aj vzduchotechnika, rekuperačné jednotky,  

rekonštrukcia bleskozvodu a iné úpravy. Celkové oprávnené výdavky projektu sú 999 910,27 

€.    

Projekt Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 36 (pavilón farmácie) sa dostal do 

realizácie ako posledný zo štvorice projektov na zníženie energetickej náročnosti budov 

v marci 2019, pričom ukončenie stavebných prác je naplánované na apríl 2020. Projekt 

rovnako ako predchádzajúce tri rieši množstvo opatrení na zníženie energetickej náročnosti 

budovy. Celkové oprávnené výdavky projektu sú 1 514 346,83 €. 

V júni 2019 boli podané dva nové projekty v rámci operačného programu Kvalita 

životného prostredia na zníženie energetickej náročnosti pavilónov č. 12 a 14. Celková suma, 

ktorú bolo možné získať nenávratným finančným príspevkom, dosiahla pri pavilóne č. 12 

výšku 1,29 milióna eur a pri pavilóne č. 14 výšku 1,27 milióna €. Projekty neboli ku koncu 

roka 2019 vyhodnotené. 

Okrem operačného programu Kvalita životného prostredia sa univerzita orientovala aj 

na vypísané výzvy na dlhodobý strategický výskum v operačnom programe Výskum 

a inovácie. V marci bolo podaných celkovo šesť projektov, z toho dva univerzita podala ako 

žiadateľ a v štyroch bola partnerom. V projekte Progresívne funkčné polymérne materiály s 

repelentným účinkom bola UVLF hlavným partnerom, vedľajší partneri boli Biomedicínske 

centrum Slovenskej akadémie vied, CHEMOSVIT FIBROCHEM, a. s., Slovenská 

poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach a Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied. Ako strategický 

cieľ projektu bol stanovený vývoj  a inovácia ekologických priemyselných technológií 

chemického priemyslu pre výrobu progresívnych biodegradovateľných funkčných 

polymérnych materiálov novej generácie s prídavkom nových aditív získaných technológiami 

zelenej chémie s repelentným účinkom voči krv cicajúcim parazitom prenášajúcim závažné 

infekčné a parazitárne choroby ľudí a zvierat. Rozpočet projektu pre univerzitu predstavoval 

sumu 4,7 milióna €. V projekte Samotuhnúce biocementy a ich kompozitné systémy určené 

na regeneráciu a rekonštrukciu osteochondrálnych a kostných defektov bola hlavným 

partnerom rovnako UVLF a vedľajšími partnermi Biomedical Engineering, s. r. o., Centrum 

biovied Slovenskej akadémie vied, Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny, Technická 

univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Ústav materiálového 

výskumu Slovenskej akadémie vied. Ako strategický cieľ projektu bol stanovený unikátny 

vývoj kompozitných biomateriálov s odstupňovaným fázovým a materiálovým zložením, ako 

aj štruktúrne diferencovanými charakteristikami v jednotlivých vrstvách, čo je 

charakteristickým znakom chrupkového tkaniva. Celkový rozpočet projektu pre univerzitu 
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prekročil sumu 4 a pol milióna €. UVLF sa ako partner vo výzvach na dlhodobý strategický 

výskum zapojila do projektu Nový pohľad na kvalitu a zdravotnú bezpečnosť nebovinných 

mliek a výrobkov z nich, projektu Dopytovo orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne 

potraviny, DRIVE4SIFOOD, projektu Otvorená vedecká komunita pre moderný 

interdisciplinárny výskum v medicíne a projektu Inovácia technologických procesov prípravy 

biologicky aktívnych profylaktických liekov a nové metódy ich charakterizácie a testovanie. 

Celkovo boli pre univerzitu v partnerských projektoch naplánované výdavky za takmer 4,2 

milióna €. Projekty v rámci výziev na dlhodobý strategický výskum neboli k 31. 12. 2019 

vyhodnotené, o ich osude sa rozhodne v roku 2020. 

V roku 2019 pokračovalo aj obdobie monitoringu projektov. Realizované a schválené 

boli monitorovacie správy a následné ročné hlásenia v nasledovných projektoch 

realizovaných v rámci operačného programu Výskum a vývoj, operačného programu 

Vzdelávanie a finančného mechanizmu EHP a NFM: 

• 3. následná monitorovacia správa projektu s obdobím monitorovania 05/2018 – 

04/2019 pre projekt Centrum excelentnosti biomedicínskych technológií, kód 

ITMS: 26220120066, 

• 4. následná monitorovacia správa projektu s obdobím monitorovania 10/2018 – 

09/2019 pre projekt Tvorba a vývoj diagnostického postupu pri liečbe traumou 

poškodenej miechy, kód ITMS: 26220220127, 

• 5. následná monitorovacia správa projektu s obdobím monitorovania 05/2018 – 

04/2019 pre projekt Zvýšenie kvality vzdelávania, rozšírením a modernizáciou 

IKT sietí a zariadení na UVL v Košiciach II., kód ITMS: 26250120032, 

• 5. následná monitorovacia správa projektu s obdobím monitorovania 05/2018 – 

04/2019 pre projekt Zvýšenie kvality vzdelávania na UVLF v Košiciach 

rekonštrukciou výukových priestorov, dobudovaním infraštruktúry a IKT, kód 

ITMS: 26250120057, 

• 3. následná monitorovacia správa projektu s obdobím monitorovania 05/2018 – 

04/2019 na úrovni hlavného partnera   pre projekt Kompetenčné centrum pre 

biomodulátory a výživové doplnky, kód ITMS: 26220220152, 

• 3. následná monitorovacia správa projektu za obdobie 05/2018 – 04/2019 pre 

projekt Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark – Fáza I.), 

• 3. následná monitorovacia správa projektu za obdobie 04/2018 – 03/2019  pre 

projekt Obnova výskumnej a vývojovej infraštruktúry a prístrojového vybavenia 

na UVLF, kód ITMS: 26210120028, 

• 3. následná monitorovacia správa projektu za obdobie 05/2018 – 04/2019 pre 

projekt Skvalitnenie vzdelávacieho procesu na UVLF stavebnými úpravami, 

digitalizáciou knižničného fondu a vybudovaním IKT učebne biomedicínskej 

analytiky, kód ITMS: 26250120069, 

• 3.  následná monitorovacia správa projektu za obdobie 03/2018 – 02/2019 pre 

projekt Nové študijné programy a vzdelávanie na UVLF, kód ITMS: 

26110230036, 

• 5. následná monitorovacia správa projektu za obdobie 10/2018 – 09/2019 pre 

projekt UVLF zvyšuje kvalitu svojho vzdelávania, kód ITMS: 26110230064, 

• následné ročné hlásenie č. 8 s termínom monitoringu k 30. máju 2019 pre projekt 

SK0021 Biotechnologické a naturálne produkty pre zdravie ošípaných –  kvalitné a 

bezpečné potraviny, 

• priebežná monitorovacia správa v projekte Energia v krajine – elektrické vedenia a 

ochrana prioritných druhov vtákov v územiach NATURA 2000 za obdobie 

09/2014 – 12/2019 (záverečná správa bude predložená hlavným partnerom v roku 

2020). 
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Projekt Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark Košice – Fáza 

II.), kód ITMS: NFP313010D103, sa v priebehu roka stále nachádzal v štádiu realizácie. Aj 

keď bola hlavným partnerom UPJŠ v Košiciach predložená záverečná žiadosť o platbu už 

v júni 2018, finančná realizácia projektu nebola ani v roku 2019 ukončená. Následný 

monitoring bude zahájený až po ukončení finančnej realizácie projektu. 

V rámci implementácie bolo realizovaných celkovo päť kontrol na mieste (štyri 

z úrovne Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry a jedna z úrovne Výskumnej agentúry) 

bez kontrolných zistení. 

Univerzita bola úspešná v rámci výzvy GP/EFSA/ENCO/2018/03 – Partnering Grants 

Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) a získala ako partner projektu sumu 23 

705 eur. Univerzita podala aj žiadosť na získanie finančných prostriedkov vo výške 36 000 € 

v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy. 

V roku 2019 sa pokračovalo s realizáciou projektu Joint Doctorate in Molecular 

Animal Nutrition  (MANNA) v rámci výzvy MSCA – ITN – 2017 Innovative Training 

Networks (Akcie Marie Sklodowska-Curie – 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 6 partnerských univerzít a ďalších partnerov z neakademického 

sektora. 

V rámci výzvy na podávanie žiadostí o 

poskytnutie dotácie na rozvojové projekty vysokých 

škôl získala univerzita projekt Inovácia vo 

vzdelávaní na UVLF v Košiciach vo výške 139 

749,44 €. Predmetom projektu je financovanie 

modernizácie Laboratória hygieny a technológie 

mlieka, nadstavba Centra klinických zručností 

vrátane vytvorenia Laboratória profesionálnej 

komunikácie v súlade s plánom v Dlhodobom 

zámere UVLF na roky 2018 – 2023. Laboratórium 

hygieny mlieka bolo otvorené ešte v roku 2019, ostatné aktivity budú ukončené v ďalších 

rokoch. 

Začiatkom roku 2019 sa pokračovalo druhou etapou rekonštrukcie oplotenia na ulici 

Kostolianska. K ultimu roka 2019 bolo oplotenie tesne pred dokončením. Nové oplotenie 

bude definitívne ukončené v roku 2020. 

   

V prvej polovici roku 2019 sa realizovali oplotenia lúk a oprava plotu v poľovnom 

revíre Obora Rozhanovce a v júni bola uzavretá aj zmluva s Východoslovenskou vodárenskou 

spoločnosťou, a. s., o združení finančných prostriedkov na vybudovanie prívodu pitnej vody 

do Účelového zariadenia pre chov a choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach v hodnote 

vyše 230 tisíc €. Polovicu finančných prostriedkov poskytla Východoslovenská vodárenská 

spoločnosť, a. s., a polovicu univerzita vrátane získanej účelovej kapitálovej dotácie z 

MŠVVaŠ vo výške 80 tisíc €. 
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V roku 2019 boli realizované 

úpravy v pavilóne č. 4 pre ústav anatómie, 

rekonštruovaná bola aj poslucháreň 

v pavilóne 29. Koncom roka sa začalo 

s rekonštrukciou pavilónu č. 39 pre potreby 

ústavu anatómie. Na tento účel získala 

univerzita 250 tisícovú dotáciu z MŠVVaŠ. 

Celkové náklady sa odhadujú na 400 tisíc 

€, ukončenie prác je naplánované na rok 

2020.     

V roku 2019 získala univerzita aj zvyšné účelové finančné prostriedky na obnovu 

študentských domovov vo výške 500 061 €, ktoré vyčlenilo Ministerstvo financií SR 

prostredníctvom MŠVVaŠ SR. Po ukončených a dofinancovaných prácach na výťahoch 

z roku 2018 sa z týchto ďalších finančných prostriedkov postupne realizuje oprava stúpačiek a 

výmena zvislých rozvodov teplej a studenej vody a odpadov z izieb a úprava interiérov. 

V roku 2019 bola na ŠD realizovaná oprava izieb, rekonštrukcia rozvodov vody 

a odpadu, výmena chodbových dverí, hygienické maľby izieb, oprava chodníkov, úprava 

klubovní, opravy havárií, oprava keramických obkladov sociálnych zariadení, maliarske 

práce, úprava miestností vo výške  viac než 100 000,- €. Najväčšou  finančnou investíciou, 

ako aj rozsahom prác bola výmena rozvodov vody a odpadu v izbách študentov a nadväzná 

výmena sanity. 
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XI. MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY UVLF V KOŠICIACH 

 

V roku 2019 univerzita rozvíjala a aktívne sa zapájala do medzinárodných aktivít v 

oblasti európskeho školstva aj veterinárskeho a farmaceutického 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), Asociácia 

amerických veterinárnych vzdelávacích inštitúcií (AAVMC –  Association of American 

Veterinary Medical Colleges),  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 

a Národnou poľnohospodárskou univerzitou Bila Cerkva. V neposlednom rade je to 

významná a   intenzívna  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  valnom zhromaždení 

Európskeho združenia inštitúcií pre veterinárske vzdelávanie (General Assembly EAEVE 

2019) 29. 5. – 1. 6. 2019 v Záhrebe. Na zasadnutí sa zúčastnili  prorektorka prof. MVDr. 

Alexandra Trbolová, PhD., a prorektori prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., a MVDr. Martin 

Tomko, PhD.  

Univerzita preukazuje svoju snahu realizovať sa v celoeurópskom meradle, a to nielen 

v oblasti veterinárnej medicíny, ale má ambície byť aktívnym účastníkom celoeurópskeho 

vzdelávacieho a vedeckého procesu. Vzhľadom na to sa predstavitelia univerzity rektorka 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 2019) 10. – 

13. 4. 2019 v Paríži, Francúzsko.  

Významná je aj spolupráca UVLF s ostatnými  farmaceutickými vzdelávacími 

a vedeckými inštitúciami, predovšetkým s Farmaceutickou fakultou Veterinárnej a 

farmaceutickej univerzity Brno, Farmaceutickou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci 

Králové a Univerzitou v Debrecíne. Každoročné stretnutie predstaviteľov farmaceutických 

vzdelávacích inštitúcií zo SR a ČR sa uskutočnilo 7. – 9. 11. 2019 v Levoči. Organizátorom  

podujatia bola  UVLF a zúčastnili sa na ňom rektorka Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, 

PhD.,  prorektori prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., a MVDr. Martin Tomko, PhD., a prorektorka 

prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., a prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc. Univerzita je aj 

riadnym členom Európskej asociácie farmaceutických fakúlt, predstavitelia univerzity 

prorektorka prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., prorektor prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., 
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a PharmDr. Monika Fedorová sa zúčastnili na výročnej konferencii EAFP 15. – 17. 5. 2019 

v Krakove.  

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 Assotiation), je vzájomná komunikácia medzi 

univerzitami, výmena skúseností v oblasti edukačného a vedecko-výskumného procesu ako aj 

podpora  mobilít v rámci programu CEEPUS. Zástupcovia  škôl sa pravidelne každoročne 

stretávajú a riešia relevantnú agendu, podieľajú sa na organizácii odborných a vedeckých 

podujatí. Pravidelné každoročné stretnutie predstaviteľov veterinárskych vysokých škôl – 

členov VetNEST,  sa uskutočnilo v dňoch 26. – 28. 9. 2019 v Brne. UVLF na stretnutí 

zastupovali prorektorky prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., a prof. MVDr. Alexandra Trbolová, 

PhD.  

V dňoch 19. – 20. 9. 2019 sa  uskutočnilo výročné zhromaždenie Vyšehradskej 

univerzitnej asociácie (Visegrad University Association – VUA), na ktorom sa zúčastnili 

reprezentanti univerzít z 8 krajín združených v asociácii (ČR, Ukrajina, Chorvátsko, 

Maďarsko, Poľsko, Rusko, USA a SR). Organizátorom podujatia bola v roku 2019 UVLF 

v Košiciach.  Z UVLF sa na ňom zúčastnilo celé vedenie UVLF.  

V tomto roku sa v dňoch 16. – 17. 10. konala 31. výročná konferencia Magna Charta 

Universitatum v Hamiltone, Kanada, na ktorej sme sa už zúčastnili ako signatári Magny 

Charty. Hostiteľskou univerzitou bola McMaster University v Hamiltone. UVLF na výročnej 

konferencii bola zastúpená v osobe rektorky univerzity Dr. h. c. prof. MVDr. Jany 

Mojžišovej, PhD., a prorektora prof. MVDr. Juraja Pistla, 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. 

Univerzita je už niekoľko rokov 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. Valné zhromaždenie FVE sa konalo 6. – 8. 6. 

2019 v Bratislave. UVLF zastupovali rektorka Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., a 

prorektorky prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., a prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD. 

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 štyrmi desiatkami vzdelávacích 

inštitúcií v zahraničí. Jedná sa o spoluprácu vo vede a výskume, v pedagogickej oblasti a 
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výmene odborníkov. V priebehu roka 2019 bolo  uzatvorených 9 nových medzinárodných 

zmlúv o spolupráci s univerzitami a vedecko-výskumnými inštitúciami z Českej republiky 

(3), Španielska (3), Talianska (1), Poľska (1) a Izraela (1). V tomto ohľade sa ako mimoriadne 

významná ukazuje najmä mnohoročná spolupráca s Nord University v Bodø, Nórsko, ktorá sa 

prejavila  vo viacerých oblastiach ako veľmi plodná. V rámci vzájomnej spolupráce sa od 

roku 2010 vykonáva spoločný bakalársky študijný program animal science v anglickom 

jazyku. 

V rámci medzinárodnej  spolupráce a bilaterálnych projektov v priebehu roku 2019 na 

UVLF absolvovali pracovné pobyty pracovníci z Poľska, Českej republiky, Ukrajiny, 

Belgicka, Španielska a Lotyšska. 
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XII. SYSTÉM KVALITY 

 

UVLF v Košiciach sa v akademickom roku 2018/2019 začala riadiť v oblasti 

hodnotenia kvality zákonom č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského 

vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a riadi sa aj Štandardmi 

a usmerneniami na zabezpečenie kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania 

(ESG) a vnútorným predpisom č. 57 – Vnútorný systém kvality na Univerzite veterinárskeho 

lekárstva a farmácie v Košiciach.  Dohľad nad implementáciou, monitoringom a revidovaním 

vnútorného systému riadenia kvality UVLF vykonáva komisia pre hodnotenie kvality.  
Komisia má 20 členov, z ktorých je 5 študentov. 

V súlade s európskym rámcom hodnotenia kvality v oblasti vysokoškolského 

vzdelávania UVLF vykonáva hodnotenie kvality založené na vykonávaní formálnych 

postupov obsahujúcich kompletný kvalitatívny cyklus (PDCA – Planning, Doing, Checking, 

Acting).  

 

a. Manažment vysokej školy 
V súlade s hodnotením kvality založenom na vykonávaní formálnych postupov 

obsahujúcich kompletný kvalitatívny PDCA cyklus a na základe čl. 5 vnútorného predpisu č. 

57 – Vnútorný systém kvality na UVLF v Košiciach –  spracovala UVLF materiály „Plnenie 

návrhov na zvýšenie kvality vyplývajúce z Výročnej správy o kvalite UVLF v Košiciach za 

akademický rok 2016/2017 a pripomienok z pracovísk“ a „Návrhy na odstránenie nedostatkov 

a zlepšenie kvality vyplývajúce z Výročnej správy o kvalite UVLF v Košiciach za 

akademický rok 2017/2018“. Súčasťou materiálu boli aj podnety a pripomienky vyplývajúce 

z dotazníkového prieskumu (Názory zamestnancov UVLF) a stanovisko vedenia UVLF 

k  nim. 

Vedenie UVLF vyhodnotilo plnenie dlhodobého zámeru na roky 2018 – 2023 podľa 

jednotlivých oblastí. Z hodnotenia dlhodobého zámeru vyplýva, že univerzita plní dlhodobý 

zámer, za dôležité považuje nutnosť zapojenia UVLF do celosvetových rankingov a plniť ich 

kritériá pre hodnotenie.  

Základnými nástrojmi na dosiahnutie hlavného cieľa vnútorného systému kvality na 

základe prílohy 2 vnútorného predpisu č. 57 – Vnútorný systém kvality na Univerzite 

veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach – 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, 
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c) vykonávanie anonymných dotazníkových prieskumov zamestnancov. 

 

Na základe prijatých opatrení a zaslanej správy o odstránení nedostatkov v jednom 

študijnom programe spojeného prvého a druhého stupňa (všeobecné veterinárske lekárstvo) 

získala UVLF právo uskutočňovať študijný program bez časového obmedzenia. 

Na základe prijatých opatrení a zaslanej správy o odstránení nedostatkov v jednom 

študijnom programe tretieho stupňa (veterinárna morfológia a fyziológia) získala UVLF právo 

uskutočňovať študijný program s časovým obmedzením (vek garanta). 

Na základe prijatých opatrení a zaslaných správ o odstránení nedostatkov 

v uskutočňovaní habilitačných a inauguračných konaní UVLF získala práva uskutočňovať 

habilitačné a vymenúvacie konania v dvoch odboroch habilitačného a inauguračného konania 

(súdne a verejné veterinárske lekárstvo, výživa zvierat a dietetika) bez časového obmedzenia, 

v jednom prípade (veterinárna morfológia a fyziológia) s časovým obmedzením (vek garanta). 

 

Národná cena za kvalitu podľa modelu CAF 

 

Spätná väzba z hodnotenia UVLF v rámci súťaže Národná cena za kvalitu 2018 

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 2020. 

 

UVLF v Košiciach získala právo pripravovať európskych špecialistov pre oblasť 

manažmentu zdravia hovädzieho dobytka 

 

24. 1. 2019 získala Klinika prežúvavcov UVLF 

oprávnenie zabezpečovať rezidenčný program pre záujemcov 

o členstvo v ECBHM, čím sa zaradila medzi významné 

európske vzdelávacie inštitúcie.  

 

UVLF v Košiciach získala ďalšie poverenia pre Národné referenčné laboratórium pre 

pesticídy  

 
Národné referenčné laboratórium pre pesticídy 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 

okrem predchádzajúcich poverení poverené listom MPaRV SR č. 43614/2019 zo dňa 3. 10. 

2019 na základe § 5 zákona č136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov 

a v zmysle vyhlášky MPaRV SR č. 245/2005 poverené hodnotením zdravotnej neškodnosti 

hnojív pre ľudí s účinnosťou od 1. 1. 2020. 

 

TOP-100. Achievements –  2019 

 

Európske obchodné združenie ponúklo UVLF účasť v 

Registri najlepších regionálnych podnikov a organizácií TOP-100. 

Achievements – 2019.  

Komisia po posúdení prihlášky oznámila UVLF, že bola 

zaradená do Registra najlepších regionálnych podnikov a organizácií 

TOP-100. Achievements – 2019 v kategórii  Education & Science. 

UVLF sa dištančne zúčastnila na XIV. medzinárodnom fóre TOP-
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100. Achievements 2019, ktoré sa uskutočnilo dňa 12. 4. 2019 v Londýne, počas ktorého bola 

prezentovaná formou prezentačného videa. 

Schválený rozpočet na rok 2019 po uzavretí roka ustálil hodnotu skutočných ročných 

nákladov na sume 23 509 588,49 € a skutočných ročných výnosov v sume 23 561 908,57 

€. Univerzita tak v roku 2019 dosiahla kladný výsledok hospodárenia vo výške 52 320, 08 € 

pred zdanením. Nakoľko gro zisku bolo dosiahnuté v podnikateľskej činnosti, po zdanení zisk 

predstavoval sumu 7 754,67 €. V roku 2019 univerzita začala implementáciu troch projektov 

na zníženie energetickej náročnosti budov, do ktorých boli investované nemalé finančné 

prostriedky (viac o predmetných investičných projektoch je uvedené v kapitole Rozvoj UVLF 

v Košiciach). V roku 2019 sa opätovne zvýšila suma na bodové hodnotenie tvorivých 

pracovníkov a ponechané bolo prideľovanie finančných prostriedkov pre Internú grantovú 

agentúru UVLF. 

  

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 použitý údaj, ktorý vyjadruje 

neúspešnosť štúdia, a to podiel počtu hodnotení FX voči počtu hodnotení, ktoré vyjadrujú 

úspešnosť na skúške. V rámci hodnotenia výchovno-vzdelávacej činnosti boli vyhodnocované 

aj výsledky štátnych skúšok a hodnotenie záverečných prác na prvom, druhom a spojenom 

prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia. 

Počet neukončených hodnotení v slovenskom štúdiu je za zimný semester 390 a za 

letný semester 587. V štúdiu v anglickom jazyku bol počet neukončených hodnotení za zimný 

semester 30 a za letný semester 46. Uvedené údaje sú takmer rovnaké ako v minulom 

akademickom roku, a to ako pre študentov študujúcich v slovenskom, tak aj v anglickom 

jazyku. Počet neukončených hodnotení v percentuálnom vyjadrení je v štúdiu v slovenskom 

jazyku o 4 % vyšší ako v štúdiu v jazyku anglickom, a to bez ohľadu na hodnotený semester. 

Úspešnosť študentov na štátnych skúškach a obhajobách záverečných prác je vo väčšine 

študijných programov vysoká, pričom škála hodnotení sa pohybuje prevažne od A 

(výborne) po C (dobre). 

Okrem hodnotenia pedagógov a predmetov pravidelne vyhodnocujeme dotazníky 

Zhodnotenie štúdia na VŠ absolventmi univerzity, Predstavy študentov o budúcom povolaní 

v priebehu štúdia a dotazníky na Zhodnotenie odborných praxí a stáží vo všetkých študijných 

programoch.  

 

Hodnotenie kvality vzdelávania študentmi  formou anonymných dotazníkov 

 

V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách §70 Práva študenta, má 

študent právo aspoň raz ročne mať možnosť sa formou anonymného dotazníka 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 jedenkrát za akademický rok, najlepšie po absolvovanej skúške 

z príslušného predmetu.  
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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 

vynikajúce (1) až po slabé (5).  

Od roku 2017/2018 sa hodnotenie realizuje formou tlačených dotazníkov. Garant 

predmetu alebo  vedúci ústavu či oddelenia vykoná vyhodnotenie študentských dotazníkov 

a výsledky zhrnie v tlačive „Vyhodnotenie študentských dotazníkov“ za daný semester 

daného akademického roku. Povinnosťou vedúcich pracovísk je tento materiál prerokovať na 

pracovných poradách pracovísk a výsledky zaslať prorektorovi pre vzdelávanie. Od letného 

semestra ak. roku 2017/2018 bola tiež vypracovaná pomôcka, ktorú mali pedagógovia 

k dispozícii na rýchle vyhodnotenie výsledkov. Veľkou výhodou nového zberu dát bola 

skutočnosť, že sa minimalizovali chyby spôsobené ľudským faktorom a ušetrila sa práca a čas 

s vyhodnocovaním v jednotlivých študijných programoch.  

V akademickom roku 2018/2019 sa hodnotenie učiteľa a predmetu realizovalo iba 

formou tlačených dotazníkov. V zimnom semestri bolo hodnotených: 

a) v ŠP BKaP 11 študijných predmetov a 12 pedagógov, 

b) v ŠP K DF 9 študijných predmetov a 12  pedagógov, 

c) v ŠP CanHip DF 5 študijných predmetov a 9  pedagógovia, 

d) v ŠP NoŽ 2 študijné predmety a 2 pedagógovia, 

e) v ŠP TaKP  2 študijné predmety a 1 pedagóg, 

f) v ŠP F  19 študijných predmetov a 38 pedagógov, 

g) v ŠP VVL 32 študijných predmetov a 77  pedagógov, 

h) v ŠP HP 17 študijných predmetov a  22  pedagógov, 

i) v ŠP GVM 24 študijných predmetov a 26 pedagógovia. 

 

V letnom semestri bolo hodnotených: 

a) v ŠP BKaP  5  študijných predmetov a 7 pedagógov, 

b) v ŠP K DF  3 študijných predmetov a 5 pedagógov, 

c) v ŠP CanHip DF  2  študijné predmety a 2 pedagógovia 

d) v ŠP CanHip ExF 2  študijné predmety a 3 pedagógovia, 

e) v ŠP NoŽ 4  študijné predmety a 9 pedagógov, 

f) v ŠP TaKP  3 študijné predmety a  3  pedagógovia, 

g) v ŠP F  16 študijných predmetov a 27  pedagógov, 

h) v ŠP VVL  11 študijných predmetov a 29 pedagógov, 

i) v ŠP HP  9 študijných predmetov a 13 pedagógov, 

j) v ŠP GVM  15 študijných predmetov a 23 pedagógov. 

 

Doktorandi, ktorí mali ukončiť štúdium v minulom roku, vyplnili anonymné 

dotazníky, ktoré sa týkajú kvality ich štúdia. Všetky dotazníky sa o doktorandskom štúdiu v 

prípade úspešne ukončených doktorandov vyjadrili o štúdiu pozitívne, v dotazníkoch od 

doktorandov, ktorí buď prerušili alebo prešli na externú formu štúdia, sa vyskytlo viacero 

negatívnych informácií, najmä čo sa týka doby vyučovania, zaneprázdnenia inou činnosťou 

ako dizertačná práca alebo vzťahu so školiteľom.   

V roku 2019 bola v súvislosti s výučbou riešená 1 sťažnosť a 2 podnety (označením a 

obsahovo sťažnosti, ale nespĺňajúce zákonné náležitosti sťažnosti). 
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Hodnotenie úspešnosti štúdia 

 

Celkový počet študentov, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia v akademickom 

roku 2018/2019, je 145, čo predstavuje 10,34 % z celkového počtu študentov v slovenskom 

štúdiu (1 402). Celkový počet študentov, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia v anglickom 

jazyku,  je 19, čo predstavuje 5,72 % z celkového počtu študentov v anglickom štúdiu (332). 

V jednotlivých študijných programoch počet a podiel z celkového počtu študentov 

v danom študijnom programe je nasledovný: 

 v ŠP BKaP DF 4 študenti, čo predstavuje 19,04 %, 

 v ŠP K DF 12 študentov, čo predstavuje 14,45 %, 

 v ŠP CanHip DF 1 študent, čo predstavuje 3,03 %, 

 v ŠP TaKP DF 1 študent, čo predstavuje 2,63 %, 

 v ŠP VVL 61 študentov, čo predstavuje 9,27 %, 

 v ŠP HP 10 študentov, čo predstavuje 12,98 %, 

 v ŠP F 56 študentov, čo predstavuje 12,61 %. 

 v ŠP GVM 14 študentov, čo predstavuje 5,47 %, 

 v ŠP NoŽ 5 študentov, čo predstavuje 6,58 %.  

 

Na treťom stupni vysokoškolského štúdia v akademickom roku 2017/2018 nesplnil 

podmienky 1 doktorand (0,90 %), štandardnú dĺžku prekročil  1 študent externého štúdia 

(0,90 %) a 2 študenti zanechali štúdium (1,80 %). 

 

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 2019 bola hodnotená úspešnosť v získavaní grantov H 2020, 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  rámci hodnotenia tvorivých pracovníkov boli vyhodnocované aj 

ohlasy na publikačnú činnosť podľa jednotlivých pracovísk.  

V roku 2019 v súlade s vnútorným predpisom UVLF č. 57 (Vnútorný systém kvality 

na UVLF v Košiciach) bolo vykonané bodové hodnotenie tvorivých pracovníkov za rok 2018 

aj v oblasti vedeckej a publikačnej činnosti. 

 

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 a vyhodnocovanie spokojnosti klientov s poskytovanými službami 

na klinikách univerzity, 

- monitorovanie a vyhodnocovanie spokojnosti klientov s poskytovanými službami 

univerzitnej lekárne. 
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UVLF v Košiciach pokračovala  v roku 2019 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.  

V oblasti hodnotenia kvality klinickej činnosti a  služieb poskytovaných univerzitnou 

lekárňou boli analyzované výsledky spokojnosti  s ich  službami. 
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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 

MVDr. Martin Tomko, PhD., prorektor pre vzdelávanie, e-mail: martin.tomko@uvlf.sk 

prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské 

štúdium, e-mail: juraj.pistl@uvlf.sk 

prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality, e-mail: 

jozef.nagy@uvlf.sk 

prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., prorektorka pre medzinárodné vzťahy a internacionalizáciu, 

e-mail: zita.faixova@uvlf.sk 

prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD., prorektorka pre klinickú činnosť a styk s praxou, e-

mail: alexandra.trbolova@uvlf.sk 

Ing. Róbert Schréter, PhD., kvestor, e-mail: robert.schreter@uvlf.sk 

PhDr. Ľudmila Kundríková, kancelárka, e-mail: ludmila.kundrikova@uvlf.sk 

 

mailto:martin.tomko@uvlf.sk
mailto:zita.faixova@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 zaznamenáva najdôležitejšie fakty zo života univerzity v roku 

2019 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 sa v roku 2019 riadilo Dlhodobým zámerom UVLF v Košiciach na 

roky 2018 – 2023 a vyhodnotilo jeho plnenie. 

UVLF v Košiciach vypracovala akčný plán na zlepšenie slabšie hodnotených oblastí, 

a to v súvislosti s prípravou univerzity na zapojenie do súťaže Národná cena SR za kvalitu 

2020. 

UVLF v Košiciach, že bola zaradená do Registra najlepších regionálnych podnikov 

a organizácií TOP-100. Achievements – 2019 v kategórii  Education & Science. 

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 uvedenej analýzy vyplýva, že 

od roku 2015 bol zaznamenaný mierny pokles celkového počtu študentov. 

Rozvoj UVLF sa v roku 2019 niesol najmä v duchu implementácie projektov na 

zníženie energetickej náročnosti budov. Univerzita v roku 2019 implementovala štyri veľké 

projekty, ktoré zahŕňali stavebné práce na pavilónoch 17, 25, 35 a 36. Všetky tieto projekty sa 

realizovali v rámci zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku prostredníctvom 

operačného programu Kvalita životného prostredia. Okrem operačného programu Kvalita 

životného prostredia sa univerzita orientovala aj na vypísané výzvy na dlhodobý strategický 

výskum v operačnom programe Výskum a inovácie. V marci bolo podaných celkovo šesť 

projektov, z toho dva univerzita podala ako žiadateľ a v štyroch bola partnerom. 

Na základe vnútorného predpisu UVLF v Košiciach č. 57 – Vnútorný systém kvality 

na UVLF v Košiciach, Dlhodobého zámeru UVLF na roky 2018 – 2023 a SWOT analýzy 

bola spracovaná Výročná správa o kvalite UVLF v Košiciach za akademický rok 2018/2019, 

ktorá hodnotí kvalitu v oblastiach výchovno-vzdelávacej činnosti, vedecko-výskumnej 

činnosti, klinickej činnosti a ostatných činností. 
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XV. PRÍLOHY 

 

Príloha č. 1  

 

Prehľad zmien vnútorných predpisov v roku 2019 

 

   - VP č. 9 –  Organizačný poriadok UVLF v Košiciach 

-  VP č. 31 –  Cenník tovarov, prác a služieb poskytovaných UVLF v Košiciach  

-  VP č. 35 –  Smernica na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov 

             na UVLF v Košiciach 

- VP č. 38 – Školné a poplatky spojené so štúdiom na UVLF v Košiciach platné na akademický  

         rok 2020/2021 

-  VP č. 65 – Registratúrny poriadok  UVLF v Košiciach 

-  VP č. 74 – Etický kódex vedeckého pracovníka UVLF v Košiciach     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľková príloha 

k výročnej správe o čin nosti UVLF za rok 2019 



 

 

Tabuľka č. 1: Počet študentov vysokej školy k 31. 10. 2019 

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 1 151 128 29 22 48 39 3 1 231 190 

  2 28 26 0 0 0 0 0 0 28 26 

  1+2 1116 935 278 210 0 0 0 0 1394 1145 

  3 81 63 5 3 36 19 5 2 127 87 

spolu UVLF 1376 1152 312 235 84 58 8 3 1780 1448 

spolu podľa 

stupňov 

1 151 128 29 22 48 39 3 1 231 190 

2 28 26 0 0 0 0 0 0 28 26 

1+2 1116 935 278 210 0 0 0 0 1394 1145 

3 81 63 5 3 36 19 5 2 127 87 

spolu vysoká škola  1376 1152 312 235 84 58 8 3 1780 1448 

            1+2 - študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona 

        



 

 

Tabuľka č. 1a: Vývoj počtu študentov (stav k 31.10. daného roka) 

Denná forma 

Stupeň 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

1 180 171 172 190 232 231 

2 28 38 44 46 32 25 

1+2 1394 1421 1463 1548 1687 1689 

3 86 79 77 75 100 107 

Spolu 1688 1709 1756 1859 2051 2052 

Externá forma 

Stupeň 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

1 51 48 32 32 34 48 

2 0 0 0 0 0 9 

1+2 0 0 0 0 0 0 

3 41 43 37 36 49 48 

Spolu 92 91 69 68 83 105 

V dennej aj v externej forme spolu 

Rok 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

1 231 219 204 222 266 279 

2 28 38 44 46 32 34 

1+2 1394 1421 1463 1548 1687 1689 

3 127 122 114 111 149 155 

Spolu 1780 1800 1825 1927 2134 2157 

       1+2 - študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona 

   



 

 

Tabuľka č. 2: Počet študentov, ktorí riadne skončili štúdium  

v akademickom roku 2018/2019 

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 25 19 34 31 2 2 0 0 61 52 

  2 16 14 0 0 

    

16 14 

  1+2 227 187 72 56 

    

299 243 

  3 8 8 4 3 5 3 0 0 17 14 

Spolu UVLF 276 228 110 90 7 5 0 0 393 323 

Spolu podľa 

stupňov 1 25 19 34 31 2 2 0 0 61 52 

  2 16 14 0 0 0 0 0 0 16 14 

  1+2 227 187 72 56 0 0 0 0 299 243 

  3 8 8 4 3 5 3 0 0 17 14 

Spolu UVLF 276 228 110 90 7 5 0 0 393 323 

            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 2019 

Denná forma 

Študijný odbor 
Plánovaný 

počet 

Počet 

prihlášok 
Účasť Prijatie Zápis 

Prihlášky/ 

plán 

Prijatie/                

účasť 

Zápis/            

prijatie 

Zápis/                  

plán 

farmácia 90 274 248 169 110 3,0 0,7 0,7 1,2 

veterinárske lekárstvo 380 661 629 547 363 1,7 0,9 0,7 1,0 

Spolu 470 935 877 716 473 2,0 0,8 0,7 1,0 

          Externá forma 

Študijný odbor 
Plánovaný 

počet 

Počet 

prihlášok 
Účasť Prijatie Zápis 

Prihlášky/ 

plán 

Prijatie/                

účasť 

Zápis/            

prijatie 

Zápis/                  

plán 

veterinárske lekárstvo 60 45 45 38 17 0,8 0,8 0,4 0,3 

Spolu 60 45 45 38 17 0,8 0,8 0,4 0,3 

          Z toho počet uchádzačov, ktorí získali 

stredoškolské vzdelanie v zahraničí         

     

Študijný odbor 

Počet 

prihlášok Účasť Prijatie Zápis 

% z 

celkového 

počtu 

prihlášok 

% z 

celkového 

počtu 

účasti 

% z 

celkového 

počtu 

prijatia 

% z 

celkového 

počtu 

zápisov 

 farmácia 1 1 1 1 0,3 0,3 0,5 0,8 

 veterinárske lekárstvo 185 167 132 111 28,0 26,6 24,1 30,6 

 Spolu 186 168 133 112 19,0 18,2 17,6 22,9 

  

 

 



 

 

Tabuľla č. 3b: Prijímacie konanie na študijné programy v druhom stupni v roku 2019 

Denná forma 

Študijný odbor 
Plánovaný 

počet 

Počet 

prihlášok 
Účasť Prijatie Zápis 

Prihlášky/ 

plán 

Prijatie/                

účasť 

Zápis/            

prijatie 

Zápis/                  

plán 

veterinárske lekárstvo 20 9 9 7 6 0,5 0,8 0,9 0,3 

Spolu 20 9 9 7 6 0,5 0,8 0,9 0,3 

          Externá forma 

Študijný odbor 
Plánovaný 

počet 

Počet 

prihlášok 
Účasť Prijatie Zápis 

Prihlášky/ 

plán 

Prijatie/                

účasť 

Zápis/            

prijatie 

Zápis/                  

plán 

-  

     

0,0 0,0 0,0 0,0 

Spolu 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

          Z toho počet absolventov svojej vysokej školy 

     

Študijný odbor 

Počet 

prihlášok Účasť Prijatie Zápis 

% z 

celkového 

počtu 

prihlášok 

% z 

celkového 

počtu 

účasti 

% z 

celkového 

počtu 

prijatia 

% z 

celkového 

počtu 

zápisov 

 veterinárske lekárstvo 2 2 2 2 22,2 22,2 28,6 33,3 

 Spolu 2 2 2 2 22,2 22,2 28,6 33,3 

  

 

 

 

 

 

 

         



 

 

Z toho počet uchádzačov, ktorí získali 

vzdelanie nižšieho stupňa v zahraničí         

     

Študijný odbor 

Počet 

prihlášok Účasť Prijatie Zápis 

% z 

celkového 

počtu 

prihlášok 

% z 

celkového 

počtu 

účasti 

% z 

celkového 

počtu 

prijatia 

% z 

celkového 

počtu 

zápisov 

   

    

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 2019 

Denná forma 

Študijný odbor 
Plánovaný 

počet 

Počet 

prihlášok 
Účasť Prijatie Zápis 

Prihlášky/ 

plán 

Prijatie/                

účasť 

Zápis/            

prijatie 

Zápis/                  

plán 

veterinárske lekárstvo 22 21 18 18 18 1,0 1,0 1,0 0,8 

biológia 13 3 3 3 3 0,2 1,0 1,0 0,2 

Spolu 35 24 21 21 21 0,7 1,0 1,0 0,6 

          Externá forma 

Študijný odbor 
Plánovaný 

počet 

Počet 

prihlášok 
Účasť Prijatie Zápis 

Prihlášky/ 

plán 

Prijatie/                

účasť 

Zápis/            

prijatie 

Zápis/                  

plán 

veterinárske lekárstvo 4 4 4 4 4 1,0 1,0 1,0 1,0 

biológia 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Spolu 4 4 4 4 4 1,0 1,0 1,0 1,0 

          Z toho počet absolventov svojej vysokej školy 

     

Študijný odbor 

Počet 

prihlášok Účasť Prijatie Zápis 

% z 

celkového 

počtu 

prihlášok 

% z 

celkového 

počtu účasti 

% z 

celkového 

počtu 

prijatia 

% z 

celkového 

počtu 

zápisov 

 veterinárske lekárstvo 14 13 13 13 56,0 59,1 59,1 59,1 

 biológia 3 3 3 3 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Spolu 17 16 16 16 60,7 64,0 64,0 64,0 

 

          

          



 

 

Z toho počet uchádzačov, ktorí získali vzdelanie nižšieho 

stupňa v zahraničí 

     

Študijný odbor 

Počet 

prihlášok Účasť Prijatie Zápis 

% z 

celkového 

počtu 

prihlášok 

% z 

celkového 

počtu účasti 

% z 

celkového 

počtu 

prijatia 

% z 

celkového 

počtu 

zápisov 

 veterinárske lekárstvo 4 2 2 2 16,0 9,1 9,1 9,1 

 biológia 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Spolu 4 2 2 2 14,3 8,0 8,0 8,0 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabuľka č. 4: Počet študentov uhrádzajúcich školné (ak. rok 2018/2019) 

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 

2018/2019 

povinnosť 

uhradiť 

školné 

ktorým 

vznikla 

povinnosť 

uhradiť 

školné v 

externej 

forme 

ktorým 

vznikla 

povinnosť 

uhradiť 

školné za 

prekročenie 

štandardnej 

dĺžky 

štúdia 

ktorým vznikla 

povinnosť 

uhradiť školné 

za štúdium v 

študijnom 

programe 

uskutočňovano

m výlučne v 

inom ako 

štátnom jazyku 

cudzincov, 

ktorí 

uhrádzajú 

školné 

ktorým 

bolo 

školné 

znížené 

ktorým 

bolo 

školné 

odpustené 

Denná forma 1 71 0 17 54 0 0 0 0 2 

  2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

  1+2 383 0 127 256 1 7 4 0 31 

  3 

         Spolu denná forma   455 0 145 310 1 7 4 0 33 

Externá forma 1 49 49 0 0 2 0 0 0 3 

  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  1+2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  3 44 42 2 0 0 0 0 17 17 

Spolu externá forma   93 91 2 0 2 0 0 17 20 

obe formy spolu 1 120 49 17 54 2 0 0 0 5 

  2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

  1+2 383 0 127 256 1 7 4 0 31 

  3 44 42 2 0 0 0 0 17 17 

Spolu   548 91 147 310 3 7 4 17 53 



 

 

Tabuľka č. 5: Podiel riadne skončených štúdií na celkovom počte 

začatých štúdií v danom akademickom roku k 31.12.2019 

    Akademický rok začatia štúdia 

Študijný odbor 

Stupeň 

dosiahnutého 

vzdelania 

Forma 

štúdia 

2018 / 

2019 

2017 / 

2018 

2016 / 

2017 

2015 / 

2016 

2014 / 

2015 

2013 / 

2014 

Veterinárske 

lekárstvo 1.+2. denná 0,5 2,6 0,0 0,0 0,0 47,0 

Farmácia 1.+2. denná 0,0 0,0 0,0 1,4 53,5 16,0 

Veterinárske 

lekárstvo 2. denná 0,0 94,1 4,0 0,0 0,0 0,0 

Veterinárske 

lekárstvo 2. externá 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Veterinárske 

lekárstvo 1. denná 0,0 0,0 48,1 2,7 1,3 0,0 

Veterinárske 

lekárstvo 1. externá 0,0 0,0 0,0 11,1 0,0 0,0 

Veterinárske 

lekárstvo 1.+2. 

denná  

AJ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,9 

Veterinárske 

lekárstvo 1. 

denná 

AJ 0,0 0,0 82,9 15,6 0,0 0,0 

Veterinárske 

lekárstvo 3. denná 0,0 0,0 0,0 37,5 0,0 6,3 

Veterinárske 

lekárstvo 3. externá 0,0 0,0 6,3 6,3 6,3 0,0 

Biológia 3. denná 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0 16,3 

Biológia 3. externá 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 



 

 

Tabuľka č. 6: Prehľad akademických mobilít - študenti v akademickom roku 2018/2019 a porovnanie s 

akademickým rokom 2017/2018 

V roku 2018/2019 

         

Fakulta 

Fyzický 

počet 

vyslaných 

študentov 

z 

toho 

ženy 

Počet osobomesiacov 

vyslaných študentov 
Fyzický 

počet 

prijatých 

študentov 

z toho ženy 

Počet osobomesiacov, prijatých študentov 

programy 

ES 
NŠP 

iné 

(CEEPUS, 

NIL, ..) 

programy ES NŠP 
iné (CEEPUS, 

NIL, ..) 

UVLF 50 46 241 

 

4 21 20 98 

 

4 

Spolu 50 46 241 0 4 21 20 98 0 4 

           V roku 2017/2018 

         

Fakulta 

Fyzický 

počet 

vyslaných 

študentov 

z 

toho 

ženy 

Počet osobomesiacov 

vyslaných študentov 
Fyzický 

počet 

prijatých 

študentov 

z toho ženy 

Počet osobomesiacov, prijatých študentov 

programy 

ES 
NŠP 

iné 

(CEEPUS, 

NIL, ..) 

programy ES NŠP 
iné (CEEPUS, 

NIL, ..) 

UVLF 44 36 208 

 

4 20 15 63 

 

5 

Spolu 44 36 208 0 4 20 15 63 0 5 

           Rozdiel 6 10 33 0 0 1 5 35 0 -1 

Rozdiel v 

%  13,6 27,8 15,9 0,0 0,0 5,0 33,3 55,6 0,0 -20,0 



 

 

Tabuľka č. 7: Zoznam predložených návrhov na vymenovanie za profesora v roku 2019 

P.č. 

Meno a priezvisko 

Odbor habilitačného 

konania a inauguračného 

konania 

Dátum začiatku 

konania 

Dátum 

predloženia 

ministrovi 

Zamestnanec 

vysokej 

školy 

(áno/nie) 

1. 
doc. MVDr. Anna Ondrejková, PhD. 

infekčné a parazitárne 

choroby zvierat 17.4.2019 3.7.2019 áno 

2. doc. MVDr. Róbert Herich, PhD. 

veterinárna morfológia 

a fyziológia 17.4.2019 3.7.2019 áno 

3. doc. MVDr. Alica Kočišová, PhD. 

infekčné a parazitárne 

choroby zvierat 3.7.2019 23.10.2019 áno 

      

 

Inauguračné konanie   
V tom počet žiadostí 

mimo vysokej školy 

  

 

Počet neskončených konaní: stav k 1.1.2019   0 

  

 

Počet neskončených konaní: stav k 

31.12.2019   1 

  

 

Počet riadne skončených konaní k 31.12.2019   3 

  

 

Počet inak skončených konaní   

   

 

 - zamietnutie   0 

  

 

 - stiahnutie   0 

  

 

 - iné (smrť, odňatie práva a pod.)   0 

  
      

 

Celkový počet predložených návrhov Priemerný vek uchádzačov 

   

 

4 53 

    

 



 

 

 

Tabuľka č. 8: Zoznam vymenovaných docentov za rok 2019 

P.č. 
Meno a priezvisko 

Odbor habilitačného konania a 

inauguračného konania 

Dátum začiatku 

konania 

Dátum udelenia 

titulu 

Zamestnanec vysokej 

školy (áno/nie) 

1. MVDr. Ján Bílek, PhD. vnútorné choroby zvierat 24.10.2018 20.3.2019 áno 

      

 

Habilitačné konanie 

  

V tom počet 

žiadostí mimo 

vysokej školy 

  

 

Počet neskončených konaní: stav 

k 1.1.2019   1 

  

 

Počet neskončených konaní: stav 

k 31.12.2019   4 

  

 

Počet riadne skončených konaní k 

31.12.2019   1 

  

 

Počet inak skončených konaní     

  

 

 - zamietnutie   0 

  

 

 - stiahnutie   0 

  

 

 - iné (smrť, odňatie práva a pod.)   0 

  

      

 

Celkový počet vymenovaných 

docentov Priemerný vek 

   

 

1 
44 

    

 

 



 

 

Tabuľka č. 9: Výberové konania na miesta vysokoškolských učiteľov uskutočnené v roku 2019 

Funkcia 

Počet 

výberových 

konaní 

Priemerný 

počet 

uchádzačov na 

obsadenie 

pozície 

Priemerný 

počet 

uchádzačov, 

ktorí v čase 

výberového 

konania neboli 

v pracovnom 

pomere s 

vysokou 

školou 

Priemerná 

dĺžka 

uzatvorenia 

pracovnej 

zmluvy na 

dobu určitú 

Počet zmlúv 

uzatvorených 

na dobu 

neurčitú 

Počet 

konaní bez 

uzatvorenia 

zmluvy 

Počet konaní, 

do ktorých sa 

neprihlásil 

žiaden 

uchádzač 

Počet 

konaní, kde 

bol 

prihlásený vš 

učiteľ, ktorý 

opätovne 

obsadil to 

isté miesto 

Profesora 1 1 0 5 0 0 0 1 

Docenta 4 1 0 5 0 0 0 4 

Ostatné 29 2 6 5 0 0 1 23 

Spolu 34 1,9 5,1 5,0 0 0 1 28 

         Počet miest obsadených bez výberového konania 

      
Zamestnanec 

Fyzický 

počet 

Prepočítaný 

počet 

      VŠ učiteľ nad 70 

rokov 1 0,25 

      Ostatní 11 5,79 

      Spolu 12 6,04 

      

          

       

      



 

 

Počet obsadených funkčných miest docenta a 

profesora osobami bez príslušného vedecko-

pedagogického titulu alebo bez umelecko-

pedagogického titulu podľa § 77 ods. 2 zákona 

      

      Funkčné miesto Počet 
 

      Docent 0 

       Profesor 0 

       Spolu 0 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabuľka č. 10: Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov 

Evidenčný prepočítaný počet vysokoškolských učiteľov k 31. 10. 2019 
  

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 215 28 47 0 110 30 118 11 28 0 62 17 

Spolu 215 28 47 0 110 30 118 11 28 0 62 17 

Podiel v % 100 13,0 21,9 0,0 51,2 14,0 100,0 9,3 23,7 0,0 52,5 14,4 

Spolu v roku 

2019 214 31,0 48,0 0,0 109,0 26,0 113,0 11,0 28,0 0,0 61,0 13,0 

Podiel v % 

2019 100 14,5 22,4 0 50,9 12,1 100 9,7 24,8 0 54 11,5 

Rozdiel 2019 - 
2018 1 -3 -1 0 1 4 5 0 0 0 1 4 

Rozdiel v % 

2019 - 2018 0,0 -1,5 -0,5 0,0 0,3 1,9 0,0 -0,4 -1,1 0,0 -1,5 2,9 

Pozn.: Percentuálny podiel  v jednotlivých kategóriách žien je z celkového počtu žien 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabuľka č. 11: Prehľad akademických mobilít - zamestnanci v akademickom roku 2018/2019 a porovnanie s 

akademickým rokom 2017/2018 

V roku 2018/2019 

        

Fakulta Fyzický počet 

vyslaných 

zamestnancov 

z toho ženy 

Počet osobodní vyslaných 

zamestnancov 

Fyzický počet 

prijatých 

zamestnancov 

z toho ženy 

Počet osobodní, prijatých 

zamestnancov 

programy 

ES 
NŠP 

iné 

(CEEPUS, 

NIL, ..) 

programy 

ES 
NŠP 

iné (CEEPUS, 

NIL, ..) 

UVLF 24 15 285 90 35 13 8 45 30 37 

Spolu 24 15 285 90 35 13 8 45 30 37 

           V roku 2017/2018 

        

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 23 17 289 

 

25 9 5 49 

 

35 

Spolu 23 17 289 0 25 9 5 49 0 35 

           
rozdiel 1 -2 -4 90 10 4 3 -4 30 2 

rozdiel 

v %  4,3 -11,8 -1,4 0,0 40,0 44,4 60,0 -8,2 0,0 5,7 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabuľka č. 12: Informácie o záverečných prácach a rigoróznych prácach predložených na obhajobu  

v roku 2019 

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 

záverečn

ých prác 

bez PhD. 

z toho 

ženy 

Fyzický počet 

vedúcich 

záverečných 

prác (odborníci 

z praxe) 

z toho 

ženy 

Bakalárska 62 54 62 54 30 21 4 3 2 1 

Diplomová 314 257 314 257 130 83 5 2 8 3 

Dizertačná  16 13 16 13 16 5 0 0 0 0 

Rigorózna 30 27 30 27 16 11 

    Spolu 422 351 422 351 192 

 

9 

  

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabuľka č. 13: Publikačná činnosť vysokej školy za rok 2019 a porovnanie s rokom 2018 

V roku 2019 

         

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 8 25 6 78 7 

 

34 

 

1003 1161 

Spolu 8 25 6 78 7 0 34 0 1003 1161 

           V roku 2018 

         

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 1 34 8 83 5 

 

29 

 

844 1004 

Spolu 1 34 8 83 5 0 

  

844 1004 

           Rozdiel 7 -9 -2 -5 2 0 

  

159 157 

Rozdiel v % 700,0 -26,5 

-

25,0 -6,0 40,0 0,0 

  

18,8 15,6 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných 

 k 1.9.2019 

1. stupeň 

     
Fakulta Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky 

Skratka 

titulu 

UVLF v Košiciach veterinárske lekárstvo kynológia D S Bc. 

UVLF v Košiciach veterinárske lekárstvo kynológia E S Bc. 

UVLF v Košiciach veterinárske lekárstvo 

bezpečnosť krmív a 

potravín 
D S Bc. 

UVLF v Košiciach veterinárske lekárstvo 

bezpečnosť krmív a 

potravín 
E S Bc. 

UVLF v Košiciach veterinárske lekárstvo náuka o živočíchoch D A BSc. 

UVLF v Košiciach veterinárske lekárstvo 

vzťah človek - zviera a 

jeho využitie v 

canisterapii a hipoterapii 

D S Bc. 

UVLF v Košiciach veterinárske lekárstvo 

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 veterinárske lekárstvo trh a kvalita potravín D S Mgr. 

UVLF v Košiciach veterinárske lekárstvo trh a kvalita potravín E S Mgr. 

 

 

     



 

 

Spojený 1. a 2. stupeň 

Fakulta Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky 
Skratka 

titulu 

UVLF v Košiciach veterinárske lekárstvo 
všeobecné veterinárske 

lekárstvo 
D S MVDr. 

UVLF v Košiciach veterinárske lekárstvo 
všeobecné veterinárske 

lekárstvo 
D A DVM. 

UVLF v Košiciach veterinárske lekárstvo hygiena potravín D S MVDr. 

UVLF v Košiciach farmácia farmácia D S Mgr. 

UVLF a UPJŠ farmácia farmácia D S Mgr. 

            

      3. stupeň 

     
Fakulta Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky 

Skratka 

titulu 

UVLF v Košiciach biológia mikrobiológia D, E S, A PhD. 

UVLF v Košiciach biológia virológia D, E S, A PhD. 

UVLF v Košiciach biológia imunológia D, E S, A PhD. 

UVLF v Košiciach biológia neurovedy D, E S, A PhD. 

UVLF v Košiciach veterinárske lekárstvo hygiena potravín D, E S, A PhD. 

UVLF v Košiciach veterinárske lekárstvo veterinárna morfológia a 

fyziológia 

D, E S, A PhD. 

UVLF v Košiciach veterinárske lekárstvo vnútorné choroby zvierat D, E S, A PhD. 

UVLF v Košiciach veterinárske lekárstvo veterinárna chirurgia, 

ortopédia a röntgenológia 

D, E S, A PhD. 



 

 

UVLF v Košiciach veterinárske lekárstvo veterinárne pôrodníctvo a 

gynekológia 

D, E S, A PhD. 

UVLF v Košiciach veterinárske lekárstvo infekčné choroby zvierat D, E S, A PhD. 

UVLF v Košiciach veterinárske lekárstvo parazitárne choroby 

zvierat 

D, E S, A PhD. 

UVLF v Košiciach veterinárske lekárstvo súdne a verejné 

veterinárske lekárstvo 

D, E S, A PhD. 

UVLF v Košiciach veterinárske lekárstvo výživa zvierat a dietetika D, E S, A PhD. 

UVLF v Košiciach veterinárske lekárstvo hygiena chovu zvierat a 

životné prostredie 

D, E S, A PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabuľka č. 16: Zoznam akreditovaných študijných programov - pozastavenie práva, odňatie 

práva alebo skončenie platnosti priznaného práva k 31.12. 2019 

Pozastavené práva 

       
Fakulta Stupeň Študijný odbor 

Študijný 

program 
Forma Jazyky Skratka titulu 

Dátum 

pozastavenia 

UVLF - - - - - - - 

        

        
Odňaté práva, alebo skončenie platnosti priznaného práva 

     

Fakulta Stupeň Študijný odbor 
Študijný 

program 
Forma Jazyky Skratka titulu 

Dátum 

odňatia práva 

alebo 

skončenia 

platnosti 

UVLF - - - - - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabuľka č. 17: Zoznam udelených akreditácií  habilitačného konania a 

inauguračného konania k 31.12.2019 

Fakulta Odbor habilitačného konania a inauguračného konania  

UVLF v Košiciach mikrobiológia 

UVLF v Košiciach imunológia 

UVLF v Košiciach virológia 

UVLF v Košiciach hygiena potravín 

UVLF v Košiciach  veterinárna morfológia a fyziológia 

UVLF v Košiciach vnútorné choroby zvierat 

UVLF v Košiciach veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia 

UVLF v Košiciach veterinárne pôrodníctvo a gynekológia 

UVLF v Košiciach infekčné a parazitárne choroby zvierat 

UVLF v Košiciach súdne a verejné veterinárske lekárstvo 

UVLF v Košiciach výživa zvierat a dietetika 

UVLF v Košiciach hygiena chovu zvierat a životné prostredie 
 

Tabuľka č. 18: Zoznam udelených akreditácií  habilitačného konania a 

inauguračného konania  - pozastavenie, odňatie alebo skončenie platnosti udelenej 

akreditácie k 31.12.2019 

Pozastavená akreditácia 
 

Fakulta 

Odbor habilitačného konania a 

inauguračného konania  Dátum pozastavenia 

UVLF -  -  

   Odňaté akreditácie alebo skončenie platnosti udelenej akreditácie 

Fakulta 

Odbor habilitačného konania a 

inauguračného konania  Dátum odňatia alebo skončenia platnosti 

UVLF -  -  



 

 

Tabuľka č. 19: Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2019 

P. č. Fakulta 

Poskytovat

eľ 

finančých 

prostriedko

v (grantová 

agentúra, 

objednávat

eľ) 

Grant 

(G)/objed

návka 

(O) 

Domáce 

(D)/zahrani

čné (Z) 

Číslo/ 

identifiká

cia 

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/finan

čných 

prostriedkov 

prijatých VŠ  

na jej účet  

v období od 

1.1. do 31.12. 

v eur 

v kategórii 

KV 

Poznámky 

a doplňujúce 

informácie 

              KEGA   111 844     

1 UVLF KEGA G D 
007UVLF-
4/2019 

doc. MVDr. 
Lenka 
Luptáková, 
PhD. 

Implementácia 
inovatívnych 

metodických 
postupov vo výučbe 
biologických 
predmetov 

2019-
2021 18 174 0   

2 UVLF KEGA G D 
004UVLF-
4/2019 

MVDr. 
Katarína 
Vdoviaková, 
PhD. 

Integrácia najnovších 
zobrazovacích 
technológií pri štúdiu 
tvrdých tkanív vo 
veterinárskej 
medicíne 

2019-
2021 17 577 0   

3 UVLF KEGA G D 
001UVLF-
4/2019 

MVDr. 
Mária 
Kuricová, 
PhD. 

Sofistikované 
laboratórium 
klinických zručností 
pre študentov 
veterinárnej 
medicíny 

2019-
2021 5 121 0   



 

 

4 UVLF KEGA G D 
009UVLF-
4/2019 

doc. MVDr. 
Drahomíra 
Sopková, 
PhD. 

Implikácia 
progresívnych 
edukačných metód 
do výučby fyziológie 

2019-
2021 11 612 0   

5 UVLF KEGA G D 

013UVLF-

4/2019 

Ing. Ladislav 

Takáč, PhD. 

Inovácia výučby 
matematiky a 
štatistiky pomocou 
moderných foriem 
pre študentov 
všeobecného 
veterinárskeho 

lekárstva a farmácie 

2019-

2020 2 446 0   

6 UVLF KEGA G D 
005PU-
4/2019 

MVDr. 

Lenka 
Koščová, 
PhD. 

Vedecká výučba v 
ekologickom 
vzdelávaní: 
kolaboratívny prístup 

"Terén - 
Laboratórium - 
Aplikácia" 

2019-
2021 2 148 0   

7 UVLF KEGA G D 
002UVLF-
4/2019 

prof. MVDr. 
Jana 
Kottferová, 
PhD. 

Modernizácia 

edukácie profesijnej 
etiky a zlepšovanie 
jemných zručností 
študentov vo 
veterinárnej profesii 

2019-
2021 8 129 0   

8 UVLF KEGA G D 
014UVLF-
4/2019 

MVDr. 
Marián 
Prokeš, PhD. 

Tropická veterinárna 
medicína 

2019-
2021 8 114 0   



 

 

9 UVLF KEGA G D 
004UVLF-
4/2018 

doc. MVDr. 
Viera 
Almášiová, 
PhD. 

Príprava učebných 
textov a 
implementácia 

nových didaktických 
prostriedkov vo 
výučbe histológie a 
embryológie v 
študijnom programe 
všeobecné 
veterinárske 
lekárstvo 

2018-
2020 2 432 0   

10 UVLF KEGA G D 

009UVLF-

4/2018 

MVDr. Miloš 

Halán, PhD. 

Modernizácia 
technického 
vybavenia 
parazitologického 
laboratória a tvorba 
študijných trvalých 
preparátov a 
materiálov pre e-

learning 

2018-

2020 8 727 0   

11 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 13 925 0   



 

 

12 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 1 774 0   

13 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 4 204 0   

14 UVLF KEGA G D 
012UVLF-
4/2018 

doc. RNDr. 

Jana 
Staničová, 
PhD. 

Biofyzikálne metódy 
v medicíne – 

dobudovanie 
experimentálnej časti 
predmetu 

2018-
2020 3 245 0   

15 UVLF KEGA G D 
008UVLF-
4/2017 

RNDr. 
Monika 
Šuleková, 
PhD. 

Modernizácia a 

zatraktívnenie 
procesu výučby 
analytických 
disciplín v študijnom 
programe farmácia 

2017-
2019 4 216 0   

              VEGA   364 852     



 

 

1 UVLF VEGA G D 1/0043/19 

Kočišová 
Alica, doc. 
MVDr., PhD. 

Molekulárna 
epidemiológia a 
riziko šírenia sa 
parazitov zveri v 
aktuálnych 
ekologických 
podmienkach 
Slovenska 

2019-
2022 15 361 0   

2 UVLF VEGA G D 1/0105/19 

Bhide 
Mangesh, 
doc. MVDr., 

PhD. 

Štúdium vplyvu 
povrchových 
ligandov borélií na 
hostiteľské bunky 

prostredníctvom 
analýzy 
transkriptómu a 
produkcia 
nanoprotilátok, voči 
vybraným ligandom 
s potenciálnym 
terapeutickým 

účinkom 

2019-

2022 13 537 0   

3 UVLF VEGA G D 1/0355/19 

Levkut 

Mikuláš, 
prof. MVDr., 
DrSc. 

Vplyv zinku a 

probiotickej baktérie 
na črevné helminty u 
hydiny 

2019-
2022 14 586 0   

4 UVLF VEGA G D 1/0050/19 

Petrovová 
Eva, doc. 
MVDr., PhD. 

Regenerácia 
defektov kĺbovej 
chrupky pomocou 
inovatívnych 
biomateriálov 

2019-
2022 17 108 0   



 

 

5 UVLF VEGA G D 1/0561/19 

Ledecký 
Valent, prof. 
MVDr., CSc. 

Štúdium 
morfometrických 
zmien kolenného 
kĺbu vo vzťahu k 
ruptúre predného 

skríženého väzu a 
využitie niektorých 
prvkov 
regeneratívnej 
medicíny v terapii 
modifikujúcej 
ochorenie kolenného 
kĺbu u psov 

2019-
2021 11 722 0   

6 UVLF VEGA G D 1/0505/19 

Mudroňová 
Dagmar, doc. 

MVDr., PhD. 

Vplyv aplikácie 
autochtónnych 
včelích 
probiotických 
laktobacilov na 
peľovom nosiči na 
imunitný status a 
kvalitu produktov 

včiel medonosných 

2019-

2021 7 757 0   

7 UVLF VEGA G D 1/0529/19 

Zigo 
František, 
MVDr., PhD. 

Vplyv 
environmentálnych 
pôvodcov mastitíd na 
tvorbu a stupeň 

oxidačného stresu u 
produkčných dojníc a 
bahníc 

2019-
2021 10 611 0   



 

 

8 UVLF VEGA G D 1/0242/19 

Holečková 
Beáta, doc. 
RNDr., PhD. 

Genetické a 
epigenetické zmeny 
v bunkách 
prežúvavcov 
exponovaných 
pesticídom 

2019-
2021 8 214 0   

9 UVLF VEGA G D 1/0788/19 

Maďar 
Marián, 

MVDr., PhD. 

Štúdium zmien v 
mikroflóre 
dentálnych biofilmov 
u ľudí a psov za 
účelom harmonizácie 
mikrobiocenózy 
ústnej dutiny 
pomocou vybraných 

orálnych probiotík 

2019-

2022 9 652 0   

10 UVLF VEGA G D 2/0044/18 

Salayová 
Aneta, 
RNDr., PhD. 

Vysoko-energetické 
mletie pre syntézu 
nanomateriálov 
bioprístupom a 

vybrané 
environmentálne 
aplikácie 

2018-
2021 2 233 0   

11 UVLF VEGA G D 1/0398/18 

Nagy Oskar, 
doc. MVDr., 
PhD., 
DipECBHM 

Analýza bielkovín 
krvného séra pri 

hodnotení 
vnútorného 
prostredia a 
diagnostike ochorení 
zvierat 

2018-
2021 16 839 0   



 

 

12 UVLF VEGA G D 1/0060/18 

Cigánková 
Viera, prof. 
MVDr., PhD. 

Vplyv 
elektromagnetickej 
radiácie počas 
prenatálneho vývoja 
potkanov na niektoré 
tkanivá a orgány z 
morfologického 
aspektu 

2018-
2020 6 127 0   

13 UVLF VEGA G D 1/0439/18 

Bhide 
Katarína, 

RNDr., PhD. 

Analýza efektu 
povrchového 
antigénu (doména III 
proteínu E) 

vybraných 
flavivírusov na 
bunky 
neurovaskulárnej 
jednotky a syntéza 
inhibičného peptidu 
voči doméne III ako 
potencionálnej 

terapeutickej látky 

2018-

2021 14 428 0   

14 UVLF VEGA G D 1/0382/18 

Novotný 

František, 
prof. MVDr., 
PhD. 

Štúdium vplyvu 
metabolického 

syndrómu na 
reprodukčné procesy 
u kobýl 

2018-
2020 11 299 0   



 

 

15 UVLF VEGA G D 1/0241/18 

Petrilla 
Vladimír, 
MVDr., PhD. 

Kuracie embryo ako 
efektívny zvierací 
model v testovaní 
toxikologických 
účinkov hadieho jedu 

2018-
2021 14 235 0   

16 UVLF VEGA G D 1/0112/18 

Karaffová 
Viera, 

MVDr., PhD. 

Sledovanie 
imunologických 

vlastností nových 
potenciálnych 
probiotických 
laktobacilov v in 
vitro a in vivo 
podmienkach pri 
infekcii 
Campylobacter jejuni 

u kurčiat 

2018-

2020 11 194 0   

17 UVLF VEGA G D 1/0479/18 

Trbolová 
Alexandra, 
prof. MVDr., 
PhD. 

Analýza procesu 
starnutia sietnice u 
psov 

2018-
2021 10 630 0   

18 UVLF VEGA G D 1/0536/18 

Štrkolcová 
Gabriela, 
MVDr., PhD. 

Nové aspekty 
cirkulácie črevných 
parazitárnych 
infekcií zvierat a ľudí 

2018-
2021 10 431 0   

19 UVLF VEGA G D 1/0486/17 

Tóthová 
Csilla, 

MVDr., PhD. 

Využitie sérových 
proteínov v 
diagnostike porúch 
zdravotného stavu 

zvierat 

2017-

2019 18 051 0   



 

 

20 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 18 823 0   

21 UVLF VEGA G D 1/0658/17 

Faixová Zita, 
prof. MVDr., 

PhD. 

Komplexný pohľad 
na vplyv prídavných 
látok na organizmus 

zvierat 

2017-

2020 10 186 0   

22 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 15 707 0   



 

 

23 UVLF VEGA G D 1/0107/17 

Mudroň 
Pavol, prof. 
Dr. MVDr., 
PhD., 
DipECBHM 

Výskum 
etiologických, 

diagnostických, 
terapeutických a 
preventívnych 
aspektov digitálnej 
dermatitídy – 
závažného ochorenia 
paznechtov 
hovädzieho dobytka 

2017-
2019 13 526 0   

24 UVLF VEGA G D 2/0125/17 

Venglovský 
Ján, prof. 

MVDr., PhD. 

Vplyv antropogénnej 
záťaže na výskyt 
mikrobiálnych a 
parazitických 
organizmov v 
životnom prostredí v 
urbánnych a 
rurálnych 

ekosystémoch 

2017-

2020 14 981 0   

25 UVLF VEGA G D 1/0633/17 

Tkáčiková 

Ľudmila, 
doc. MVDr., 
PhD. 

Exopolysacharidy 
Lactobacillus reuteri: 
štúdium ich 
imunomodulačného 
účinku na 
intestinálne epitelové 
bunky prasiat (IPEC-

1) po čelenži s 
enterotoxigénnymi E. 
coli 

2017-
2019 11 834 0   



 

 

26 UVLF VEGA G D 1/0408/17 

Marcinčákov
á Dana, 
MVDr., PhD. 

Vplyv humínových 
kyselín na zdravie, 
produkčné 
ukazovatele a kvalitu 
mäsa brojlerových 
kurčiat 

2017-
2019 10 046 0   

27 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-

2019 10 860 0   

28 UVLF VEGA G D 1/0576/17 

Kožárová 
Ivona, doc. 
MVDr., PhD. 

Štúdium využitia 
nových 
alternatívnych metód 
screeningu rezíduí 
antibiotík v systéme 
kontroly 

kokcidiostatík a ich 
rezíduí v potravinách 
a krmivách 

2017-
2019 8 661 0   

29 UVLF VEGA G D 1/0729/16 

Pistl Juraj, 
prof. MVDr., 
PhD. 

Vírus západonílskej 
horúčky (WNV) na 

Slovensku, 
charakteristika, 
epizoozológia, 
fylogenéza a 
diagnostika 

2016-
2019 16 446 0   



 

 

30 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-
2019 9 767 0   

              APVV   537 038     

            hlavný riešiteľ APVV   432 277     

            spoluriešiteľ APVV   104 761     

1 UVLF APVV G D 
APVV-18-
0039 

doc. MVDr. 
Slavomír 

Marcinčák, 
PhD. 

Aplikácia 
fermentovaných 
bioproduktov a 
humínových látok vo 
výžive hydiny, nový 
prístup ku zlepšeniu 
zdravia zvierat a 

produkcii bezpečých 
a funkčných potravín 

2019 – 
2023 34 000     



 

 

2 UVLF APVV G D 
SK-PL-18-
0088 

MVDr. Zigo 
František, 
PhD. 

Vplyv 
environmentálnych 
pôvodcov mastitíd na 
kvalitu mlieka a 
antioxidačný status u 
kráv a oviec 

2019-
2020 2 000     

3 UVLF APVV G D 

APVV-18-

0259 

doc. MVDr. 
Bhide 
Mangesh, 

PhD. 

Strategický vývoj 
terapeutických látok 
voči neuroinfekciám 
spôsobených 
vybranými vektorom 
prenášanými 

patogénmi 

2019-

2023 36 259     

4 UVLF APVV G D 
APVV-17-
0372 

doc.MVDr. 
Branislav 

Peťko, DrSc. 
- 
spoluriešiteľ 

Rádiofrekvenčné 

rozhranie v biológii a 
ekológii ixodidových 
kliešťov. 

2018-
2022 7 000     

5 UVLF APVV G D 
APVV-17-
0110 

prof.MVDr. 
Ján Danko, 
PhD. - 
spoluriešiteľ 

Injektovateľné 
hybridné kompozitné 
biocementy 

2018-
2021 23 040     

6 UVLF APVV G D 
APVV-17-
0017 

prof.MVDr. 
Jaroslav 
Legáth, PhD. 

Toxikologické 
účinky hadích jedov 
vybraných druhov 

2018-
2022 69 625     



 

 

7 UVLF APVV G D 
APVV-16-
0203 

MVDr. Eva 
Styková, 
PhD. 

Terapeutická a 
preventívna 
rekolonizácia 
kožného ekosystému 
pri dermatitídach u 
koní 

2017 – 
2020 72 475     

8 UVLF APVV G D 

APVV-16-

0176 

MVDr. Soňa 
Gancarčíkov
á, PhD. - 

spoluriešiteľ 

Cielená modulácia 
črevnej mikrobioty a 
jej transplantácia v 
prevencii a terapii 
črevných zápalových 

chorôb 

2017 – 

2021 19 168     

9 UVLF APVV G D 
APVV-16-
0171 

MVDr. Jana 

Koščová, 
PhD. - 
spoluriešiteľ 

Progresívne metódy 
zabraňujúce vzniku a 
šíreniu rezistencie 

baktérií voči 
relevantným 
antibiotikám 

2017 – 
2020 12 500     

10 UVLF APVV G D 
APVV-15-
0613 

MVDr. 
Aladar 
Maďari, 
PhD. - 
spoluriešiteľ 

Štúdium funkčných 
bio-implantátov a 
kmeňových buniek 
pre regeneráciu CNS 

2016 – 
2020 9 500     

11 UVLF APVV G D 
APVV-15-
0520 

doc. RNDr. 
Alexander 
Hudák, Phd. 

- 
spoluriešiteľ 

Inteligentné 
nanopórovité 

systémy ako nosiče 
liečiv 

2016 – 
2019 9 411     



 

 

12 UVLF APVV G D 
APVV-15-
0415 

prof., Ing. 
Štefan 
Vilček, DrSc. 

Viróm 
gastrointestinálneho 
traktu ošípaných a 
diviakov: 
Identifikácia a 
analýza vírusových 
agensov 

2016 – 
2019 68 300     

13 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 53 017     

14 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 43 087     



 

 

15 UVLF APVV G D 
APVV-15-
0134 

doc. MVDr. 
Alexandra 
Valenčáková, 
PhD. - 
spoluriešiteľ 

Genetická diverzita 
vybraných 
medicínsky 
dôležitých nových a 
novo sa objavujúcich 
patogénov so 
zoonóznym 
potenciálom. 

2016 – 
2019 15 992     

16 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 22 688     

17 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 30 826     



 

 

18 UVLF APVV G D 
APVV-18-
0302 

doc. MVDr. 
Bhide 
Mangesh, 
PhD. - 
spoluriešiteľ 

Vývoj nových 
prístupov na terapiu 
tauopatií 
využívajúcich 
transportné peptidy 
pre liečivá a 
protilátky do mozgu 

2019-
2022 8 150     

19 

UVLF 
SOLMEA 

s.r.o. Košice 
G D 

47/2018/U

VLF 

Prof. MVDr. 
Ján Danko, 

PhD. 

Výskum 
inovatívnych foriem 

liečenia kostných 
defektov 

2019-

2021 
39 979 70 501 

  

20 UVLF                     

21 UVLF                     

Ostatné vedecké zahraničné granty 

                        

1 UVLF Bayer S.A.S.                               
Bayer CropScience 
16, rue Jean-Marie 
Leclair 
CS 90106 
F-69266 Lyon 
Cedex 09 
France 
VAT:FR29562038

893 
ID-number: 
29562038893 

O Z izR
MS 
54/N
RL/P
-
3432
/HS 

Legáth 
Jaroslav, 
prof. MVDr. 
CSc. - team 
leader 
Members: 
MVDr. 
Marcel Falis, 
PhD., MVDr. 

Rastislav 
Sabo, PhD. 

zRMS ecotox zonal 
registra-tion report, 
processing comments 
for PPP BARI-TON 
PER-FECT 

2018 - 2019 1 740,08     



 

 

2 UVLF SYNGENTA, 
Švajčiarsko  

O Z zRM
S 

54/N
RL/P
-
2535
/HS 

Legáth 
Jaroslav, 

prof. MVDr. 
CSc. - team 
leader 
Members: 
MVDr. 
Marcel Falis, 
PhD., MVDr. 
Rastislav 

Sabo, PhD. 

zRMS ecotox zonal 
registra-tion report, 

processing comments 
for PPP FORCE 
1.5G 

2018-2019 1 188     

3 UVLF BASF SE  
Agricultural Center 
Lim-burgerhof 
67117 Lim-
burgerhof, 
Germany 

O Z zRM
S 
54/N
RL/P
-
3378

/HS 

Legáth 
Jaroslav, 
prof. MVDr. 
CSc. - team 
leader 
Members: 

MVDr. 
Marcel Falis, 
PhD., MVDr. 
Rastislav 
Sabo, PhD. 

zRMS ecotox zonal 
registra-tion report, 
processing comments 
for PPP FLEXITY 

2019 3 601,80     

4 

UVLF 

The European 

Food Safety 
Authority Via 

Carlo Magno 1/A, 
I-43126 Parma 

(Italy) 

G Z 

99/2
019/
UVL

F 

doc. MVDr. 
Mangesh 

Bhide, PhD. 

GRANT 
AGREEMENT FOR 
AN ACTION WITH 

MULTIPLE 
BENEFICIARIES, 
AGREEMENT 
NUMBER –
GP/EFSA/ENCO/20
18/03 – GA04 

2019-2020 5 912 

    

5 

UVLF 
Európska komisia 
Výkonná agentúra 

pre výskum 
G Z 

H20

20-
MSC
A-

INT-
2017 
AM

doc. MVDr. 
Mangesh 

Bhide, PhD. 

Joint doctorate in 
molecular animal 

nutrition - MANNA 
2018-2021 0 

  

Finančné prostriedky 
boli poukázané v roku 
2018 



 

 

D - 

7654
23-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabuľka č. 20: Finančné prostriedky na ostatné (nevýskumné) projekty získané v roku 2019 

P. č. Fakulta 

Poskytovateľ 

finančých 

prostriedkov 

(grantová 

agentúra, 

objednávateľ) 

Grant 

(G)/objed

návka 

(O) 

Domáce 

(D)/zahrani

čné (Z) 

Číslo/ 

identifikáci

a projektu 

Priezvisko, 

meno  

a tituly 

zodpovedného 

riešiteľa 

projektu  

Názov 

projektu  

Obdobie 

riešenia 

projektu 

(od - do) 

Objem 

dotácie/finančnýc

h 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 

Nár.agentúra         
Program 

celoživotného 

vzdelávania 

G Z 

2018-1-
KS01-

KA103-

045918 

Bodnárová 
Libuša, MVDr. 

SAAIC - 
ERASMUS

: Mobilita 
študentov a 
pracovníko
v vysokých 
škôl medzi 
krajinami 
programu 

2018-2020 66 941 

    

2. 

UVLF  

Nár.agentúra         
Program 

celoživotného 
vzdelávania 

G Z 

2019-1-
SK01-

KA103-
060139 

Bodnárová 

Libuša, MVDr. 

SAAIC - 
ERASMUS
: Mobilita 

študentov a 
pracovníko
v vysokých 
škôl medzi 
krajinami 
programu 

2017-2019 143 723 

    

3. 

UVLF  

Nár.agentúra         

Program 
celoživotného 
vzdelávania 

G Z 

2019-1-

SK01-
KA107-
060331 

Bodnárová 
Libuša, MVDr. 

SAAIC - 
ERASMUS
: Mobilita 

študentov a 
pracovníko
v vysokých 
škôl medzi 

krajinami 
programu 

2019-2022 5 441 

    

4. 
UVLF  

Ministerstvo 
kultúry SR 

Zmluva D 
19-514-
04162 

Bodnárová 
Libuša, MVDr. 

Študuj s 
knihou 

2019 1 500 
    



 

 

5. 

UVLF 

Európska 
komisia, 

Generálne 

riaditeľstvo pre 
životné 

prostredie 

G Z 
LIFE13 

NAT/SK/ 
001272 

MVDr. Soroka 

Jaroslav 

Energia v 
krajine – 

elektrické 
vedenia a 
ochrana 

prioritných 
druhov 

vtákov v 
územiach 
NATURA 

2000 

2014-2019 0 

    

6. 

UVLF 

Štátne lesy TNP 

Tatranská 
Lomnica 

Zmluva D 
29/2019-

PCV 
prof.Ing. Juraj 
Ciberej, CSc. 

Zdravotná 
kontrola a 

manažment 
zveri v 

rámci ŠL 
TANAPu 

2019 680 

    

7. 

UVLF 

Podkovářská 

škola s.r.o. 
Lelekovice, ČR 

G Z 
246/2019/UV

LF 
MVDr. Zdeněk 

Žert 

Innovation 
of 

Curriculum 
for 

Vocational 
Course 
Farrier 

Specialist 

2019-2020 12 873 

    

                  231 158     
 


