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I.

HLAVNÉ POSLANIE
UNIVERZITY VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA V KOŠICIACH
Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach (ďalej len „UVL“) bola zriadená zákonom
Slovenskej národnej rady č. 1/1950 Zb. pôvodne ako Vysoká škola veterinárska v Košiciach. Zmenu
názvu na Univerzitu veterinárskeho lekárstva v Košiciach upravuje zákon Slovenskej národnej rady č.
137/1992 Zb. o zmene názvu Vysokej školy veterinárskej v Košiciach.
UVL je jedinou inštitúciou svojho druhu pre univerzitné pregraduálne a postgraduálne
veterinárske vzdelávanie v Slovenskej republike.
Základnou úlohou UVL je poskytovať vysokoškolské, pregraduálne a postgraduálne
veterinárske vzdelávanie na základe tvorivého vedeckého bádania v oblasti veterinárskych vied.
Štúdium na UVL sa riadi:
a) zákonom č. 131 Z. z. z 21.2.2002 „o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov“;
b) študijným poriadkom;
c) študijným programom;
d) štipendijným poriadkom;
e) disciplinárnym poriadkom;
UVL je monofakultnou univerzitou a v súčasnosti vychováva absolventov v troch študijných
programoch:
a) Všeobecné veterinárske lekárstvo (ďalej len „ŠP VVL“).
b) Hygiena potravín (ďalej len „ŠP HP“)
c) Kynológia (ďalej len „ŠP KYN“)
V „ŠP VVL“ a v „ŠP HP“ je možné absolvovať vysokoškolské vzdelanie doktorské
6 ročné (spojený 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia); absolventom po jeho úspešnom ukončení je
udelený titul „MVDr.“ (doktor veterinárskej medicíny).
V „ŠP KYN“ je možné absolvovať vysokoškolské bakalárske vzdelanie 1. stupňa; absolventom
po jeho úspešnom ukončení je udelený titul „Bc.“ (bakalár).
V zhode s § 2 ods. 5, zákona č. 131 Z. z. o „vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov“ zabezpečuje UVL študijný program 3. stupňa – doktorandský študijný program v internej
a externej forme v akreditovaných študijných odboroch. Absolventom po ich úspešnom ukončení je
udelený titul „PhD“.
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II.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
UNIVERZITY VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA V KOŠICIACH
Organizačné členenie UVL
1.
A.
B.
C.

UVL sa organizačne člení na nasledujúce organizačné súčasti:
Rektorát,
Katedry a kliniky,
Samostatné pracoviská, účelové zariadenia a záujmové kluby.

A. REKTORÁT
a) rektor
• útvary rektora:
- sekretariát rektora
• oddelenia:
- Oddelenie právne a kontrolnej činnosti
- Oddelenie personálnej práce a miezd:
- referát personálnej práce
- referát PAM
- referát miezd
- Oddelenie krízového riadenia
- Oddelenie bezpečnosti práce a požiarnej ochrany
b) prorektori:
V súlade s úsekmi činnosti sú ustanovení 3 prorektori:
- Prorektor pre výchovno-vzdelávaciu činnosť
- Prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky
- Prorektor pre rozvoj školy a styk s praxou
Prorektori vo svojej oblasti a v rozsahu stanovenom rektorom konajú v mene univerzity a riadia
pracoviská UVL.
Prorektor pre výchovno-vzdelávaciu činnosť riadi:
- Oddelenie výchovno-vzdelávacej činnosti
- Oddelenie informatiky a ekonomiky
- Oddelenie jazykov
- Oddelenie telesnej výchovy
- Flóra klub
- IRŠ
- Klub AQUA TERA
- Kynologický klub
- IVSA
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Prorektor pre vedecko - výskumnú činnosť a zahraničné styky riadi:
- Oddelenie vedecko-výskumnej činnosti a zahraničných stykov
- Vedecké, výskumné a vývojové pracoviská:
- Ústav gnotobiológie a prevencie chorôb mláďat
- Národné referenčné laboratórium pre pesticídy
- Združené laboratórium senzorickej analýzy potravín UVL a IVVL
- Klinické skúšobné laboratórium
- Referenčné laboratórium pre diagnostiku porúch látkového metabolizmu
- Spoločné pracovisko ŠVPÚ a UVL pre fagotypizáciu salmonel
- Spoločné pracovisko UVL a NIU biomedicínskej mikrobiológie a imunológie
- Pracovisko analýzy DNA
- Informačné a pedagogické pracoviská:
- Ústav vedeckých informácií a knižnica
- Múzeum veterinárskej histórie
Prorektor pre rozvoj a styk praxou riadi:
- Oddelenie pre rozvoj školy a styk s praxou
- Oddelenie didaktickej techniky
- Samostatné vedecké a pedagogické pracoviská:
- EVS v Zemplínskej Teplici
- Výučbové pracovisko pre porážku hospodárskych zvierat a spracovanie mäsa
- Účelové zariadenia:
- Jazdecký areál
- Študentské domovy a jedáleň
- Školský veterinársky obvod, Zemplínska Teplica
- Učebno - výcvikové zariadenie v Zemplínskej Teplici
- Účelové zariadenie pre chov rýb, včiel a zveri v Rozhanovciach a Uhrinči
- Vysokoškolský F Klub
- TJ Slávia UVL
c) kvestor: Ing. Osvald Körner
• útvary kvestora:
- Oddelenie ekonomických činností (ďalej len OEČ):
- referát rozpočtu a financií
- referát informačnej sústavy
- referát správy a ochrany majetku
- Oddelenie prevádzkových a investičných činností ( ďalej len OPaIČ):
- referát dopravy
- referát údržby a prevádzky
- referát kapitálových výdavkov
- referát energetiky
- referát verejného obstarávania
B) KATEDRY A KLINIKY
1. Katedra hygieny a technológie potravín:
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a) Ústav hygieny a technológie mäsa:
- Oddelenie hygieny a technológie hydiny a rýb
- Oddelenie hygieny a technológie mäsa
- Oddelenie potravinárskej mikrobiológie
b) Ústav hygieny a technológie mlieka
c) Ústav mikrobiológie a imunológie:
- Oddelenie bakteriológie a mykológie
- Oddelenie imunológie
- Oddelenie virológie
d) Ústav súdneho a verejného veterinárskeho lekárstva
2. Katedra chémie, biológie a biochémie:
a) Ústav chémie, biochémie a biofyziky:
- Oddelenie chémie a biofyziky
- Oddelenie biochémie
b) Ústav biológie
3. Katedra infekčných a parazitárnych chorôb:
a) Ústav parazitológie, chorôb rýb, včiel a zveri:
- Oddelenie parazitológie
- Oddelenie chorôb rýb, včiel a zveri
b) Ústav epizootológie a infekčných chorôb:
- Oddelenie bakteriológie a zoonóz
- Oddelenie virológie, molekulárnej epizotológie a imunomodulácií
- Oddelenie profylaxie infekčných chorôb
4. Katedra normálnej anatómie, histológie a fyziológie:
a) Ústav anatómie
b) Ústav histológie a embryológie
c) Ústav fyziológie
5. Katedra patologickej anatómie, fyziológie a genetiky:
a) Ústav patologickej anatómie
b) Ústav patologickej fyziológie
c) Ústav genetiky
6. Katedra výživy, dietetiky a chovu zvierat:
a) Ústav výživy, dietetiky a krmovinárstva:
- Oddelenie výživy zvierat a krmovinárstva
- Oddelenie veterinárnej dietetiky
- Laboratórium kontroly výživy a produkcie
b) Ústav chovu zvierat :
- Laboratórium produkcie a hygieny mliečnej žľazy.
7. Katedra životného prostredia:
a) Ústav hygieny zvierat a životného prostredia
b) Ústav rádiobiológie
8. Katedra farmácie, farmakológie a toxikológie
a) Ústav farmácie a farmakológie
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b)

Ústav toxikológie

9. I. interná klinika:
a) Oddelenie koní
b) Oddelenie malých zvierat
c) Oddelenie hydiny a exotického vtáctva
10. II. interná klinika:
a) Oddelenie prežúvavcov
b) Oddelenie ošípaných
c) Oddelenie laboratórnej diagnostiky
11. Klinika chirurgie, ortopédie a röntgenológie:
a) Oddelenie veľkých zvierat
b) Oddelenie malých zvierat
c) Oddelenie zobrazovacích metód
12. Klinika pôrodníctva, gynekológie a andrológie
a) Oddelenie veľkých zvierat
b) Oddelenie malých zvierat
C) SAMOSTATNÉ PRACOVISKÁ, ÚČELOVÉ ZARIADENIA A ZÁUJMOVÉ KLUBY
1. Samostatné pracoviská:
a) Vedecké, výskumné a vývojové pracoviská:
- Ústav gnotobiológie a prevencie chorôb mláďat
- Národné referenčné laboratórium pre pesticídy
- Združené laboratórium senzorickej analýzy potravín UVL a IVVL
- Klinické skúšobné laboratórium
- Referenčné laboratórium pre diagnostiku porúch látkového metabolizmu
- Spoločné pracovisko ŠVPÚ a UVL pre fagotypizáciu salmonel
- Spoločné pracovisko UVL a NIU biomedicínskej mikrobiológie a imunológie
- Pracovisko analýzy DNA
b)
Informačné a pedagogické pracoviská:
- Ústav vedeckých informácií a knižnica:
- Oddelenie informačné
- Oddelenie akvizičné
- Múzeum veterinárskej histórie
c) Vedecké a pedagogické pracoviská:
- Experimentálne výskumné stredisko v Zemplínskej Teplici
- Výučbové pracovisko pre porážku hospodárskych zvierat a spracovanie mäsa.
2. Účelové zariadenia:
a) Školský veterinársky obvod, Zemplínska Teplica
b) Študentský domov a jedáleň:
- Oddelenie ubytovacích služieb
- Oddelenie stravovacích služieb
c) Učebno - výcvikové zariadenie, Zemplínska Teplica
d) Účelové zariadenie pre chov rýb, včiel a zveri v Rozhanovciach a v Uhrinči
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e) Vysokoškolský F – klub
f) TJ Slávia UVL
3. Záujmové kluby:
a) Flóra klub
b) Internátne rozhlasové štúdio
c) Klub AQUA TERA
d) Kynologický klub
e) IVSA

III.

ZLOŽENIE ORGÁNOV UNIVERZITY
A. VEDENIE UVL
Dr. h. c. prof. MVDr. Rudolf Cabadaj, PhD. - rektor
Prof. MVDr. Viera Bajová, PhD. - prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť
Prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD. - prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky
Doc. MVDr. Emil Švický, PhD. - prorektor pre rozvoj školy a styk s praxou
Ing. Osvald Körner - kvestor
B. VEDECKÁ RADA UVL
Členovia akademickej obce UVL:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Cabadaj Rudolf, prof. MVDr., PhD. – predseda
Bajová Viera, prof. MVDr., PhD.
Bíreš Jozef, prof. MVDr., DrSc.
Bomba Alojz, MVDr., PhD.
Burdová Oľga, prof. MVDr., PhD.
Danko Ján, prof. MVDr., PhD.
Dianovský Ján, prof. MVDr., PhD.
Kačmárik Juraj, prof. MVDr., PhD.
Kováč Gabriel, prof. MVDr., DrSc.
Kozák Marián, prof. MVDr., PhD.
Legáth Jaroslav, prof. MVDr., PhD.
Lénartová Viera, prof. Ing., PhD
Lešník František, prof. MVDr., DrSc.
Letková Valéria, prof. MVDr., PhD.
Maráček Imrich, prof. MVDr., DrSc.
Máté Dionýz, mim. prof. MVDr., PhD.
Mikula Ivan, prof. MVDr., DrSc.
Ondrašovič Miloslav, prof. MVDr., CSc.
Pilipčinec Emil, prof. MVDr., PhD.
Švický Emil, doc. MVDr., PhD.
Vilček Štefan, prof. Ing., DrSc.
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22. Zibrín Martin, prof. MVDr., PhD.
Nečlenovia akademickej obce UVL:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dubinský Pavol, prof. MVDr., DrSc. – riaditeľ Parazitologického ústavu SAV, Košice
Koppel Juraj, MVDr., DrSc. – riaditeľ Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV, Košice
Novák Michal, prof. MVDr., DrSc. – riaditeľ Neuroimunologického ústavu SAV, Bratislava
Pribilinec Milan, MVDr. – prezident Komory veterinárnych lekárov SR, Bratislava
Sokol Jozef, prof. MVDr., DrSc. – riaditeľ Krajskej veterinárnej a potravinovej správy Trnava
Suchý Václav, prof. RNDr., DrSc. – rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (VFU Brno)
Svoboda Miroslav, prof. MVDr., CSc. – dekan Fakulty veterinárního lekářství VFU Brno
Večerek Vladimír, doc. MVDr., CSc. – dekan Fakulty veterinární hygieny a ekologie VFU Brno

C. AKADEMICKÝ SENÁT UVL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

mim. prof. MVDr. Dionýz Máté, PhD. - predseda
Prof. MVDr. Ján Danko, PhD. - podpredseda
MVDr. Alojz Bomba, PhD.
Prof. MVDr. et JUDr. Andrej Bugarský, PhD.
MVDr. Eva Čonková, PhD.
Prof. MVDr. Ján Dianovský, PhD.
Doc. RNDr. Emil Holoda, CSc.
Doc. RNDr. Rudolf Kašteľ, CSc.
Doc. MVDr. Peter Korim, CSc. - tajomník
Prof. MVDr. Marián Kozák, PhD.
Doc. MVDr. Janko Kushev, CSc.
MVDr. Peter Lazar, PhD.
Prof. MVDr. Valéria Letková, PhD.
Doc. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
Doc. MVDr. Jozef Nagy, PhD.
MVDr. Oskar Nagy, PhD.
Doc.MVDr. Anna Ondrejková, PhD.
Prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
MVDr. Edina Sesztáková, PhD.
Prof. RNDr. Michal Toropila, CSc.
Ing. Marta Tučková, PhD.
Prof. MVDr. Martin Zibrín, PhD.
Badlík Marián
Cilík Dušan
Eliáš Erik
Hubáček Martin
Kustra Ľuboš
Prokeš Marián
Segešová Katarína
Sýkora Martin
Ulbrík Marek
Zaleha Peter
MVDr. Šmirjaková Simona
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D. DISCIPLINÁRNA KOMISIA ŠTUDENTOV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prof. MVDr. Viera Bajová, PhD. – predsedníčka
JUDr. Jana Szepesiová – tajomníčka
Doc. MVDr. Zdenek Beníšek, PhD.
Doc. MVDr. Mária Goldová, PhD.
Doc. MVDr. Václav Šutiak, PhD.
JUDr. Silvia Rolfová
zástupca študentov

E. SPRÁVNA RADA UVL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ing. Király Ján - predseda predstavenstva FRUCONA, a.s. Košice - predseda
JUDr. Ing. Bílek Ján - ekonomicko-právny poradca, Košice – podpredseda
RNDr. Bauer Rudolf – predseda Košického samosprávneho kraja
Ing. Bizoňová Eva - generálna riaditeľka sekcie financovania a rozpočtu MŠ SR Bratislava
Prof. MVDr. et JUDr. Bugarský Andrej, PhD. - vedúci Ústavu súdneho a verejného veterinárskeho
lekárstva
Ing. Dolný Ján – prednosta Krajského úradu v Košiciach
Ing. Farkaš Ján - starosta MÚ – MČ Košice – Ťahanovce
Ing. Fischer Gabriel - kvestor Technickej univerzity v Košiciach
Ing. Kosár Jozef - riaditeľ odboru kapitálových výdavkov MŠ SR Bratislava
Kovačičová Zdenka - predsedníčka predstavenstva Hydina ZK, a.s. Košice
MVDr. Kovalík Marcel - doktorand
Prof. MVDr. Rosival Ivan, CSc. - ekonomicko-hospodársky poradca, Košice
MVDr. Slabej Ján - riaditeľ AGROTAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota
PhDr. Urbančík Imrich, CSc. - riaditeľ Dexia banky

PORADNÉ ORGÁNY REKTORA
1. Vedenie UVL
2. Kolégium rektora
3. Komisie rektora:
- Pedagogická komisia
- Prijímacia komisia
- Komisia pre výrobnú a odbornú prax a stáže
- Disciplinárna komisia pre zamestnancov UVL
- Disciplinárna komisia pre študentov UVL
- Edičná a vydavateľská komisia
- Ubytovacia komisia
- Klinická rada
- Hospodárska komisia
- Etická komisia pre zaobchádzanie so zvieratami na UVL
- Zahraničná komisia
- Komisia pre vedecko-výskumnú činnosť
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-

Vyraďovacia komisia
Likvidačná komisia
Škodová komisia
Mzdová komisia
Ústredná inventarizačná komisia

IV.

VÝCHOVNO - VZDELÁVACIA ČINNOSŤ
Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach je jedinou inštitúciou svojho druhu pre
univerzitné pregraduálne a postgraduálne veterinárske vzdelávanie v Slovenskej republike. Je
monofakultnou univerzitou v pregraduálnom štúdiu s troma akreditovanými študijnými programami,
v prvom a druhom stupni vysokoškolského vzdelávania.
Prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania:

A
6.3.8. Kynológia(KYN) - bakalárske štúdium, 3 ročné, v jazyku slovenskom. Štúdium sa realizuje
v externej a internej forme štúdia od akademického roku 2004/2005.
Absolventi získavajú po úspešnom ukončení štúdia v intenciách vysokoškolského zákona
č.131/2002 Z.z. titul „Bakalár“ (Bc.)
Druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania:

B
6.3.1. Všeobecné veterinárske lekárstvo(VVL) - 6 ročné, doktorské štúdium v jazyku slovenskom
Všeobecné veterinárske lekárstvo(VVL) - 6 ročné, doktorské štúdium v jazyku anglickom (ZAŠ)
Všeobecné veterinárske lekárstvo(VVL) - po bakalárske, 4 ročné doktorské štúdium v jazyku
anglickom (ZAŠ)

C
6.3.2. Hygiena potravín(HP) - 6 ročné, doktorské štúdium v jazyku slovenskom
Doktorské štúdium je realizované v dennej forme. Absolventi získavajú po úspešnom ukončení
štúdia v intenciách vysokoškolského zákona č.131/2002 Z.z. titul „Doktor veterinárskej medicíny“.
( MVDr.)
Programy celoživotného vzdelávania
V rámci vzdelávacej činnosti ponúka Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach
vzdelávanie v Univerzite tretieho veku (UTV), čo je záujmovo-vzdelávacia inštitúcia starších ľudí
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v súlade s koncepciou celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike v náväznosti na gerontologický
program UNESCO. Jej poslaním je vhodnou formou sprístupniť súčasné poznatky vo vybraných
programoch, umožniť tým zúčastňovať sa na rozvoji spoločnosti, školstva, vedy a techniky i občanom,
ktorí z rôznych dôvodov nemôžu byť zapojení v aktívnom každodennom pracovnom procese. Na našej
univerzite bola výučba zameraná hlavne na tieto oblasti : základy anatómie a fyziológie, význam
mikroorganizmov, podmienky chovu domácich zvierat, infekčné a parazitárne choroby zvierat, zoonózy,
chov exotických zvierat a hydiny, traumatológia zvierat, reprodukcia a starostlivosť o mláďatá, potraviny
a suroviny živočíšneho pôvodu, právna úprava veterinárnej činnosti.
Univerzita tretieho veku (UTV) je v rámci košických univerzít koordinovaná Technickou
univerzitou. V akademickom roku 2004/2005 sa na našej univerzite vzdelávalo 6 študentov UTV.
Gestorom za UVL je MVDr. Miroslav Húska, PhD. Výučba prebiehala bez problémov aj zásluhou tých
učiteľov, ktorí sa na výučbe podieľali, začo im patrí poďakovanie nielen zo strany frekventantov UTV,
ale aj Vedenia UVL.
Počty študentov v jednotlivých študijných programoch študujúcich v slovenskom jazyku
v akademickom roku 2004/2005
ŠP HP

ŠP VVL

Ročník

ŠP Kynológia
Denná forma

Externá forma

Slovenskí

Zahraniční

1.

151

5

52

37

74

2.

91

6

24

-

-

3.

92

-

39

-

-

4.

72

1

25

-

-

5.

63

-

33

-

-

6.

82

2

25

-

-

V akademickom roku 2004/2005 študovalo na UVL v Košiciach spolu 874 študentov. Z toho
v ŠP VVL 565 študentov z toho 368 žien, v ŠP HP 198 z toho 173 žien, v ŠP Kynológia – denná forma
37 z toho 24 žien, v ŠP Kynológia externá forma 74 z toho 42 žien.
Na UVL v Košiciach v akademickom roku 2004/2005 študovali zahraniční študenti
v slovenskom jazyku z týchto krajín: Česká republika (8), Srbsko-Čierna Hora (3), Maďarsko (1),
Rumunsko (1), Libanon (1).
Počty zahraničných študentov samoplatcov, študujúcich v anglickom jazyku (ZAŠ)
V akademickom roku 2004/05 nastúpilo na štúdium 138 študentov, po prerušení zostalo
študovať 130 študentov. Z toho 57 žien a 73 mužov. V anglickom jazyku študovali študenti z týchto
krajín: Grécko (5), Izrael (104), Nórsko (3), Cyprus (10), Malta (2), Írsko (1), Anglicko (3), Francúzsko
(1), Kanada (1).
Úspešnosť štúdia v akademickom roku 2004/2005
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V akademickom roku 2004/2005 štúdium opakovalo spolu 63 študentov z toho v ŠP VVL 49 a v
ŠP HP 14 študentov. Štúdium zanechalo spolu 11 študentov, prerušilo 31 študentov a pre neplnenie si
študijných povinností bolo vylúčených 47 študentov.

Roč
ník

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Roč
ník

1.
2.
3.
4.
5.
6.

VVL
17
18
5
7
2
0

Opakovali
HP
K-D
7
0
3
0
4
0
0
0
0
0
0
0

VVL
3
0
0
0
0
0

Zanechali
HP
K-D
6
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

K-E
0
0
0
0
0
0

K-E
0
0
0
0
0
0

VVL
12
3
0
0
2
0

Prerušili
HP
K-D
2
3
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0

K-E
6
0
0
0
0
0

VVL
12
1
4
1
0
0

Vylúčení
HP
K-D
8
4
1
0
3
0
0
0
0
0
0
0

K-E
13
0
0
0
0
0

ZAŠ – štúdium
5 - ročné štúdium

BSC - štúdium

Ročník
Nastúpili
Vylúčení

1.

2.

3.

4.

5.

6.

3.

4.

5.

6.

20

21

15

13

7

22

11

10

8

10

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

Prerušili

-

1

3

1

-

-

-

1

-

-

Opakovali

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Príčiny neúspešnosti:
–
–
–

Nesystematický prístup k štúdiu hlavne študijného predmetu Anatómia
Nedostatočná adaptácia študentov v prvom ročníku na systém vysokoškolského štúdia
Nedostatočné základné vedomosti zo stredoškolského štúdia zo študijných predmetov chémia
a biológia (čo úzko súvisí s absolventmi rôznych stredných odborných škôl)
– Nesprávne rozloženie skúšok a využívanie skúšobných termínov
– Možnosť študentov vykonávať skúšky za zimný semester aj v letnom skúšobnom termíne
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Záujem o štúdium a prijatie za obdobie rokov 1999 – 2005

Rok

Počet prihlásených
uchádzačov

Počet zúčastnených
uchádzačov

Počet prijatých
uchádzačov

40

KYN
D
0

KYN
E
0

23,2

95

41

0

0

29

0

124

51

0

0

59,5

0

0

126

51

0

0

57,1

54

0

0

120

50

0

0

85,85

233

67

59

115

150

50

44

80

69,82

226

64

101

48

150

50

45

45

66,05

186

KYN
D
0

KYN
E
0

324

144

0

0

200

94

0

0

210

66

0

0

243

81

72

248

72

124

235

KYN
D
0

KYN
E
0

394

170

0

2001

235

111

2002

243

2003

VVL

HP

90

0

0

105

144

144
69

VVL

HP

375

0

0

123

166

2004
2005

VVL

HP

1999

435

2000

%
úspešnosti

Edičná činnosť
Edičná činnosť nezodpovedala požiadavkám študentov ani vedecko-pedagogických
pracovníkov najmä pre nedostatok finančných zdrojov na vydanie už pripravených učebných textov
a učebníc.
Všetky návrhy z jednotlivých katedier a kliník na vydávanie učebných textov pre akademický rok
2004/2005 boli prejednané v Edičnej komisii a schválené Vedením UVL. Vydávanie učebných textov
odzrkadľovalo ekonomickú situáciu na UVL. Z dotácii MŠ SR neboli vyčlenené na edičnú činnosť žiadne
finančné prostriedky. V hodnotenom akademickom roku boli vydané nasledovné učebné texty : Danko
J. a kol.: Anatómia pre kynológov; Cigánková V. a kol.: Histológia pre kynológov; Goldová M a kol.:
Ektoparazity zvierat a človeka; Faixová Z.a kol.: General veterinary pathophysiology; Na ich vydanie
sme využili finančné prostriedky z Domu zahraničných stykov a zo sponzorských financií. Z prostriedkov
KEGA bol vydaný učebný text Súdne veterinárske lekárstvo. Bola vydaná publikácia Cabadaj R. a kol.:
História UVL v Košiciach. Perspektíva aj pre najbližšie obdobie ukazuje, že na vydávanie učebných
textov nebudú zabezpečované finančné prostriedky z dotácii MŠ SR, ale budeme musieť využívať
hlavne iné zdroje ako sú granty v rámci KEGA a získavanie financií prostredníctvom sponzorov.
Slávnostná promócia absolventov
Promócie sa konali dňa 30.6.2005 v Štátnom divadle v Košiciach, za účasti rektora UVL,
prorektorov, členov Vedeckej rady a pozvaných hostí. V ŠP VVL ukončilo štúdium 85 absolventov,
z toho 6 s vyznamenaním a 2 s Cenou rektora; v ŠP HP bolo slávnostne promovaných 28
absolventov, z toho štúdium 3 ukončili s vyznamenaním a s Cenou rektora 1 absolvent. V ZAŠ bolo
slávnostne promovaných 31 absolventov, 8 ukončili štúdium s vyznamenaním a 5 bola udelená Cena
rektora.
Zlatá promócia
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Po prvý krát v histórii našej univerzity bola realizovaná pri príležitosti 55.výročia založenia
našej univerzity Zlatá promócia pre absolventov, ktorí ukončili štúdium na našej univerzite pred
50.rokmi. Odovzdaním zlatých diplomov sme chceli vyjadriť úctu našej univerzity a verejné poďakovanie
za prácu, ktorú odviedli vo veterinárskej a potravinárskej sfére, vo vede, školstve a iných oblastiach
života. Zlatej promócie sa zúčastnilo 35 absolventov z 85, ktorí boli promovaní v roku 1955.
Možnosť štúdia handicapovaných uchádzačov
Uchádzač so zdravotným postihnutím sa môže, za účelom konzultácie, prihlásiť pred
prijímacími skúškami ale aj v priebehu štúdia u koordinátora pre zdravotne postihnutých študentov /čl.4,
bod 8. Študijný poriadok doktorského a bakalárskeho štúdia na UVL/. Koordinátorom za UVL je prof.
MVDr. Juraj Pistl, PhD. Konzultácie sú využívané nielen slovenskými študentmi, ale aj študentmi, ktorí
študujú v rámci anglického štúdia.
Medzinárodná spolupráca v edukačnej oblasti
Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach bola iniciátorkou založenia VetNEST
(Veterinary nest - student staf - transfer - výmenná sieť veterinárskych študentov a pedagógov),
ktorá vznikla 26.2.1994, medzi veterinárskymi univerzitami v Budapešti, Viedni, Brne a v Košiciach. Aj
v akademickom roku 2004/2005 v rámci tohto združenia a v rámci CEPUS, sme realizovali študijné
pobyty učiteľov a študentov.
Učebné plány a obsahová náplň jednotlivých študijných predmetov v študijných programoch sú
kompatibilné a sú prispôsobené mobilite študentov, ktorí študujú na Európskych veterinárskych
univerzitách v rámci edukačných zahraničných grantov – SOCRATES/ERASMUS a CEPUS. Za
pozitívum považujeme skutočnosť, že v rámci týchto programov študujú zahraniční študenti aj na našej
univerzite.
V akademickom roku 2004/2005 v rámci programu CEPUS sa realizovali študijné pobyty: v
Budapešti 4 študenti a 1 učiteľ; v Ljublane 3 študenti; v Zágrebe 2 študenti; vo Wroclave 1
učiteľ; vo Viedni 1 študent a 1 učiteľ; v Brne 3 študenti a 1 učiteľ.
V rámci programu SOCRATES absolvovalo študijné pobyty 22 študentov ( Taliansko,
Španielsko, Portugalsko, Rakúsko, Francúzsko, Belgicko). Treba konštatovať, že záujem študentov
o tieto zahraničné pobyty, v ostatnom období zaznamenáva zvýšený záujem ako zo strany študentov,
tak aj doktorandov a učiteľov.
Rovnako pozitívne hodnotíme aj záujem zahraničných študentov o štúdium na našej univerzite.
V akademickom roku 2004/2005 študovali na našej univerzite 2 študenti z Portugalska; 6 študenti
z Turecka; 4 študenti zo Španielska, ktorí vysoko pozitívne hodnotili najmä klinické študijné predmety
a študijné predmety z Hygieny potravín.
Medzinárodné hodnotenia kvality vzdelávania a pedagogického procesu
Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach bola už v roku 1997 na naše vlastné požiadanie
prvý krát úspešne evalvovaná Edukačnou komisiou
EAEVE – European Association
Establishments for Veterinary Education v študijnom programe Všeobecné veterinárske
lekárstvo. Po našej akceptácii návrhov a odporúčaní EAEVE (schválenie nových učebných plánov
15.5.2002 Vedeckou radou UVL) evalvačný proces našej univerzity uzatvorila s konštatovaním že aj
študijný program – Hygiena potravín spĺňa požadované kritéria a zaradila naše oba študijné programy
na list evalvovaných a odporúčaných veterinárnych škôl EAEVE (www.eaeve.org )

15

Komisia – TAIEX v rámci aproximácie vzdelávania medzi EÚ a SR v oblasti humánnej
medicíny, veterinárnej medicíny, farmácie a zdravotných sestier zhodnotila požadované doklady
a vykonala osobnú prehliadku našej univerzity v dňoch 9. – 11. apríla 2002, na základe čoho vydala
dokument, že Univerzita veterinárskeho lekárstva spĺňa požadované normy EÚ a nami vydávaný
diplom bude akceptovaný v rámci štátov Európskej únie.
V dňoch 24.10. - 29.10. 2005 bola na našej univerzite na základe plánu vykonaná reevalvácia
oboch našich študijných programov - VVL a HP Edukačnou komisiou EAEVE a FVE. Komisia na záver
hodnotenia konštatovala, že UVL v Košiciach spĺňa kritéria nariadené EÚ o štúdiu veterinárnej
medicíny. Výsledky hodnotenia komisie budú podrobne vyhodnotené na spoločnom plánovanom
zasadnutí Prezídia EAEVE a spoločnej Edukačnej komisie EAEVE a FVE a zástupcov našej univerzity
3. – 4. júla 2006 v Bruseli.
Koncom roku 2005 nezávislá Akademická rankigová a ratingová agentúra (ARRA) vypracovala a
vydala hodnotiacu správu prvého rankingu vysokých škôl na Slovensku. Rating a ranking, ktorý urobila
na základe 22 rôznych parametrov, ktoré boli zostavené tak, aby zachytili úroveň vo výskume,
vzdelávaní a financovaní tej ktorej školy. Agentúra volila parametre tak, aby zachytila intenzitu výkonu
a nie jeho absolútnu hodnotou. Konkrétne neporovnávala celkový počet publikácií alebo objem
finančných prostriedkov získaných z vedeckých grantov. Ale ich množstvo, či objem, prerátané na počet
tvorivých pracovníkov na fakulte či univerzite. Nemohlo sa potom stať, žeby väčšie fakulty či univerzity
získali automaticky výhodu len preto, že zamestnávajú viac ľudí než menšie pracoviská.
Poradie univerzít napokon určili matematicky. Vypočítal sa priemerný bodový zisk fakúlt
a univerzity a čím bol vyšší, tým sa fakulta alebo univerzita lepšie umiestnila.
Radi konštatujeme, že s pomerne veľkým náskokom v tomto hodnotní si premiérové prvenstvo
v rankingu slovenských verejných vysokých škôl vybojovala naša Univerzita veterinárskeho lekárstva
v Košiciach.
Systém hodnotenia kvality vzdelávania a pedagogického procesu študentmi
Už štvrtý rok vykonávame na jednotlivých študijných predmetoch hodnotenia študijných
predmetov a hodnotenie učiteľov študentmi. Je to jedna z požiadaviek Odbornej komisie EÚ a nového
vysokoškolského zákona č.131/2002 Z.z., ale je to predovšetkým spätná väzba, slobodná vôľa a právo
študentov vyjadriť sa. Uvedenou problematikou – hodnoteniami jednotlivých študijných predmetov
a učiteľov sa zaoberali vedúci katedier a prednostovia kliník aj na zasadnutiach katedier a kliník,
s cieľom skvalitniť výchovno-vzdelávací proces. Hodnotenie sa vykonávalo aj v zahraničnom štúdiu, čo
nám vlastne slúži pre komparáciu výučby v jazyku slovenskom a jazyku anglickom.
Okrem vyššie uvedeného hodnotenia, v spolupráci so Študentskou komorou AS UVL,
prijímame aj písomné anonymné pripomienky, návrhy resp. sťažnosti priamo od študentov, včítane ZAŠ
študentov. Vzniknuté problémy riešime na úrovni vedúcich pracovníkov katedier a kliník. Treba
vyzdvihnúť dobrú spoluprácu s jednotlivými členmi Študentskej komory AS.
Starostlivosť o študentov – ubytovanie, stravovanie, štipendia
Ubytovanie - Univerzita veterinárskeho lekárstva patrí medzi univerzity, ktoré zatiaľ poskytujú
ubytovanie pre všetkých pregraduálnych a postgraduálnych študentov študujúcich na UVL.
V akademickom roku 2004/2005 bolo poskytnuté všetkým študentom ubytovanie v našich ŠD i napriek
zvýšenému počtu študentov v ZAŠ a v novom študijnom programe KYNOLÓGIA.
Stravovanie – je zabezpečené v študentskej jedálni, ktorá je umiestnená v Študentskom domove,
pričom študenti majú možnosť sa stravovať v určenom čase aj v jedálni v areali našej univerzity. Treba
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však podotknúť, že stravovanie nie je využívané zo strany študentov na takej úrovni ako by bolo
žiaduce aj zo zdravotného hľadiska.
Študenti udávajú, že cena za ktoré je hlavné jedlo podávané (72,- Sk) bez príspevku MŠ SR, ktorý je
(20,-Sk), je pre mnohých vysoká a preto vraj na teplú stravu nechodia vo väčšom počte.
Štipendiá
Sociálne štipendiá – boli v akademickom roku 2004/05 vyplatené v priemere 100 študentom
v celkovej sume 1.50.000,- Sk
Cena rektora – Odmena bola udelená 9 absolventom UVL za vynikajúce výsledky v štúdiu
v celkovej sume 9.000,- Sk.
Na Cenu Grand Prix, za akademický rok 2004/2005 ktorú udeľuje Ľudová banka, a.s. bol
zaslaný návrh na absolventku MVDr. Klaudiu Göllnerovú, ktorá obdržala aj Cenu rektora.
Telovýchovná a športová činnosť študentov
Telesná výchova študentov na UVL sa realizovala v akademickom roku 2004/2005 v rôznych
formách. V prvom a druhom ročníku ŠP VVL, ŠP HP a ŠP KYN sa vyučovala najmä záujmová telesná
výchova v športoch: futbal, volejbal, basketbal, kondičné posilňovanie, aerobik.
Pre všetkých študentov UVL bola možná ďalšia forma pohybovej aktivity, ktorá rozširuje časové
možnosti predchádzajúcej výučby. Realizovala sa v rovnakých športoch ako bolo uvedené, naviac sa
výučba rozšírila o ľadový hokej.
Možnosť súťažného športovania bola v rámci športových oddielov TJ Slávia UVL a to hlavne vo
voltížnom a parkúrovom jazdení, basketbale mužov, vo vodnom slalome a zjazde, lukostreľbe
a orientačnom behu.
Rekreačnú formu volejbalu, kondičného posiľňovania, aerobiku, stolného tenisu a futbalu bolo
možné využívať v rámci odboru Šport pre všetkých.
Študenti UVL sa zúčastnili na zápasoch vysokoškolskej ligy vo futbale, basketbale mužov i žien.
UVL.

Uskutočnil sa tradičný rozlúčkový futbalový zápas medzi študentmi 6.ročníka a pedagógmi

Študenti UVL majú v priebehu celého roka možnosť využívať telocvičňu, atletickú dráhu a
vonkajšie ihriská – univerzálne, basketbalové, volejbalové a tenisové; 2 posilovne, lodenicu TJ Slávia
UVL, kde je k dispozícii ihrisko na plážový volejbal a ďalšia posilovňa.
TJ Slávia UVL zorganizovala niekoľko jazdeckých pretekov, súťaže v lukostreľbe a tiež
Akademické majstrovstvá vo vodnom slalome a zjazde.
Študentské aktivity
Na Univerzite veterinárskeho lekárstva úspešne pracuje , aj niekoľko odborno-záujmových
krúžkov študentov:
Kynologický klub UVL – Združuje študentov, ktorí sa venujú služobnému výcviku psov.
Aktívne sa zapájali do súťaží a pripravujú zverencov na skúšky z výkonu. Mnohí sa venovali aj chovu
a úspešne reprezentovali UVL na výstavách krásy. Zorganizovali Preteky o pohár rektora UVL. Výcvik
sa vykonáva na cvičiacom areáli Anička alebo v našom areáli za Hornádom, kde sú umiestnené aj
koterce kynologického klubu.
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Aqua – Terra klub – Študenti pracujúci v tomto klube sa venujú chovu exotických rýb, plazov
a obojživelníkov. Okrem akvárii a terárii sa venovali aj chovu myší, cvrčkov a morčiat. Zorganizovali
odborné prednášky z uvedenej oblasti, hlavne o chorobách exotických živočíchov za aktívnej
spolupráce s Ústavom parazitológie, chorôb rýb, včiel a zveri.
Flóra klub – jej členovia sa venovali pestovaniu okrasných izbových rastlín.
I.V.S.A – International Veterinary Student´s Association – Je medzinárodná študentská
organizácia. Jej zameraním je vytvárať a udržiavať kontakt so študentmi veterinárnych univerzít
v zahraničí. Umožňovala študentom UVL absolvovať odbornú prax v zahraničí, informovala
o medzinárodných podujatiach v iných krajinách. Podieľala sa na organizovaní spoločenských
a športových podujatiach študentov na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach (Veterinárske
dni).
Poľovnícky krúžok – činnosť členov je zameraná na výcvik, hodnotenie a využiteľnosť
poľovníckych psov v praxi. Študenti pod odborným vedením učiteľov UVL (z Ústavu parazitológie,
chorôb rýb, včiel a zveri), sa zoznamujú s najdôležitejšími zásadami chovu, výcviku a iných zásadných
problémov pri poľovníckych psoch.
Študenti v odborno-záujmových krúžkoch pracujú pod odborným vedením pedagogických
pracovníkov UVL.

Najvýznamnejšie aktivity v oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti
1. Za jednu z prioritných úloh v akademickom roku 2004/2005 sme považovali organizačné
a obsahové zabezpečenie bakalárske štúdium – KYNOLÓGIA. Tento študijný program bol
akreditovaný a od akademického roku 2004/2005 sme začali s jeho výučbou v dennej a externej
forme. O uvedený študijný program bol zo strany uchádzačov veľký záujem, čo je dokumentované
aj v tejto správe (prijímacie pohovory). Treba konštatovať, že vďaka pochopeniu a aktivite garantov,
všetkých učiteľov, ktorí výučbu zabezpečovali a Oddeleniu výchovno-vzdelávacích činností sa nám
podarilo úspešne zvládnuť jej realizáciu, i keď to nebolo vždy jednoduché, hlavne v externej forme
štúdia, kde bolo prijatých 80 študentov. Na zabezpečenie kvalitnej výučby boli prizývaní špičkoví
odborníci z oblasti kynológie. (Ing. Štefík, MVDr. Bagin, Ing. Šuster a ďalší). Boli vydané 2 učebné
texty pre tento študijný program – J. Danko a kol.: Anatómia pre kynológov; V. Cigánková a kol.:
Histológia pre kynológov. Zefektívnila sa spolupráca so zástupcami Slovenskej kynologickej jednoty
a inými odborníkmi z oblasti kynológie, ktorí sa aktívne podieľali vybranými prednáškami pre
študentov tohto študijného programu.
2. Ďalšou, veľmi dôležitou úlohou bola príprava komplexných materiálov k reevalvácii našej
univerzity európskou odbornou komisiou EAEVE. Príprava podkladov si vyžiadala nemalé úsilie
všetkých pedagogických a nepedagogických pracovníkov, aby samohodnotiaca správa bola
vypracovaná v intenciách požiadaviek Európskej komisie a zaslaná v dostatočnom časovom limite
členom hodnotiacej komisie.
3. Za prioritnú úlohu sme považovali aj realizáciu nového učebného plánu v nasledovných
oblastiach :
♦ Postupný prechod výučby jednotlivých študijných predmetov, z hľadiska obsahovej ako aj
organizačnej. V súčasnej dobe sme započali výučbu v piatom ročníku podľa nového učebného
plánu. Treba vysloviť poďakovanie tým učiteľom štvrtých ročníkov, ktorí sa podieľali na
plynulom prechode oboch študijných plánov, pretože v mnohých prípadoch si to vyžadovalo
zvýšené úsilie, zvýšený počet výučbových hodín a mimoriadné organizačné zabezpečenie.
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♦ V rámci nového učebného plánu, kde sú diplomové práce povinné, sme pripravili Organizačné
a obsahové zabezpečenie prípravy a obhajoby diplomových prác, ktoré sú k dispozícii na
všetkých pracoviskách UVL a je možné sa s nimi oboznámiť aj na webovej stránke – Oddelenia
výchovno-vzdelávacej činnosti. Dobrou spoluprácou s pracoviskami SAV a ŠVPS SR (ŠVPÚ)
boli vypísané témy diplomových prác. V súčasnosti sú všetky témy, školitelia a kontakty na
uvedené pracoviská zverejnené na webovej stránke a sú študentom plne k dispozícii.
♦ Možnosť obhajoby diplomovej práce, podľa nového učebného plánu využila 1 študentka 2
diplomové práce sú pripravené k obhajobe.
♦ Bolo vypracované Organizačné zabezpečenie stáži na klinických pracoviskách UVL
a súkromných ambulanciách. Na každom klinickom pracovisku, bol rektorom UVL menovaný
zodpovedný učiteľ, rovnako za vykonávanie stáži na súkromných ambulanciach bola rektorom
UVL menovaná Doc. MVDr. A. Trbolová, PhD.
♦ Ďalšou oblasťou bola spolupráca v oblasti organizačného zabezpečenia Odborných praxí
a stáži so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR a Komorou veterinárnych lekárov
SR. Treba konštatovať, že pre zvýšený počet študentov, ako aj neposkytovanie finančných
prostriedkov z dotácie MŠ SR na odborné praxe a stáže, nie je vždy možné zabezpečiť
adekvátnu a učebnými osnovami požadovanú odbornú prax, hlavne v potravinárskych
podnikoch. Zabezpečovanie týchto odborných praxí si vyžiadalo zvýšené úsilie hlavne
pracovníkov Katedry hygieny potravín.
♦ Veľmi dobrá spolupráca bola so ŠVPS SR a KVL SR v uplynulom období pri vypracovávaní
podkladov a informácii pre Anglickú veterinárnu komoru, pri zaraďovaní našich absolventov do
praxe a zápisu do Komory veterinárnych lekárov v Anglicku. Všetka písomná agenda, ktorú
vydáva naša univerzita bola v plnom rozsahu akceptovaná Anglickou veterinárnou komorou.
V súčasnom období už mnohí naši absolventi pracujú a ďalší sa pripravujú na pôsobenie
v Anglicku, hlavne v oblasti hygieny potravín.
4. Výučba zahraničných študentov v jazyku anglickom. Táto oblasť výučby má už na našej
univerzite 15 ročnú tradíciu s pozitívnym ohlasom aj u väčšiny zahraničných študentov. I napriek
tomu, sa vyskytujú pripomienky, názory ako aj sťažnosti ako zo strany študentov, tak aj zo strany
učiteľov. V uplynulom akademickom roku sme sa snažili všetky písomne podané pripomienky riešiť
s vedúcimi študijných predmetov ako aj s vedúcimi pracovníkmi jednotlivých katedier a kliník. Zo
strany učiteľov, je potrebné, aby sme nároky na vedomosti, disciplínu počas výučby ako aj dôsledné
dodržiavanie Študijného poriadku neustále zlepšovali.
5. Príprava Študentských identifikačných kariet bola jednou z úloh pre akademický rok 2004/2005,
pričom sme vychádzali z Vysokoškolského zákona č.131/2002 Z.z. a zákona č.528/2003 Z.z.
o vysokých školách, kde každý študent je povinný vlastniť Študentskú identifikačnú kartu, ktorú
využívajú študenti pri stravovaní a cestovaní v rámci SR a v zahraničí. V súčasnosti patríme medzi
tie vysoké školy v SR, kde je vydávanie študentských identifikačných kariet bez vážnejších
problémov. Treba vysloviť poďakovanie za maximálne úsilie a entuziazmus pracovníčok Oddelenia
výchovno-vzdelávacích činností, pracovníkov Oddelenia didaktiky a prevádzkového oddelenia, ktorí
úspešne zrealizovali a realizujú uvedenú úlohu.
6. Do oblasti výchovno-vzdelávacej sme začali implementovať počítačový program „Študent“
hlavne do oblasti administratívnej a organizácie. Po prvý krát boli realizované prijímacie skúšky –
administratívna časť týmto programom, kde je už akceptovaná požiadavka ochrany osobných
údajov. Po vyriešení technických otázok bude sa aj na našej univerzite rozširovať tento počítačový
program, ktorý vypracovali pracovníci Prírodovedeckej fakulty UPJŠ a ktorý sa už využíva na
viacerých vysokých školách na Slovensku a je akceptovaný MŠ SR.
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7. Okrem vyššie uvedených aktivít sme v tejto oblasti realizovali aj iné činnosti – založenie archívu,
splnenie podmienok pre ochranu osobných údajov študentov v intenciách prijatých, všeobecne
platných zákonov.
Úlohy v oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti pre školský rok 2005/2006 :
♦ Pripraviť a zaslať požadované podkladové materiály na Akreditačnú komisiu pre komplexnú
akreditáciu UVL.
♦ Pripraviť a odoslať požadované materiály pre Inštitucionálne hodnotenie vysokých škôl ( projekt MŠ
SR, Európskej asociácie univerzít a Slovenskej rektorskej konferencie).
♦ Pripraviť a odoslať na Akreditačnú komisiu SR k akreditácií nové študijné programy UVL
(Bezpečnosť krmív a potravín, Trh a kvalita potravín a Produkčné zdravie a ochrana životného
prostredia ).
♦ Vypracovať obsahovú náplň a organizáciu výučby v 6.ročníku, tak aby Štátne skúšky a príprava na
nich bola podľa jednotlivých druhov zvierat, problémy pri jednotlivých druhoch boli riešené
interdisciplinárne, aj so zapojením učiteľov z predklinických predmetov.
♦ Organizačne a obsahovo dopracovať a vylepšiť spoluprácu so Štátnou veterinárnou a potravinovou
správou SR a KVL SR, pre vykonávanie odborných praxí a stáži.
♦ Do administratívy na Oddelení výchovno-vzdelávacej činnosti rozšíriť využívanie počítačového
programu Študent.
♦ Venovať zvýšenú pozornosť z aspektu edukačného mobilite študentov, doktorandov a učiteľov
v rámci programov CEPUS, SOCRATES/ERAZMUS a VetNEST.
♦ Prehodnocovať realizovanie praktických cvičení mimo areál UVL, ich opodstatnenosť a hlavne
efektívnosť využiteľnosti výučbových hodín.
♦ Vypracovať kritéria pre poskytovanie motivačných štipendií v intenciách Vyhlášky MŠ SR
z 29.9.2005.

V.

VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ A MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
A. Zameranie vedecko - výskumnej činnosti
Vedecko-výskumná činnosť Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach je zameraná predovšetkým
na oblasť:
a) neinfekčných ochorení hospodárskych a záujmových zvierat (etiopatogenézu, diagnostiku, terapiu a
prevenciu) z pohľadu štúdia faktorov ovplyvňujúcich ich produkčno-reprodukčnú schopnosť,
chirurgicko-ortopedických ochorení, vplyvu vonkajšieho prostredia na vnútorné a vonkajšie
ukazovatele hospodárskych zvierat, voľne žijúcich zvierat, rýb a včiel, ako aj vplyvu mikrobiotík a
acidogénnych látok na výskyt a patogenézu hnačkových ochorení mláďat,
b) infekčných a inváznych chorôb hospodárskych a záujmových zvierat (etiopatogenéza, diagnostika,
terapia a prevencia), pričom hlavná pozornosť je venovaná imunodiagnostike niektorých infekčných
a nádorových chorôb, štúdiu aktuálnych zoonóz a účinnosti vybraných antiparazitík,
c) tvorby a ochrany životného prostredia zvierat a ľudí so zameraním na štúdium možnosti úpravy a
využitia organického odpadu zo živočíšnej výroby a spracovateľských podnikov, interakcie
rizikových a esenciálnych prvkov u zvierat v exponovaných oblastiach, stanovenie stupňa
kontaminácie cudzorodými látkami a stupeň genotoxického poškodenia organizmu,
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d) hygieny, produkcie a spracovania zdravotne neškodných potravín, ktorá je zameraná predovšetkým
na štúdium množstva a vlastnosti nitrozoamínov, biogénnych amínov a produktov oxidácie lipidov,
postupov a metód znižovania rizikových faktorov nachádzajúcich sa v mlieku a v mliečnych
výrobkoch vo vzťahu k zdraviu konzumenta, hygieny prostredia vo vzťahu k výrobe zdravotne
škodlivých potravín živočíšneho pôvodu, výskytu reziduí farmakologicky aktívnych látok
v potravinách a surovinách živočíšneho pôvodu a možnosti ich eliminácie z potravinového reťazca a
nakoniec možnosti ovplyvnenia kvality a zdravotnej nezávadnosti mäsových výrobkov použitím
antioxidantov počas výkrmu.
B. Tvorivý potenciál pre vedecko - výskumnú činnosť na UVL
K 31.12.2005 pracovalo na UVL 480 zamestnancov, z toho 146 v pedagogickom procese a 29 na §
2001. Zvyšok predstavujú ostatní interní zamestnanci (Tab. 1).
V období od 1.1.2005 do 31.12.2005 bolo na UVL:
a) obhájených 7 habilitačných prác, z toho 6 u pracovníkov UVL a jedna u pracovníka z iného
pracoviska,
b) ukončených 5 inauguračných pokračovaní, z toho 1 u pracovníka UVL a 4 u pracovníkov z iného
pracoviska,
c) nebola obhájená ani jedna práca DrSc.
V súvislosti s habilitačným konaním a konaním na vymenúvanie profesorov, za významnú
považujeme skutočnosť, že rektor UVL v decembri 2004, v súlade so zákonom o vysokých školách,
požiadal AK SR o priznanie spôsobilosti Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach uskutočňovať
habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v 13-tich študijných odboroch v ktorých má
univerzita akreditované študijné programy pre 3. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Tab. 9).
V roku 2005 bolo univerzite priznané právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na
vymenúvanie profesorov v 11-tich študijných odboroch (Tab. 2).
Žiadosť o priznanie spôsobilosti Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach uskutočňovať
habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore 7.1.18 Toxikológia
a študijnom odbore 4.1.22 Biochémia je v súčasnosti na posúdení v AK SR.
Tabuľka č. 1
Tvorivý potenciál pre vedecko-výskumnú činnosť na UVL k 31.12.2005
Fyzický stav
Úhrnný počet interných zamestnancov UVL:
Zamestnanci v pedagogickom procese:
Profesori (26 riadnych profesorov a 3 mim. profesori):
DrSc.
CSc., „PhD.“.
bez vedeckej hodnosti

Počet
480
146
29
6
23
0

Docenti:
DrSc.
CSc., „PhD.“.
bez vedeckej hodnosti

39
0
39
0

Odborní asistenti:
DrSc.
CSc., „PhD.“.

78
0
49
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bez vedeckej hodnosti

29

Asistenti

0

Lektori
Zamestnanci na plný úväzok na § 2001:
DrSc.
CSc., „PhD.“.
bez vedeckej hodnosti
Počet tvorivých zamestnancov:

0
29
1
22
6
175

Tabuľka č. 2
Zoznam študijných odborov
v ktorých ma Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach
priznané právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Študijný odbor zo Sústavy študijných odborov:
6.3.2 Hygiena potravín
6.3.3 Veterinárna morfológia a fyziológia
6.3.4 Vnútorné choroby zvierat
6.3.5 Veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia
6.3.6 Veterinárne pôrodníctvo a gynekológia
6.3.7 Infekčné a parazitárne choroby zvierat
6.3.9 Súdne a verejné veterinárske lekárstvo
6.3.10 Výživa zvierat a dietetika
6.3.11 Hygiena chovu zvierat a životné prostredie
4.2.7 Mikrobiológia
4.2.15 Imunológia
C. Finančné zabezpečenie vedecko-výskumnej činnosti
Vedecko-výskumná činnosť na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach je finančne
zabezpečovaná predovšetkým z grantových prostriedkov VEGA, Agentúry na podporu výskumu a
vývoja, Štátnych programov vedy a vývoja a z prostriedkov pre Aplikovaný výskum (Tab. 3).
Tabuľka č. 3
Finančné prostriedky pridelené v tis. Sk na granty domáce v roku 2005
Názov grantu
VEGA
Agentúra
podporu

Počet
pridelenýc
h grantov
70
na 5

Zodpovedný
riešiteľ

Bežné
prostriedky

Pracoviská UVL 10.772
Švrček
1.000
Bláhovec
1.370
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Kapitalové
prostriedky
4.334
-

Pridelené
prostriedk
y spolu
15.106
1.000
1.370

výskumu
vývoja
Štátne programy
vedy a výskumu

a
3

Aplikovaný
1
výskum
Realizácia štátnej 1
vednej
a technickej
politiky
Spolu
80

Vajda
Čonková
Vasiľ
Vasiľ,Maraček,B
omba
Vasiľ
Naď
Mikula

882
948
1.209
675
2.515
1.012

-

882
948
1.209
675
2.515
1.012

4.400

1.900

6.300

Vilček,Mikula

1.436

-

1.436

26.219

6.234

32.453

Za kvalitatívny posun v rámci financovania vedecko-výskumnej činnosti je potrebné považovať:
a) nárast objemu finančných prostriedkov v porovnaní s rokom 2004 na grantoch VEGA a grantoch
získaných z Agentúry na podporu výskumu a vývoja,
b) získanie ďalších štyroch grantov v Agentúre na podporu výskumu a vývoja,
c) zapojenie sa do grantov v 5. a 6. Rámcovom programe (Tab. 4).
D. Medzinárodná spolupráca vo vedecko - výskumnej činnosti
Medzinárodná spolupráca vo vedecko-výskumnej činnosti je realizovaná predovšetkým pri riešení
medzinárodných projektov v rámci bilaterálnych dohôd uzavretých medzi Univerzitou veterinárskeho
lekárstva v Košiciach a zahraničnými univerzitami, resp. výskumnými pracoviskami a v rámci vládnych
programov, predovšetkým „Spolupráca Slovensko - Maďarsko“ a „Spolupráca Slovensko - Grécko“
(Tab. 4, 5).
Za určitý úspech možno považovať skutočnosť, že niekoľko riešiteľských kolektívov je zapojených do
riešenia medzinárodných grantov v rámci 5. a 6. RP EÚ (Tab. 5).
Prínos z uzavretých dohôd medzi našou univerzitou a inými zahraničnými inštitúciami vidíme
predovšetkým v:
a) spoločnej vedecko-výskumnej, publikačnej a edičnej činnosti
b) členstve vo vedeckých radách a komisiách pri obhajobe dizertačných, habilitačných a doktorských
prác, organizácii vedeckých podujatí na Slovensku a v zahraničí, atď.
c) možnosti výmeny našich pregraduálnych a “PhD.“ študentov a vysokoškolských učiteľov v rámci
programu SOCRATES, CEEPUS a bilaterálnych dohôd
d) partnerstve v medzinárodných bilaterálnych projektoch „Spolupráca Slovensko - Maďarsko“,
„Spolupráca Slovensko - Grécko“, Leonardo da Vinci II
e) spoločnom a koordinovanom postupe pri príprave sylabov
f) realizácii univerzitného postgraduálneho štúdia pre získanie titulu „Master“.
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Tabuľka č. 4
Dohody o spolupráci uzavreté medzi Univerzitou veterinárskeho lekárstva v Košiciach
a zahraničnými univerzitami, resp. výskumnými pracoviskami
Názov inštitúcie

Rok
dohody
vied, 1991

Fakulta
veterinárnych
Budapešť
Univerzita veterinárnej medicíny,
Viedeň
Veterinárna a farmaceutická
univerzita, Brno
Veterinárska fakulta CHUNGUAN
Južná Kórea
Veterinárny inštitút, Pulawy
Veterinárna fakulta, Leon
Univerzita v Štetíne, Štetín
Scientific
Industrial
Company
„DiaProMed“, Kyjev
Univerzita v Leone
Univerzita Federico II v Neapoli
Univerzita Tras Os Montes e Alto
Douro
Wild
Animals
Vigilance
Euromediterranean
Society (WAVES)

podpísania

Doba platnosti
2007

1991

časovo neohraničená

1993

časovo neohraničená

1995

časovo neohraničená

1996
1997
2000
2001

časovo neohraničená
časovo neohraničená
časovo neohraničená
časovo neohraničená

2001
2001
2001

časovo neohraničená
časovo neohraničená
časovo neohraničená

2001

časovo neohraničená

Tabuľka 5
Finančné prostriedky pridelené v tis. Sk na granty zahraničné v roku 2005
Názov grantu
Spolupráca „Maďarsko – Slovensko“
MVTS s Dánskom
5.RP
6.RP
Spolu

Počet
pridelených
grantov
1
1
1
1
1
5
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Zodpovedný
riešiteľ

Pridelené
prostriedky

Kováč
Bomba
Ondrašovičová
Bomba
Venglovský

150
446
150
350
168
1.264

E. Výsledky vedecko-výskumnej činnosti
V tabuľkách 6 a 7 sú uvedené počty pôvodných publikovaných prác a citácií za rok 2005, ktoré sú
porovnateľné s rokmi 2003 - 2004.
Tabuľka č. 6
Pôvodné publikované práce, umelecké diela a iné aktivity v rokoch 2003 – 2005
Úhrnný počet za
rok
2003/2004/2005
a) Vedecké a umelecké práce publikované v recenzovaných
vedeckých a umeleckých časopisoch
Karentované (Current Contents) časopisy zahraničné
Karentované (Current Contents) časopisy domáce
Nekarentované časopisy zahraničné
Nekarentované časopisy domáce
b) Odborné práce publikované v recenzovaných odborných
časopisoch
v zahraničných
v domácich
Recenzie v odborných časopisoch
c) Vedecké práce publikované v zborníkoch (z konferencii)
V medzinárodných – recenzovaných zborníkoch
- ostatných zborníkoch
V domácich – recenzovaných zborníkoch
- ostatných zborníkoch
d) Prezentácia na vedeckých (umeleckých) sympóziách,
kongresoch a pod.
Medzinárodných – vyžiadané prednášky
- prijaté prednášky
- postre
Domácich – vyžiadané prednášky
- prijaté prednášky
- postre
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64/76/70
5/0/3
18/29/30
33/42/65

4/3/4
131/157/140
0/2/0/3
87/113/90
0/3/5
297/272/300
0/8/5

42/57/50
2/4/2
92/35/44
5/2/3

Tabuľka č. 7
Citácie, umelecké kritiky a iné ohlasy na vedeckú (umeleckú) prácu v roku 2003-2005
Celkový počet za rok 20032005
Citácie podľa SCI a multidisciplinárne ISI: SSCI, AHCI, 179/232/230
CMCI
Citácie a ohlasy iné než SCI, SSCI, AHCI, CMCI
v zahraničí
146/132/95
Doma
435/179/150
F. Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ)
Študentská vedecká a odborná činnosť (ďalej len „ŠVOČ“) má na Univerzite veterinárskeho lekárstva
v Košiciach už dlhoročnú a úspešnú tradíciu a minimálne už niekoľko rokov sa nám darí:
a) na relatívne vysokej úrovni organizovať školské kolo ŠVOČ,
b) rovnomerne rozložiť prácu študentov po jednotlivých katedrách, klinikách a samostatných
pracoviskách UVL,
c) zabezpečiť účasť i prezentáciu našich najlepších prác na medzinárodnej úrovni,
d) zabezpečiť sponzorov na udelenie cien pre najlepšie práce.
Je to predovšetkým vďaka:
a) študentom, ktorí majú záujem o túto prácu, prednostom kliník, vedúcim katedier a vedúcim
samostatných pracovísk UVL,
b) vedúcim katedier, prednostom kliník a vedúcim samostatných pracovísk a ich školiteľom, ktorí
vytvárajú podmienky pre študentskú vedeckú a odbornú činnosť na svojich pracoviskách
a v neposlednom rade
c) členom porôt v jednotlivých sekciách a sponzorom.
Už štvrtý rok univerzitné kolo ŠVOČ bolo organizované ako celodenné podujatie v sekcii predklinickej,
klinickej a v sekcii hygieny potravín a prostredia.
Tabuľka č. 8
Počet prezentovaných prác ŠVOČ v rokoch 1997-2005
ŠVOČ
40. kolo ŠVOČ
41. kolo ŠVOČ
42. kolo ŠVOČ
43. kolo ŠVOČ
44. kolo ŠVOČ
45. kolo ŠVOČ
46. kolo ŠVOČ
47. kolo ŠVOČ
48. kolo ŠVOČ

Dátum konania
23. apríl 1997
29. apríl 1998
28. apríl 1999
26. apríl 2000
24. apríl 2001
23. apríl 2002
16. apríl 2003
21. apríl 2004
27. apríl 2005
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Počet prezentovaných prác
12 prác
14 prác
26 prác
19 prác
34 prác
37 prác
47 prác
54 prác
37 prác

G. Vedecké, odborné a informačné časopisy UVL
Folia Veterinaria
Folia Veterinaria (ďalej len „FV“) je vedeckým časopisom Univerzity veterinárskeho lekárstva
v Košiciach, ktorý vychádza od roku 1956, v jazyku anglickom od roku 1993.
Vo FV publikujú okrem slovenských autorov aj autori zo zahraničia, takže FV je významným zdrojom
vedeckých informácií nielen na Slovensku, ale aj v ostatných krajinách Európy a sveta.
Od roku 1998 vychádza FV kvartálne, vydávaním štyroch samostatných čísiel ročne s priemerným
počtom tlačených strán 56, toho času v náklade 300 kusov (280 viazaných + 20 separátnych výtlačkov).
Každé číslo FV je vždy zasielané na Inštitút pre vedecké informácie do Filadelfie.
Vydávanie FV je doplňované o vydávanie „supplementu“, ktorý predstavuje súbor monotematicky
zameraných referátov z medzinárodných vedeckých podujatí, organizátorom, resp. spoluorganizátorom,
ktorých je UVL (samostatne alebo v spolupráci).
Posledných šesť ročníkov FV - 44., 45., 46., 47., 48. a 49. (2000-2005) vyšlo kvartálne vždy načas
(koncom jednotlivých kvartálov) s celkovým plánovaným počtom 224 tlačených strán formátu A4
v jednotlivom roku.
Vydávať kvalitný vedecký časopis nie je iba záležitosťou redakcie. Vzhľadom na to je nutne naďalej
pokračovať v snahách o skvalitňovanie príspevkov z jednotlivých pracovísk univerzity. Redakcia má
snahu uverejňovať v každom čísle aspoň jednu tretinu príspevkov zahraničných autorov.
Slovenský veterinársky časopis
Slovenský veterinársky časopis (ďalej len „SVČ“) je najstarším časopisom vychádzajúcim na UVL, ktorý
pôvodne začínal v roku 1950 ako „Veterinársky zborník“ redigovaný prof. Hovorkom, a vyšiel v rámci
Kabinetu veterinárneho lekárstva Slovenskej akadémie vied (ešte pred jej uzákonením v r. 1953).
Už v nasledujúcom roku bol premenovaný na Veterinársky časopis, ktorý vychádzal najprv v Košiciach,
neskôr v Bratislave, kde po smrti Dr. Mačičku (jeho výkonného redaktora) došlo na niekoľko rokov
k prerušeniu jeho vydávania. V roku 1993 bol opäť obnovený v Košiciach na našej univerzite ako 18.
ročník – pod novým názvom Slovenský veterinársky časopis. Jeho redakciu tvorili zástupcovia školy
a veterinárskych pracovísk v Košiciach, spolu so zástupcami Komory veterinárnych lekárov SR
a Štátnej veterinárnej správy SR. Z pôvodných troch dvojčísel rozšíril svoj rozsah na 6 dvojmesačných
čísel ročne. Ustálil sa ako odborný časopis slovenských veterinárnych lekárov, naviac aj s rozsiahlymi
informáciami o odborných podujatiach a inom dianí u nás aj v zahraničí.
V roku 2002 (ročník XXVII) došlo k vytvoreniu novej redakcie SVČ – so širším zastúpením
regionálnych veterinárskych ustanovizní a prispôsobený ich požiadavkám. Periodickosť vydávania
Slovenského veterinárskeho časopisu (6 čísel ročne) bola zachovaná aj v roku 2005. Vydavateľom
časopisu je Štátna veterinárna a potravinová správa SR a UVL.
Veterinársky spravodajca
Veterinársky spravodajca (ďalej len „VS“) dosiahol v roku 2004/2005 (číslovanie podľa školských rokov)
svoj 33. ročník. Vychádza ako mesačník v novinovom formáte na 4 stranách. Prináša aktuálne
informácie zo života UVL, spolu s veterinárnymi novinkami z celého sveta (vo forme krátkych správ).
Okrem prispievateľov z UVL (s prevahou voči ostatným) uverejňuje správy z terénu, pochádzajúce
najmä od svojich dlhodobejších dopisovateľov. Tým sa stáva informačným zdrojom pre celú
veterinársku obec. Kolegovia z praxe túto jeho informačnú hodnotu označujú za veľmi žiadúcu, aj zo
strany tých, ktorí sú už na „zaslúženom odpočinku“. Týka sa to tak našich absolventov, ako aj
absolventov z Brna.
VS je vhodným miestom aj na diskusné témy, týkajúce sa aktuálnych otázok života a činnosti
veterinárskej pospolitosti na Slovensku.
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H. Prioritou UVL v nastávajúcom období v oblasti vedecko-výskumnej činnosti, medzinárodnej
spolupráce, zabezpečenia kvality publikovaných prác a prezentácie výsledkov vedeckovýskumnej činnosti bude:
1. Aj naďalej aktívne pôsobiť v európskych organizáciách združujúcich veterinárne školy,
predovšetkým v EAEVE a VetNEST-e.
2. Podieľať sa na riešení čo najväčšieho počtu grantov:
a) v národných grantových agentúrach (VEGA, Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Štátne
programy vedy a vývoja),
b) v európskych vedecko-výskumných a edukačných grantových agentúrach (6.RP, 7.RP,
Socrates/Erasmus, Leonardo da Vinci II),
c) na základe medzivládnych a medziuniverzitných bilaterálnych dohôd.
Pre realizáciu uvedených zámerov bude potrebné:
1. Využiť možnosti čerpania finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu a Štrukturálnych
fondov EÚ.
2. Aktívne využívať možnosti a nástroje VetNEST-u, predovšetkým pre:
a) zvýšenie mobility študentov a vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov (CEEPUS) v
rámci veterinárnych škôl združených vo VetNEST (Brno, Budapešť, Ljubljana, Košice, Viedeň,
Zagreb, Wroclaw),
b) bilaterálnu spoluprácu v rámci národných i medzinárodných grantových agentúr,
c) výmenu skúsenosti s kreditovým systémom štúdia.
3. Vytvárať predpoklady pre budovanie špičkových (servisných, centrálnych) laboratórií.
4. Aktívne vyhľadávať partnerov v zahraničí s podobným vedecko-výskumným zameraním.
5. Podieľať sa na spolufinancovaní zahraničných grantov.
6. Zvýšiť osobnú zodpovednosť vedúcich zamestnancov na všetkých úrovniach zodpovedných za
vedecko-výskumnú činnosť a ohodnotiť úspešných riešiteľov grantov.
7. Zvýšiť zodpovednosť tých, ktorí dosahujú slabé výsledky vo vedecko-výskumnej práci, resp. tých,
ktorí v primerane stanovenom období nedosiahli akademický titul „PhD.“
Pre zabezpečenie kvality publikovaných prác bude potrebné i naďalej zachovať:
1. Systém priameho odmeňovania tvorivých pracovníkov (ďalej len „TP“) za získaný počet bodov.
2. Finančné a morálne oceňovať TP za publikačnú aktivitu nad rámec, ktorý poskytuje „Bodové
hodnotenie TP“ cestou mimoriadnych odmien za edičnú činnosť a práce publikované v CC.
3. Finančnú „spoluúčasť“ UVL pri prezentácií výsledkov tvorivých pracovníkov na domácich
a zahraničných vedeckých a odborných podujatiach, uhrádzaní členských poplatkov
v spoločnostiach a poplatku pre publikovanie v CC, dofinancovanie projektov.
Za uvedeným účelom boli prehodnotené a vo VR UVL a AS UVL schválené nové „Kritéria bodového
hodnotenia TP na UVL v Košiciach“.
Pre prezentáciu výsledkov vedecko-výskumnej činnosti UVL v slovenskom i európskom prostredí
a posilnenie vedeckého povedomia v prostredí univerzity bude potrebné:
1. I naďalej vydávať vedecký časopis univerzity Folia Veterinaria.
2. Vydávať periodikum o významných projektoch a výsledkoch UVL vo forme „supplementu“ Folia
Veterinaria, ktoré bude zároveň plniť funkciu periodika typu „Research report“.
3. Aktívne využívať priestor webovej stránky univerzity.
4. Zlepšiť informovanosť tvorivých pracovníkov univerzity o výsledkoch zahraničných ciest. Je možné
uvažovať o celouniverzitných seminároch, alebo povinnom referovaní na katedre, resp. klinike za
účasti členov iných príbuzných pracovísk.
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I.

Doktorandský študijný program

V zhode s § 2 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon o VŠ“) zabezpečuje UVL študijný program 3. stupňa – doktorandský študijný
program. Akademický senát UVL dňa 23.9.2002 schválil vnútorný predpis o doktorandskom štúdiu
prihliadajúc na ustanovenia § 54 zákona o VŠ.
Doktorandský študijný program je zameraný na získavanie poznatkov založených na súčasnom stave
vedeckého poznania a predpokladá vlastný príspevok študenta k nemu v rámci akreditovaných
študijných programov v príslušných študijných odboroch.
Doktorandi na UVL v Košiciach boli už v šk. roku 2004/2005 prijímaní na novoakreditované študijné
programy (Tab. 9).
Tabuľka č. 9
Zoznam akreditovaných študijných programov
pre 3. stupeň vysokoškolského vzdelávania na Univerzite veterinárskeho lekárstva
v Košiciach v rámci schválenej Sústavy študijných odborov
Študijný odbor zo Sústavy študijných Študijný program akreditovaný na UVL:
odborov:
6.3.2 Hygiena potravín
1. Hygiena potravín
6.3.3 Veterinárna morfológia a fyziológia
2. Veterinárna morfológia a fyziológia
6.3.4 Vnútorné choroby zvierat
3. Vnútorné choroby prežúvavcov a
ošípaných
4. Vnútorné choroby koní, malých zvierat a
hydiny
6.3.5 Veterinárna chirurgia, ortopédia
5. Veterinárna chirurgia, ortopédia a
a röntgenológia
röntgenológia
6.3.6 Veterinárne pôrodníctvo a gynekológia
6. Veterinárne pôrodníctvo a gynekológia
6.3.7 Infekčné a parazitárne choroby zvierat
7. Infekčné choroby zvierat
8. Parazitárne choroby zvierat
6.3.9 Súdne a verejné veterinárske lekárstvo
9. Súdne a verejné veterinárske lekárstvo
6.3.10 Výživa zvierat a dietetika
10. Výživa zvierat a dietetika
6.3.11 Hygiena chovu zvierat a životné
11. Hygiena chovu zvierat a životné
prostredie
prostredie
4.2.7 Mikrobiológia
12. Mikrobiológia
4.2.15 Imunológia
13. Imunológia
4.11.22 Biochémia
14. Veterinárna biochémia
7.1.18 Toxikológia a 7.1.30 Farmakológia
15. Veterinárna toxikológia a farmakológia
UVL každoročne vypisuje témy dizertačných prác, o riešenie ktorých sa možno v rámci prijímacieho
konania uchádzať. Pre každú z vypísaných tém je určený školiteľ. Uchádzač o doktorandské štúdium sa
hlási o riešenie jednej z vypísaných tém. Počet prijatých uchádzačov o doktorandské štúdium môže byť
nižší ako je počet vypísaných tém, čo je podmienené záujmom o doktorandské štúdium a finančným
limitom pre poskytnutie štipendií.
UVL medzi vypísané témy dizertačných prác zaradí aj témy s menami školiteľov zadané externou
vzdelávacou inštitúciou s názvom zadávajúcej externej vzdelávacej inštitúcie. Externá vzdelávacia
inštitúcia môže zabezpečiť zverejnenie tém aj samostatne.
Prijímacou skúškou sa overuje schopnosť uchádzača o štúdium obligatórne, tak ako to predpokladá
ustanovenie §5 7 ods. 3 zákona o VŠ. Prijímacia skúška sa koná pred komisiou, v ktorej sú zastúpení
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členovia UVL a ak je záujem o riešenie témy dizertačnej práce vypísanej externou vzdelávacou
inštitúciou sú v prijímacej komisií zastúpení aj členovia určení riaditeľom externej vzdelávacej inštitúcie.
Členov prijímacej komisie z UVL určuje rektor. Prijímacia skúška po dohode UVL s externou
vzdelávacou inštitúciou sa môže uskutočniť na pôde externej vzdelávacej inštitúcie za účasti zástupcov
UVL. Minimálne štvorčlenná komisia tvorená predsedom a najmenej tromi členmi na verejnom zasadaní
zhodnotí výsledok prijímacieho pohovoru. Ak sa na prijímacom pohovore zúčastnia viacerí uchádzači o
doktorandské štúdium v tom istom odbore, prijímacia komisia určí poradie úspešnosti podľa výsledku
prijímacieho pohovoru. Pri určení poradia prijímacia komisia prihliada aj na rozsah odbornej publikačnej
činnosti, ako aj na dosiahnuté výsledky v súťažiach študentských vedeckých a odborných prác. O
výsledku prijímacieho pohovoru sa spíše zápisnica a návrhy na prijatie úspešných uchádzačov
doktorandského štúdia predloží prijímacia komisia rektorovi UVL. Rektor na návrh prijímacej komisie
rozhodne do ôsmich dní od prijímacieho pohovoru o prijatí alebo o neprijatí uchádzača.
Doktorandské štúdium končí obhajobou dizertačnej práce, ktorou doktorand preukazuje pripravenosť na
samostatnú vedeckú činnosť v oblasti výskumu, vývoja alebo teoretickej tvorivej činnosti. Absolventom
doktorandského štúdia sa udeľuje akademický titul doktor („philosophiae doctor”) v skratke „PhD.“
s právom uvádzať ho za menom.
Tabuľka č. 10
Počty doktorandov v internej a externej forme doktorandského štúdia v jednotlivých
študijných odboroch*
a študijných programoch** k 31.12.2005
Študijný odbor*
Študijný program**

Počet
doktorandov
slovenských
(interná
forma)
prostredia 4

Hygiena
a potravín
Hygiena potravín
Veterinárna morfológia
Veterinárna
morfológia a fyziológia
Veterinárna fyziológia
Vnútorné
choroby
zvierat a farmakológia
Vnútorné
choroby
prežúvavcov
a ošípaných
Vnútorné
choroby
koní, malých zvierat a
hydiny
Veterinárna chirurgia
Veterinárna chirurgia,
ortopédia
a
röntgenológia
Veterinárne
pôrodníctvo
a gynekológia

Počet
doktorandov
zahraničných
kultúrne dohody
(interná forma)
-

Počet
doktorandov
zahraničných samoplatci
(interná forma)
1

25

6
1
2

-

-

6
9
2

2
3

1
-

-

4
5

3

-

-

1

4

-

-

1

0
3

1
-

-

1
1

3

-

-

9
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Počet
doktorando
v externých

Infekčné
a invázne
choroby zvierat
Infekčné
choroby
zvierat
Parazitárne choroby
zvierat
Súdne
a
verejné
veterinárske lekárstvo
Výživa
zvierat
a
dietetika
Hygiena chovu zvierat
a životné prostredie
Mikrobiológia
Imunológia
Biochémia
Veterinárna biochémia
Veterinárna
toxikológia
a farmakológia
Spolu

1

-

-

7

5

-

-

2

2

-

-

0

2

-

-

1

1

-

-

1

6

-

-

5

3
2
0
2
3

-

-

10
1
2
1
2

58

2

1

96

*Doktorandské štúdium uskutočňované v súlade so Zákonom č.172/1990 Zb. o vysokých školách
v znení neskorších právnych predpisov.
**Novoakreditované študijné programy na ktoré sú doktorandi prijímaní od šk. roku 2004/2005.
K 31.12.2005 v internej forme doktorandského štúdia študovalo na UVL:
a) 58 doktorandov slovenských,
b) 2 doktorandi zahraniční v rámci kultúrnych dohôd a jeden zahraničný doktorand-samoplatca
v internej forme.
V externej forme doktorandského štúdia k 31.12.2005 študovalo na UVL 96 doktorandov (Tab. 10).
V období od 1.1.2005 do 31.12.2005 bolo na UVL obhájených 14 dizertačných prác, z toho 2 dizertačné
práce v internej a 12 dizertačných prác v externej forme doktorandského štúdia. Z uvedeného počtu
obhájených dizertačných prác, 8 prác pripadalo na pracovníkov UVL v externej forme, 1 práca na
pracovníka UVL v internej forme, 1 práca na zahraničného doktoranda v rámci kultúrnych dohôd
v internej forme a 4 práce boli obhájené zamestnancami iných pracovísk (Tab. 11).
Tabuľka č. 11
Počet obhájených dizertačných prác v internej a externej forme doktorandského štúdia
v období od 1.1.2005 do 31.12.2005
Študijný odbor

Počet
doktorandov
slovenských
(interná forma)

Počet doktorandov
zahraničných
kultúrne dohody
(interná forma)

Veterinárna
morfológia
Veterinárna

-

Počet
doktorandov
externých

-

Počet
doktorandov
zahraničných
samoplatci
(interná a externá
forma)
-

1

-

-

1

31

fyziológia
Veterinárna chirurgia
Veterinárne
pôrodníctvo
a gynekológia
Infekčné a invázne
choroby zvierat
Vnútorné
choroby
zvierat
a farmakológia
Hygiena prostredia
a potravín
Biochémia
Mikrobiológia
Spolu

-

-

-

2
0

-

-

-

2

-

-

-

0

1

1

-

5

1

1

-

0
1
12

Prioritou UVL v nastávajúcom období v oblasti doktorandského štúdia bude:
a) dosahovať čo najvyššie percento úspešne ukončených doktorandov v internej forme
doktorandského štúdia,
b) vytvárať podmienky, aby každý doktorand počas trvania štúdia stážoval aspoň 3 - 6 mesiacov na
zahraničnom pracovisku,
c) vytvárať pracovné možnosti pre úspešne ukončených doktorandov v internej forme doktorandského
štúdia na pracoviskách UVL.
d) Pre realizáciu uvedených zámerov bude potrebné „koncentrovať“ doktorandov do takých oblastí,
smerov, katedier, pracovísk a pracovných kolektívov, kde bude najvyšší predpoklad ich úspešného
ukončenia.
e) Predpoklady pre realizáciu uvedených zámerov sú následovné:
f) vypracovaný a v AS UVL dňa 23.9.2002 schválený vnútorný predpis UVL o doktorandskom štúdiu,
g) zavŕšená akreditácia všetkých navrhovaných študijných programov pre 3. (doktorandský) stupeň
vysokoškolského štúdia v súlade so zákonom o vysokých školách,
h) ročné hodnotenie doktorandov na úrovni univerzity,
i) vo VR UVL prijaté uznesenie, na základe ktorého podmienkou obhajoby dizertačnej práce je
publikačná činnosť doktoranda vo forme dvoch CC publikácii, v jednej ako prvý autor a v druhej ako
spoluautor.
Je však potrebné uviesť, že doktorandské štúdium je veľakrát iba dočasným a náhradným riešením
pre doktoranda, najmä pre ním hľadanú špecializáciu, alebo v dôsledku nedostatku pracovných miest
v určitej lokalite, kde sa chce absolvent pracovne usadiť. Navyše, zo strany potencionálnych
odberateľov nie je veľký záujem o absolventov s titulom „PhD“, pretože sa obávajú vysokých nárokov
na ich mzdové ohodnotenie.
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VI.

ROZVOJ UVL A UČELOVÉ ZARIADENIA
Systém financovania verejných vysokých škôl sa každoročne čiastočne mení
a podstatná časť dotácií je priamo úmerná nárastu počtu študentov v porovnaní s predchádzajúcim
školským rokom. Touto skutočnosťou sú výrazne zvýhodnené školy, ktoré vznikli v posledných rokoch
oproti klasickým vysokým školám. Univerzita veterinárskeho lekárstva podľa počtu študentov patrí
medzi malé školy, ale svojou rozlohou, počtom budov a účelovými zariadeniami, ktoré slúžia pre
pedagogickú a vedecko – výskumnú činnosť sa značne líši od niektorých iných škôl, hlavne z pohľadu
ekonomickej náročnosti. A práve ekonomická náročnosť je priamo úmerná profilu študenta
veterinárskeho lekárstva, kde sa vychádza z predpokladu získania fundovaných medicínskych
teoretických, ale hlavne praktických vedomostí a ich následného uplatnenia v praxi. Spomenuté
skutočnosti nie je možné zabezpečiť bez dostatočného množstva biologického materiálu, zvierat
a prístrojovej techniky. Náklady na získavanie zvierat pre pedagogické účely, ale aj vedecko výskumnú činnosť boli aj v uplynulom roku v plnej miere zabezpečované univerzitou, podobne ako ich
ustajnenie, kŕmenie a ošetrovanie, ktoré je ekonomicky náročné a nie je hradené z iného rezortu.
Individuálny prístup v pedagogickom procese je samozrejmosťou a súvisí jednak s bezpečnosťou pri
práci so zvieratami, ale hlavne s manuálnou zručnosťou odborných činností, čím stúpajú náklady na
počty učiteľov, ale aj obsluhujúci personál a tým nákladovosť na jedného študenta je ďaleko vyššia, ako
na porovnateľných školách. Toto sú skutočnosti, ktoré nie sú zohľadňované, alebo sú zohľadňované len
čiastočne, v dôsledku čoho škola pociťovala značný finančný deficit aj v uplynulom roku a o reálnych
rozvojových programoch je možné uvažovať len v teoretickej rovine.
Z pohľadu priorít, bolo v prvom rade treba zabezpečiť pedagogický proces tak, aby deficit
financií ho zasiahol čo najmenej. Podstatná časť finančných prostriedkov z Ministerstva školstva je
vynakladaná na energie, ktorej ceny každoročne narastajú, žiaľ táto skutočnosť je len čiastočne
zohľadnená vo financiách, podobne ako inflácia a preto už v predchádzajúcich rokoch, ale aj v roku
2005 sa pristúpilo k šetreniu energie až pod únosnú mieru inštalovaním elektromerov a vodomerov na
jednotlivých pracoviskách univerzity a tiež bola dokončená prestavba kotolne, čím sa ušetrili značné
finančné prostriedky. Odber vody z vlastných studní, navŕtaných v areáli školy, bol v roku 2005 plne
využívaný, čím sa ušetrili značné finančné prostriedky.
Kompletná vnútorná rekonštrukcia a prestavba Kliniky vnútorných chorôb koní, hydiny a malých
zvierat v pavilóne č. 26 bola dokončená už v roku 2004. V roku 2005 na tomto pavilóne boli dokončené
práce na vonkajších priestoroch a dokončilo sa zateplenie strešného plášťa, rekonštrukcia podkrovia na
účely prechodného ubytovania, výmena výplni otvorov v obvodovom plášti, zateplenie obvodového
plášťa a sprístupnenie vchodu do pavilónu pre ťažko telesne postihnutých, ďalej bola dokončená
rekonštrukcia ústredného vykurovania, elektroinštalácie a doplnenie vzduchotechniky. Tým bola
ukončená kompletná rekonštrukcia pavilónu č. 26, ktorá je potvrdená kolaudačným rozhodnutím.
V auguste r. 2005 bola započatá rekonštrukcia strechy pavilónu č. 6, kde sa realizovalo
zateplenie strešného plášťa, úprava podkrovia a vytvorenie novej cvičebne. V januári 2005 boli
dokončené stavebné práce na rekonštrukcii odovzdávacej stanice na plynovú kotolňu, kde predmetom
bolo osadenie pôvodnej výmenníkovej stanice plynovými kotlami. V novembri 2005 boli dokončené
práce na prípojke rozvodu ústredného kúrenia a plynu pre kogeneračnú jednotku a spustená skúšobná
prevádzka.
Stavebná údržba realizovaná v roku 2005 bola zameraná na nevyhnutné opravy na jednotlivých
pracoviskách školy v nasledujúcom rozsahu: opravy zatekajúcich striech, opravy omietok, priestorové
úpravy, opravy vodovodných potrubí, výmeny ventilov, opravy kanalizácie, výmeny tečúcich radiátorov,
hygienické nátery, zriadenie skladu jedov, depozitných skladov pre UVIK, zriadenie archívu a úprava
priestorov na študijnom oddelení. Celková suma na vynaloženú stavebnú údržbu predstavovala 4 022
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843,- Sk. Existujúce priestory v areáli UVL by si žiadali ďaleko väčšiu pozornosť z pohľadu
prevádzkovej údržby, žiaľ momentálna finančná situácia to nedovoľuje.
V roku 2005 po iniciatíve a diskusiách na klinických pracoviskách UVL, Klinickej rade UVL,
Vedení UVL, Kolégiu rektora a AS UVL došlo ku konsenzu, že pre lepšie zabezpečenie klinickej výučby
a veterinárnej služby širokej verejnosti je nutné perspektívne budovať Univerzitnú veterinárnu
nemocnicu UVL, n.o. (UVN).
V zmysle tohto konsenzu bolo rozhodnuté o prepracovaní plánov na rekonštrukciu ustajňovacích
priestorov pre pacientov a vlastných zvierat potrebných pre výučbu na jednotlivých klinikách. Pri
rekonštrukcii sa počíta s objektom pre chirurgiu malých zvierat.
V rámci prezentácie UVL je potrebne zdôrazniť, že bola veľmi dobrá spolupráca s profesne
blízkymi podnikmi a inštitúciami, spolupráca našich učiteľov a vedeckých pracovníkov v rôznych
výboroch a komisiách doma aj v zahraničí. Je potrebné vyzdvihnúť veľmi úzku spoluprácu medzi
Štátnou veterinárnou a potravinovou správou a UVL na poli odbornom, ale aj smerom k legislatívnym
náležitostiam. Podobne je to aj s Komorou veterinárnych lekárov SR. Tieto skutočnosti majú podstatný
význam pri vzájomnom prenose informácií, ale aj pri ďalších vzájomných aktivitách, ako sú odborne
semináre, školenia a praxe našich študentov.

ÚČELOVÉ ZARIADENIA
1. Školský poľnohospodársky podnik, n.o. Zemplínska Teplica (ŠPP)
2. Agropodnik SLAMOZ, s.r.o. Zemplínska Teplica (Agropodnik)
ŠPP n.o. je samostatná organizačná jednotka s právnou subjektivitou , ktorej zriaďovateľom je
UVL v Košiciach. Dotačným príspevkom je ŠPP napojený na rozpočet UVL. ŠPP hospodári
s nehnuteľným a hnuteľným majetkom, ktorý UVL nadobudla prechodom majetku štátu do majetku
verejnej vysokej školy, v zmysle § 12, ods. 1 zák. č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách. Hlavným
poslaním ŠPP je vytvoriť podmienky pre praktickú výučbu študentov UVL, ako aj pre vedecko –
výskumnú činnosť priamo na majetku, ako aj poskytovať zvieratá pre potreby hlavne klinických
pracovísk, ale aj ostatných katedier na UVL. Súčasne zabezpečuje krmivá, ale aj ďalšie materiálové
potreby.
Agropodnik s.r.o. v Zemplínskej Teplici bol vytvorený stopercentnou účasťou UVL v Košiciach,
predovšetkým pre oficiálnu prepojenosť na poľnohospodárske štruktúry Ministerstva pôdohospodárstva
SR. Agropodnik obhospodaruje celý pôdny fond v požadovanej výrobnej štruktúre, ktorá zohľadňuje
potreby ŠPP a UVL. Celý pôdny fond je prenajatý prevažnou väčšinou od súkromných osôb, menšia
časť od Slovenského pozemkového fondu a cirkvi.
V posledných rokoch výrazne klesli dotácie, ktoré majú vykrývať straty na úžitkovosti zvierat
spôsobené činnosťou študentov na praktickej výučbe. Aj napriek tomu dosahované hospodárske
výsledky sú vyššie ako je slovenský priemer. Len veľmi ťažko sa dosahuje vyrovnaná bilancia
hospodárenia v podmienkach, keď ceny poľnohospodárskych strojov, nafty, chemikálii alebo
stavebného materiálu, ale aj genetického fondu zvierat neustále rastú rýchlejšie , ako výkupné ceny
poľnohospodárskych produktov. Správa v hospodárení ŠPP sa každoročne po uzavretí hospodárskeho
roka vypracováva samostatne. V tejto správe sú predkladané len vybrané produkčné ukazovatele
živočíšnej a rastlinnej výroby, dosiahnuté v roku 2005 a niektoré investície.
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Živočíšna výroba
UKAZOVATEĽ

MJ

ŠPP

SLAMOZ

SPOLU

Dojivosť
Náklady
Prírastky výkrmu HD
Ošípané výkrmu
Odstav na prasnicu

l/ks
Sk/l
kg/kD
kg/kD
ks/rok

7 234
9,81
0,887
0,645
18,21

6 008
9,54
1,098
0,702
17,55

6 358
9,60
1,090
0,699
17,9

Rastlinná výroba
PLODINA

ÚRODA V t/ha

Pšenica ozimná

5,01
4,65
3,38
2,98
1,00
9,82

Jačmeň ozimný
Kukurica zrno
Repka ozimná
Slnečnica
Kukurica siláž

V roku 2005 bola do obnovy majetku preinvestovaná suma 37 326 tis. Sk, ktorá smerovala
hlavne na nákup poľnohospodárskej techniky. Podstatná časť tejto sumy bola financovaná príspevkom
z podporných programov EÚ.

DRUH INVESTÍCIE
Poľnohospodárske stroje
Poľnohospodárske zariadenia
Technické zariadenia
Rekonštrukcia stavieb – silážny žľab
Ostatné

SUMA V tis. Sk
12 890
16 878
2 862
4 363
332
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V roku 2006 sa plánuje realizácia ďalších investícií do rekonštrukcie ustajňovacích priestorov
ošípaných ( matečník ) a hovädzieho dobytka ( teľatá ) v objeme 7 700 tis. Sk a do rekonštrukcie
objektov na skladovanie organických hnojív 4 000 tis. Sk.
Tiež bude potrebne zamerať sa na rekonštrukciu a opravy internátu, hlavne strechy, ale aj samotných
ubytovacích priestorov a na generálnu opravu a prestavbu kotolne.
Experimentálne výskumné stredisko v Zemplínskej Teplici je prevádzkované v útlmovom režime
prostredníctvom Školského poľnohospodárskeho podniku s minimálnym počtom pracovníkov strážnikov a priestory sú čiastočne využívané pre ŠPP, pedagogický proces a mala časť je v režime
prenájmu.
3. ŠTUDENTSÝ DOMOV A JEDÁLEŇ UVL, PODHRADOVÁ 11, KOŠICE
V roku 2005 zabezpečovalo chod činnosti Študentského domova a jedálne 41,5 pracovníkov
z čoho v ŠD bolo 32,5 pracovníka a v ŠJ 9 pracovníkov.
Oproti roku 2004 pracovalo v ŠD o 1,5 pracovníka menej , nakoľko funkcia technicko – hospodárske
práce / sekretariát riaditeľa/ bola v roku 2005 dlhodobo neobsadená.
Hlavnou činnosťou ŠDaJ UVL bolo zabezpečenie vhodných ubytovacích a stravovacích
podmienok pre študentov ako aj zabezpečenie stravovania pre zamestnancov UVL. V hodnotenom
období boli v Študentskom domove ubytovaní väčšinou študenti UVL, študenti z ostatných univerzít
tvorili mizivé percento ubytovaných. Títo študenti prišli na ubytovanie do ŠD až v letnom semestri
akademického roka 2004/2005, po skončení štúdia, prerušení štúdia, respektívne odchodu na
zahraničnú stáž študentov UVL.
V roku 2005 bola obsadená plná kapacita ŠD to znamená ,že popri slovenských študentoch
/ktorých bolo v ŠD v priemere 660 ubytovaných /, boli v ŠD ubytovaní študenti ZAŠ. Tak ako po minulé
roky, tak aj v roku 2005 obsadenosť ŠD bola nerovnomerná, v zimnom semestri bol vyšší počet
ubytovaných ako v letnom a to už zo spomínaných dôvodov, ukončenia štúdia, prerušenia štúdia,
pobytu v zahraničí a pod.
Hospodárenie študentskej jedálne sa oproti roku 2004 výrazne zlepšilo, čoho výsledkom je
vyrovnané hospodárenie s miernym ziskom vo výške 25.000,- Sk. Stratové hospodárenie z roku 2004
sa nám podarilo eliminovať najmä zvýšením produktivity / oproti roku 2004 o l,5 pracovníka menej /,
úpravou cien jedál zodpovedajúcou skutočným nákladom.
Žiaľ ani v roku 2005 sa nám nepodarilo zvýšiť počet stravníkov, a to aj napriek tomu, že sa podarilo
zvýšiť počet podaných študentských jedál o 9 477 porcií, no na strane druhej, zaznamenali sme pokles
podaných jedál u zamestnancov. Jednou z príčin poklesu zamestnaneckých jedál je to, že v roku 2005
bola cena jedla oproti roku 2004 zvýšená o cca 6,- Sk na jedno hlavné jedlo.
V roku 2005 boli finančné výdavky Študentského domova vykryté zo štyroch zdrojov a to :
z dotácie Ministerstva školstva SR, poplatkov ubytovaných študentov, podnikateľskej činnosti
a z darovaných zdrojov. Aj napriek zvýšeniu cien vodného a stočného v roku 2005 sme nepristúpili
k zvýšeniu poplatkov za ubytovanie, tie ostali na rovnakej úrovni ako v roku 2004 t.j. 1 100,- Sk/
mesiac.
Dotácia z MŠ SR bola v roku 2005 vo výške 3 195 000,- Sk čo je približne na rovnakej
úrovni ako v roku 2004. Vlastné príjmy boli vo výške 7 555 115,- Sk z toho príjmy za ubytovanie činili
6 924 353,– Sk a ostatné príjmy 630 762,- SK. V podnikateľskej oblasti sa v roku 2005 zvýšil obrat
oproti roku 2004 z 1 336 781,- Sk na 1 846 536,- Sk a z darovacieho účtu bolo na vylepšenie
ubytovania a stravovania použitých 455 584,- Sk.
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V roku 2005 sa nám podarilo zrealizovať nevyhnutné opravy a to najmä opravy cca 60 %
strešných krytín , ktoré boli v havarijnom stave, zároveň sme vymenili 36 okien ,ktoré boli v havarijnom
stave a popri tom sa zabezpečili bežné údržby a opravy ako je nevyhnutné maľovanie izieb po
študentoch 6 ročníkov , opravy vodovodných potrubí a elektroinštalácií.
Z darovaných finančných prostriedkov sme zabezpečili doplnenie inventára na izbách študentov
/ chladničky, válendy, postelné prádlo / a pod.
4. ÚČELOVÉ ZARIADENIE ROZHANOVCE
Účelové zariadenie pre chov rýb, včiel a zveri poskytuje priestory pre pedagogickú činnosť
najmä v oblasti chovu a chorôb poľovných druhov zveri, rýb a včiel, ale tiež slúži ako vedecko výskumná základňa. V rámci pedagogického procesu sa tu realizuje výučba týchto disciplín:
Poľovníctvo, Chov a choroby zveri, Chov rýb a včiel, ale aj ďalších disciplín, ktoré využívajú ponúkané
možnosti. Sú tu vybudované priestory pre experimenty a v spolupráci s blízkymi inštitúciami sa tu
vykonáva testovanie liečiv, chemických prípravkov, hlavne na ochranu rastlín a pod. V spolupráci
s ochranou prírody je vybudovaná záchranná a rehabilitačná stanica prvej pomoci pre chránené druhy
živočíchov, kde je poskytovaná všestranná odborná pomoc. Vo farmovom chove bažantov má
zariadenie vysokú odbornú úroveň v oblasti technológie chovu. Zabezpečuje produkciu bažantích
kurčiat a odchov dospelých bažantov a jarabice poľnej. Vo zverníku je chovaná hlavne danielia
a muflónia zver. Toto účelové zariadenie, podobne ako v predchádzajúcich rokoch je z časti
prevádzkované v režime hospodárskej činnosti.
5. JAZDECKÝ AREÁL A JAZDECKÝ ODDIEL
Jazdecký areál UVL (JA), ako účelové zariadenie UVL vytvára požadovaný priestor pre
praktickú pedagogickú činnosť, dáva priestor pre vedecký výskum, ale najmä pre športovo spoločenské
vyžitie našich študentov, zamestnancov a mládeže z Košíc a blízkeho okolia.
Pretože náklady na
prevádzku a rozvoj JA presahujú možnosti UVL, je JA prevádzkovaný formou prenájmu.
Mimo športovej činnosti priestory jazdeckého areálu v prvom rade slúžia pre pedagogický
proces. V uplynulom roku sa tu vykonávali praktické cvičenia zo Zoohygieny, Zootechniky,
Epizootológia, z Chovu a chorôb koní, ako aj z nepovinného predmetu Jazda na koni. Veľkej obľube sa
teší aj hipoterapia.
Z pohľadu športovej činnosti – Jazdecký oddiel zorganizoval 1x voltížne
preteky a 4x skokové preteky, z toho 2x s celoslovenskou pôsobnosťou. Výkonnosť hlavne voltížnych
jazdcov je na vysokej úrovni. Zúčastnili sa na 4 kvalifikačných pretekoch CVI, kde sa umiestňovali na
prvých troch miestach a na M – SR, kde naše pretekárky J. Fodorová a P. Semanová obsadili 1. a 2.
miesto a družstvo juniorov 1. miesto.

Výsledky ME Brescia, Taliansko:
13. miesto: J. Fodorová
25. miesto: V. Sabolová
32. miesto: P. Semanová
Výsledky ME Brescia, Taliansko – juniori:
4. miesto: Slovensko ( Slávia UVL Košice )
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6. TELOVÝCHOVNA JEDNOTA SLÁVIA UVL
Väčšina oddielov telovýchovnej jednoty Slávia UVL pôsobí na regionálnej úrovni v dôsledku
nedostatku finančných prostriedkov, čo sa zvlášť nepriaznivo odzrkadľuje v kolektívnych športoch , kde
sú náklady hlavne na cestovanie a ošatenie značne vysoké.
Výnimočné výsledky dosahuje kulturistický oddiel „Veterinary Body building“, v ktorom sú, alebo
boli viacerí majstri sveta a Európy.
Na tituloch majstrov sveta a Európy mimo samotných pretekárov má najväčšiu zásluhu reprezentačný
tréner MVDr. Milan Čížek, PhD.

Dosiahnuté výsledky za rok 2005
Majstrovstvá Slovenska:
1. miesto: Katarína Verbovská – fitnes
2. miesto: Natália Lenártová – fitnes
Majstrovstvá Európy:
1. miesto: Natália Lenártová – fitnes
1. miesto: Katarína Verbovská – fitnes
Majstrovstvá sveta:
1. miesto: Katarína Verbovská – fitnes
1. miesto: Andrej Mozoláni – športová kulturistika
4. miesto: Natália Lenártová – fitnes

VII

SAMOSTATNÉ PRACOVISKÁ UVL
1. ÚSTAV VEDECKÝCH INFORMÁCIÍ A KNIŽNICA UNIVERZITY VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA
(UVIK)
Ústav vedeckých informácií a knižnica Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach je
jediná špecifická knižnica veterinárskeho zamerania na Slovensku, ktorá poskytuje špecializované
informácie vedecko-pedagogickým pracovníkom a študentom univerzity. Vzhľadom na jedinečnosť
svojho zamerania poskytuje ÚVIK informácie a služby veterinárnym lekárom v pôsobnosti celej
republiky a doplnkové informácie pracoviskám biomedicínskeho zamerania.
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Súčasťou Ústavu vedeckých informácií a knižnice je aj kancelária SOCRATES/ERASMUS.
Ústav vedeckých informácií a knižnica je priamo riadená prorektorom univerzity, jej úlohy
a poslanie vyplývajú zo Štatútu univerzity a následne z Organizačného poriadku pracoviska.
Aktuálne informácie o Ústave vedeckých informácií a knižnici je možné získať na domovskej
stránke knižnice, ktorá je priebežne doplňovaná na adrese http://www.uvm.sk/kniznica/
Ústav vedeckých informácií a knižnica disponuje pridelenými prostriedkami na zakúpenie časopisov,
kníh a na prevádzku knižnice. Tieto prostriedky sú čerpané z prostriedkov celouniverzitných. Mzdové
prostriedky Ústavu vedeckých informácií a knižnice sú čerpané taktiež z celouniverzitného rozpočtu.
Knižničná činnosť sa na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach realizuje jednak
centrálne v hlavnej knižnici – v Ústave vedeckých informácií a knižnici (ÚVIK) a jednak čiastkovo v tzv.
pomocných knižniciach jednotlivých katedier, kliník, ústavov a oddelení.
Hlavnou knižnicou Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach je Ústav vedeckých informácií
a knižnica.
Štruktúra Ústavu vedeckých informácií a knižnice
Ústav vedeckých informácií a knižnica je štruktúrovaný podľa typu poskytovaných služieb
(zdrojov) na:
a) Oddelenie informačné, ktoré má úsek pre:
 Rešeršnú činnosť
 Citačnú analýzu
 Medziknižničnú a medzinárodnu medziknižničnú výpožičnú službu (MVS a MMVS),
 Časopiseckú činnosť a
 Ekonomickú činnosť
b) Oddelenie budovania a doplňovania fondov, ktoré má nasledovné úseky:
 Akvizícia
 Výpožičný proces
 Študovne odbornej literatúry a počítačovú miestnosť
 Predajňa študijnej literatúry.
Ústav vedeckých informácií a knižnica poskytuje knižnično-informačné služby formou
výpožičiek študijnej periodickej a neperiodickej literatúry na absenčné a prezenčné štúdium. Pre svojich
užívateľov poskytuje medziknižničnú a medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu, vypracováva
rešerše z databáz dostupných na internete a CD nosičoch, taktiež je spracovávaná citačná analýza.
K dispozícii sú reprografické prístroje.
Ústav vedeckých informácií a knižnica na základe Dohody o spolupráci medzi univerzitou
a národným strediskom Ústavu vedecko-technických informácii a prognóz v Nitre prispieva imputom do
databáz AGRIS/CARIS/Fao. Cieľom dohody je zabezpečiť výmenu informácií o prebiehajúcich, alebo
práve dokončených výskumných projektoch na univerzite s participujúcimi organizáciami a informovanie
o publikačnej činnosti vedecko-pedagogických pracovníkov v časopise Folia Veterinaria.
Ústav vedeckých informácií a knižnica poskytuje ďalej konzultačné služby, vyhľadávanie plných
textov článkov z voľne prístupných titulov periodík na Internete, na požiadanie zaškolenie vedeckopedagogických pracovníkov, ako aj študentov univerzity na prácu s databázami, vypracovanie
celoživotnej citovanosti autorov (habilitačné a inauguračné práce, granty, a pod.), semináre a školenia
pre študentov a vedecko-pedagogických pracovníkov v Počítačovej cvičebni (školenia sú zamerané na
prácu s databázami na CD nosičoch, Internete a prácu s voľne prístupnými informáciami).
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Informačné oddelenie
Zabezpečuje retrospektívne a priebežné rešerše a referenčné služby, spracováva citačnú
analýzu z vlastných a externých zdrojov, poskytuje konzultačné služby. Počet vypracovaných rešerší
má napriek internetizácii stále stúpajúcu tendenciu.
Využili sme možnosť získať inštitucionálne členstvo v priebehu jedného roka (do apríla 2005)
v BioMed Central a tým i prístup do plnotextových titulov v biomedicínskych časopisoch s možnosťou
publikovania v online časopisoch.
Získali sme možnosť vstupu do Lund University Libraries, ktorá v spolupráci so sponzormi Open
Society Institute umožňuje vstup do plných textov 46 000 článkov z 270 časopisov (z celkového počtu 1
100 recenzovaných – peer-reviewe časopisov) s otvoreným prístupom.
Oddelenie medziknižničnej a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby
Naďalej klesá domáca aj medzinárodná výmena dokumentov. Pokles bol spôsobený
nedostatkom finančných prostriedkov zo strany knižnice, ako aj zo strany domácich výmenných
partnerov.
Časopisecké oddelenie
Počet odoberaných periodík predstavuje spolu 134 titulov. Časopisy sú adekvátne zamerané
na oblasť veterinárnej medicíny, vrátane hygieny potravín. Naďalej stúpajúce ceny domácich
a zahraničných časopisov a tiež poplatky na poštovné sú limitujúcim faktorom pri akvizícii.
Doplňovanie knižničného fondu
Fond knižnice dosahuje 99 302 knižničných jednotiek. Je relatívne dobre vybavený
zahraničnými publikáciami v jazyku anglickom (učebnice) sústredenými v Anglickej študovni. Napriek
uvedenej skutočnosti za posledný rok pri ročnom prírastku 208 dokumentov nezaznamenal nárast.
Z uvedeného dôvodu Vedenie univerzity na riešenie tejto problematiky prijalo príslušné opatrenia.
Výpožičovňa, spracovávanie fondu
V roku 2005 naďalej prebiehalo spracovávanie fondu automatizovaným systémom RAPID
LIBRARY. Využívaním automatizovaného systému je dodržiavaná doba vypožičania a návratnosti
dokumentov (150 dní/semester), čo zvýšilo počet návratnosti a výpožičiek.
Otváracie hodiny sú v súlade s požiadavkami užívateľov a počas semestra sú nad rámec
pracovnej doby zamestnancov knižnice.
Študovne odbornej literatúry
Kapacita miest na štúdium, vzhľadom na počet študentov je postačujúca. V oblasti rozvoja
Ústavu vedeckých informácií a knižnice je zvýšenie počtu PC prístupných na internet v jeho
študovniach a počítačovej cvičebni jednou z prioritných oblastí.
Je potrebné uviesť, že študenti dávajú prednosť štúdiu na študentských domovoch, ktoré sú od
univerzity vzdialené cca 300 m, kde navyše každý študent má možnosť pripojenia sa na Internet priamo
z izby.
Edičná a vydavateľská činnosť
Edičný plán, v ktorom sa zohľadňuje aktuálna potreba študijnej literatúry, sa vypracováva na
kalendárny rok. Na základe výberu Edičnou a vydavateľskou komisiou a schválením vo Vedení
univerzity s prihliadnutím na pridelené finančné prostriedky sa realizuje vydanie jednotlivých učebných
textov v jazyku slovenskom a jazyku anglickom.
Ceny učebníc a učebných textov schvaľuje Vedenie univerzity a sú stanovené v Cenníku
univerzity. Predajňa ponúka možnosť predaja študijnej literatúry aj na dobierkovú službu v rámci
Slovenskej, ale aj Českej republiky.
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Predajňa študijnej literatúry
Predajňa študijnej literatúry je súčasťou Ústavu vedeckých informácii a knižnice. Ponúka na
predaj vedecko-pedagogickým pracovníkom, študentom a veterinárnym lekárom v praxi študijnú
a odbornú literatúru. Je jedinou predajňou svojho druhu na Slovensku.
Študenti UVL majú možnosť zakúpiť si študijnú literatúru, každý deň v priebehu celého roka
(okrem čerpania dovolenky – kedy je predajňa zatvorená).
Okrem študijnej literatúry si študenti v predajni študijnej literatúry môžu zakúpiť odborné
veterinárske časopisy, ktoré k štúdiu doporučujú vysokoškolskí pedagógovia univerzity.
Predajňa študijnej literatúry je zároveň i pracoviskom pre Národnú agentúru ISBN v SR.
Zabezpečuje vydanie ISBN pre celú edičnú a vydavateľskú činnosť univerzity, vrátane zasielania
povinných výtlačkov v zmysle zákona o knižniciach č. 182/2000 Z. z..
Komplexné hodnotenie tvorivých pracovníkov univerzity, akreditácia a evalvácia univerzity
Zákon o knižniciach z roku 2002 stanovuje akademickým knižniciam spracovávať a archivovať
podklady potrebné pre akreditáciu a evalváciu vysokých škôl a univerzít. Nakoľko Ústav vedeckých
informácií a knižnica je akademickou knižnicou, je zároveň aj pracoviskom bibliografickej registrácie
publikačnej a prednáškovej činnosti akademických pracovníkov univerzity. Z uvedeného dôvodu
každoročne spracováva materiály pre hodnotenie univerzity Akreditačnou komisiou SR. Zároveň pre
internú potrebu univerzity spracováva podklady pre hodnotenie akademických pracovníkov univerzity.
Súčasne je spracovávaná citačná analýza z databázy WOS (Web of Sciences) a citačná analýza
z materiálov mimo SCI (Science Citation Index). Perspektívou je sprístupnenie publikačnej činnosti
každého akademického pracovníka univerzity na Internete prechodom na nový operačný systém
Advance Rapid Library
Stredne a dlhodobým zámerom koncepcie rozvoja univerzity je aj budovanie modernej virtuálnej
knižnice, ktorá bude schopná plniť nielen klasické knihovnícke služby, ale zároveň umožní svojim
užívateľom využívať virtuálny svet informácií.
Počet miest pre študentov
Ústav vedeckých informácií a knižnica má 43 miest pre študentov na štúdium, 6 PC
s prístupom na Internet v študovni a 14 miest v Počítačovej učebni s prístupom na Internet.
Pre neveľkú vzdialenosť univerzity od študentských domovov (cca 300 m), študenti i v čase svojich
prestávok medzi praktickými cvičeniami alebo prednáškami veľakrát uprednostňujú štúdium na
študentských domovoch.
Univerzita zároveň zabezpečila dostupnosť študentov na Internet optickým prepojením študentských
domovov. V dvoch počítačových miestnostiach na študentských domovoch je prístupných celkove 8 PC.
PC sú v počítačových miestnostiach napojené na Internet s neobmedzeným prístupom. Navyše,
internetové pripojenie je možné na oboch študentských domovoch z každej izby študenta, čím má
študent neobmedzený prístup na Internet.
Študenti zapojení do študentskej vedeckej a odbornej činnosti, ako aj študenti pracujúci na svojich
diplomových prácach majú možnosť využívať PC príslušného pracoviska (katedry, kliniky, ústavu,
oddelenia).
Počet položiek požičaných študentmi za akademický rok
Za akademický rok je študentmi vypožičaných priemerne 12 000 položiek, čo zahŕňa absenčnú
a prezenčnú výpožičku.
Systém vyhľadávania dokumentov pomocou PC prístupný pre študentov
Univerzita od roku 2001 používa systém RAPID LIBRARY typu Štandard 10, užívateľskú
sieťovú verziu, zahŕňajúcu poskytovanie služieb súvisiacich s údržbou informačného systému pre
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zabezpečenie knižnično-informačných činností, poskytovanie nových a vylepšených služieb
používateľom, poradenskú činnosť zahrňujúcu poskytovanie informácií o jeho účelnom využívaní
a servisnú podporu.
Do konca roku 2005 boli sprístupnené dáta katalógu používateľa (univerzity) cez www
rozhranie. Pre tento účel poskytne sw riešenie-modul IPAC-ARL, ako aj možnosť využívania dátového
priestoru na servri výrobcu, kde bude sw produkt inštalovaný. Univerzita, ako používateľ systému tak
získava možnosť sprístupniť svoje dáta v prostredí Internetu. Softvérový produkt IPAC-ARL ostáva
vlastníctvom výrobcu systému s tým, že univerzita ako používateľ ho smie užívať len k uvedenému
účelu (sprístupneniu dát v katalógu systému RAPID LIBRARY) a to na hardvéri výrobcu systému.
Systém bol zakúpený z finančných prostriedkov projektu TEMPUS
a od jeho zakúpenia
v r.2001 funguje na báze mesačného paušálneho poplatku, v zmysle uzavretej obchodnej zmluvy.
Všetky požiadavky študentov sú doposiaľ riešené individuálne, prostredníctvom pracovníčok
knižnice, ktoré požadovaný dokument vyhľadajú.
Audiovizuálna študovňa
Súčasťou služieb poskytovaných Ústavom vedeckých informácií a knižnicou je aj poskytovanie
audiovizuálnych služieb. Jedna zo študovní Ústavu vedeckých informácií a knižnice slúži pre potreby
audiovizuálnych služieb. K dispozícii je televízny prijímač a videorekordér. Prístup do audiovizuálnej
študovne Ústavu vedeckých informácií a knižnice je po dohode s povereným pracovníkom knižnice
v čase otváracích hodín knižnice. V Ústave vedeckých informácií a knižnice mimo zoznamu vlastných
videozáznamov je prístupný taktiež Zoznam audiovizuálnych programov jednotlivých pracovísk
univerzity (katedier, kliník, ústavov, oddelení).
Videokonferenčná miestnosť
Videokonferenčná miestnosť je zatiaľ provizórne zriadená v Počítačovej cvičebni Ústavu
vedeckých informácii a knižnice z centrálnych projektov Ministerstva školstva SR ,,WEB orientovaná
videokonferenčná technológia pre akademické Slovensko“ a „Integrované univerzitné vzdelávanie“, do
ktorých sa univerzita zapojila v roku 2004.
Súčasné vybavenie videokonferenčnej miestnosti univerzity (pre cca 20 poslucháčov): PC so
softwérovým vybavením, mix VRVS (Virtual Room Videoconference System), bezdrôtový mikrofón pre
prednášajúceho, bezdrôtový mikrofón pre diskusiu, reproduktor, diaľkovo ovládaná kamera (snímanie
prednášajúceho alebo tabule), dokumentačná Sony kamera, stropná analogová kamera,
videokonferenčný set – 3-krát, projektor.
Snahou univerzity je transformácia na virtuálnu spoluprácu (obrazom a zvukom) s pracoviskami
univerzitného či vedeckého typu (bez ohľadu na to, kde fyzicky pôsobia) prostredníctvom VRVS.
Univerzita bola napojená na VRVS videokonferenčnou infra-štruktúrou implementovanú v prostredí
SANET.
Na úrovni katedier, kliník, ústavov a oddelení sú audiovizuálne programy dostupné na
videokazetách alebo CD nosičoch. Tieto programy sú využívané v priamej výučbe jednotlivých
predmetov, prípadne je ich možné po dohode premietať i mimo priamej výučby v učebniach jednotlivých
pracovísk univerzity, resp. v audiovizuálnej študovni Ústavu vedeckých informácií a knižnice.
Kancelária SOCRATES/ERASMUS
Súčasťou Ústavu vedeckých informácií a knižnice je aj kancelária SOCRATES/ERASMUS.
Program Socrates/Erasmus je dôležitým európskym programom v rámci vysokoškolského vzdelávania
a umožňuje študentom zoznámiť sa s rôznymi systémami veterinárskeho vzdelávania v rámci Európy.
Cieľová skupina:
a) študenti, vrátane študentov v 3. stupni vysokoškolského vzdelávania (PhD študenti),
b) vysokoškolskí pedagógovia.

42

Tab. 1
Štatistika
študentských
SOCRATES/ERASMUS
Akademický
rok
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
Spolu

a pedagogických

mobilít

Výmenné pobyty učiteľov a študentov
Učitelia
Študenti
Vysielaní Prijímaní Vysielaní Prijímaní
2
2
1
8
5
1
12
6
2
1
13
5
1
19
7
3
17
10
2
23
13
11
94
46

v rámci

programu

Financovanie (v €)
Študenti
Učitelia
Socrates Phare
4 000
18 524
4 902
1 568
18 780
9 504
1 000
17 000
1 834
1 000
21 000
500
17 586
1 472
38 384
1 527
135 274 16 240
7 067

Študenti majú možnosť získať grant na študijný pobyt v účastníckej krajine po dobu 3 – 10
mesiacov. Vysokoškolskí pedagógovia sa zapájajú do grantov výmenou pedagógov, spoločnej prípravy
učebných programov, prípravy intenzívnych programov a tematických sietí. Univerzita veterinárskeho
lekárstva v Košiciach v rámci tohto programu na roky 1998 – 2007 podpísala bilaterálne dohody
s veterinárnymi univerzitami vo Fínsku, Rakúsku, Nemecku, Taliansku, Belgicku, Francúzku, Španielsku
a Portugalsku a je tendencia každoročne rozširovať spektrum spolupracujúcich veterinárskych
vzdelávacích inštitúcií za účelom výmeny študentov a učiteľov (Grécko, Turecko).
Z uvedených údajov je vidieť, že rastie počet vysielaných, ale aj prijímaných študentov
a učiteľov v rámci programu SOCRATES/ERASMUS.
Pomocné knižnice univerzity
Univerzita má 32 pomocných knižníc, ktoré sú knižnicami pôsobiacimi na jednotlivých
katedrách, klinikách, ústavoch a oddeleniach univerzity. Pomocné knižnice sprístupňujú odbornú knižnú
literatúru špecifickú pre dané pracovisko a sú riadené metodickými pokynmi riaditeľky Ústavu
vedeckých informácií a knižnice.
Za vedenie a ochranu primárneho fondu pomocnej knižnice zodpovedá pracovník pomocnej
knižnice poverený vedúcim príslušného pracoviska. Súčasťou pracovných povinností pracovníka
pomocnej knižnice je aj sprístupňovanie knižničného fondu pracovníkom vlastného pracoviska, ako aj
ostatným zamestnancom a študentom univerzity.
Ústav vedeckých informácií a knižnica má k dispozícii zoznamy kníh nachádzajúcich sa
v pomocných knižniciach.
Koncepcia existencie rozvoja Ústavu vedeckých informácií a knižnice ako centrálneho
pracoviska celej univerzity je dobrá. Sústredenie informačných zdrojov univerzity je priestorovo,
prístrojovo, personálne i ekonomicky riešené primerane finančným možnostiam.
Nevyhnutnosť aktualizácie knižničného fondu pre vedecko-pedagogických pracovníkov
a študentov podporilo Vedenie univerzity prijatím opatrení spočívajúcich v každoročnom nákupe
učebníc podľa jednotlivých výukových disciplín v jazyku anglickom i slovenskom.
Pre zabezpečenie interaktívneho vyhľadávania vo fondoch knižnice je potrebné zakúpiť nový
knižnično-informačný systém ADVANCED RAPID LIBRARY.
Z prostriedkov univerzity bude potrebné zabezpečiť nákup domácej a zahraničnej periodickej
i neperiodickej tlače, databáz a inováciu zastaralej reprografickej techniky.
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Vzhľadom na zvyšujúci sa záujem a potreby získavania informácií, je nevyhnutné zabezpečiť
pracovisko dostatočným počtom PC vyhovujúcej kvality s prístupom na Internet.
Počítačovú kapacitu Ústavu vedeckých informácií a knižnice je taktiež možné využívať v menej
frekventovanom čase (dni pracovného voľna, prázdniny a pod.), na organizovanie kurzov pre výučbu
k používaniu počítačov, tak pre zamestnancov univerzity, ako aj pre Štátnu veterinárnu a potravinovú
správu SR, Komoru veterinárnych lekárov SR, Inštitút výchovy a vzdelávania veterinárnych lekárov,
prípadne pre ďalších záujemcov.
Aktuálne riešenie problémov súvisiacich s prístrojovým vybavením a knižnično-informačným
systémom si už vyžaduje zabezpečiť pracovisko odborníkom z oblasti systémového inžinierstva.
Celá budova Ústavu vedeckých informácií a knižnice si už taktiež vyžaduje investície do
inovácie bezpečnostného systému na ochranu fondu, interiérové opravy a úpravy, ako aj opravu
elektrických rozvodov tak, aby sa predišlo poruchám spôsobeným zastaralým elektrickým vedením.
2. ÚSTAV GNOTOBIOLÓGIE A PREVENCIE CHOROB MLÁĎAT
Pracovisko sa orientovalo na riešenie problematiky prevencie závažných chorôb mláďat
hospodárskych zvierat biotechnologickými a naturálnymi prístupmi. Výskumná činnosť ústavu je
zameraná na štúdium vplyvu probiotík a prírodných aditív na mikroekológiu tráviaceho traktu,
mechanizmus ich inhibičného účinku voči patogénom, interakcie medzi gastrointestinálnou mikroflórou a
patogénmi, črevný metabolizmus, imunitu a zdravie a na štúdium vplyvu probiotík a prírodných aditív na
konverziu živín krmiva a rast mláďat.
V roku 2005 boli na Ústave riešené následovné vedecké projekty:
6. RP EU: Contract No. FOOD-CT-2004-506487: Food quality and safety: Plants and their extracts and
other natural alternatives to antimicrobials in feeds ( koordinátor Dr. R. J. Wallace, PhD., Rowett
research institute, Aberdeen, UK; zodpovedný riešiteľ za UVL MVDr. A. Bomba, PhD.)
VEGA 1/1337/04: Vplyv oligosacharidov na interakcie probiotických mikroorganizmov a patogénov
tráviaceho traktu monogastrických zvierat a hydiny (MVDr. R. Nemcová, PhD.)
VEGA 1/0561/03: Vplyv rastlinných komponentov na interakcie probiotických mikroorganizmov a
patogénov tráviaceho traktu monogastrických zvierat a hydiny (MVDr. A. Bomba, PhD.)
Štátny program vedy a výskumu: 2003 SP 27/028OD02028OD02: Ekologizácia a ekonomická
racionalizácia primárnej živočíšnej výroby, (Prof. ing. L. Hetényi, PhD.) Etapa 06 „Biotechnologické
produkty a látky prírodného pôvodu v optimalizácii výživy a prevencii chorôb mláďat“ (MVDr. A. Bomba,
PhD.)
V roku 2005 boli pracovníkmi ústavu zverejnené 4 Vedecké práce v zahraničných karentovaných
časopisoch a zaznamenali 21 citácií v karentovaných časopisoch.
Na vedeckých podujatiach vystúpili pracovníci celkom na 8 konferenciách, kongresoch a
sympóziách.
Zámerom koncepcie činnosti Ústavu gnotobiológie a prevencie chorôb mláďat na obdobie rokov
2006 – 2013 je vybudovanie špičkového výskumného pracoviska medzinárodnej úrovne.
Pre naplnenie uvedeného cieľa bol v roku 2005 podaný vedecký projekt APVV a v súčasnosti
pripravujeme vedecký projekt v rámci nórskeho finančného mechanizmu.
3. NÁRODNÉ REFERENČNÉ LABORATÓRIUM PRE PESTICÍDY
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Národné referenčné laboratóriom pre pesticídy UVL svojou činnosťou kontinuálne naviazalo na
odborné a vedecké aktivity, ktoré boli započaté už v predošlých rokoch. Okrem vedecko-výskumnej
činnosti sa podieľalo na príprave legislatívy registrácie a prolongácie pesticídnych prípravkov v SR plne
harmonizovanej s právom EÚ (novela zákona 193/2005 o rastlinolekárskej starostlivosti, Nariadenia
vlády SR 225/2005 a 531/2005 a i. ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na
ochranu rastlín na trh)
Vo vedeckej činnosti sa zameralo najmä na:
–
štúdium rastových regulátorov hmyzu a monitorovaní stavu vývoja rezistencie hmyzu
na pesticídy.
–
štúdium genotoxickosti fungicídu tolylfluanidu v podmienkach in vitro
–
sledovanie imunotoxického efektu fungicídu tolylfluanidu, MCPA, bentazonu,
chloridazonu, atrazinu, simazinu a triallatu v podmienkach in vitro iodo-nitrotetrazolium reduktázovým, migračno-inhibičným a blastransformačným testom.
–
sledovanie antioxidačných enzýmov (SOD, Cat, GSHPx, Gr) v rôznych orgánoch
zvierat po expozícii vybranými pesticídnymi prípravkami.
–
štúdium pôsobenia vybraných pesticídnych prípravkov na propagačné štádiá
vybraných helmintov v podmienkach in vivo a in vitro.
Vedecká, ako aj odborná činnosť NRL UVL je priamo prepojená s vyučovacím procesom.
Študenti sú oboznámení s výsledkami výskumu, najmä nových chemických prípravkov na ochranu
rastlín, v predmete veterinárna toxikológia. Zavádzanie nových vedeckých metód odhadu rizík,
matematických modelov ich hodnotenia je prirodzeným predpokladom ich zaradenia do vyučovacieho
procesu.
Činnosť NRL UVL v Košiciach bola hradená z dvoch zdrojov: dotácia na účelovú činnosť
a podnikateľská činnosť.
V r. 2005 bolo vyčlenených na činnosť laboratória v rámci dotácie z účelovej činnosti (špecifické
výdavky) 719 000,- Sk
V rámci podnikateľskej činnosti bolo vykonaných testov a expertíznych stanovísk s celkovým
finančným objemom 874 614,- Sk.
NRL UVL je zapojené do Twinningoého projektu (SK 2004/IB/AG/01) 06 „Posilnenie prevencie
a kontrolných systémov v oblasti bezpečnosti potravín“, kde je zakomponovaná aplikácia Smernice EHS
č. 91/414 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh do slovenského právneho poriadku. poznatky
a skúsenosti získane počas tohto projektu pomáhajú pracovníkom NRL UVL v Košiciach sa podieľať na
zvýšení miery bezpečnosti potravinového reťazca v Slovenskej republike.
4. LABORATÓRIUM BIOMEDICÍNSKEJ MIKROBIOLÓGIE A IMUNOLÓGIE (LBMI)
Laboratórium biomedicínskej mikrobiológie a imunológie UVL sa v roku 2005 stalo
súčasťou Centra excelentnosti pre Alzheimerovu chorobu a príbuzné neurodegeneračné poruchy“, a
v rámci „Centra excelencie pre oblasť biotechnológii SR (BITCET)“.
V rámci LBMI sa riešia úlohy ktorých cieľom je, pri hovädzom dobytku a ovciach, v rámci stáda,
pomocou imunogenetiky určiť predispozíciu jedinca pri priónových ochoreniach (BSE a scrapie),
paratuberkulóze, IBR a Maedi Visna infekcii.
LBMI nadviazalo na predchádzajúce štúdium zamerané na selekciu oviec rezistentných voči scrapie
pomocou genotypovania ich PrP génu. Započalo so štúdiom rozdielov v oktapeptidových repetíciách
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ako aj promótorových oblasti v PrP génoch oviec (scrapie) a hovädzieho dobytka (BSE). Pri porovnaní
mutácii v priónových génoch s mutáciami v génoch imunity (pri MHC), vo vzťahu ku geneticky
akceptovanej predispozícii k scrapie sa zistil štatistický významný rozdiel, ktorý si vyžaduje hlbšiu
analýzu, zameranú na porovnanie funkčnosti prionového génu s génmi imunity.
V roku 2005 riešiteľský kolektív pokračoval v nastúpenom trende štúdia priónov a súčastne sa zameral
na štúdium polymorfizmov (mutácii) v génoch, ktoré ovplyvňujú vnímavosť voči IBR, paratuberkulóze
a Maedi Visna. Riešil: (1) detekciu patogénov pomocou PCR metódy vo vzorke leukocytov z krvi
zvierat; (2) zatriedenie vzoriek HD a oviec na zdravé a infikované s MAP, IBR a Maedi Visna, čo
umožnilo definovať plemena kráv a oviec na vnímavé k infekcii. (3) Dosiahnuté výsledky v diagnostike
infekcii sú významné z pohľadu diagnostiky pôvodcu infekčného ochorenia už počas inkubačného
štádia.
LBMI využíva na riešenie projektov autochtónne plemená Karpatského regiónu ( máme 1960 vzoriek
kráv a 940 vzoriek oviec). V rámci imunogenetiky realizoval: (1) analýzu v mutáciách génov imunity
TLR (TLR2 a TLR4) a MHC; (2) využitie metód imunogenetiky, zahrňujúce izoláciu DNA, amplifikáciu
študovaných génov, ich analýzu elektroforetickými, hybridizačnými metódami a sekvenovaním; (3)
započal s kultiváciou monocytov, ich premenou má makrofagy resp. dendritové bunky a in vitro
diagnostikou poškodených funkcii produkcie cytokínov pomocou testovania mRNA ako aj cytokinových
produktov pomocou ELISA a fluorescenčných metód; (4) spoluprácu s chovateľom, klinickým
veterinárnym lekárom a súkromným veterinárnym lekárom, čo LBMI umožnilo propagovať netradičný
prístup pri tvorbe zdravia a to pomocou zistenej variability v génoch imunity vykonať elimináciu jedincov
z chovu a realizovať šľachtenie.
Pre dosiahnuté uvedených výsledkov, laboratórium v roku 2005 bolo dovybavené z garantových
prostriedkov ďalším zariadením ako: sekvenatorom, RT PCR (real time) aparatúrou, fluorescenčným
mikroskopom, centrifúgami, programami pre bioinformatiku a ďalšími zariadeniami nevyhnutnými pre
vykonávanie prác v rámci imunogenetiky.
5. PRACOVISKO ANALÝZY DNA (PAD)
Podieľa sa na výučbe predmetov: Mikrobiológia a Základy génového inžinierstva na študentskej
vedeckej odbornej činnosti s vystúpením na ŠVK a na vypracovaní diplomových prác, na vypracovaní
doktorandských prác. Spolupracuje pri riešení grantových úloh a príprave vedeckých publikácii. Na
základe Dohody o spolupráci medzi UVL v Košiciach a UPJŠ v Košiciach výučby sa zúčastňujú aj
študenti Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.
PAD v zmysle zákona č. 151/2002 Z.z. o používaní genetických technológií a geneticky
modifikovaných organizmov, v znení neskorších predpisov v hodnotenom roku má povolenie pre prácu
s geneticky modifikovanými organizmami v 1. a 2. rizikovej triede.
Aktivity Pracoviska analýzy DNA boli prezentované v dňoch od 7. do 14. marca 2005 v rámci
„Akademických informačných dni“ (za účasti Ministerstva školstva Slovenskej republiky a slovenských
verejných vysokých škôl; k akcii sa pripojili aj tri inštitúcie Slovenskej akadémie vied); keď 1.-krát bolo
realizované priame prepojenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky a slovenských verejných
vysokých škôl obrazom a zvukom prostredníctvom internetovej siete.
V súčasnosti zariadenia Pracoviska analýzy DNA sú plne využívané hlavne študentmi
doktorandského štúdia, ktorých práce sú zamerané na DNA diagnostické metódy na identifikáciu
mikroorganizmov ako aj na prípravu rekombinantných DNA využiteľných v imunoprofylaxii
hospodárskych zvierat.
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V oblasti prístrojového vybavenia sú možnosti pracoviska rozšírené o metódu Real-Time PCR,
ktorá pre pracoviska UVL v Košiciach bude využiteľná v 1. polroku 2006. Boli podané dva návrhy
grantových úloh pre vylepšenie prístrojového a priestorového vybavenia PAD, ako aj na vybavenie
zverinca pre experimentálnu časť práce s geneticky modifikovanými organizmami (mikroorganizmy
s rekombinantnou DNA).
6. ZDRUŽENÉ LABORATÓRIUM SENZORICKEJ ANALÝZY POTRAVÍN UVL A INŠTITÚTU
VZDELÁVANIA VETERINÁRNYCH LEKÁROV (IVVL)
Požiadavka na certifikáciu osôb v oblasti senzorického posudzovania potravín bola v rámci
potravinovej legislatívy Slovenskej republiky prvýkrát zakotvená vo Vyhláške č.691/2001 Ministerstva
pôdohospodárstva SR o požiadavkách na kvalifikáciu a odbornú spôsobilosť a ďalšie vzdelávanie
zamestnancov vykonávajúcich potravinový dozor a kontrolu.
Na Inštitúte vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach (IVVL) bolo zriadené na základe dohody
medzi Štátnou veterinárnou správou Slovenskej republiky a Univerzitou veterinárskeho lekárstva
v Košiciach v roku 1997 Spoločné pracovisko pre senzorickú analýzu. Cieľom bolo vytvoriť materiálnu a
technickú základňu pre začlenenie odboru Senzorické posudzovanie potravín do programu
postgraduálneho vzdelávania zamestnancov orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti, ktorí
vykonávajú potravinový dozor a kontrolu
V Špecializovanom senzorickom laboratóriu (ŠSL) bolo zorganizovaných celkovo 58 špecializovaných
kurzov, ktoré absolvovalo 724 frekventantov.
V súčasnosti ŠSL ponúka v oblasti senzorického posudzovania potravín v dvoch kategóriách:
I. základné vzdelávanie, ktoré sa realizuje prostredníctvom 3-dňových kurzov zameraných na
1.senzorické posudzovanie potravín živočíšneho pôvodu
2. senzorické posudzovanie potravín rastlinného pôvodu.
Absolventi týchto kurzov spĺňajú všetky kritériá pre zaradenie do kategórie školených posudzovateľov.
II. špecializované vzdelávanie - zamerané na posudzovanie a vyhodnocovanie senzorických znakov
jednotlivých potravinových komodít, ktoré zahŕňa pätnásť druhov 2-dňových kurzov zameraných na
senzorické posudzovanie.
Absolventi špecializovaných kurzov spĺňajú všetky kritériá pre zaradenie do kategórie expertov
špecialistov.
V Špecializovanom senzorickom laboratóriu prebiehala kontinuálne aj výučbová činnosť pre
poslucháčov UVL
Štruktúra pracoviska je prezentovaná na www.uvm.sk
Pre potreby daného zamerania boli vydané z prostriedkov IVVL tri tituly skrípt ako študijný materiál aj
pre poslucháčov UVL.
Certifikačný orgán
V snahe zabezpečiť kvalifikované, objektívne a nepredpojaté posúdenie odbornej spôsobilosti v oblasti
senzorického posudzovania potravín bol na pôde ŠSL v roku 1999 vytvorený Certifikačný orgán pre
certifikáciu osôb vykonávajúcich senzorické posudzovanie potravín (CO), prvý a doposiaľ jediný svojho
druhu v rámci Slovenskej republiky.
Jeho činnosť spočíva v preskúšaní kandidátov skúšobnou komisiou (SK) s cieľom overiť ich spôsobilosť
v danej oblasti.
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7. REFERENČNÉ LABORATÓRIUM PRE DIAGNOSTIKU PORÚCH LÁTKOVÉHO METABOLIZMU
ÚSTAVU VÝŽIVY DIETETIKY A KRMOVINÁRSTVA
Pracovisko v odbornom smerovaní vychádza a nadväzuje na vedecko-výskumnú, analytickú
a pedagogickú činnosť Ústavu výživy, dietetiky a krmovinárstva. Zabezpečuje:
– realizáciu výsledkov vlastnej výskumnej činnosti ústavu
–
transfer poznatkov a overovanie koncepcií výživy a nutričnej prevencie vo výrobných
podmienkach
–
poradenskú, konzultačnú a analytickú činnosť pre chov hovädzieho dobytka na
území celej SR najmä v troch oblastiach:
1. ● Biologická kontrola úrovne výživy – analýza a hodnotenie bachorovej fermentácie
a metabolických markerov krvi pre posúdenie úrovne výživy.
Vybrané výsledky vyšetrení za sledované chovy boli v priemerných hodnotách sumarizované
podľa: - biologických fáz produkcie dojníc:- pred pôrodom,- po pôrode,- pri vrchole laktácie, - a
nadväzností analyzovaných ukazovateľov:- Krmná dávka (KD), - bachor, - krv.
2. ● Biologická kontrola úrovne výživy – pri výskyte produkčných a zdravotných porúch
bola vykonaná z diagnostických príčin v chovoch dojníc s ročnou produkciou 6 500 – 8 500 l mlieka.
Výsledky analýz v sledovaných komerčných chovoch potvrdili ako príčinu narušenia produkcie
a zdravia: - nedostatočnú adaptáciu bachorového a intermediárneho metabolizmu, lipomobilizáciu
s prejavmi tukovej infiltrácie pečene vplyvom nízkej koncentrácie energie v TMR v príprave na pôrod, rýchly prechod na koncentrovaný typ KD s tendenciou k acidifikácií bachora a poklesom príjmu krmiva
v postpartálnej fáze, - optimalizácia skladby živín v TMR, stabilizácia úrovne bachorovej fermentácie
a intermediárneho metabolizmu pri vrchole laktácie s kritickým zvýšením hladín sérovej močoviny.
3. ● Prednášková činnosť pre riadiacich pracovníkov živočíšnej prvovýroby, výživy a chovu
HD bola v rámci RP v roku 2005 organizovaná spolu na 15 seminároch, kde prednášky z problematiky
výživy, produkcie a nutričnej prevencie si vypočulo viac ako 1200 účastníkov.
8. KLINICKÉ SKÚŠOBNÉ LABORATÓRIUM II. INTERNEJ KLINIKY
Klinické skúšobné laboratórium vzniklo a bolo akreditované Akreditačnou komisiou SNAS
v roku 1994 ako pracovisko odborne spôsobilé vykonávať objektívne a nezávislé skúšky, vyšetrenia
a analýzy pôdy, rastlín, krmív, potravín živočíšneho a rastlinného pôvodu a biologického materiálu na
vybrané organické a anorganické ukazovatele.
Činnosť klinického skúšobného laboratóriá je zameraná hlavne na:
– klinickú a laboratórnu diagnostiku porúch zdravotného stavu neadekvátnej produkcie
a reprodukcie zvierat
– riešenie úloh základného a aplikovaného výskumu v rámci vedecko-výskumnej činnosti
v oblasti porúch zdravia so zameraním hlavne na látkový metabolizmus zvierat s ďalšou
náväznosťou aj na zdravotný stav ľudskej populácie
– využitie v oblasti pedagogicko výchovnom procese pri teoretickej a praktickej výuke odborných
disciplín v oblasti vnútorných chorôb zvierat
– 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
– spoluprácu a riešenie úloh a aktuálnych problémov aj s inými pracoviskami v rámci univerzity
ako aj štátnej veterinárnej správy a pracoviskami laboratórnej diagnostiky
Pracovisko je vybavené modernou prístrojovou technikou na analýzu vnútorného prostredia
(automatické analyzátory – biochemický, hematologický, acidobázický, Atómové absorbčné analyzátory
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na analýzu makroprvkov, mikroprvkov, ťažkých kovov, vysokotlakový chromatografický analyzátor)
a priebežne aj zabezpečuje inováciu a modernizáciu svojho prístrojového vybavenia.
9. NÁRODNÉ REFERENČNÉ PRACOVISKO PRE FAGOTYPIZÁCIU SALMONEL
A DETEKCIU ENTEROHEOMORAGICKÉHO SÉROTYPU E. COLI O157 UVL A ŠTÁTNEHO
VETERINÁRNEHO A POTRAVINOVÉHO ÚSTAVU V KOŠICIACH
V súlade s procesom transformácie a snahou o začlenenie SR do európskych štruktúr bola
v roku 2004 so súhlasom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR v Bratislave rozšírená
pôsobnosť referenčného pracoviska o detekciu enterohemoragického sérotypu Escherichia coli O157
vo vzorkách potravín. Na základe vypracovaného a schváleného projektu na inováciu a budovanie
unikátnych pracovísk bola pracovisku v rovnakom roku poskytnutá z Ministerstva školstva SR dotácia
kapitálových prostriedkov, ktorá sa použila na komplexnú rekonštrukciu priestorov v súlade
s požiadavkami STN ISO/IEC 17 025 a STN ISO 7218, ako aj na vybavenie pracoviska potrebnou
laboratórnou, prístrojovou a výpočtovou technikou. V zmysle požiadaviek STN EN ISO 16 654 bola na
pracovisku zavedená a odskúšaná metóda imunomagnetickej separácie a koncentrácie vyšetrovaných
vzoriek potravín a začalo sa so štúdiom vlastností získaných izolátov (tvorby verocytotoxínov) metódami
molekulárnej biológie (PCR).
Záujem o prácu v laboratóriu je každoročne aj zo strany študentov v odbore hygiena potravín –
tri študentky na tomto pracovisku vypracovali a úspešne obhájili svoje diplomové práce, obhajoba ďalšej
práce sa bude konať v máji 2006. Výsledky práce referenčného pracoviska sú podložené 27
publikáciami v odborných a vedeckých časopisoch a v zborníkoch z domácich i zahraničných
vedeckých konferencií.
V rokoch 2003–2005 do riešenia štátnej úlohy výskumu a vývoja „Kvalita, bezpečnosť
a funkčnosť primárnych potravinových zdrojov“; čiastková úloha 01 „Detekcia patogénnych
mikroorganizmov, ich toxínov a ochrana proti kontaminácii primárnych potravinových zdrojov“;
výskumná etapa 07 „Identifikácia a štúdium vlastností verocytotoxických E. coli sérotypu O157:H7
izolovaných z potravín živočíšneho pôvodu“.
Jednou zo základných požiadaviek súčasnej potravinovej legislatívy je produkcia zdravotne neškodných
a hygienicky bezchybných potravín. Prvoradým predpokladom splnenia tejto požiadavky je okrem iného
absencia patogénnych mikroorganizmov, vrátane salmonel a enterohemoragického sérotypu E. coli
O157. V tomto zmysle má národné referenčné pracovisko na pôde Katedry hygieny a technológie UVL
v Košiciach pri ochrane zdravia konzumentov nezastupiteľné postavenie.
10. MÚZEUM VETERINÁRSKEJ HISTÓRIE (MVH)
V roku 2005 MVH pokračovalo vo svojej činnosti tak, ako to predpokladal zámer. Zvláštna
pozornosť bola venovaná sústreďovaniu údajov o absolventoch UVL v Košiciach. Naviac boli
spracované údaje o jubilujúcich významných osobnostiach veterinárneho života. Prostredníctvom
múzea bolo odoslaných do tlače viac ako 30 publikácií o živote a práci veterinárnych osobností.
MVH sústredili študentov, ktorí sa zaujímajú o históriu veterinárnej medicíny a ich práce boli
prezentované na Študentskej vedeckej odbornej konferencii. Pozoruhodnou bola skutočnosť, že jedna
študentka Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity spracovala vo svojej diplomovej práci pod vedením
prof. Bugarského tému Histórie vysokého veterinárneho školstva na Slovensku.
Pracovisko aj v r. 2005 intenzívne sústreďovalo literatúru významnú z historického hľadiska, pod. ako
rôznu fotodokumentáciu a súbor nástrojov a prístrojov používaných vo vet. med. pre budúcu expozíciu
v priestoroch školy.
Veľmi aktívna bola aj spolupráca MVH s Klubom zdravotníckeho zamerania pri východoslovenskom
múzeu ( Kluby dejín medicíny, Farmácie a Veterinárskeho lekárstva).
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VIII.

FINANCOVANIE UVL
Financovanie UVL v roku 2005 bude podrobnejšie uvedené vo „Výročnej správe o hospodárení
UVL za rok 2005“.
Tabuľka č. 22
Ukazovateľ
Bežné výdavky
V tom –mzdy
Poistné
Tovary
transfery a služby
Kapitálové výdavky
V tom - stavby
- ostatné
Výdavky spolu

Dotácie UVL v tis. Sk

Dotácia
na rok
2005
206288
91883
35362
69156
9887
19567
11452
8115
225855

Čerpanie
dotácie
2005
177243
82633
29564
56728
8318
18215
8352
9863
195458

%
čerpania
85,9
89,9
83,6
82,0
84,1
93,1
72,9
121,5
86,5

Čerpanie dotácie
2005 a zostatku
z roku 2004
191308
90103
32277
59768
9160
18694
8434
10260
210002

V roku 2005 bola UVL pridelená schválená dotácia bežných výdavkov nižšia oproti roku 2004
o 2 282 tis.Sk a to predovšetkým na prevádzku UVL, tovary a služby. Z uvedeného dôvodu bolo nutné
riešiť prevádzkovanie univerzity z dlhodobého a perspektívneho hľadiska. UVL pristúpila k prijatiu radu
rozhodnutí a racionalizačných opatrení v tejto oblasti. Časť prevádzkových výdavkov v roku 2005 bola
hradená aj z vlastných zdrojov vo forme refundácií, predovšetkým výrobnej réžie z jednotlivých úloh
a projektov v hlavnej i podnikateľskej činnosti.
Nedočerpanie dotácie roku 2005 vyplýva predovšetkým z navýšenia rozpočtu MŠ SR
v posledných dňoch mesiaca december 2005, najmä o prostriedky na dofinancovanie zálohovo
poskytnutej dotácie , ako aj o prostriedky na špecifiká, ktoré z časových dôvodov nebolo možné
prostredníctvom Štátnej pokladnice vyčerpať.
V roku 2005 bola časť prostriedkov zostatku dotácie z roku 2004 a bežnej dotácie roku 2005
použitá prostredníctvom odpisov a fondu reprodukcie na obstaranie kapitálových výdavkov.
A. Kapitálové prostriedky
STAVEBNÉ AKCIE

Rekonštrukcia pavilónu č. 26
Názov verejnej práce:

Dotácia MŠ SR 29 803.- Sk
REKONŠTRUKCIA PAVILÓNU č. 26

Dátum začatia stavebných prác :

25.8.2001

Dátum ukončenia stavebných prác :

31.12.2005
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Plánované náklady :
Skutočná cena realizácie :
Celkové náklady diela:
Potrebné dofinancovať v r. 2006

30 218 tis.
30 852 tis.
31 731 tis
1 507 tis

Sk – stavebná časť
Sk– stavebná časť
Sk- projekt + autorský dozor
Sk

Opis stavby :
Predmetom rekonštrukcie bola rekonštrukcia a zateplenie strešného plášťa , rekonštrukcia podkrovia na
účely prechodného ubytovania , výmena výplni otvorov v obvodovom plášti, zateplenie obvodového
plášťa, zateplenie podlahy na teréne, sprístupnenie 1.NP pre ťažko telesne postihnutých, vytvorenie
nových výbehov pri zverinci, rekonštrukcia ústredného vykurovania, zdravotechniky, elektroinštalácie
a doplnenie vzduchotechniky.

Rekonštrukcia pavilónu č. 6 - Havária strechy
Názov verejnej práce:

- Dotácia MŠ SR 7 807 tis. Sk

REKONŠTRUKCIA PAVILÓNU č. 6

Dátum začatia stavebných prác :

9.8.2005

Dátum ukončenia stavebných prác :

nie je ukončená

Plánované náklady :
Skutočná náklady k 12/2005 :
Celkové náklady diela k 12/2005:

6 200 tis.
7 444 tis.
7 807 tis.

Sk – stavebná časť
Sk – stavebná časť
Sk - projekt + autorský dozor

Opis stavby :
Predmetom rekonštrukcie bola rekonštrukcia a zateplenie strešného plášťa , úprava podkrovia na účely
využitia ako kancelárie . Vytvorenie cvičebne na 1NP.

Rekonštrukcia odovzdávacej stanice na plynovú kotolňu - Dotácia MŠ SR 14 000 tis. Sk
Názov verejnej práce:

„Rekonštrukcia odovzdávacej stanice na plynovú kotolňu“

Dátum začatia stavebných prác :

1.7.2004

Dátum ukončenia stavebných prác :

20.1.2005

Plánované náklady :
Skutočná náklady :
Celkové náklady diela :
Čerpanie v roku 2005:

12 899 tis.
12 811 tis.
15 863 tis.
115 tis

Sk – stavebná časť
Sk – stavebná časť
Sk - projekt + autorský dozor
Sk

Opis stavby :
Predmetom rekonštrukcie je osadenie pôvodnej vymenníkovej stanice plynovými kotlami.
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Realizácia rozvodov ÚK a plynu pre pripojenie kogeneračnej jednotky - Vlastné
kapitálové prostriedky
Názov verejnej práce:

Realizácia rozvodov UK a plynu pre pripojenie
kogeneračnej jednotky

Dátum začatia stavebných prác :

1.11.2005

Dátum ukončenia stavebných prác :

15.11.2005

Plánované náklady :
105 tis. Sk
Skutočná náklady :
104 tis. Sk
Celkové náklady diela :
104 tis. Sk
Opis stavby :
Predmetom prác bolo realizácia prípojky rozvodu ÚK a plynu pre kogeneračnú jednotku.

OBSTARÁVANIE HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU

Program 077 02 02 - Úlohy základného výskumu na vysokých školách iniciované riešiteľmi (grantová
agentúra VEGA)

Pridelené finančné prostriedky na 2005

4 334 000.- Sk

Čerpanie

4 219 654.-Sk

Obstarávanie jednotlivých prístrojov sa vykonávalo na základe písomných požiadaviek riešiteľov grantových
úloh. Finančné prostriedky grantových úloh, ktoré neboli vyčerpané v roku 2005, ktoré pokračujú aj v ďalších
rokoch sa prenášajú, finančné prostriedky grantových úloh, ktoré končili v roku 2005 a neboli vyčerpané sa
vrátia do štátneho rozpočtu.
položka
713 002/III
713 002/III
713 002/III
713 002/III
713 002/III
713 002/III
713 002/III
713 002/III
713 002/III
713 004/III
713 004/III
713 004/III

predmet
Notebook, tlačiareň, Počít.zostava
Notebook, tlačiareň, Počít.zostava 2x
Notebook Compaq Nc 6120
Počítač, scanner, tlačiareň,notebook
Počítač, tlačiareň,
Počítač, dataprojektor
počítač
notebook
Notebook, počítač, tlačiareň
Kamerový systém pripojený na endoskop
FALCO 100, digitálny,prenosný ultrazvový
prístroj
KIT-záložný batériový systém pre HMB
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cena
79 137,00
113 174,00
56 525,00
111 095,00
43 097,00
49 995,00
42 890,00
15 769,00
115 678,00
49 650,00

katedra
Ú. genetika
Ú.parazitológie
I.Interná
I.Interná
Ú. patologická fyziológie
K. hygieny potravín
Ú. mikrobiológia
Ú. farmakológie
Ú. anatómie
I.Interná

239 903,50 K. pôrodníctva
80 920,00 Ú. Mikrobiológie

713 004/III

713 004/III
713 004/III
položka
713 004/III
713 004/III
713 004/III
713 004/III
713 004/III

DNA reader WPA UV 1100 BIOTECH
Karuselový farbiaci automat VARISTAIN
24-4K
Projekčný set-dataprojektor OPTOMA +
približ.zariadenie.
Elektr. analyzátor EA 102 s kolónami
predmet
digitálny fotoaparát COOLPIX 4500
trepačka HEIDS 544
dataprojektor OPTOMA DLP EP 716
dataprojektor OPTOMA DLP EP 716
dataprojektor OPTOMA DLP EP 716

713 004/III

Mikroskop Motic BA 300

84 115,00

713 004/III

Spektrofotometer SP-870

81 872,00

713 004/III
713 004/III

pH meter
laboratórne váhy Kern

36 958,00
44 244,00

713 004/III

laminárny box

96 220,00

713 004/III
713 004/III
713 004/III
713 004/III

laminárny box
homogenizátor T 18 basic
centrifúga
termocykler

69 780,00
58 276,10
110 819,00
138 000,00

713 004/III

hlukomer

190 400,00

713 004/III

elektróda IonPlus Cadmium

713 004/III
713 004/III
713 004/III
713 004/III
713 004/III
713 004/III
713 004/III
713 004/III

luminometer UNI-LITE NG
centrifúga Eppendorf
hematologický analyzátor
rotačná vákuová odparka
centrifúga Hettich EBA 20
dvojfrekvenčná sonda
centrifúga NUVE NF 800R
digitálny fotoaparát Canon A 95
vaginálna sonda k prístroju SONO ACE-SA
600V
SPOLU:

713 004/III

713 004/III

103 565,00 Ú. Chovu zvierat
372 993,60 Ú. patologická anatómie
57 834,00
306 210,00
cena
43 947,90
50 999,80
32 963,00
32 963,00
32 963,00

37 919,90
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173 145,00
40 222,00
435 540,00
129 829,00
38 877,00
70 096,50
88 600,00
32 691,70

Ú. výživy
Ú. výživy
katedra
Ú. parazitológie
Ú. infektológie
Ú. infektológie
I.Interná
Ú. genetiky
Ú gnotobiológie a
prevencie
Ú. gnotobiológie a
prevencie
Ú. gnotobiológie a
prevencie
Ú.patol. Fyziológie
Lab. biomed.
mikrobiológie
Lab. biomed.
mikrobiológie
K. hygieny potravín
Ú. infektológie
Ú. biológia
Ú. ochrany životného
prostredia
K. ochrany životného
prostredia
K. . ochrany životného
prostredia
Ú. genetika
II. Interná
O. toxikológie
Ú. parazitológie
Klinika pôrodníctva
Ú. infektológie
Ú. fyziológie

229 776,00 Ú. fyziológie
4 219 654,00

Program – 077 02 05 Úlohy výskumu a vývoja na vysokých školách pre rozvoj školstva (grantová
agentúra KEGA)
Pridelené finančné prostriedky na 2005

269 000.00 Sk

Čerpanie

241 841,20 Sk

položka
predmet
713 002/III Počítače, tlačiareň
713 002/III Počítač a multifunkčné zariadenie
713 002/III Multifunkčné zariadenie HP Color LasrJet 2840
713 004/III digitálny video comcorder CANON MV 730iE
položka
predmet
713 004/III zostava DVD
Spolu :

cena
katedra
47 365,00 I.Interná
66 999,00 Ú. infektológie
35 688,20 Ú.farmakológie
Ú.ochrana životného
58 899,00 prostredia
cena
katedra
32 890,00 Ú. hygieny potravín
241 841,20

Program 077 02 01 – Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj
Pridelené finančné prostriedky na 2005

772 000.- Sk

Čerpanie

613 772,93Sk

položka
713 002/III

predmet
PC ACER, monitor, tlačiareň CANON MF3110

713 004/III
713 004/III

5 ks gnotobiologické boxy
klietky
Spolu :

cena
89 734,00

katedra
Prorektor pre
vedecko-vzdelávaciu
činnosť
256 491,43 Ú. gnotobiológie
267 547,50 K. chirurgie
613 772,93

Program 077 02 03 –Aplikovaný výskum na vysokých školách pre potreby praxe
Pridelené finančné prostriedky na 2005

1 900 000,00- Sk

Čerpanie

1 895 760,40 Sk
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položka
711 003/III

predmet

cena
124 720,00

713 004/III

software Becom Designer
Robot pre autom. Extrakciu
DNA

713 004/III

hlbokomraziaci box

291 550,00

713 004/III

vzduchotechnická jednotka

296 548,00

713 004/III

laminárny box

713 004/III
713 004/III
713 004/III
713 004/III
713 004/III
713 004/III
713 004/III

mikroskop
termocyklér
Horizontálna jednotka
zdroj napätia
vortex mixér + nadstavec
dávkovač pre sterilné plnenie
kyvety pre mikroobjemy
univerzálny kit dávkovacích
pipiet
Spolu :

713 004/III

296 905,00

25 295,00
354 697,40
142 800,00
51 506,00
82 637,00
36 758,00
40 519,00
41 575,00

katedra
Laboratórium biomedecínskej
mikrobiológie
Laboratórium biomedecínskej
mikrobiológie
Laboratórium biomedecínskej
mikrobiológie
Laboratórium biomedecínskej
mikrobiológie
Laboratórium biomedecínskej
mikrobiológie
Laboratórium biomedecínskej
mikrobiológie
Lab. analýzy DNA
Lab. analýzy DNA
Lab. analýzy DNA
Lab. analýzy DNA
Lab. analýzy DNA
Lab. analýzy DNA

110 250,00 Lab. analýzy DNA
1 895 760,40

Fond reprodukcie
položka
711001/III
711 003/III
711 004/III
713 002/III
713 002/III
713 002/III
713 002/III
713 003
713 003/III
713 003/III
713 004/III
713 004/III
713 004/III
714 004/III
716

predmet
Pozemky Sokoľ
Implementácia Akademického
informačného programu
Licencia MS Ac.SQL - 2 ks
Počítač, tlačiarne: HP LJ 2550L, Canon
Pixma
Tlačiareň SP35 C, adaptér
FM 606P personalizátor
Dobudovanie infraštruktúry siete,
využití IT pre e-learning a rozšírenie IP
telefónie
kamerový systém
kamera, zdroj, videokonferenčný set,
mikrofón
mix URVS ver 2
rozmnožovací stroj Ír 1605
Montážny zdvihák SDO - 12,5 t pre
nákladné automobily
EKG Praktik Veteriny
Nákladný vozík pre kone
Projekt na slnečné konektory
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cena
katedra
158 340,00
119 000,00 Študijné oddelenie
148 159,80 Oddelenie didaktika
103 501,00 Oddelenie didaktika
62 701,00 Oddelenie didaktika
29 155,00 Oddelenie didaktika
154 371,40 UVL
29 289,00 ŠDaJ
31 035,00 virtuálna kolaborácia URVS
20 000,00 virtuálna kolaborácia URVS
39 865,00 ŠDaJ
128 996,00 Garáže
58 310,00 I.Interná
175 725,25 Jazdecký areál
199 920,00 SKDT

717 001/III
717 001/III

Montáž plynového kotla
Plynová kotolňa

717 001/III

Plynová kotolňa

717001/III

717002/III
717 002/II
717 002/II
717 002/II
717 002/II
717 002/II
717 002/II
717 003/II
717 003/II
717 003/III

Stavebné povolenie na kanalizačnú
prípojku
dodávka a montáž- prípojka ku
kogeneračke
úprava priestorov umývarky (sklenená
priečka a osadenie dverí)
Počítačová sieť
Modernizácia - stavebné práce
Modernizácia - stavebné práce
kolaudačné rozhodnutie
technická kontrola
autorský dozor
Inžinierska činnosť
stavebné práce P.6.
stavebné práce P.6.
Modernizácia -stavebné úpravy P. 6

položka
718002/II

predmet
rozšírenie počítačovej siete

718004/II

Klimatizačné zariadenie
Spolu :

717 001/III
717002/III

62 831,90 vrátnica
108 791,70 Areál za Hornádom -MVDr.
Vasiľ
206 247,20 Areál za Hornádom - MVDr.
Bomba
23 800,00 psinec -areál za Hornádom
103 588,50 Výmenníková stanica
62 673,00 Areál za Hornádom - MVDr.
Bomba
130 352,60 Areál za Hornádom
80 000,00 Pavilón č. 26
196 803,40 Pavilón č. 26
2 000,00 Plynová kotolňa - UVL
2 000,00 Plynová kotolňa - UVL
33 400,00 Plynová kotolňa - UVL
79 730,00 Plynová kotolňa - UVL
1 723,00 Pavilón č. 6
2 000,00 Pavilón č. 6
646 670,00 Pavilón č. 6
cena
katedra
89 971,00 Počítačová sieť pre
stravovací systém
57 476,00 Výpočtové stredisko
3 348 426,75

Čerpanie kapitálových výdavkov zo ZAŠ
položka
713 004/III
713 004/III

predmet
Videokamera Canon DM-XM2
Videoprojektor Benq PB 2140
Spolu :

cena
katedra
95 300,00 Oddelenie didaktika
32 441,00 Ústav fyziológie
127 741,00

Zostatky z roku 2004
zostatok z roku
2004
program 077 02 01
Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a
vývoj
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350 000,10

čerpanie v roku 2005
350 000,10

program 077 02 02
Úlohy základného výskumu na vysokých školách
iniciované riešiteľmi
(grantová agentúra VEGA)
program 077 01
Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a
zabezpečenie prevádzky vysokých škôl

44 586,80

44 586,80

82 483,10

82 483,10

ROZVOJOVÉ PROJEKTY – CENTRÁLNE PROJEKTY MŠ SR

Dobudovanie infraštruktúry vo vybraných objektoch
Dobudovanie počítačových sieti
Názov verejnej práce:

Dobudovanie infraštruktúry vo vybraných objektoch
Dobudovanie počítačových sieti

Dátum začatia prác :

15.04. 2005

Dátum ukončenia stavebných prác :

15.12. 2005

Plánované náklady :
Skutočná cena realizácie :

854 tis. Sk
853 tis. Sk

Opis stavby :
Rozšírenie infraštruktúry počítačovej siete LAN v areáli UVL v Košiciach v súlade s požiadavkami
implementácie technológie CISCO AVVID a koncepciami CANET a SANET. Zvýšenie priepustnosti
a bezpečnosti lokálnej siete UVL Košice

Využitie IT ako prostriedkov pre e – learning

Názov verejnej práce:

Využitie IT ako prostriedkov pre e- learning

Dátum začatia prác :

15.04. 2005

Dátum ukončenia stavebných prác :

15.12. 2005

Plánované náklady :
Skutočná cena realizácie :

1 220 tis. Sk
240 tis. Sk
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Opis stavby :
Hlavným cieľom projektu je podpora on-line štúdia v oblasti veterinárskeho lekárstva
e- learningové
laboratórium umožní a uľahčí študentom veterinárneho lekárstva ako aj učiteľom a praktickým lekárom pochopiť
prepojenie IT, výučby a doškoľovania aj v oblasti humánnych vied.
Projekt „Integrácia UVL do IP telefónie“
Názov verejnej práce:

Projekt „ Integrácia UVL do IP telefónie“

Dátum začatia prác :

15.04. 2005

Dátum ukončenia stavebných prác :

15.12 2005

Plánované náklady :
Skutočná cena realizácie :

1 410 tis. Sk
354 tis. Sk

Opis stavby :
Vybudovanie univerzitnej konvergovanej hlasovej a dátovej siete postavenej na IP technológii. tegrácia do
projektu „IP telefónia siete inštitúcií zapojených do CNAP, SANET a firmy Cisco Systems“

Univerzitný kontrolný, informačný a stravovací systém riadenia v sieti osobných počítačov II. etapa
Názov verejnej práce

Univerzitný kontrolný, informačný a stravovací systém riadenia v sieti osobných
počítačov II. etapa

Dátum začatia

30.4.2005

Dátum ukončenia:

30.4.2006

Pridelené finančné prostriedky :
Skutočná cena realizácie :

800 tis. Sk
346 tis. Sk

Opis:
Finančné prostriedky boli použité na nákup počítačového vybavenia, študentského terminálu kamerového
a prístupového systému na ŠDaJ a UVL. Zostávajúce finančné prostriedky budú vyčerpané v roku 2006.

Centrálny projekt akademický informačný systém – príspevok na infraštruktúru a prevádzku
Názov verejnej práce:

Centrálny projekt akademický informačný systém – príspevok
na infraštruktúru a prevádzku

Dátum začatia:

30.4.2005

Pridelené finančné prostriedky :
Čerpanie
:

638 tis. Sk
140 tis. Sk
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Opis :
Časť finančných prostriedkov bola použitá na nákup 2 ks Oracle Database Standard Edition One. Zostávajúce
finančné prostriedky budú vyčerpané v priebehu roka 2006.
Zlepšenie praktickej výučby špecializovaného predmetu v študijnom odbore Hygiena potravín - Dotácia

MŠ SR na unikátne pracoviská 1 885 tis. Sk
Názov verejnej práce

Zlepšenie praktickej výučby špecializovaného predmetu v študijnom
odbore Hygiena potravín

Dátum začatia:

30.4.2005

Pridelené finančné prostriedky :
Čerpanie

1 885 tis. Sk
1 789 tis. Sk

Opis:
Finančné prostriedky boli použité na nákup prístrojového vybavenia cvičebne, a to : rezačka a miešačka mäsa,
kuter, nasoľovacie ručné zariadenie, výrobník šupinového ľadu a elektrická udiarenská komora. Nevyčerpané
finančné prostriedky budú v roku 2006 použité na dokončenie cvičebne modernej mäsiarskej technológie.

F. OPERATÍVNE PROSTRIEDKY
Bežné výdavky na údržbu budov a zariadení
Na bežnej stavebnej údržbe bolo preinvestovaných 4 023 tis. Sk. Jednalo sa o opravy, úpravy
a malé rekonštrukcie v priestoroch UVL a v areáli za Hornádom, napr.: výmenu ventilov, opravu
kúrenia, hygienické maľby a nátery, opravy priestorov a ďalšie bežné údržbárske práce súvisiace
hlavne s vykurovaním, s vodou a vodovodnými rozvodmi.
IX.
STAROSTLIVOSŤ O ZAMESTNANCOV
K 31. decembru 2005 evidovala Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach fyzicky stav
zamestnancov v celkovom počte 480 zamestnancov.
Tabuľka.
UČITELIA
146

VEDA – VÝSKUM
29

OSTATNÍ ZAMEST.
305

SPOLU
480

Napriek všetkým pracovným aktivitám uvedených v predošlých riadkoch žila Univerzita
veterinárskeho lekárstva v Košiciach aj kultúrno-spoločenským životom. Tradične v mesiaci február sa
konal „Reprezentačný ples UVL“ a v júni „Juniáles“, kultúrno-spoločenské akcie, ktoré majú u
zamestnancov vysoký kredit, nielen pre slávnostnú atmosféru uvedeného podujatia, ale aj pre to kúzlo
výnimočnosti, keď sa takmer všetci zamestnanci stretnú pod šírym nebom v areáli univerzity so živou
hudbou, dobrým jedlom, tancom a spevom si pripomenú a zhodnotia ukončenie školského roka.
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Možnosti ako podporiť zdravie zamestnancov a odbúrať pracovný stres je viacero a práve
vďaka rôznym športovo-kultúrno-spoločenským aktivitám ale aj využívaním chaty „Veterinár“ na
Uhrinči, ktorá je majetkom Základnej organizácie odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy
vytvára univerzita priaznivé podmienky pre pokojnú a tvorivú prácu všetkých zamestnancov.
Z viacerých každoročných športových podujatí sa mimoriadnej obľube tešia futbalový či univerzitný
volejbalový turnaj medzi jednotlivými pracoviskami UVL o putovný pohár vedenia UVL a Rady
odborov UVL .
K dobrej pohode zamestnancov neoddeliteľne patrí aj stravovanie, ktoré sa výrazne skvalitnilo
tým, že sa zrekonštruovala a zmodernizovala jedáleň, v ktorej je zabezpečená možnosť stravovania
pre všetkých zamestnancov systémom jedál na objednávku a aj výberom z ponuky mäsových,
cestovinových či zeleninových jedál na zamestnanecké stravovacie preukazy cez počítačovú sieť,
stravné poukážky iných stravovacích spoločností, ako aj za hotové. Dozor nad dodržiavaním
stravovacích noriem a hygienických predpisov má stravovacia komisia, ktorá dohliada aj na kultúrnosť
stravovania a riešením konkrétnych pripomienok sa snaží uspokojiť požiadavky stravníkov.
Starostlivosť o zamestnancov aj po skončení pracovného pomeru z titulu odchodu do
starobného dôchodku sa premieta tým, že univerzita spoločne s Radou odborov organizujú spoločné
stretnutia dôchodcov, poznávacie zájazdy, naposledy do Bardejovských kúpeľov, ktorý bol spojený
s prehliadkou mesta Bardejova. V mimoriadnej obľube majú naši zamestnanci poznávacie zájazdy do
Poľska a rekreácie do Bulharska.
Za účelom zlepšenia pracovného prostredia, najmä pracovných podmienok a zvýšenia ochrany
zdravia zamestnancov v nadväznosti na Program odpadového hospodárstva UVL, likvidovala
univerzita z jednotlivých pracovísk nasledovné komodity nebezpečných odpadov v množstve 113,7 kg
odpadových chemikálií vrátane obalov znečistených odpadovými chemikáliami, olovené batérie 700
kg, žiarivky 350 kg a opotrebované pneumatiky 900 kg. Z dôvodu prevencie nákazy bol zozbieraný
a likvidovaný biologický odpad ( pokusné zvieratá uhynuté a utratené ) v celkovom množstve 39,4 tony.
V spolupráci so závodnou lekárkou sa v pravidelných intervaloch vykonávajú preventívne
lekárske prehliadky a od roku 2004 aj každoročné očkovanie zamestnancov proti chrípke . V súlade
s právnymi predpismi dostávajú zamestnanci osobné ochranné pracovné prostriedky na ochranu pred
nebezpečenstvom vyplývajúcim z charakteru práce (ionizujúce žiarenie, infekcia, práca s chemickými
karcinogénmi a pod.) UVL v roku 2005 zaobstarala účinné osobné ochranné prostriedky na ochranu
zdravia zamestnancov Účelového zariadenia pre chov rýb, včiel a zveri v Rozhanovciach z titulu ich
zvýšeného rizika možného ohrozenia vírusom vtáčej chrípky a v plnom rozsahu bolo univerzitou
zabezpečené očkovanie všetkých zamestnancov tohto účelového zariadenia ako prevencia proti
nákaze vírusom vtáčej chrípky.
V nadväznosti na uvedené je potrebné zdôrazniť, že za uplynulé obdobie roku 2005 nemala
univerzita evidovanú ani jednu chorobu z povolania, a ani jeden registrovaný smrteľný, hromadný,
ťažký či ostatný úraz.
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