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Pozadie
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach bola hodnotená 23. – 30. októbra
2005. Správa o návšteve bola schválená Spoločnou komisiou pre vzdelávanie (JEC)
Európskeho združenia inštitúcií pre veterinárske vzdelávanie (EAEVE) a Európskej
federácie veterinárnych lekárov (FVE) dňa 4. júla 2006.
JEC konštatoval jeden nedostatok – deficienciu kategórie 1: „Objekty a zariadenia pre
kone, zabezpečenie ich liečby, chirurgie, hospitalizácie a starostlivosti o ne musia byť na
univerzite zlepšené z hľadiska zariadenia, vybavenia a personálu.“
Univerzita vynaložila úsilie na odstránenie uvedeného nedostatku a Prof. Emil Pilipčinec,
rektor, požiadal o opätovnú návštevu v roku 2011. Opätovná návšteva sa uskutočnila 28. a
29. marca za účasti László Fodora a Boruta Zemljiča, členov Európskej komisie pre
veterinárske vzdelávanie (ECOVE).
Univerzita predložila podrobný súhrn zmien, ktoré boli vykonané na odstránenie nedostatku –
deficiencie kategórie 1; tieto zmeny boli súčasťou niekoľkých zmien, ktoré boli na škole
vykonané (Príloha 1).
Program opakovanej návštevy:
1. Návšteva kliniky koní, prehliadka objektov (vyšetrovňa, operačná miestnosť, klinické
laboratórium, maštale, izolačné maštale, postoperačný box, podkúvačská miestnosť)
a ostatné zariadenia kliniky koní.
2. Návšteva praktického cvičenia v rámci predmetu choroby koní (laryngoskopické
vyšetrenie koňa) a praktického cvičenia z podkúvačstva.
3. Návšteva stavby – budúcich objektov novej kliniky koní.
4. Stretnutie s akademickým personálom kliniky koní.
5. Diskusia so študentmi 5. a 6. ročníka.
6. Diskusia s personálom mobilnej kliniky v rámci kliniky koní, prehliadka vybavenia
používaného v rámci služieb mobilnej kliniky.
7. Návšteva Jazdeckého areálu patriaceho univerzite.
Akademický personál, ktorý sa zúčastnil diskusií:
1. Prof. Emil Pilipčinec, rektor
2. Prof. Jana Mojžišová, prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť
3. Doc. Oskar Nagy, prorektor pre klinickú činnosť a styk s praxou
4. Prof. Igor Valocký, prednosta kliniky koní
5. Akademický personál kliniky koní
Zistenia:
1. Došlo k reorganizácii existujúcej štruktúry kliník v rámci ktorej bola zriadená klinika koní
s účinnosťou od 1. septembra 2007.
2. Začínajúc akademickým rokom 2007/2008, bol zavedený nový študijný program s 6ročnou dĺžkou štúdia.
3. Objekty pre kone spĺňajú požiadavky, pričom vyšetrovňa, operačná miestnosť, klinické
laboratórium, maštale, izolačné maštale, pooperačný box sú vhodné pre výučbu medicíny
zameranej na kone ako aj pre liečbu pacientov.
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4. Došlo k značnému rozvoju v oblasti vybavenia (600 000 EUR), ktorého podrobnosti sú
zhrnuté v Prílohe 1, Dodatku 3. Existujúce vybavenie umožňuje vysokú úroveň výučby.
5. Existuje mobilná klinika prevádzkovaná klinikou koní. Klinika má k dispozícii niekoľko
sad prístrojov pripravených na použitie v mobilnej klinike.
6. Klinika koní poskytuje 24-hodinovú pohotovostné služby. Študenti sa zúčastňujú týchto
služieb; ich účasť je založená na systéme na zavolanie (on-call).
7. Počet prípadov je dostatočný a sústavne rastie.
8. Záznamy o klinickej práci sú vedené prevažne formou trvalých záznamov a testuje sa
ProVet počítačové vedenie dokumentácie.
9. Podkúvačstvo je súčasťou kliniky koní.
10. Výučba, výskum a klinická činnosť kliniky koní sú vyhovujúce.
11. Akademický personál tvoria 8 učitelia, ktorým pomáha 12 členov pomocného personálu.
12. V súčasnosti prebieha výstavba novej kliniky koní, ktorá zabezpečí ešte lepšie
podmienky. Bude ukončená v druhej polovici tohto roka.
13. Študenti sú spokojní so študijnými možnosťami na klinike koní, sú presvedčení že ich
kompetencie „1. dňa“ sú primerané.
14. Každý študent musí splniť určitý predpísaný zoznam praktických prác pod dozorom
vyučujúcich. Zoznam musí byť vyplnený trikrát, jeden pre evidenciu kliniky, jeden ako
súčasť osobného denníka každého jednotlivého študenta a na konci študent musí napísať
správu o určitom počte vykonaných praktických úkonov. Takáto kontrola „manuálnej“
praxe študentov je perfektná. Jediným návrhom tu je neponechať študentom toľko
priestoru pri rozhodovaní, kedy budú ochotní vykonať špecifické praktické cvičenia.
Komentáre:
1. Je potrebné umožniť zavedenie komputerizovaného archivačného systému.
Návrhy:
1. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach odstránila nedostatok –
deficienciu kategórie 1, ktorý bol konštatovaný JEC v roku 2006 a preto odporúčame
zaradenie tejto školy na zoznam schválených vzdelávacích inštitúcií.
Poďakovanie
Tím expertov zúčastňujúci sa opakovanej návštevy vyjadruje svoje poďakovanie za
priateľskú pohostinnosť a otvorenú diskusiu počas návštevy. Poďakovanie patrí rektorovi
Prof. E. Pilipčincovi, prorektorom Prof. J. Mojžišovej a Doc. O. Nagyovi za vynikajúcu
prípravu návštevy.
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Rozhodnutie ECOVE: PLNE POTVRDENÁ
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