UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE V KOŠICIACH
Komenského 73, 041 81 Košice

Prijímacie konanie
na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
pre štúdium v 3. stupni vysokoškolského vzdelávania
v dennej a externej forme
v akademickom roku
2015/2016

Prijímacie konanie na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach pre štúdium
v 3. stupni vysokoškolského vzdelávania v dennej a externej forme v akademickom roku 2015/2016 sa
uskutoční dňa:

8. júla 2015 o 8:00 hodine

na Oddelení zahraničného a doktorandského štúdia pre nasledovné študijné odbory, resp.
študijné programy:
Študijný odbor:
6.3.2
Hygiena potravín
6.3.3
Veterinárna morfológia a fyziológia
6.3.4
Vnútorné choroby zvierat
6.3.5
6.3.6
6.3.7
6.3.9
6.3.10
6.3.11
4.1.22
4.2.7
4.2.13
4.2.15
4.2.16
7.1.18

Študijný program:
1. Hygiena potravín
2
Veterinárna morfológia a fyziológia
3. Vnútorné choroby prežúvavcov a ošípaných
4. Vnútorné choroby koní, malých zvierat a hydiny
Veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia 5. Veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia
Veterinárne pôrodníctvo a gynekológia
6. Veterinárne pôrodníctvo a gynekológia
Infekčné a parazitárne choroby zvierat
7. Infekčné choroby zvierat
8. Parazitárne choroby zvierat
Súdne a verejné veterinárske lekárstvo
9. Súdne a verejné veterinárske lekárstvo
Výživa zvierat a dietetika
10. Výživa zvierat a dietetika
Hygiena chovu zvierat a životné prostredie
11. Hygiena chovu zvierat a životné prostredie
Biochémia
12. Veterinárna biochémia
Mikrobiológia
13. Mikrobiológia
Virológia
14. Virológia
Imunológia
15. Imunológia
Neurovedy
16. Neurovedy
Toxikológia
17. Toxikológia

Prijímacie konanie je organizované pre uchádzačov o doktorandské štúdium na Univerzite
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, ako aj pre externé vzdelávacie inštitúcie, s ktorými
má Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach podpísanú zmluvu o zabezpečovaní
študijného programu v 3. stupni vysokoškolského vzdelávania, t.j. pre uchádzačov o doktorandské
štúdium na Ústave fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach, Parazitologickom ústave
SAV v Košiciach, Neuroimunologickom ústave SAV v Bratislave, Neurobiologickom ústave SAV v
Košiciach a Virologickom ústave SAV v Bratislave.

Súčasťou návrhu je aj zoznam tém dizertačných prác vypísaných Univerzitou veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach a externými vzdelávacími inštitúciami.
Dĺžka štúdia:
a)
denná forma doktorandského štúdia – 4 roky
b)
externá forma doktorandského štúdia – 5 rokov
Termín podania prihlášky na štúdium:

do 15. júna 2015

Požiadavky pre uchádzačov o štúdium:
Základnou požiadavkou je ukončené vysokoškolské vzdelanie príslušného zamerania. Prijatie
uchádzača na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním prijímacieho konania a znalosťou
cudzieho jazyka.
Prijatie uchádzača na doktorandské štúdium bez prijímacieho konania nie je možné.
Administratívny poplatok za prijímacie konanie:
Výška administratívneho poplatku za prijímacie konanie je 30,00 €.
Poplatok za externú formu štúdia:
Výška poplatku za externú formu štúdia je 365,00 €.
Číslo účtu, na ktoré sa uhrádzajú platby:
Platby za administratívny poplatok, ako aj platby za externú formu štúdia sa uhrádzajú
na nasledovné číslo účtu:
Číslo účtu
VS
IBAN
SWIFT

:
:
:
:

7000072161/8180
72161
SK2481800000007000072161
SPSRSKBA

Súčasťou prihlášky o štúdium je:
 štruktúrovaný životopis
 overená kópia diplomu o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom a vysvedčenie o štátnej
skúške)
 zoznam publikovaných odborných a vedeckých prác
 rámcový projekt k téme dizertačnej práce
 potvrdenie o odbornej praxi
 súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane
osobných údajov
Adresa zaslania materiálov:
Oddelenie pre zahraničné a doktorandské štúdium
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského č. 73
041 81 Košice
Prihlášku možno zaslať spolu s prílohami poštou, alebo podať priamo v podateľni UVLF
v Košiciach.
Dodatočné informácie získate na príslušnom oddelení alebo e-mail: doktorandi@uvlf.sk

Témy dizertačných prác pre doktorandské štúdium v dennej a externej
forme v akademickom roku 2015/2016
Študijný
odbor/číslo
a názov
6.3.2 Hygiena
potravín

6.3.2 Hygiena
potravín

6.3.2 Hygiena
potravín
6.3.3 Veterinárna
morfológia
a fyziológia
6.3.3 Veterinárna
morfológia
a fyziológia
6.3.4 Vnútorné
choroby zvierat
6.3.4 Vnútorné
choroby zvierat
6.3.4 Vnútorné
choroby zvierat
6.3.4 Vnútorné
choroby zvierat
6.3.4 Vnútorné
choroby zvierat
6.3.5 Veterinárna
chirurgia,
ortopédia
a röntgenológia
6.3.5 Veterinárna
chirurgia,
ortopédia

Študijný program

Školiteľ

Téma dizertačnej práce

Mykotoxíny v potravinách –
analýza mykotoxínov
Hygiena potravín
a hodnotenie rizika príjmu z
potravín
Účinok skrmovania fermentdoc. MVDr.
vaných biokrmív, obohatených
Slavomír
o významné polynenasýtené
Hygiena potravín
Marcinčák,
mastné kyseliny a pigmenty, na
PhD.
kvalitu produkovaného
hydinového mäsa
V Vplyv kvalitatívne zmeneného
prof. MVDr.
bravčového mäsa na kvalitu
Hygiena potravín
Peter Turek,
výrobkov gastronómie
PhD.
Externá forma
Regenerácia tvrdého tkaniva
Veterinárna morfológia prof. MVDr. Ján a chrupky pomocou
a fyziológia
Danko, PhD.
biopolymérnych kompozitov
Externá forma
prof. MVDr.
Veterinárna morfológia
Glykobiológia hojenia rán a
Ľudovít
a fyziológia
nádorov
Lenhardt, PhD.
Vnútorné choroby
doc. MVDr.
Využitie ultrasonografie
prežúvavcov
Oskar Nagy,
v diagnostike ochorení
a ošípaných
PhD.
hovädzieho dobytka
prof. MVDr.
Štúdium interakcií medzi
Vnútorné choroby
Pavol Mudroň,
chorobami paznechtov
prežúvavcov a
PhD.,
a zápalmi mliečnej žľazy dojníc
ošípaných
Dipl.ECBHM
Externá forma
prof. MVDr.
Vplyv zdravotného
Vnútorné choroby koní,
Pavol Mudroň,
a kondičného stavu dojníc pred
malých zvierat a
PhD.,
otelením na zdravotný stav
hydiny
Dipl.ECBHM
počas puerpéria
Vnútorné choroby koní, prof. MVDr.
Antibiotická rezistencia
malých zvierat
František
patogénov respiračného aparátu
a hydiny
Novotný, PhD,
u koní
doc. MVDr.
Vnútorné choroby koní,
Variabilita diagnostických
Mária
malých zvierat
možností v endokrinopatiách
Fialkovičová,
a hydiny
u psov
PhD.
Štúdium a porovnávanie
Veterinárna chirurgia,
prof. MVDr.
výsledkov elektroretinografie
ortopédia
Alexandra
u malých zvierat s rôznymi
a röntgenológia
Trbolová, PhD.
očnými ochoreniami
Veterinárna chirurgia,
prof. MVDr.
Štúdium regeneratívnych
ortopédia
Valent Ledecký, metód v experimente a ich
a röntgenológia
CSc.
využitie v ortopédii psov
doc. MVDr.
Peter Popelka,
PhD.

a röntgenológia
6.3.6 Veterinárne
pôrodníctvo
a gynekológia
6.3.6 Veterinárne
pôrodníctvo
a gynekológia
6.3.7 Infekčné
a parazitárne
choroby zvierat
6.3.7 Infekčné a
parazitárne
choroby zvierat
6.3.9 Súdne
a verejné
veterinárske
lekárstvo
6.3.9 Súdne
a verejné
veterinárske
lekárstvo

Veterinárne
pôrodníctvo
a gynekológia
Veterinárne
pôrodníctvo
a gynekológia
Parazitárne choroby
zvierat
Infekčné choroby
zvierat

Prof. MVDr.
Jana Mojžišová,
PhD.

Súdne a verejné
veterinárske lekárstvo

doc. MVDr.
Peter Korim,
CSc.

Súdne a verejné
veterinárske lekárstvo

doc. MVDr.
Peter Korim,
CSc.

6.3.10 Výživa
zvierat a dietetika

Výživa zvierat a
dietetika

6.3.10 Výživa
zvierat a dietetika

Výživa zvierat a
dietetika

6.3.11 Hygiena
chovu zvierat
a životné
prostredie

Hygiena chovu zvierat
a životné prostredie

6.3.11 Hygiena
chovu zvierat
a životné
prostredie

Hygiena chovu zvierat
a životné prostredie

6.3.11 Hygiena
chovu zvierat
a životné
prostredie
6.3.11 Hygiena
chovu zvierat
a životné
prostredie

prof. MVDr.
František
Novotný, PhD,
doc. MVDr.
Vladimír
Macák, PhD.
doc. MVDr.
Alica Kočišová,
PhD.

Charaktaristika ruje a ovulácie
u inseminovaných kobýl počas
pripúšťacej sezóny
Vplyv početnosti ovulácií
a kapacity na veľkosť vrhov
u prasničiek a prasníc
Epizootologické aspekty
prenosu patogénov vektormi
(Diptera) v chovoch koní
Štúdium epizootologických
aspektov parvovírusovej
choroby psov
Externá forma
Právna úprava chovu koní
v SR, EÚ a tretích krajinách
Externá forma

Právna ochrana spotrebiteľov v
EÚ a jej vplyv na welfare
zvierat
Externá forma
Účinok kŕmnych aditív na
prof. MVDr.
efektívnosť transformácie živín
Vladimír Vajda, a redukciu ekologickej záťaže
PhD.
v chovoch zvierat
Externá forma
prof. MVDr.
Analýza nutričného vplyvu na
Vladimír Vajda, množstvo a zloženie mlieka
PhD.
dojníc
Využitie biotestov II. generácie
prof. RNDr.
pri posudzovaní účinku
Michal Toropila,
vybraných chemických látok
CSc.
a antibiotík na živý organizmus
Výber a optimalizácia
doc. MVDr.
molekulových metód pre
Alexadra
skríning genetických variantov
Valenčáková,
oportúnnych patogénov
PhD.
v životnom prostredí

Hygiena chovu zvierat
a životné prostredie

doc. MVDr.
Jana Kottferoá,
PhD.

Hygiena chovu zvierat
a životné prostredie

doc. MVDr.
Jana Kottferoá,
PhD.

4.1.13 Virológia

Virológia

prof. Ing. Štefan
Vilček, DrSc.

4.2.16 Neurovedy

Neurovedy

doc. MVDr.
Mangesh Bhide,
PhD.

Zisťovanie individuálnych
rozdielov v správaní psov
behaviorálnymi testami
Možnosti identifikácie
behaviorálnych problémov
psov v open-fielde
Externá forma
Genomická analýza porcinných
vírusov
Štúdium proteínových
interakcií medzi bunkami
neurovaskulárnej jednotky
a neuroinvazívnym patogénom
a ich úloha v neuropatogenéze

4.2.16 Neurovedy

Neurovedy

doc. MVDr.
Mangesh Bhide,
PhD.

7.1.18
Toxikológia

Toxikológia

doc. MVDr. Eva
Čonková, PhD.

Konštrukcia multiepitopovej
vakcíny proti Lymskej
borelióze a hodnotenie jej
protektívneho účinku
Toxinogencita a toxicita F.
graminearum a možnosti jej
eliminácie

Externé vzdelávacie inštitúcie
Neuroimunologický ústav SAV v Bratislave

Študijný
odbor/číslo
a názov

Študijný program

Školiteľ

4.2.15 Imunológia

Imunológia

Mgr. Branislav
Kováčech, PhD.

4.2.15 Imunológia

Imunológia

PharmDr.
Andrej Kováč,
PhD.

4.2.15 Imunológia

Imunológia

prof. RNDr. Eva
Kontseková,
DrSc.

Imunológia

prof. RNDr. Eva
Kontseková,
DrSc.

4.2.16 Neurovedy

Neurovedy

doc. RNDr.
Peter Filipčík,
PhD.

4.2.16 Neurovedy

Neurovedy

Mgr. Branislav
Kováčech, PhD.

Neurovedy

PharmDr.
Andrej Kováč,
PhD.

4.2.16 Neurovedy

Neurovedy

PharmDr.
Andrej Kováč,
PhD.

4.2.16 Neurovedy

Neurovedy

prof. RNDr. Eva
Kontseková,
DrSc.

4.2.15 Imunológia

4.2.16 Neurovedy

Téma dizertačnej práce
Štruktúrne zmeny tau proteínu
v neurodegeneračných
ochoreniach charakterizované
monoklonovými protilátkami
Mechanizmus transportu
proteínu tau cez neurálne
membrány
Komunikačné mechanizmy
medzi neuronálnymi
a gliovými bunkami v procese
neurodegenerácie
Starnutie imunitného systému
a biologické markery ľudských
neurodegeneračných ochorení
Somatická transgenéza pomocou rekombinantných vírusových vektorov: aplikácia pre
neurodege-neratívne ochorenia
Interakční partneri
neuronálneho proteínu tau –
zmeny v bunkových
signálnych dráhach vedúce
k neurofibrilárnej patológii
Stanovenie metabolomických
markerov Alzheimerovej
choroby pomocou kvapalinovej
chromatografie kombinovanej
s hmot-nostnou spektrometriou
Effects of neurotrophic derived
peptides on remodelling of
neuronal Architecture in rat
model of tautopathy
Neurotrophic peptides
mimetics and their effects on
neuronal regeneration and
synapse formation monitored
by optical imaging

4.2.16 Neurovedy

Neurovedy

doc. RNDr.
Peter Filipčík,
PhD.

4.2.16 Neurovedy

Neurovedy

Mgr. Branislav
Kováčech, PhD.

4.2.16 Neurovedy

Neurovedy

doc. MVDr.
Norbert Žilka,
PhD.

4.2.16 Neurovedy

Neurovedy

doc. MVDr.
Norbert Žilka,
PhD.

Functional impact of
neurodegeneration on specific
neuronal classes (Zmeny
funkcie definovaných tried
neurónov pri neurodegenerácii)
Cortical network activity
associated with
neurodegeneration (Špecifická
aktivita neuronálnych sietí pri
neurodegenerácii)
Network activity linked to
codnitive decline and
behavioural deficits in
neurodegeneration
(Neurodegeneratívne zmeny
aktivity neuronálnych sietí
spojené s kognitívnym
úpadkom a poruchami
rozhodovania)
Synapsie a neurodegenerácia –
Hľadanie molekulovej podstaty
kognitívnych porúch
v neurodegeneračných
ochoreniach

Neurobiologický ústav SAV v Košiciach

4.2.16 Neurovedy

Neurovedy

4.2.16 Neurovedy

Neurovedy

MVDr.
Miroslava
Némethová,
PhD.

MVDr. Dáša
Čížková, DrSc.

Sledovanie adaptácie neurónov
na stresový podnet: využitie
LC-MALDI a MALDITOF/TOF proteomiky na
tvorbu proteínových profilov
nervového tkaniva
Úloha extracelulárnych vezikúl
kmeňových buniek a mikroglie
pri zápalových a nádorových
procesoch CNS: in vitro a in
vivo štúdie

Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach
prof. MVDr.
6.3.3 Veterinárna
Veterinárna
Vladimír Kmeť, Modulácia tvorby biofilmu
morfológia
morfológia
DrSc.
čreva
a fyziológia
a fyziológia
Parazitologický ústav SAV v Košiciach
6.3.7 Infekčné
a parazitárne
choroby zvierat
6.3.7 Infekčné
a parazitárne
choroby zvierat
6.3.7 Infekčné

Parazitárne choroby
zvierat

RNDr. Gabriela
Hrčková, DrSc.

Parazitárne choroby
zvierat

MVDr. Eva
Bazsalovicsová,
PhD.
RNDr.

Parazitárne choroby

Imunomodulačné
a hepatoprotektívne účinky
leukocytárneho extraktu pri
modelových larválnych
cestodózach
Molekulárna genetika
vybraných črevných
a tkanivových parazitov rýb
Štruktúra a dynamika

a parazitárne
choroby zvierat

zvierat

Bronislava
Víchová, PhD.

prírodného ohniska nákaz
horského typu v podmienkach
globálnych klimatických zmien

Virologický ústav SAV v Bratislave
Téma nebola
vypísaná

/

/

/

